
Delavnice, ki navdušijo



Nika Močnik je kariero bodoče zdravnice zamenjala za 
organizacijo poslovnih dogodkov ter vodenje in 
predavanje dinamičnih izobraževanj in delavnic.

Je direktorica podjetja Eventnika d. o. o. in samostojna
podjetnica, ki deluje na področju treningov javnega
nastopanja in izobraževanj za podjetja, skupine in 
posameznike.



je ustanoviteljica uspešnih poslovnih znamk Pravljični
trenutek in Luxury bride, od leta 2012 pa je na slovenski
sceni prisotna kot najbolj vplivna organizatorka
dogodkov, ki ne deluje v sklopu agencij.

Zaradi svoje edinstvene kombinacije referenc in izkušenj
jo pogosto na prireditve povabijo tudi kot voditeljico/
moderatorko, v nevladne organizacije pa kot mentorico
bodočim predavateljem, vodjem delavnic in 
organizatorjem dogodkov.

V nadaljevanju si oglejte ponudbo delavnic, ki se dotikajo
najbolj zaželenih tematik ta trenutek.



ORGANIZACIJA 
DOGODKOV IZOBRAŽEVANJA PRIPRAVA 

GOVORNIKOV

13 let izkušenj z 
organizacijo dogodkov

116 organiziranih
dogodkov

87 izvedenih delavnic

894 udeležencev delavnic

6 webinarjev

20 dogodkov

159 govornikov



Je dogodek. In je TOP dogodek. Kaj je razlika med enim in drugim ter kako organizirati in koordinirati 
TOP dogodek?

Na delavnici bo Nika razkrila:
• sestavine za pripravo dogodkov, ki omogočajo TOP doživetje,
• odgovore na ključna vprašanja – kaj, kdo, kje in kdaj – za vse, ki se z dogodki že ukvarjajo ali pa si 

želijo začeti,
• vse korake za uspešno organizacijo idealnega dogodka, časovnico vrstnega reda priprave 

dogodkov ter skrivnosti za kvalitetno izvedbo dogodkov.



Delavnico priporočamo, ker:
• združuje oba najpomembnejša vidika na 

področju organizacije dogodkov, in sicer 
teorijo in prakso,

• so dandanes dogodki ključnega 
pomena tako za naročnike kot za 
udeležence,

• je pomembno, da iz vsake priložnosti 
ustvarimo prav posebno srečanje, in s 
tem navdušimo vse vpletene.

Za popotnico bodoči organizatorji prejmejo 
enostavno in učinkovito orodje, s katerim 
bo organizacija dogodkov še bolj TOP!



Kaj loči nekoga, ki govori, od pravega govornika? Kako se pripraviti, kje začeti, kdaj končati in kaj ne 
sme manjkati so tiste informacije, ki ločijo povprečen nastop na odru od najbolj razširjenih in 
predvajanih TED govorov na svetu. 

Na delavnici bo Nika razkrila:
• metode za pomnjenje govora,
• vse o tem, kako dobro začeti in zaključiti svoj 

govor,
• kako lahko telesno govorico uporabimo v 

svoje dobro,
• kaj storiti, če imamo tremo,
• v čem so TED in TEDx govori tako drugačni od 

ostalih govorov.



Delavnico priporočamo, ker boste:
• v živo preizkusili profesionalne nasvete za 

dobro telesno govorico na odru,
• izvedeli, kakšne prezentacije naredijo 

največji vtis,
• na primerih preteklih TEDx govorov 

poglobili osvojeno znanje,
• na primerih TEDxLjubljana preučili govore 

znanih Slovencev.

Z vami bo Nika Močnik, ki je v Sloveniji 
odgovorna za TEDxLjubljana licenčno 
konferenco.



Bodoči direktorji bodo odgovore na svoje dileme našli na delavnici za uspešen začetek podjetniške poti. 
Namenjena je vsem, ki se spogledujejo z odprtjem s. p. ali d. o. o. in potrebujejo spodbudo in usmeritev pri 
začetniških izzivih.



Delavnico priporočamo, ker:
• boste govorili tudi o izboru in vodenju 

vašega tima,
• boste izvedeli, katera podporna okolja 

vam lahko pomagajo in kakšne 
subvencije lahko pridobite,

• se bomo dotaknili tudi bančnega 
poslovanja in trna v peti vsakega 
podjetnika - komunikacijo s finančno 
upravo.

Kot uspešna podjetnica ima Nika 
izkušnje tako rekoč na vseh navedenih 
področjih, zato so delavnice teh vrst 
osnovane na osebnih izkušnjah, na 
katerih se lahko učite tudi ostali.

Na delavnici bo Nika razkrila:
• zakaj postati podjetnik/podjetnica,
• kje odpreti podjetje in kaj vse za to 

potrebujete,
• kateri tip podjetja je najprimernejši za 

vas in kako se lotiti izbora dejavnosti 
po SKD,

• prednosti in slabosti podjetništva.



Na delavnici boste podjetniki začetniki na enem mestu izvedeli 
odgovore na računovodska vprašanja, ki vam kradejo spanec.



Na delavnici bo Nika razkrila:
• kaj je to neto, bruto in drugi bruto pri plači,
• prednosti in slabosti različnih oblik izplačil (pogodba o zaposlitvi, 

avtorska in podjemna pogodba, študentsko delo),
• kdaj se odločati za sodelovanje z računovodskim servisom,
• kako oddati napoved dohodnine ter
• kaj pomeni, da imaš normirane stroške.

Delavnico priporočamo, ker:
• bomo odgovarjali na najbolj pereča vprašanja, s katerimi se podjetniki 

srečujete,
• vam bomo predlagali enostavne rešitve za izdajanje računov, davčno 

blagajno in UJP račune,
• boste s pridobljenim znanjem privarčevali kar nekaj denarja, ki bi ga 

drugače porabili za razna podjetniška svetovanja.

