
 
 

Vabimo Vas, da se nam pridružite na interaktivnih delavnicah  

ŠOLA ŽIVLJENJA – KAKO USTVARITI SREČNO PRIHODNOST? 

 

Za vas smo pripravili sklop delavnic in predavanj z namenom spodbuditi vas k krepitvi 

vaše samozavesti, pozitivne samopodobe, osebnostne rasti, dela na sebi in vam na 

primerih predstaviti kako je mogoče motivirati samega sebe za srečno življenje, stopiti v 

stik s pravimi prijatelji, partnerjema/ko, sodelavcem/ko ipd… 

NAŠ MOTO JE:  

»Življenje je šola in mi smo tu, da se učimo. Problemi, ki jih imamo so lekcije, ki pridejo 

in gredo. Iz njih pa se lahko marsikaj naučimo in s tem vplivamo na višjo kakovost 

našega življenja. Srečni smo lahko le, če spoznamo, da srečo nosimo v sebi in da sreča ni 

odvisna od tistega kar imamo, temveč od tega kar smo.«  

 

Prvo interaktivno predavanje: Kako ustvarjati srečno prihodnost? 

Vsi si želimo imeti ob sebi samo prijazne, čudovite in nasploh pozitivne ljudi, ki bi nam 

vedno stali ob strani, nas bodo vedno razumeli, bili prepričani v enako kot mi… skratka, 

da bi bilo vse kot v naših najlepših sanjah.  

 
Pa vendar se moramo zavedati, da vsak posameznik – oseba – v naše življenje vstopi in 

je z prav določenim namenom.  

 

In seveda se lahko vprašamo kdo so ti pravi ljudje, ki si jih želimo?  

Če se sprijaznimo z dejstvom, da nihče ni popoln, ali imamo lahko potem idealnega 

življenjskega partnerja, sodelavca, prijatelja, znanca…?  

 

Morda pa si odgovorimo tudi na vprašanje: Kdo je popoln, kakšne lastnosti mora imeti… ?  

 

To je dilema, s katero se bomo poigrali na našem skupnem srečanju! 

 

PREDAVATELJICA: 

Nataša Sorko, univ. dipl. soc. ped., doktorska kandidatka, že 10 let vodi delavnice, 

ki pomagajo pri osebnostnem razvoju. Je avtorica številnih člankov in urednica 

zbornikov.  



KDAJ? 

Prvo interaktivno predavanje bo potekalo v sredo, 11.9.2013 od 16:00 ure do 17:30. 

 

KJE? 

Na Letališki cesti 33 v Ljubljani. 

Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, na Letališki cesti 33 v bližini BTC-ja 

(bližina skladišča Harvy Norman, Strabag...). ZAGOTOVLJENO JE BREZPLAČNO 

PARKIRIŠČE. 

https://maps.google.si/maps?q=tv+x&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1366&bih=584&bv

m=pv.xjs.s.en_US.ciY8R2R6XC8.O&um=1&ie=UTF-8&hl=sl&sa=N&tab=wl&authuser=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA: 

Prvo predavanje je BREZPLAČNO, ostala predavanja, ki sledijo pa so 15,00 € na 

osebo. Stroške lahko poravnate ob prihodu.  
 

 

 

Sledijo še delavnice: 
b) Kako motivirati sebe za srečo? - sreda, 25.9.2013 ob 16. uri v prostorih na Letališki 

33, Ljubljana 

c) Kako v življenje priklicati prave ljudi? 

d) Kako ob delu uživati in si zagotoviti materialno 

varnost? 

e) Z energijo ljubezni do vseh življenjskih ciljev 

f) S pozitivnimi mislimi do zdravja 

g) Vizualizacije in afirmacije 

 

 

 

 

 

Črpalka OMV 

Skladišče Harvy Norman 

Letališka  33 

https://maps.google.si/maps?q=tv+x&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1366&bih=584&bvm=pv.xjs.s.en_US.ciY8R2R6XC8.O&um=1&ie=UTF-8&hl=sl&sa=N&tab=wl&authuser=0
https://maps.google.si/maps?q=tv+x&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1366&bih=584&bvm=pv.xjs.s.en_US.ciY8R2R6XC8.O&um=1&ie=UTF-8&hl=sl&sa=N&tab=wl&authuser=0


Prisrčno vabljeni! 

Pridružite se nam, ne bo vam žal! 

 

Prosimo vas, če nam lahko prijavo potrdite do 9.9.2013 na naši facebook stani UJEMI 

ŽIVLJENJE (https://www.facebook.com/UjemiZivljenje?ref=hl) ali po elektronski pošti  

zszos.seminarji@gmail.com. HVALA. 

 

 

Želimo vam lep in uspešen dan! 

 

Simona Morela, ekon. 

Strokovna sodelavka 

E-MAIL: zszos.seminarji@gmail.com 

Naslov: www.zszos.si  

Mobitel: 041 224 329 

 

V kolikor sporočil ne bi želeli več prejemati, nam pošljite e-pošto z 

besedo >ODJAVA<. 
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