
 

 

 

 

 

Ali je čas res denar? Ne, čas je bistveno več od denarja – čas je življenje. Kdor 

želi občutiti harmonijo zasebnega in poklicnega življenja, veliko pozornosti 

posveča svojim odločitvam o izrabi časa. Da, vsi imamo 1.440 minut na dan 

in od naših odločitev, kako jih bomo porabili, je odvisna naša sreča. Ali hočete 

povečati zadovoljstvo s svojimi odločitvami? Vabimo vas, da se nam pridružite 

 

v četrtek, 6. 6. 2019, ob 17. uri 

v prostorih CDI Univerzuma, Grošljeva 4, Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vami bo:     Miran Morano, izobraževalni trener 

Cena delavnice:     79 eur  

Trajanje delavnice:   4 šolske ure 

Informacije:     CDI Univerzum, tel. 01/583 92 70 

     info@cdi-univerzum.si                                   
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Kako do večje harmonije poklicnega in zasebnega 

življenja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Miran Morano se že skoraj 30 let načrtno 

in sistematično ukvarja s kompasom in z 

uro.  

V simboličnem pomenu so smeri neba 

glavne sestavine našega življenja: delo; 

osebna rast; ljudje, ki so nam pomembni 

in rekreacija. Ljudje se sproti odločamo, 

kam bo v določenem trenutku kazal naš 

kompas.  

Težavo pa nam povzroča ura, ki s svojim 

nenehnim tiktakanjem pritegne našo 

pozornost in povzroči, da izgubimo svoj 

kompas. To vodi v stres in pregorelost. 

Voditelj bo z vami delil svoje izkušnje z 

obvladovanjem ure in kompasa ter 

spodbujal izmenjavo izkušenj med 

udeleženci. 

 

 

OPIS DELAVNICE 

Na delavnici boste analizirali svoj odnos 

do časa in razvitost veščin vodenja sebe. 

Na podlagi te analize boste lahko 

opredelili področja možnih izboljšav. 

Delavnica vam bo pomagala: 

 optimalno izrabiti čas pri delu; 

 poiskati čas zase in za dejavnosti, 

ki so pomembne za večjo kakovost 

življenja; 

 poskrbeti zase in ohraniti dobre 

odnose z ljudmi, ki so vam 

pomembni. 

Iz vsebine: 

 kaj povzroča neravnovesje v 

življenju 

 kje izgubljamo čas 

 kaj nam podira plane 

 kako lahko izkoristimo svoje 

lastnosti za dosego lastnih ciljev 

 kako motiviramo sebe za 

spremembo 

 sedem namigov za večjo harmonijo 

zasebnega in poklicnega življenja. 

 

Metoda delavnice je delo z majhno 

skupino udeležencev, zato je število 

mest omejeno. 

 

BESEDA O VODITELJU 

Kontaktna oseba: Lidija Borštnar 

 01/583-92-98; lidija.borstnar@cdi-univerzum.si 
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