
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

KJE: 
Delavnico bomo izvedli spletno, v obliki webinarja, preko 
videokonferenčne platforme Zoom. Nekaj dni pred delavnico 
boste na mail prejeli navodila in povezavo za prijavo na 
delavnico. 
 
PREDAVATELJICA: 
Polona Požgan je že 22 let medijsko izpostavljena 
predavateljica komunikacije in retorike. Na svojih predavanjih s 
poslušalci, na energičen in motivacijski način, deli svoje znanje, 
izkušnje in zgodbe. Dobršnemu delu javnosti je znana kot 
radijska moderatorka in televizijska voditeljica. Svoje znanje in 
izkušnje posreduje tudi preko on-line delavnic, treningov in 
seminarjev. 
 
 

VSEBINA: 
Komunikacija je (skoraj) vse. Je najbolj spregledana, pa 
hkrati najbolj pomembna veščina 21. stoletja. 
 
Javni nastop je del komunikacije (in obratno). To niso 
zgolj kamere, mikrofoni, oder in odrske luči. Je vsako 
naše pojavljanje na podlagi katerega nas drugi 
ocenjujejo, pa naj gre za poslovno  ali zasebno življenje. 
 
Podrobnejše iz vsebine delavnice: 
1. Kako zmanjšati tremo (5 metod)?  
2. Neverbalna komunikacija (roke, pogled, drža, 
energija). 
3. Kako pripraviti govor in ga samozavestno izvesti?  
4. Kako povedati svoje mnenje in zagovarjati svoje 
stališče?  
5. Kako komunicirati s težavnimi sogovorniki?  
6. Kaj storiti, ko nam zmanjka besed?  
7. Kako postati boljši poslušalec? 
8. Kako v čim krajšem času povedati bistvo? 
 
 

 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 

Sreda, 16. junij 2021/od 18.00 do 20.15 ure 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT svetovanje 
Gorenjska vabi na delavnico z naslovom: 
 

 
GOVORI & INSPIRIRA J 
(Komunikacija in javno nastopanje s  
Polono Požgan)   

PRIJAVE: 
Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do četrtka, 10. junija 2021 oz. 
do zasedbe prostih mest preko e-prijavnic:  
 
-za s.p.–je in podjetja: 
https://forms.gle/PmTTh4ZgtrDqxbyAA  
 
-za potencialne podjetnike in druge udeležence (fizične osebe):  
https://forms.gle/EbudeKtdfqfBMn2N6  
 
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna. 

 

DELAVNICA JE NAMENJENA: 
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim 
podjetnikom. 
 
DODATNE INFORMACIJE: 
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 04 50 60 220 
(Jana Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra-sora.si. 

 
Število mest je omejeno. 

 
 