Kot lastnica dveh podjetij in izkušena v vsem omenjenem bo Nika Močnik z vami vstopila v svet 
računovodstva in vam poskusila približati to tematiko.



Je prejemnica nagrade Conventa Best Meeting Event 
Award za izvedbo prvega TEDx dogodka na letalu, 
lastnica licence TEDxLjubljana in gostujoča 
predavateljica na Večeru dobrega stika.



Pri organizaciji dogodkov sodeluje z 
uspešnimi slovenskimi podjetji, kot so:
- Abanka, 
- Lidl Slovenija, 
- Zavod Ypsilon, 
- Adrialab, 
- GZS, 
- Javna agencija Spirit Slovenija, 
- Ljubljanski univerzitetni inkubator, 
- TEDxLjubljana, 
- Ambasada kraljevine Nizozemske, 
- Zavod Zaupanje, 
- IJS, 
- Anacordum in 
- Doctrina.



Svoj čut za pripravo prvovrstnih javnih 
nastopov razvija že od leta 2012. 
Kot vodja ekipe TEDxLjubljana je skozi 
njen strokovni trening na oder stopilo že 
več kot 70 TEDx govornikov, med drugim 
Sanela Banović, Goran Klemenčič in 
Katarina Kresal.

Nastopajoče je pripravljala tudi za 
- GZS (Gospodarsko zbornico Slovenije), 
- LUI (Ljubljanski univerzitetni 

inkubator) in 
- Abanko
redno pa sodeluje tudi z
- Zavodom Ysilon ter Lidlom Slovenija 

v okviru dogodka Speak up in
- Javno agencijo Republike Slovenije za 

spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije SPIRIT Slovenija.



Treningi javnega nastopanja pa niso 
njena edina strast, po vsej Sloveniji izvaja 
in vodi delavnice na temo: 
- vstopa v podjetništvo, 
- osnov finančnega poslovanja in 

računovodstva ter 
- organizacije in koordinacije dogodkov. 

Predavala je že več kot 800 
individualnim udeležencem v podjetjih, 
zavodih, podjetniških inkubatorjih in 
šolah, med drugim na:
- Univerzi v Mariboru, 
- Ljubljanskem univerzitetnem 

inkubatorju, 
- v kranjski Kovačnici, 
- Podjetniškem inkubatorju Kočevje, 
- II. Osnovni šoli Rogaška Slatina,
- Veterinarski fakulteti,
- ŠS PRSS
- idr.



Vsem, ki se z organizacijo dogodkov srečujejo že nekaj časa in tudi tistim, ki šele odpirajo vrata v 
svet organizacije, svetujem obisk takih delavnic. Znanja, novih idej ter informacij ni na tem 
področju nikoli preveč. Nika nam je dala ogromno, veliko so oz. smo prispevali tudi udeleženci 
sami, saj smo bili aktivni v samih debatah in to, po mojem mnenju, da tisto piko na i sami 
delavnici. 
Navdušena sem nad Nikinim magic boxom!

Maja, udeleženka delavnice

Na delavnico sem prišla, ker se še iščem in "kako bi bilo fletno, če bi jaz to počela" počutjem. 
Nisem pa vedela, da bom poleg informacij na temu predavanju dobila sprožilec, da poiščem 
svojo strast. Pozor: Strast in energičnost predavateljice je nalezljiva!  :)

Sanja, udeleženka delavnice



Nika je izjemno topla, razgledana in odprta oseba, predvsem pa mi je bilo pomembno, da 
predava le stvari, ki jih je izkusila sama. V Podjetniški inkubator Kočevje smo jo povabili, ker 
želimo bodočim in obstoječim podjetnikom predstaviti ljudi, ki so podjetniško pot izkusili sami. 
Ko se trudimo našim slušateljem približati podjetniško razmišljanje, je izjemno pomembno, kdo 
in kako ga podaja. Nika na samem začetku delavnice z vsemi prisotnimi vzpostavi pristen, 
prijateljski kontakt, zato je med njenimi predavanji vedno zelo veliko interakcije med njo in 
slušatelji. Zelo dobro razume, da imajo ljudje vsak svoje izkušnje in s tem se potrudi, da vsakemu 
posamezniku poda njemu potrebne informacije.
Vlado iz Podjetniškega inkubatorja Kočevje



Delavnico 1 (TOP dogodki) in 2 (Samozavesto na oder) je možno pripraviti v različnih 
dolžinah (2, 4, 8, ali 10 ur), delavnici 3 in 4 (Podjetništvo) pa delujeta v kompletu (vsaka 4 
ure), lahko pa se prilagodi in iz tega naredi eno 10 urno usposabljanje (2 ali 3 termini po 4 ali 
5 ur).

2 urno predavanje: 300 eur + potni stroški za več kot 50 km iz Ljubljane

4 urna delavnica: 450 eur + potni stroški za več kot 50 km iz Ljubljane

8 urna delavnica: 750 eur + potni stroški za več kot 50 km iz Ljubljane

10 urno usposabljanje: 1.000 eur + potni stroški za več kot 50 km iz Ljubljane

DDV-ja ne obračunavamo, saj nismo zavezanci za DDV.
Plačilo 30 dni po opravljeni storitvi po predhodni naročilnici in po izdanem UJP računu.



Nika Močnik s. p.
Vojkova 63, 1000 Ljubljana
Davčna št.: 27259069

nika@eventnika.si
041 921 635

Na vsa vprašanja vam z veseljem
odgovorimo po emailu ali telefonu.

mailto:Nika@eventnika.si

