
   

 
 

 
 

Datum: 30. 08. 2021  

Številka: 604-12/2021-3  

 

Skupnost občin Slovenije organizira niz šestih izobraževanj pod skupnim naslovom 

OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA ZA OBČINE IN JAVNE ZAVODE.  

Skozi niz šestih predavanj o osnovah celostnega/korporativnega komuniciranja bomo 

tematiko obdelali  iz različnih vidikov in skozi različna razpoložljiva orodja in načine. 

V četrtek, 16. septembra 2021, bo od 12.30 – 15.00  

preko spletnega orodja ZOOM potekalo 

III. predavanje v ciklu izobraževanj o celostni komunikaciji 

  

Temi tokratnega predavanja bosta dve, najprej bomo skupaj obnovili in poglobili 

obširno junijsko predavanje o osnovah korporativnega komuniciranja, potem bomo 

glede na želje udeležencev posebno pozornost namenili internemu komuniciranju 

oziroma komuniciranju z zaposlenimi. 

Predavanje je samostojna enota in bo zajemalo: 

• Kratek povzetek junijskega predavanja o korporativnem komuniciranju. 

• Vzpostavljanje »odnosa« z udeleženci kot je nujno, da ga vzpostavljamo pri 

korporativnem komuniciranju. 

• Predstavitve in komentarji udeležencev. 

• INTERNO KOMUNICIRANJE oz. komuniciranje z zaposlenimi. Različni 

načini in cilji internega komuniciranja. Dvig kakovosti dela z učinkovitimi 

pristopi v interni komunikaciji. Primer vprašalnika za analizo stanja dela in 

zadovoljstva zaposlenih. 

O PREDAVATELJICI: 

Izobraževanje bo izvedla dr. Martina Rauter, univerzitetna diplomirana 

komunikologinja. Dr. Rauterjeva je bila v 11 let zaposlena na Mestni občini Maribor, 



 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  
 

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. Pristopnina za izobraževanje 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 zbiramo do vključno 15. 9. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. V kolikor ste 

se že prijavili na celotni niz dogodkov, prijava na posamezno izobraževanje ni 

potrebna.  

 

 

Lep pozdrav,   

sekretariat SOS   
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