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Strokovni  svet (SS)   
 

ZAPISNIK 
 

2. seje, ki je bila 20. 3. 2017, od 18.00 do 19.00 ure, na sedeţu SNLP. 
 
Prisotni:  SS: Staša Krstić Florjanič;  Dragana Prijanovič, dr. Beno Arnejčič 
Odsotni: Dejan Djordjević 
Opravičila: Jelica Pegan Štemberger 
Ostali: mag.  Darja Zorko Mencin 
 
Dnevni red: 

1. Aktivnost Inkubator 
2. Ostalo  

 
Ad 1 Aktivnost inkubator 
 
Podan je predlog, da se aktivnost inkubator izvaja vsak drugi mesec po 3 ure, pri čemer je prvi del delavnice v obliki 
predavanja o izbrani temi/problematiki, drugi del pa je namenjen vajam in coachingu. Delavnica bo predvidoma potekala v 
Knjiţnici Beţigrad. Za delavnico bomo zbirali prijave v obliki Google obrazca, ki bo posredovan po mailu in dostopen na 
spletni strani. Delavnica je primerna za vse starosti, predhodno znanje ni potrebno. Cilj inkubatorja je pridobiti več 
simpatizerjev oz. zainteresiranih.  
 
SKLEP 1: V dogovoru s predsednico Jasno Pinoza posreduje vabilo članom društva, ki so pripravljeni sodelovati pri 
izvedbi delavnic, da se obvežejo s predlagano temo in datumom izvedbe. Strokovni svet oblikuje naslednje besedilo: 
 
VABILO: Vabimo vse člane društva, ki imajo končano izobraţevanje za NLP trenerja in so pripravljeni svoje znanje deliti z 
zainteresirano javnostjo. Delavnica je namenjena promociji NLP-ja in nudenju pomoči vsem zainteresiranim. 
Predvideni meseci izvedbe: september 2017, oktober 2017, januar 2018, marec 2018, maj 2018 
 

Rok za prijavo je 16. april 2017. 
 
VSEBINA OBRAZCA ZA PRIJAVO:  
TEMATIKA:  
KRATEK OPIS in CILJI DELAVNICE: 
PREDLAGAN DATUM IZVEDBE: 
 

SKLEP 2: Na sestanku smo oblikovali nekaj moţnih poimenovanj delavnice in vas vabimo k dodatnim predlogom. 
Predlagana imena: 
- Soočanje z izzivi z NLP-jem 
- NLP v vsak dan 
- NLP v vsak dom 
- Ţivi NLP 
  
Ad 2 Ostalo 
SKLEP 3: 
Naslednja seja strokovnega sveta bo predvidoma 19. aprila po Skypu. Dragana pošlje navodila in skliče konferenco. Na seji 
bodo izbrani izvajalci delavnic in ime inkubatorja. 
 
 

Zapisala:  
Staša Krstić Florjanič 

Dr. Beno Arnejčič 
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