
 

    v sodelovanju z    vabi na edinstveni 
seminar 

 

 

 

             Kako (p)ostati »Izjemni vsak dan« 
 

 

 

 

Kdaj: 25. november 2019, od 8.30 do 15. ure 

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad 

Z vami bodo: mag. Edita Krajnović, Jure Bračko, Ksenija Benedetti 

 
Če želimo (p)ostati izjemni v tem kar počnemo, potem je razvoj osebne znamke ključnega 
pomena. 

Svoje znanje in izkušnje bodo z nami delili vrhunski predavatelji, ki bodo poskrbeli, da 
boste: 

• spoznali, kako ´navaden´ človek postane prvak in izjemen v tem kar počne in 

• izvedeli vse o sodobnem komuniciranju in poslovnem protokolu za uspešen, 
učinkovit in samozavesten poslovni nastop. 

Predavanja bomo nadgradili s poslovnim kosilom, ki ga bo vodila gospa Ksenija 
Benedetti. 

 

 

Rezervirajte si 25. november. Veselimo se druženja z vami! 

 

 



Program in vsebina seminarja: 

8.30 do 9.00  Sprejem in registracija udeležencev 

 

9.00 do 10.00  KAKO POSTATI ZVEZDA? IZKUŠNJE SVETOVNE PRVAKINJE 

   Mag.  Edita Krajnović, direktorica, Mediade: marketing, komunikacije,       

   razvoj                                  

• Kako ´navaden´ človek postane prvak in izjemen v tem, kar počne?   

• Da postaneš zvezda je potrebno troje: ambicija, disciplina in 
pozitivnost. 

Izkušnje svetovne prvakinje, uporabne za osebni razvoj osebne znamke 
zaposlenih in vodij bo predstavila mag. Edita Krajnović, direktorica 
podjetja Mediade: marketing, komunikacije in razvoj. In kot verjame 
Edita: »Vsak med nami je v nečem lahko izjemen!« 

 

10.00 do 10.45 KOMUNIKACIJA Z MEDIJI 

   Jure Bračko, direktor komuniciranja pri Novi KBM 

• Kaj je komunikacija? 
• Kdo je novinar in kaj želi od nas, kako se pravilno odzvati na poziv 

za izjavo, intervju. 
• Prepričljiv nastop v javnosti. 

 

10.45 do 11.00  Odmor za kavo in prigrizek   

 
11.00 do 13.00 VRHUNSKI POSLOVNI PROTOKOL 
 
   Ksenija Benedetti, protokol 

• Nebesedna komunikacija (drža, gestikulacija, mimika, rokovanje). 

• Besedna komunikacija - govorna (poslovni pogovor, naslavljanje, 
seznanjanje, pogovor preko prenosnega telefona). 

• Besedna komunikacija - pisna (priprava vabila za sestanek, 
elektronska komunikacija, sms sporočila). 

• Primerna obleka (poslovna oblačila). 

13.00 do 15.00 VODENO POSLOVNO KOSILO 
 
   Ksenija Benedetti, protokol 

• Vedenje za mizo, priprava in izvedba poslovnega kosila, pogrinjek,  

zdravica. 

 



Z vami bodo svoje znanje in izkušnje delili: 
 
 

Mag. Edita Krajnović, direktorica, Mediade: marketing, 
komunikacije, razvoj 
 
Iz akademskega je leta 2000 prestopila v podjetniško okolje, kjer 
jo je v managerskem poklicu pritegnil razvoj inovativnosti. Za 
izvirno publikacijo Podjetniki v podjetju© je v soavtorstvu leta 
2006 prejela bronasto priznanje GZS OZ Ljubljana za inovacijo. 
Kot vodja metodologije Zlata nit: izbor zaposlovalca leta in 
Gazela: izbor najboljših med najhitreje rastočimi podjetji 
raziskuje značilnosti rastočih organizacij. V Združenju Manager 
vodi delovno skupino za razvoj sodobnega voditeljstva. Je tudi       

                                                            soustanoviteljica neprofitnega projekta Inženirke in inženirji  
                                                            bomo!, ki mlade navdušuje za inženirstvo, tehniko in         
                                                            inovativnost.         
 

