
 

VABILO 
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta Razvojni center  

Murska Sobota vabimo na : 

 

brezplačno delavnico 

Izboljšanje motivacije na delovnem mestu, 
ki bo 

dne 18.3.2020, s pričetkom ob 10.00 uri 

v prostorih Paviljona EXPANO, Bakovska ulica 41, 9000 Murska Sobota. 

(konferenčna dvorana Paviljona Expano).  

 

 

Motivacija je tista čudovita energija, zagon in navdušenje, ki ga kažejo zaposleni, 
kadar so navdihnjeni prispevati. Motivacija je zaznamovana s cilji, čistimi 
pričakovanji, spoštovanjem, povratnimi informacijami in spodbujanjem vodenja. 
 

Da bomo to lahko uresničili, vas vabimo, da skupaj spoznamo vsebine, ki nam 
lahko pomagajo na poti do lastnih poslovnih in zasebnih ciljev.  
 
Vsebina delavnice:  
• Pet načel uspeha  
• Notranje stanje za učinkovito delo  
• Povezava med mojim delovanjem in vrednotami  
• Ugotavljanje mojih vrednot, vaje – (kaj me motivira v življenju)  
• Si zastavljam močna, ciljna vprašanja ali vprašanja, ki mene samega šibijo, t.i. 
problemska vprašanja?  
• Kakšne strategije vedenja živim in katere so tiste, ki so dobre za vse sodelavce in 
tudi zame?  
• Kako vzpostavljati dober stik s stranko/sodelavci?  
• Kako si iz stresne situacije pomagati v stanje sreče, veselja in radosti?  
 
Izvajalka izobraževanja:  
Delavnico bo izvedla Majda Vodopivec, prof. pedagogike in psihologije ter certificirani NLP 
trener in NLP coach.  
 
Ciljna skupina:  
Delavnica je primerna za vse udeležence, ne glede na dejavnost, ki jo opravljajo. 
 
 



 

 
 
Trajanje delavnice: 
Delavnica bo trajala 3 pedagoške ure. Izvedla se bo v sredo, 18.3.2020 ob 10.00 uri. 
 
Prijava:  
Vse zainteresirane prosimo, da nam prijavnico pošljete najkasneje do 15. marca 2020 na 
na el. naslov: tine.novak@rcms.si  
 
 
 

delavnica je za udeležence brezplačna, število mest je omejeno! 
 
 

PRIJAVNICA 
Ime in priimek: 
 

 
 

Podjetje/institucija:  
 

Naslov:  
 

Starost podjetja  
(nad ali pod 5 let): 

 
 

Kontakt, e-pošta:  
 

 

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na 

prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja 

evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. Za 

izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice fotografirana, zato v kolikor 

želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo 

vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je 

Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. 
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