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MOČNEJŠI           
OD SPREMEMB



Več kot trideset let izkušenj in grajenja odnosov nas je pripeljalo do tega, da se lahko 
pohvalimo z dejstvom, da je Kongres ADMA postal najkakovostnejša izbira za vse, ki 
delujete na področju podpore menedžmentu. 

Vsako leto gostimo več kot 400 udeležencev iz vse Slovenije, ki se zavedate, da je 
učinkovita podpora nepogrešljiv del poslovnih organizacij, saj povezuje različne 
posameznike, bogati njihove odnose ter vpliva na učinkovitost številnih poslovnih procesov.

Ključni ste za uspeh tako rekoč vsake organizacije v javnem in zasebnem sektorju in ne bi 
pretiravali, če bi rekli, da lahko to funkcijo v podjetju postavimo ob bok najvišjim 
položajem. Vašo odličnost definira vrsto spretnosti in strokovnega znanja, kot so 
sposobnost sprejemanja premišljenih odločitev, visoka stopnja prilagodljivosti, predanost 
in zanesljivost ter hkrati odpornost na želje, zahteve ter pritiske, ki prihajajo z vseh strani.

Vendar v svetu, ki se vrti vse hitreje, ni enostavno slediti vsem 
spremembam. Zato bomo na Kongresu ADMA 2023 pod drobnogled 
vzeli spremenjene načine dela, ki jih v poslovne procese posredno ali 
neposredno vnašajo disrupcije tega časa ter vam pokazali, kako 
lahko tudi v nepredvidljivih časih pripomorete k stabilnosti 
organizacije. 

Opremili vas bomo z veščinami, s katerimi boste kos prihajajočim 
izzivom, z znanji, s katerimi boste prispevali k uspešni prihodnosti 
svoje organizacije, ter s poznanstvi, ki vam bodo v pomoč na vaši 
poslovni poti. Naučili vas bomo razmišljati strateško, delovati 
učinkovito in ob tem ostati uravnoteženi.

Žarišče novih pristopov k delu vas čaka v očarljivem obmorskem 
mestecu in odlični družbi ljudi, ki vas bodo obogatili s kupom  
dobrih praks in novih znanj. Obljubljamo vam nepozabno  
energijo, navdihujoče predavatelje in nove veščine,  
s katerimi boste postali Močnejši od sprememb.

Vabljeni v družbo, kjer razvijamo  
najboljšo podporo menedžmentu! 

Polona Koštomaj 
Poslovna direktorica  
Planet GV



ALJOŠA BAGOLA
Kako biti v redu?

POLONA POŽGAN
Govori in inspiriraj!

JENNY HERALD
OKR za doseganje 

strateškega potenciala

DR. URBAN KORDEŠ
Radost negotovosti

IRENA POTOČAR PAPEŽ
Postkovidski bonton  
na delovnem mestu

KARMEN PANGOS
Kako ostati stabilen,  

da si lahko fleksibilen?

ANA LUKNER ROLJIĆ
ADMA POGOVOR: 

Izklopimo ego,  
vklopimo srce

ŠPELA MUNIH STANIČ
Moj odziv je moja 

odgovornost

JANJA MILIČ VELKAVERH
Zakaj je dobro, da nam 

čimprej spodleti?

JAKA OMAN
Distrakcije, produktivnost 

in zadovoljstvo skozi  
flow stanje

GORAN NOVKOVIĆ
Pametne zgodbe za 
pametna vodstva



VIP VEČERJA S SEMINARJEM  
“BONTON NA POSLOVNEM DRUŽENJU” 

Bonton oziroma uglajeno obnašanje odraža našo osebno in poslovno odličnost.  
S poznavanjem in z upoštevanjem tovrstnih pravil (so)ustvarjamo boljše možnosti 

za uspešno sodelovanje in življenje nasploh. Ne le v pisarni, ampak tudi  
v nekoliko bolj sproščenem okolju ob poslovnem obedu. 

Ob čudovitih okusih, v katerih bodu uživale vaše brbončice,  
boste prejeli tudi odgovore na vprašanja 

o bontonu na poslovnem druženju v restavraciji: 
Lahko ženska vstopi prva? 

Kam odloži ženska torbico v restavraciji? 
Telefon – okras ali nujno zlo? 

Lahko zavrnem alkoholno pijačo? 
In še veliko več! 

Z vami bo Irena Potočar Papež, predavateljica, avtorica knjig in moderatorka 
 ter NLP praktičarka, ki o bontonu in kulturi dialoga ne le predava, ampak tudi  

piše članke. Je avtorica sedmih knjig (med njimi tudi že dvakrat razprodane knjige  
o bontonu – Bonton (bonbon) za vsak dan in knjige Moj prijatelj BonTONČEK). 

Opomba: Seminar z večerjo je na voljo zgolj ob nakupu VIP kotizacije. 

