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Spot svetovanje Zasavje 

OOZ ZAGORJE OB SAVI 

Cesta zmage 35 b 

1410 ZAGORJE OB SAVI 

 

 

Datum: 20.1.2021 

 

Ponudnikom izobraževanja 

 

 

ZADEVA: povpraševanje za izvedbo delavnice  na temo Uporaba orodja ZOOM za 

sestanke, srečanja in delo na daljavo . 

 

Spoštovani, 

 

OOZ Zagorje ob Savi za podjetniško točko SPOT svetovanje Zasavje za podjetnike 

organizira izobraževanje – delavnico na temo Uporaba orodja ZOOM za sestanke, srečanja in 

delo na daljavo. 

Zaradi ukrepov glede posledic epidemije, se vse več poslovnih aktivnostih izvaja samo še na 

daljavo. Pri podjetnikih opažamo pomanjkanje znanja za uporabo učinkovitih spletnih orodij, 

zato jim pripravljamo navedeno delavnico. Podjetnike želimo seznaniti z naslednjimi 

vsebinami: 

- Kaj je orodje ZOOM 

-  Kako ustvarim ZOOM račun 

-  Plačljivi /brezplačni ZOOM  

-  Pregled ZOOM okolja – za gostitelja in za udeleženca 

-  Uporaba ukazov, možnosti, testiranje 

-  Kako naredim ZOOM sestanek 

-  Nastavitve sestanka 

-  Vodenje sestanka/srečanja: prisotnost, snemanje s., galerija – screenshoti, chat 

dokument, zaključek sestanka za vse 

-  Interakcije med ZOOM srečanjem – delitev zaslona, delo na skupnih dokumentih,  
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-  Skupinsko delo na daljavo – kako naredimo break out rook 

-  Varnost, varovanje osebnih podatkov 

 

Potrebno je tudi odgovarjati na konkretna vprašanja udeležencev. 
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Izobraževanje naj bi potekalo on-line, preko zoom aplikacije, ki jo zagotovi izvajalec 

delavnice, v trajanju najmanj 2 šolski uri, udeležiti pa se ga mora najmanj 10 udeležencev. 

 

Udeležba za  podjetnike je brezplačna, usposabljanje se bo izvedlo v okviru projekta »SPOT 

regije 2018-2022«. 
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Prosimo vas, da nam posredujete vašo ponudbo za izvedbo  izobraževanja z vsebino, ceno ter 

možnim terminom do  31.1.2021  na naslov OOZ ZAGORJE za SPOT Svetovanje Zasavje, 

Cesta zmage 35 b, 1410 Zagorje ob Savi s pripisom- ponudba izobraževanje. 

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.  

 

 

        Za SPOT svetovanje Zasavje 

       Saša Pegan, podjetniška svetovalka 