 
Jure Bračko: Je eden bolj izkušenih komunikatorjev in svetovalcev javnega 
nastopanja v Sloveniji. V času slovenskega predsedovanja Svetu EU je vodil 
odnose z javnostmi pri Protokolu RS, zatem vodil marketing v podjetju 
Geneplanet, nato pa kot novinar nase opozoril s številnimi preiskovalnimi 
zgodbami. Leta 2010 je dobil debitantsko nagrado Društva novinarjev 
Slovenije, še dvakrat je bil soprejemnik nagrade v redakcijah Epilog in 
Fokus za izstopajoče dosežke v novinarstvu. Dve leti je bil redaktor in 
urednik oddaje 24ur. Lani je prevzel vodenje komuniciranja v Novi KBM. 
 

 

 

 

 

 
Ksenija Benedetti: julija 2000 je bila imenovana za šefinjo Protokola 
Republike Slovenije. V času njenega vodenja se je zvrstilo kar nekaj 
zgodovinskih dogodkov v Republiki Sloveniji, kjer je sodelovala, jih 
protokolarno pripravila in izvedla. Od julija 2000 do danes je sodelovala 
pri pripravi in izvedbi 260ih državniških obiskov na najvišji ravni v 
Sloveniji in v tujini ter okrog 80ih državnih proslavah ter pri drugih, za 
državo pomembnih projektih. Sodelovala je v vladnem izvršnem odboru 
za pripravo slovesnosti ob vstopu v EU. Je članica Koordinacijskega 
odbora za državne proslave in bila je tudi članica Širše delovne skupine za 
pripravo in izvedbo predsedovanja Slovenije EU. Je soavtorica Kodeksa v 
Protokolu Republike Slovenije in priročnika ceremonialov v Protokolu 
Republike Slovenije. Septembra 2008 je izdala tudi svojo prvo knjigo: 
Protokol simfonija forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kotizacija in plačilo: 
Cena seminarja je 290 EUR + 22 % DDV na udeleženca in vključuje strokovna predavanja, 
gradivo, vodeno poslovno kosilo, pogostitev med odmori ter potrdilo o udeležbi. 

Ne spreglejte zgodnjih prijav: pri prijavi in plačilu kotizacije do 5. 11. 2019 je cena 
seminarja 270 EUR + 22 % DDV na udeleženca. 

Posebna ponudba za več udeležencev (velja ob prijavi do 5. 11. 2019): 

Kotizacija za 2 udeleženca: 250 EUR + 22 % DDV na osebo 

Kotizacija za 3 ali več udeležencev: 220 EUR + 22 % DDV na osebo 

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 3000 0000 0828 125, 
sklic: 00 2019-1119. Pri zgodnjih prijavah je kotizacijo na podlagi predračuna potrebno 
poravnati do 5. 11. 2019. 

Proračunski uporabniki (velja tudi za zgodnje prijave - nižja cena) kotizacijo poravnajo v roku 
30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo. 

 

 

Prijavo pošljite na naš naslov: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, 2000 Maribor ali na e mail 
cis@ivd.si  

 

PRIJAVNICA na seminar 25. 11. 2019, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad 

 » Kako (p)ostati izjemni vsak dan« 

 

Ime in priimek udeleženca : ……………………………………………………………….............................................. 

Podjetje naslov: 
……………………………..…..…………………….........…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefonska številka:………………………….........…………………………………………………………………………… 

Delovno mesto in strokovna izobrazba ……..............……………………………………………………………….. 

Elektronska pošta : ………………………………..........…………………………………………………………………….. 

 

Podpis :     Žig :     Datum : 

 

Prijavnico lahko pošljete na naš naslov: IVD MARIBOR, Valvasorjeva ulica 73, Maribor ali po       
faxu 02/ 421 60 60 ali na e mail cis@ivd.si! 

Izjavljam, da se strinjam z obdelavo (hrambo) navedenih osebnih podatkov za namene obveščanja in izdaje potrdil. 
Seznanjen sem, da lahko svojo pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in ugovora obdelave osebnih podatkov, kadarkoli 

uveljavim preko naslova e-pošte info@ivd.si! 

 


