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POSVET ADMA –
OSREDNJI JESENSKI DOGODEK ZA VSE,  

KI DELUJETE NA PODROČJU POSLOVNE PODPORE 

Posvet ADMA je edinstvena izkušnja, ki izobražuje, motivira in povezuje vrhunske 
strokovnjake na področju podpore menedžmentu – zvezde, ki sijejo iz ozadja.

Vaša poklicna pokrajina je prepletena s številnimi vlogami in odgovornostmi,  
ki rastejo in se spreminjajo iz dneva v dan. Postali ste temelj svojih organizacij,  

ki skrbi, da je vse opravljeno popolno, pravočasno in prijazno.  
Vodstvu omogočate, da pomembne odločitve sprejema lažje in hitreje.

Zato je danes ključno, da ste v koraku s časom.

Želite postati nepogrešljiv kader na področju podpore menedžmentu?  
Želite biti prepoznani kot oseba, ki svoje delo opravlja uspešno, ustvarjalno in učinkovito? 

Si želite nadgraditi svoja znanja, veščine in sposobnosti? 

Posvet ADMA je vaša priložnost, da se obkrožite s kvalificiranimi strokovnjaki in kolegi,  
s katerimi boste raziskali nove priložnosti in razširili svoj profesionalni pogled. 

Pomagali vam bomo razviti vaš vodstveni potencial ter vas naučili kako delati 
pametneje, ne več. Potrdili bomo, da govoriti uspešno ni umetnost, če poznate prave 
načine. Izurili se bomo v prepoznavanju priložnosti, ki vam lahko močno olajšajo delo.  
Poskrbeli bomo, da boste postali mojstri delovanja v ravnovesju. Ob vsem tem pa se 

bomo tudi neizmerno zabavali! Čakata vas dva dneva intenzivnega učenja, spremljanja 
najboljših praks in sproščenega povezovanja.  

Opolnomočite se in se pridružite ADMA svetu!
Se vidimo 17. in 18. novembra 2022 v Lipici.
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ČETRTEK, 17. NOVEMBER 2022

13.00–14.30   
Registrirajte se. Aktivirajte se. 

RAZVIJTE VODSTVENI POTENCIAL 

14.30–16.00   
Prilagodljivost je vaša supermoč 
Aleksander Zadel

16.00–16.30   
Odmor

PAMETNEJE JE VEČ 

16.30–17.15   
Vzpostavite pogoje za uspešno  
timsko delo 
Andrej Zalokar 

17.15–17.45   
Kako postati gospodar svojega časa  
Katja Novak 

17.45–18.15   
Postanite visoko učinkoviti
Monika Golob Sluga

18.15–19.15   
Odmor

USTVARJALNICA 

19.15–20.30  
Delavnica:  
Od praznega platna do končne slike
ArtyParty 

20.30–22.30  
Večerja z namenom:  
Posel smo ljudje, povežimo se 

PETEK, 18. NOVEMBER 2022

7.00–7.45   
Jutranja joga 
Nataša Petavs

PREPOZNAJTE PRILOŽNOSTI  

9.00–9.25 
Pravna Prva pomoč 
Primož Rojac 

9.25–10.05   
Spoznajte Canvo – orodje za hitro  
oblikovanje različnih vizualizacij 
Maja Drobne

10.05–10.50   
Reševanje problemov po modelu  
FORDEC - kako se s tem soočajo piloti
Marko Kastelic

10.50–11.10   
Odmor

GOVORITE USPEŠNO 

11.10–12.40   
Prijazno je biti prijazen
Polona Požgan

12.40–13.10   
Odmor

DELUJTE V RAVNOVESJU  

13.10–14.40   
Kaj vas polni, kaj vas prazni?  
razSTRESite se. 
Nataša Petavs in Dejan Žuna 

14.40–15.25   
Kosilo

15.30   
Zaključek posveta 
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Iskreno moram pohvaliti organiza-
cijo posveta in vse predavatelje.  
Takšno izobraževanje je dobrodošlo 
za vse, ne glede na izobrazbo in de-
lovno mesto, saj so teme predavanj 
zelo zanimive in ti pridejo prav tako 
v delovnem procesu kot tudi v vsak-
danjem življenju. Prav tako so zelo 
prijetna druženja med odmori, kjer 
spoznaš veliko ljudi, s katerimi izme-

njaš izkušnje in soočiš različne poglede ter hkra-
ti nabiraš ideje. Takšna izobraževanja res pripo-
ročam in vabim vse delodajalce, da prisluhnejo 
svojim zaposlenim v želji po izobraževanjih. 

Zoran Bjelan 
Mestna občina Ljubljana

Jesenski posvet ADMA je presegel  
vsa moja pričakovanja. Takoj sem 
začutila dobro energijo; nasmehi, 
stiski rok kolegic ter iskren pozdrav 
organizatorjev so mi potrdili, da bo 
posvet zanimiv in da bom domov 
odšla zadovoljna. Odlična predava-
nja so bila raznolika in primerna za 
današnji čas, ko se od nas pričakuje 
vedno več. Dobila sem bogate izku-

šnje, zaradi katerih bom na svojem delovnem 
mestu srečna in uspešna. Hvala vam, preživela 
sem dva čudovita dneva. 

Valerija Bižič
Viba Film Ljubljana

Zanimivo, z uporabnimi vsebinami 
prežeto, navdihujoče 2-dnevno dru-
ženje. Vsak od nas lahko po takšnem 
posvetu postane boljši delavec in 
predvsem boljši človek. 

Irena Bogolin 
Zavod RS za transfuzijsko medicino

Ko sem prejela vabilo na Jesenski 
posvet Adma, mi je takoj v oči padel 
naslov Razvijajmo najboljšo podpo-
ro menedžmentu. Hvaležna sem, da 
mi je direktorica omogočila udeležbo 
in da sem se lahko udeležila odlično 
izpeljanega posveta, s katerega sem 
odšla z veliko pozitivne energije. 
Vsi predavatelji so bili dobro stro-
kovno podkovani in so znali vzposta-

viti stik z udeleženci. Všeč mi je bila njihova ra-
znolikost; ker v življenju nikoli ne veš, kam te vodi 
pot, je dobro slišati mnenja drugih in biti odprt 
za nove možnosti. S tem veliko pridobiš na oseb-
nostni ravni in pričneš ločevati med stvarmi, ki 
so v življenju res pomembne.  
Iskrena hvala snovalcem programa in celotni 
ekipi Planeta GV!  

Irena Strmšek
CSD Osrednja Slovenija – Vzhod 

Spoznanje, da se lahko udeležu-
jem ADMA izobraževanj, je prineslo 
neprecenljivo bogastvo pridobivanja 
znanja, veščin in ohranjanja stikov. 
Jesenska ADMA 2019 mi je bila še 
posebej všeč, ker  je skozi odlična 
predavanja v nas vzbujala pozitivne 
vibracije. Poleg vseh pozitivnih ob-
čutkov in spoznanja, da skupaj zmo-
remo mnogo in še več, nas je pove-

zala tudi  humanitarnost: s prispevki smo 
pomagali zbirati sredstva za malega dečka Gala. 
V želji, da bi nas tudi v bodoče neustavljiva želja 
po znanju in sodelovanju zopet združevala, se 
zahvaljujem vsem, ki ste nam to omogočili!   

Olga Pavlović
Krka, d. d., Novo mesto  


