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Ponudnikom izobraževanja in poslovnega svetovanja 

 

Zadeva: povpraševanje za izvedbo dogodka »Dan zasavskih podjetnic« z delavnico in 

aktivnostjo odpiranjem novih poslovnih priložnosti 

 

Spoštovani, 

 

OOZ Zagorje ob Savi za podjetniško točko SPOT svetovanje Zasavje organizira dogodek 

»Dan zasavskih podjetnic« z delavnico in aktivnostjo odpiranjem novih poslovnih 

priložnosti. 

 

Za izvedbo dogodka s povpraševanjem iščemo zunanjega izvajalca. Dogodek mora vsebovati 

naslednje aktivnosti: 

- Registracija in sprejem podjetnic, pozdrav izvajalca in organizatorja  

- Motivacijska delavnica za podjetnice  

- Mreženje podjetnic, odpiranje novih poslovnih priložnosti med sodelujočimi 

podjetnicami, predstavitve posameznih podjetnic 

Navedene aktivnosti se izvedejo na lokaciji v Zasavju,  lokacijo v ponudbi določi ponudnik. 

Aktivnost oz. dogodek se mora izvesti v drugi polovici septembra 2021. 

 

Udeležba je za  podjetnike/podjetnice brezplačna, navedene aktivnosti se bodo izvedle v okviru 

projekta »SPOT regije 2018-2022«. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna 

agencija  

Prosimo vas, da nam posredujete vašo ponudbo za izvedbo  navedenega dogodka z vsemi 

določenimi aktivnostmi. Ponudbo za izvedbo dogodka z vsebino, ceno ter možnim terminom 

posredujte do 30.8.2021  na naslov OOZ ZAGORJE za SPOT Svetovanje Zasavje, Cesta 

zmage 35 b, 1410 Zagorje ob Savi s pripisom- ponudba SPOT. 
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Za aktivnost motivacijska delavnica za podjetnice napišite kratko vsebino delavnice in ime 

predavatelja. Delavnica mora trajati vsaj 2 šolski uri. Pričakujemo motivacijsko vsebino, ki bo 

podjetnicam olajšala vsakodnevno poslovanje in soočanje s številnimi izzivi. 

 

Glede na dejstvo, da v trenutku povpraševanja še ne razpolagamo s točnim številom 

udeležencev (predvidevamo cca 50) vas prosimo, da nam ceno za izvedbo navedenih storitev 

opredelite s fiksnim in spremenljivim delom. Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na 

tel: 03 56 68 080 ali E: sasa.pegan@ozs.si. 

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.  

 

        Za SPOT svetovanje Zasavje 

       Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

 

 

 

         

 


