
    

              

 

             

COACHING ZA 
SPREMEMBE 

 

         
INTERAKTIVNA 

DELAVNICA 

Izobraževalne programe in seminarje v obdobju 2021-2022 sofinancira Mestna občina Novo mesto. 

Številka:          32/2022                                                                      
Datum:         21.3.2022  

V A B I L O  
 

Živimo v času brez primere. Nikdar v dobi človeštva se niso dogajale take spremembe in premiki. 
Vse to pa močno vpliva na posameznika in njegovo podjetje. Kaj lahko podjetnik naredi? Kako 
lahko v tem hrupu najde sebe in se v poslovanju osredotoči nase? 
 
Da bi spoznali nekaj metod vodenja sprememb ter uspešno poslovno delovali, vas vabimo na  

Interaktivno delavnico  

KAJ NAJ PODJETNIK NAREDI ZA BOLJŠI POSEL IN POVEZOVANJE? 

ki bo v torek, 12. aprila 2022, od 13.00 – 15.00 ure,   
na Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto,  

Foersterjeva ul. 10, 8000 Novo mesto. 
 
Vsebina delavnice: 

• Kdaj kot podjetnik začnem razmišljati o spremembah? 

• Kako se pripravim na jutri, kakšne misli imam? 

• VAJA: Kdo sem v dnevu (poleg tega, da sem podjetnik) 

• 5 močnih stebrov, ki so pomembni za moje poslovno delovanje 

• VAJA: časovnica (kam podzavestno uvrstim svoj cilj oz. željo) 

• Znam prisluhniti sogovorniku? 

• Kako rešujem konflikte? 

• VAJA: Katere odzive lahko izboljšam za boljši posel in povezovanje? 

• VAJA: moji vzorci v poslu 
 

Celotna delavnica bo podkrepljena z lastnimi primeri, predavateljice, ki je sama podjetnica že več 

kot 20 let. S pomočjo pripravljenih vaj bo delila z vami uporabne nasvete, ki vam bodo ponudile 

odgovore na vaša vprašanja.  

 

 Predavateljica:  Z vami bo Armina Džafić, coachinja in mentorica 

 

Izvajalka Armina Džafić, podjetnica, srčni motivator in 
mentorica, ki v svojem poslanstvu redno predava, vodi 
skupinske in individualne podporne coachinge.  
 
Vodi podjetniške krožke na osnovnih šolah, sodeluje z 
Ljudsko Univerzo, točko SPOT, razvojnimi agencijami kot 
sta Ragor in Sora in drugimi sorodnimi institucijami pa tudi 
posamezniki. 
  
Njen namen je na vseh delavnicah slušateljem srčno 
predati vsa znanja in vas motivirati pri delu na sebi. 

 



 
 
 
 
Seminar je namenjen: 

• direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom, vodilnim delavcem, zaposlenim v marketingu in 
vsem drugim, ki imajo v podjetju vlogo v doseganju učinkovitega poslovanja podjetja. 

 
Kotizacija  
Kotizacija za udeležbo vključuje gradivo ter osvežitev med odmorom. 
- za člane OOZ Novo mesto s plačano članarino in zaposlene  je delavnica brezplačna, 
- ostali zunanji udeleženci plačajo kotizacijo v višini 29,51 EUR (+ 22% DDV). 
Kotizacijo plačajte na TRR št. SI56 0297 0001 0183 225, sklic na: 00 1204-2022, pred pričetkom seminarja.  
Račun boste udeleženci prejeli po izvedbi delavnice. 
 
Prijave: Prijavite se najkasneje do 11. aprila 2022 preko spletne prijavnice: PRIJAVNICA 
 
 

VABLJENI K PRIDOBITVI UPORABNIH PODJETNIŠKIH KOMPETENC!                                                                             
 
 
Emilija Bratož,                                                                                                         Mojca Andolšek, 
direktorica                                                                                                                predsednica 

 
    

 

https://ooz-novomesto.si/ooznmkotizacija/kaj-naj-podjetnik-naredi-za-boljsi-posel-in-povezovanje/

