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Združenje občin Slovenije vabi na seminar  

KOMUNICIRANJE V KOLEKTIVU 
 

Kako dosežemo dobro komunikacijo v kolektivu v odnosu do svojih 
sodelavcev in nadrejenih 

Torek, 21. november 2019 ob 9. uri, sejna soba 1 - Palača Smelt, Dunajska 
160, Ljubljana 

 

Na delavnici komuniciranja boste na podlagi  lastnih predstavitev, spoznali , kako 
pomembna je naša komunikacija in nastop  v javnosti. Velikokrat smo v komunikaciji in 
predstavitvah naših idej neuspešni in ne dosežemo želenega učinka.  Zakaj? Naša 
nebesedna komunikacija (gibanje, hoja, govorica telesa) pokaže vse kar bi radi prikrili. 
Morda smo imeli med našo predstavitvijo tremo, ki sicer ni bila plod našega 
nepoznavanja stroke, ampak zgolj skrb, da bomo zadevo čim boljše predstavili 
Velikokrat se nam podobne stvari dogajajo v vsakdanjem življenju. Zaradi naše slabe 
nebesedne komunikacije nas ljudje velikokrat napačno ocenijo. Kaj nam je storiti v 
takšnem primeru?  
 

 Kaj je  komunikacija? 

 Kakšne vrste komunikacije poznamo 

 Vertikalna in horizontalna komunikacija  

 Nebesedna komunikacija  

 Besedna komunikacija 

 Krizno komuniciranje  

 Vsebina dobrega  javnega nastopa (npr. pred občinskim svetom) 

 Samozavesten javni nastop, boljša komunikacija  z ljudmi.  

 Kako dosežem boljšo komunikacijo s sodelavci in nadrejenimi  

 Priprava za dober govor (uvod, jedro zaključek) 

 Bistveni poudarki dobrega govora 

 Preprečevanje konfliktov v besedni in nebesedni komunikaciji 
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Predava: Peter Gominšek s pridobljenim mednarodnim ceritifikatom Master-Coach  standardu 

INLPT-a. Ima pridobljen tudi mednarodni certifikat po standardu INLPTA Mojster poslovne 

komunikacije - Master of Business Communication po standardu INLPTA (International NLP 

Trainer Association). V letu 2019 je pridobil tudi naziv Gestaltpedagog. 

 

Ciljna skupina seminarja so vsi zaposleni na občinah, javnih zavodih, člani v občinskih svetih...  

 
Seminar bo predvidoma trajal 5 ur. 
 
Udeležence vabimo, da pripravite konkretne zadeve, ki vam morebiti povzročajo težave pri 
vašem delo in jih boste skušali predelati s predavateljem.  

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si 

Vljudno vabljeni! 

Združenje občin Slovenije 
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