
Spoštovani, 

na svojem delovnem mestu si želim maksimalno prispevati k uspehom naše 
organizacije. Zato se želim udeležiti Posveta ADMA – osrednjega jesenskega dogodka 

v Sloveniji in Evropi, namenjenega zaposlenim v podpori menedžmentu.  
Dogodek je edinstvena izkušnja, ki izobražuje, motivira in povezuje vrhunske 

strokovnjake na tem področju. 

Skozi več kot 30 let svojega delovanja blagovna znamka ADMA povezuje skupnost  
z dogodki, revijo ADMA in portalom ter tako zagotavlja relevantne vsebine,  

najboljše strokovnjake ter izmenjavo mnenj, kar mi omogoča, da  
ostajam osrednji povezovalni člen naše organizacije.  

Osrednja tema letošnjega Posveta ADMA, ki bo potekal  
17. in 18. novembra 2022,  

v hotelu Maestoso v Lipici, nosi naslov “Opolnomočite se!”. 

Popeljali nas bodo čez šest področij delovanja, ki mi bodo pomagala, da razvijam 
ključne veščine in znanja za uspešno opravljanje svojega dela: 

RAZVIJTE VODSTVENI POTENCIAL 
PAMETNEJE JE VEČ 

PREPOZNAJTE PRILOŽNOSTI 
GOVORITE USPEŠNO 

DELUJTE V RAVNOVESJU 
USTVARJALNICA 

  Z udeležbo na dogodku bom pridobil/-a: 

 Praktična znanja, ki jih bom uporabil/-a pri delu v našem podjetju.  
Zaradi pridobljenega znanja, izmenjave informacij in povezovanja  
bom hitreje prišel/-a do cilja in bolj učinkovito reševal/-a probleme  

in s tem prihranil/-a čas in denar podjetja.  
Pridobljeno znanje me bo motiviralo, da svoje naloge  

opravljam še bolje. 

Hvala in lep pozdrav. 



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 

19.15–19.45 
ADMA pogovor: Posel smo ljudje, 
povežimo se 
Pogovor vodi Polona Koštomaj

19.45– 20.30
Večerja z namenom 

20.30–22.30  
Arty Party: Od praznega platna do 
končne slike 

PETEK, 18. NOVEMBER 2022

7.00–7.45   
Jutranja joga 
Nataša Petavs

PREPOZNAJTE PRILOŽNOSTI  

9.00–9.25 
Digitalna pravna 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 

www.adma.si/posvet



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

www.adma.si/posvet



KOTIZACIJE 

Cena zgodnje prijave je na voljo le še do 30. 09. 2022. 

ADMA NAROČNIKI * REDNA PRIJAVA

* Velja za naročnike revije ADMA. • Enoletna naročnina na revijo ADMA.

• Dvodnevni konferenčni program. • Dvodnevni konferenčni program.

• Vrečka z darilci partnerjev. • Vrečka z darilci partnerjev.

• Pijača dobrodošlice. • Pijača dobrodošlice.

• Pogostitve med odmori. • Pogostitve med odmori.

• 3-hodno kosilo. • 3-hodno kosilo.

• 3-hodna večerja z ustvarjalnim druženjem. • 3-hodna večerja z ustvarjalnim druženjem.

• Slika na platnu, ki jo ustvarite sami. • Slika na platnu, ki jo ustvarite sami.

• Ekskluzivni popusti za nočitve v hotelu 
Maestoso.

• Ekskluzivni popusti za nočitve v hotelu 
Maestoso.

• 30-dnevni dostop do posnetkov predavanj. • 30-dnevni dostop do posnetkov predavanj.

Prijava in plačilo ADMA NAROČNIKI REDNA PRIJAVA

→ do 30. 9. 2022 379 EUR + ddv 389 EUR + ddv

 od 1. 10. 2022 dalje → 399 EUR + ddv 409 EUR + ddv

www.adma.si/posvet


