
               
 

Spoštovani, 

po tednih socialne izolacije vas ponovno vabimo na izobraževalni dogodek, na katerem 

bomo v celoti upoštevali tudi predpisane ukrepe za ohranitev skupnega zdravja! 

Verjamemo, da je sedaj pravi čas za ponovno utrjevanje komunikacijskih veščin, 

povezanosti med zaposlenimi, krepitev motivacije, pripadnosti in timskega delovanja. 

In prav temu je namenjeno razpisano izobraževanje - za izboljšanje komuniciranja v 

menedžerskem okolju in uspešnejše uveljavljanje skupnih interesov zaposlenih. 

 

TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI -  
komunikacijske veščine za člane svetov delavcev  
 
ki bo v SREDO, 10. junija 2020, od 9.00 do 13.30 ure, 
konferenčna dvorana, Bled Rose Hotel – BLED, Cesta svobode 8 
/nekdanji Hotel Jelovica/ 
 
 

 

Namen in cilj izobraževanja 

Živimo v času naraščajoče neenakosti, zdravstvenih in gospodarskih kriz,  brezposelnosti, pritiskov … 
in najboljša praksa vse bolj dokazuje, da se ključna moč za pozitivne spremembe skriva v ljudeh, 
zaposlenih – v človeškem kapitalu.  Hkrati postaja vedno bolj jasno tudi spoznanje, da je najvišjo 
učinkovitost uporabe znanja ter ustvarjalnih sposobnosti v podjetjih mogoče uresničevati le z 
visoko razvitimi oblikami organizacijske in finančne participacije zaposlenih. Pri tem pa ima 
nedvomno velik pomen tudi aktivno prevzemanje odgovornosti za vsa svoja dejanja. 

Prav zato tokratni program – interaktivna delavnica – temelji na konceptu usposabljanja in 
razvijanja komunikacijskih kompetenc za uspešnejše reševanje medsebojnih konfliktov, vodenje 
ljudi in zastopanje interesov zaposlenih v poslovnem odločanju. 
 

Delavnica na sproščen način odpira resne teme iz našega dela in osebnega življenja tako, da se vsak 
zelo dobro prepozna v predstavljenih primerih. Tanka črta odgovornosti nastavlja ogledalo vsem 
nam in razgalja nezavedne vedenjske vzorce, s katerimi se odmikamo od osebne odgovornosti, pri 
čemer obtožujemo druge, da so neodgovorni. Udeleženci na koncu delavnice pridejo skozi osebne 
izkušnje do razumevanja, kako pomembno je, da se dvignemo iz vloge žrtve v aktivno prevzemanje 
odgovornosti za rezultate in kakovost svojega dela, kariere, osebnega razvoja in zadovoljstva. 

Komentarji udeležencev: 

„Daleč najbolj zabavno in duhovito strokovno predavanje, kar smo jih kdajkoli poslušali.“ 

„Vsekakor je to strokovna delavnica, ki bi jo moralo izkusiti vsako podjetje.“ 

„Hvala za izjemen dvig motivacije v našem timu in duhovito predstavitev odgovornosti na vseh 

ravneh našega življenja.“ 



 

       Izobraževanje priporočamo 

 PREDSEDNIKOM in ČLANOM SVETOV DELAVCEV 

 PREDSTAVNIKOM DELAVCEV V ORGANIH VODENJA IN NADZORA (članom NS, UO in 
delavskim direktorjem) 

 
 

Iz vsebine 

1. Prikaz in demonstracija tipičnih nezavednih vedenjskih vzorcev, s katerimi se ljudje oddaljujemo 
od osebne odgovornosti: 

 za vloge, ki jih imamo v delovnem okolju; 
 za vloge, ki jih imamo v okviru delovanja sveta delavcev v podjetju; 
 za vloge, ki jih imamo v osebnem življenju; 
 za lastno vedenje in čustvovanje; 
 za upravljanje s svojim življenjem, načrtovanje kariere, osebno srečo in smisel v življenju. 