DR. ŽIVA VEINGERL ČIČ
Osebna agilnost:  

ključna kompetenca  
v negotovem okolju

MAJA REMIC
Uspešni v novi 

(ne)normalnosti

ALEKSANDER BASTL
Digitalizacija poslovnih 

procesov

BOŠTJAN KORITNIK
Nove (spletne) prevare s 
starimi psihološkimi triki

KLEMENTINA Z. MAVER
Uspešno upravljanje 
likvidnosti podjetja  www.adma.si/kongres



ČETRTEK, 18. MAJ    

8.00 Sprejem in registracija  

9.00 Otvoritev kongresa, Polona Koštomaj 

9.15  Kako ostati stabilen, da si lahko   
 fleksibilen?, Karmen Pangos  

10.00  Uspešni v novi (ne)normalnosti,  
 Maja Remic

10.45 Odmor 

11.15 Moj odziv je moja odgovornost, 
 Špela Munih Stanič  

12.00 Zakaj je dobro, da nam čimprej   
 spodleti?, Janja Milič Velkavrh 

12.45 Kosilo  

14.00 Uporabite OKR za doseganje   
 strateškega potenciala, Jenny Herald 

14.30 Distrakcije, produktivnost in   
 zadovoljstvo skozi flow stanje,  
 Jaka Oman

15.15 Odmor  

15.30 Govori in inspiriraj!, Polona Požgan  

16.30 Podelitev nagrade ADMA odličnost leta
17.00 Druženje v preddverju s penino 

18.00 Pohod od Portoroža do Pirana 

20.30 ADMA Pink Party

PETEK, 19. MAJ  
7.00 Jutranja joga  

9.00 Osebna agilnost: ključna kompetenca  
 v negotovem okolju, dr. Živa Veingerl Čič

9.45 Radost negotovosti, dr. Urban Kordeš  

10.15 Odmor  

10.45 Nove (spletne) prevare s starimi   
 psihološkimi triki, Boštjan Koritnik  

11.15 Uspešno upravljanje likvidnosti   
 podjetja, Klementina Zupančič Maver

11.45 Digitalizacija poslovnih procesov,   

 Aleksander Bastl

12.15 Kosilo  

13.30 Pametne zgodbe za pametna vodstva,
 Goran Novkovič

14.15 Postkovidski bonton na delovnem   
 mestu, Irena Potočar Papež

15.00 Odmor  

15.15 ADMA POGOVOR: Izklopimo ego,   
 vklopimo srce, Ana Lukner Roljić

15.45 Kako biti v redu?, Aljoša Bagola 

17.45 ADMA skok v morje    

19.30 VIP včerja »Bonton na poslovnem   
 druženju« 

20.00 ADMA Salsa Party 

SOBOTA, 20. MAJ   

7.00 Dobrodelni tek ali pohod

9.00 - 12.30  

 DELAVNICE PO IZBORU
• Dobro počutje na delovnem mestu 

• Agenti sprememb

• Uspešne ekipe v zdravstvu

• Tehnike za obvladovanje stresa

12.30   Zaključek kongresa

18.–20. MAJ 2023 
GRAND HOTEL BERNARDIN, PORTOROŽ 
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SOBOTNE DELAVNICE 
NOVOST LETOŠNJE ADME! 

V soboto bo prizorišče dogajanja spremenilo svojo podobo. Prostor bomo namenili različnim 
področjem razvoja veščin. Svoje mesto pa si lahko zagotovite le na enem od štirih možnih delavnic.

1. SKLOP: DOBRO POČUTJE NA 
DELOVNEM MESTU 

9.00 Samomotivacija in osebna rast,   

 Erika Križnar

10.30 Odmor  

11.00 Bolje kot počivate, bolje boste   
 delali!, mag. Mateja Videčnik

3. SKLOP: USPEŠNE EKIPE V ZDRAVSTVU  
9.00 Zdravstveni delavec kot posameznik v timu, Brane Recek

10.30 Odmor  

11.00 Lahkotno skozi turbulentna obdobja, Lea Mikl

11.45 Finančni in prostorski prihranek pri hrambi zdravstvene dokumentacije, Nežika E. Drnovšek

2. SKLOP: AGENTI SPREMEMB
9.00 Kako podati povratno informacijo   
 nadrejenemu?, Karmen Pangos

10.30 Odmor  

11.00 Osnove ciljev in ključnih rezultatov  
 (OKR), Jenny Herald

4. SKLOP: TEHNIKE ZA OBVLADOVANJE STRESA
9.00 Kako si lahko pomagamo  
 sami?, Nataša Petavs in Dejan Žuna

10.30 Odmor  

11.00 Kako se lahko medsebojno      
 podpremo?, Nataša Petavs in 

 Dejan Žuna

ERIKA KRIŽNAR

BRANE RECEK

MATEJA VIDEČNIK

LEA MIKL NEŽIKA E. DRNOVŠEK

JENNY HERALD 

DEJAN ŽUNA

KARMEN PANGOS

NATAŠA PETAVS 

 www.adma.si/kongres


