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Bodi samozavestna, ženstvena in zadovoljna! 
 

Želite spremeniti tok vašega življenja? Pred vami je prava priložnost, da v dveh mesecih (13 večernih 

srečanj) v odlični družbi z veliko znanja in pozitivne energije v 
 

ŠOLI ZA MODERNE ŽENSKE                                                                          

Pridobite notranjo moč, da udejanjite želje, ustvarite priložnosti in zgradite pozitivno uspešno prihodnost! 
 
Kaj pa je samozavest? Marsikdo misli, da je to veščina, ki se je človek lahko nauči v 
enem tednu. Pa ni tako. Gre za proces za katerega so potrebni čas, močna volja in 
predanost. Čeprav na začetku pot do samozavesti lahko deluje dolga in težka, kar je 
v bistvu tudi res, vam bo z nami vznemirljiva življenjska izkušnja, ki prinaša  
spremembo na različnih področjih vašega življenja.  
 

 
Udeleženke o Neži in njeni šoli: 
Ta Šola za moderne ženske resnično deluje. Prinesla mi je olajšanje in me prečistila 
kot pomladanska nevihta. Tekom dveh mesecev sem spoznala zdravilno moč lastne 
osebnosti. Sedaj sem spoznala teorijo, katero skušam prenesti v realni svet. 
Srečanja so potekala v popolnoma sproščenem vzdušju. Včasih nas je tema tako 
prevzela, da bi tišino lahko rezal z nožem. V izredno kratkem času, smo se 
udeleženke dodobra zbližale in v sebi prebudile svetle in tople občutke. K vsemu 
temu je ogromno pripomogla »NAŠA NEŽA« s svojo energijo in odločnostjo. 

                                                                                                                                        
Lidija N. (47 let) 

Osebno mislim, da bi se morala takšnega programa udeležiti vsaj enkrat v življenju (v posameznem življenjskem 
obdobju) vsaka ženska. Izredno koristne so mi bile vaje, pisanje Dnevnika procesa, kjer se človek obrne vase 
(poglobi) kaj je že dosegel in kaj si želi še doseči. Na tak način izboljšamo sebe, svoj odnos do sebe in drugih.  Zdaj 
vem, da je možno doseči marsikaj – tudi nedosegljivo! Hvala! 

     Barbara O.  (33 let)  
Ga. Neža je oseba, ki nam daje veliko energije, nas napolni z znanjem. Njene ure minevajo kot sekunde. Ko se 
vrnem v svoje okolje se počutim kot bog, vse lahko delam lahkotno, se ne oziram kaj si mislijo drugi. Želela bi si še 
več takih oseb, ker se na ta način počutim resnično žensko! 

          Mira Š. (40 let) 
 

Vsak zemljan, tudi moški, ne le ženske, si želi biti privlačen, ustrezati drugim ljudem, biti spoštovan, imeti dobro 
samopodobo itn. Velikokrat pa bistveno premalo naredimo v tej smeri!  

 

Iz vsebine programa: 
- Lastnosti samozavestne in očarljive ženske  - Kako ženska očara in prepriča 

- Vaša samopodoba vpliva na vsa področja življenja - Osnove protokola, obnašanje za mizo 

- Negovani in urejeni lasje, mini šola ličenja  - Spoznavanje različnih temperamentov  

- Zunanja podoba (skrivnosti dobrega oblačenja)  - Prehrana in fizična pripravljenost 

- Odnosi in komunikacija    - Naučile se boste kako obvladati jezo 

- Naučili se boste veščine dobrega nastopa za vsakodnevno rabo  

 