2. Vedenjski vzorci, ki skočijo na dan v kriznih situacijah. 

3. Kratka analiza jezikovnih vzorcev, preko katerih prepoznamo vedenjske vzorce, s katerimi se 
posameznik oddaljuje od osebne odgovornosti. 

4. Analiza resničnih primerov (študije primera). 

5. Kako sta povezani osebna odgovornost in vloga žrtve. 

6. Kako se dvigniti nad črto in se zateči v pozitivne vedenjske vzorce ter izbire. 

7. Kako pridobljena znanja prenesti v vsakodnevno prakso, predvsem za izboljšanje 
delovanja/komuniciranja sveta delavcev v podjetju.  

 
 

Izvajalec izobraževanja 

Mag. Jani Prgić vodi Center MI in je mediator, Certified Positive Discipline Trainer, NLP Trener in 
NLP Coach. Usposabljanje za trenerja NLP je zaključil v Veliki Britaniji in je član mednarodne zveze 
INLPTA. Zaključil je tudi usposabljanje s področja uporabe NLP v terapevtske namene, in sicer ima 
zaključeno stopnjo Advanced Master Practitioner ter licenco za usposabljanje iz tehnike Memory Re-
Solution za delo na časovni črti (Time Line). Uporabo NLP v terapevtske in svetovalne namene pa je 
nadgradil tudi z usposabljanjem za kliničnega hipnoterapevta. Poleg nevrolingvističnega 
programiranja intenzivno deluje še na področju mediacije in Pozitivne Discipline po načelih 
adlerijanske psihoterapije, kjer je dosegel stopnjo CPDT, Certified Positive Discipline Trainer.  Je 
usposobljen mediator za vse spore in avtor številnih gradiv in priročnikov s področja mediacije. Prav 
tako je zaključil tudi usposabljanje iz realitetne terapije (William Glasser Institute). Zaradi želje po 
interdisciplinarnem povezovanju različnih pristopov in veščin za delo z ljudmi je mag. Jani Prgić 
formalno izobrazbo po zaključenem študiju slovenskega jezika in književnosti nadaljeval še na 
Fakulteti za socialno delo, smer socialno delo z mladimi, obe formalni univerzitetni izobrazbi pa je 
nadgradil s podiplomskim študijem socialne pedagogike, kjer je magistriral iz šolske in vrstniške 
mediacije. 

 



 

Prijave in kotizacija  

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do PONEDELJKA, 08. junija 2020,  po pošti ali faxu na naslov: 
CPM izobraževanje d.o.o., Visoko 50, 4212 Visoko, fax: (04) 253 60 22 ali po e-pošti: cpm@siol.net 
ali po spletu: www.delavska-participacija.com.    
 
Natančnejše informacije o izobraževanju lahko dobite tudi po GSM (041) 398 258. 
 
Kotizacija z gradivom, osvežilnimi napitki in prigrizkom za člane ZSDS znaša 175,00 EUR + DDV, za 
ostale udeležence pa 195,00 EUR + DDV. 
 
Pri plačilu lahko uveljavljate 10% popust, če organizacija prijavi najmanj dva udeleženca.   
 
Kotizacijo nakažite pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun družbe CPM izobraževanje 
d.o.o., št. SI56 6000 0000 0810 409 odprt pri Hranilnici LON d.d. Kranj.   
 
Dokazilo o plačilu boste oddali ob prihodu na izobraževanje. Račun boste prejeli po zaključku 
izobraževanja. CPM izobraževanje d.o.o. je davčni zavezanec z ID št. za DDV 22486704. 
 

Zaradi omejenega števila udeležencev, ki je pogojeno s predpisanimi ukrepi za 
varovanje zdravja, vam predlagamo čim hitrejšo prijavo! 
 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
 
 
Datum: 21. 05. 2020               mag. Rajko Bakovnik, 

              CPM izobraževanje d.o.o. 
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