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Ponudnikom izobraževanja 

 

ZADEVA: povpraševanje za izvedbo delavnice  na temo Vodenje podjetij  v času 

epidemije  

 

Spoštovani, 

 

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

izobraževanje – delavnico na temo Vodenje podjetij v času epidemije. 

 

Že več kot leto dni se vsi skupaj soočamo s povsem novo, prej neznano situacijo, epidemijo 

korona virusa in že več kot leto dni se soočamo z dilemo kako živeti in delati pod grožnjo 

širjenja okužbe.  

Naši odzivi na dano situacijo so bili in so različni, skupni imenovalec naših reakcij pa je  

zagotovo strah.  

 

Na delavnici želimo podjetnikom in podjetjem predstaviti uporabna orodja za boljše  

razumevanje strahu, kako ga obvladovati in kako se  lažje soočiti s pritiski in pričakovanji  

okolice,  da lahko kljub težkim okoliščinam uspešno vodimo podjetje.  

 

Izobraževanje bo potekalo kot delavnica v živo, v prostorih, ki jih zagotovi izvajalec 

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

Zaželena je izvedba delavnice v prvi polovici septembra 2021.  

 

Udeležba za  podjetnike je brezplačna, izobraževanje se bo izvedlo 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  
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Prosimo vas, da nam posredujete vašo ponudbo za izvedbo  izobraževanja z vsebino, ceno ter 

možnim terminom do  20.8.2021  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 


