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Skupnost občin Slovenije vas vabi na komunikacijsko popotovanje, ki vas bo do konca leta
2021 pripeljalo od A do Ž komunikacije in ustvarjanja uspešnih komunikacijskih zgodb z
nizom delavnic:

OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA
ZA OBČINE IN JAVNE ZAVODE
Ob vseh razpoložljivih družbenih omrežjih in digitalnih virih je danes zelo priporočljivo
poznati osnove korporativnega komuniciranja, ki pomeni sooblikovanje odnosov z
javnostmi in deležniki preko celostnih pristopov in komunikacijskih zgodb.
Rezultat korporativnega komuniciranja je najmanj dvoplasten, po eni strani se organizacija ves
čas definira, kaj je, kaj počne in kaj naredi, po drugi strani pa lahko preko ustreznih
komunikacijskih kanalov v javnosti ves čas gradi svoje zaupanje in ugled.
Kakovostno korporativno komuniciranje je v javni upravi še kako pomembno, saj je naše
delo ves čas na očeh in v soustvarjanju z javnostjo.
Cikel izobraževanj s celostnim pogledom na komuniciranje v javni upravi bo zajemal šest
predavanj, od maja do decembra s poletnim odmorom. Predavanja bodo potekala enkrat na
mesec ob četrtkih, od 12.30 – 15. ure, preko spletnega orodja Zoom.
DATUMI IN VSEBINA PREDAVANJ:
✓ 27. maj 2021: Predstavitev predavateljice in posameznih predavanj, kratek
pregled tem. Sprostitev ob iskanju povezave med osebnim blagostanjem in
komunikacijo.
✓ 17. junij 2021: Vse in še več o komunikaciji, zakaj je komunikacija z javnostmi
pomembna? Katere so ključne javnosti? Osnovno o korporativnem
komuniciranju in prednosti celostnega komuniciranja. Vpogled v družbena
omrežja.
POLETNA DOMAČA NALOGA - Pripravite komunikacijski primer (naloga, projekt, redno
delo…) in ga pošljete do petka, 6. septembra 2021, na naslov: martina.rauter@smarki.org

✓ 16. september 2021: Delavnica na podlagi poletnih nalog, pregled poletnih
nalog in morebitna vprašanja ter odgovori.
✓ 13. oktober 2021: Nadaljujemo s poglobljenim vpogledom v korporativno
komuniciranje s poudarki, ki so se izkazali kot ključni pri poletnih nalogah.
Poglobljeno o družbenih omrežjih. Več o metodi pripovedovanja zgodb. Pomen
spremljanja medijev in odziva javnosti.
✓ 18. november 2021: Širše od komunikacije, a še kako pomembno. Osebna in
družbena odgovornost v povezavi s komunikacijo, poslovno okolje in odnosi
ter pomen ustrezne komunikacije, poslovni bonton.
✓ 16. december 2021: Zaključek naše zgodbe. Odgovorimo na morebitna odprta
vprašanja in dileme. Naredimo »švinglc/plonk« za uspešno vsakdanjo uporabo
pridobljenega znanja tudi po koncu našega druženja.
O PREDAVATELJICI:
Izobraževanje bo v celoti izvedla dr. Martina Rauter, univerzitetna diplomirana
komunikologinja. Dr. Rauterjeva je bila v 11 let zaposlena na Mestni občini Maribor, zdaj ima
svoje podjetje Smarki, Martina Rauter s.p. Več o njej najdete tudi na njenih spletnih straneh
www.smarki.org in LinkedIn družbenem omrežju LinkedIn Rauter.
PRIJAVA:
Udeležba je plačljiva. Cena cikla izobraževanj znaša 220,00 EUR z DDV za občine
članice/njihove zavode za udeležbo na vseh šestih predavanjih (cena za nečlanice znaša 480
EUR z DDV). Cena za udeležbo na posameznem predavanju je 40,00 EUR z DDV za občine
članice in njihove zavode in 80,00 EUR za občine nečlanice/njihove zavode.
Prijave potekajo preko spletne prijavnice na spletni strani SOS in so obvezne, saj boste le
tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom.
Prijave za prvi uvodni seminar zbiramo do 25. 5. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Prijave
na vse naslednje razpisane seminarje zaključujemo dan pred vsakokratnim dogodkom.
Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni e-naslov, saj boste
nanj prejeli povezavo do spletne učilnice.
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