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Številka:     37/2021                        
Datum  :  4.8.2021 
 
 
ČLANOM  
KLUBA MLADIH PODJETNIKOV 
NA OOZ NOVO MESTO  
 
 
Zadeva:       V A B I L O 
 
Vabim vas na strokovno ekskurzijo Kluba mladih podjetnikov pri OOZ Novo mesto, ki bo  
 

v  PONEDELJEK, 23. avgusta 2021, ob 9:45 uri, 

v Triglav LAB-u, Dunajska 20, Ljubljana. 

z dnevnim redom: 
 

1. Delavnica in pogovor z Brigito Langerholc  
Nekdanja vrhunska atletinja, je danes osebna coachinja in lastnica podjetja. Spoznali 
bomo njeno športno in poslovno pot, ter izvedli vajo sproščanja in trening 
vizualizacije.  

2. Digitalni center Triglav LAB in preizkus simulatorjev  
Simulator varne vožnje DRAJV, simulator smučarskih skokov, simulator potresa in 
reševanje v prometni nesreči. 

3. Pogostitev in zaključek 
 
Želim spomniti, da Triglav Lab kot zaprti javni prostor upošteva splošna priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 
določila Zavarovalnice Triglav za zaščito pred okužbo (pregledovanje PCT pogoja za ta dogodek zaenkrat ni potrebno). V 
prostoru se ravnajo po smernicah, ki so našteti spodaj. Pred začetkom dogodka, ki bo potekal v digitalnem centru, o tem 
obvestimo udeležence. V mislih je potrebno imeti, da se situacija do našega dogodka lahko še zaostri in bo potrebno 23. 
avgusta izpeljati dogodek v skladu s smernicami, ki bodo aktualne na dan dogodka.  
  
- V prostor lahko vstopajo le zdrave osebe. 
- Vse obiskovalce pred vstopom v prostor opozorimo na obveznost nošenja obrazne maske in razkuževanja rok. Udeleženci 
namestijo obrazno masko pred vstopom v prostor in jo snamejo, ko se usedejo na sedišče na tribuni. Razkužilo se nahaja na 
obeh vhodih v prostor (na notranji strani). 
- Udeleženci naj upoštevajo priporočeno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. Sedišča na tribuni so razvrščena na način, da je 
med posameznimi sedišči zadostna razdalja. 
- Prostor bo med odmori prezračen. 
- Vse udeležence bomo ob vstopu prosili, da se podpišejo na listo, ki jo bomo pripravili. 

Skupina šteje najmanj 10 oseb! Prevoz bo organiziran, odhod iz Novega mesta bo ob 9.00 uri, 
zbor pa ob 8.45 uri (točna zborna lokacija bo posredovana naknadno). Zaključek dogodka je 
predviden ob 14.00. 

Zaradi ustrezne organizacije potrdite udeležbo po e-pošti na naslov kmp@ooz-novomesto.si 
ali po telefonu 041 350 001, najkasneje do 16. avgusta 2021. Pohitite s prijavo! 
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Lepo pozdravljeni, 
 

                                                          Leo Andolšek,   
                    predsednik KMP OOZ Novo mesto  
Vabljeni: 
- Člani KMP 

 