Če si vse to in še več želite ste pravi za nas, zato ne odlašajte s prijavo! 
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Šolo bo vodila Neža Gregorčič Zgombič, direktorica podjetja STATUS. Za svetovalko za osebni videz se je 
usposobila na znanem  Marangoni Institut-u v Londonu in pridobila naziv "Image Consultant".  Poleg svetovanja 
ima več kot 10 let predavateljskih izkušenj. Je članica komisije za preverjanje in potrjevanje NPK "Modni 
stilist/modna stilistka" pri GZS. V vseh teh letih se stalno strokovno izpopolnjuje tako doma kot tudi v tujini. 
Obseg njenega znanja pokriva področja prodaje, psihologije, vodenja, timskega dela in osebnega razvoja. Njena 
predavanja zaznamuje izjemna energija, ki človeka dobesedno pritegne k poslušanju, razmišljanju in ustvarjanju. 
Je izredno pozitivna in karizmatična.  Svoje znanje in izkušnje prenaša na učinkovit način, saj govori na podlagi 
lastnih izkušenj in je živ dokaz, da je teorija lahko tudi praksa. Svetuje in predava posameznikom in skupinam 
tako iz gospodarskega sektorja kakor tudi javnega življenja in sicer teme kot so poslovni protokol, bonton, 
poslovna odličnost, vodenje manjših timov. Zadnje čase pa se vse bolj intenzivno posveča predavanjem na temo 
osebna rast, ki je postala njena prava strast! Je avtorica odlične knjige z naslovom Super punca, oktobra 2013 
izide njena druga knjiga z naslovom Super fant. 
 
Reference: Izobraževalni zavod Hera, CPU-GZS, GEA College, Podjetniški Center Ljubljana, Labod, Nama, PS 
Mercator, Modiana, Sportina Group, Zavarovalnica Tirglav, A Banka, Merkur, Hypo Leasing- Beograd, ProEduca 
BiH, Kraljica Slovenije 2011, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Logatec, Evropska akademija, EDUCA in še mnogi drugi.  
 
Poleg Neže Gregorčič Žgombič vas bodo z znanjem in pozitivno energijo "oborožili" tudi: odlična predavateljica in 
podjetnica Anja Žagar Podjetniški center Zaupam vase, frizerka Edisa Abdič, osebni trener in strokovnjak za 
prehrano Matej Bunderla,  vizažistka Irena Sladič in trenerka Margareta Jakovac. 

 

PRIJAVNICA – ŠOLA ZA MODERNE ŽENSKE (5. generacija)  
Za uspešne, zadovoljne ženske in tiste, ki to želite biti 
(Skupine so omejene na največ 8  udeleženk. Zato pohitite in si zagotovite vaše prosto mesto!) 
 
Ime in priimek                                  Podjetje 

 
Naslov 

 
Telefon              Elektronska pošta 

 
Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži)      DA           NE             Davčna številka 

 
PRIJAVE: Vaše pisne prijave pričakujemo po običajni ali elektronski pošti ter po faksu praviloma najkasneje pet 
dni pred pričetkom šole.  
 
 

Datum   _______________________ Žig in podpis ________________________ 
 
 

Vašo prijavo bomo najhitreje prejeli po faksu št.: 01 365 72 48 ali e-naslovu: info@status1.si  

 
KOTIZACIJA:  znaša 995,00 EUR + DDV  ter vključuje vse stroške šolanja, organizacijo in izvedbo programa, 
študijsko gradivo, prigrizek ter osvežilni napitek. NE vključuje v celoti zaključni večer presenečenja, doplačilo 
28,80 EUR. Kotizacijo lahko poravnate v 4-ih obrokih na podlagi izstavljenega računa. Račun za prvi obrok vam 
pošljemo   na podlagi vaše prijave.  
 
POPUST: 10% popusta ob enkratnem plačilu za prijave prejete do vključno  19. septembra 2013.  
 
ČAS IN KRAJ ŠOLE: ob torkih in četrtkih med 17.00 in 20.15 uro, s pričetkom 26. septembra 2013, na Brezovici 
pri Ljubljani.  Točen naslov vam sporočimo pred pričetkom šole!  
 
DODATNE INFORMACIJE: dobite po T: 040 204 046 ali pa nam pišite na e-naslov: info@status1.si  
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