
 

Podjetniki so večinoma individualisti in navajeni na samostojno odločanje o vsem, kar je povezano z njihovim 
podjetjem. Večina njihovih odločitev ne vpliva samo na poslovno področje temveč se tesno prepleta s 
privatnim.  
 
Ovire s katerimi se srečujejo so pogosto povezane s sodelovanjem z drugimi. Pomembna pomoč pri reševanju 
omenjenih ovir je poznavanje osnovnih osebnostnih lastnosti oseb s katerimi sodelujejo. 

 
Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska vabi na delavnico z 

naslovom  
 

 
KAKO IZBRATI, VODITI IN OBDRŽATI SODELAVCE? 

(Izoblikujmo zmagovalno ekipo) 
 

ki bo potekala v sredo, 20 novembra 2019, od 17.00 do 19.15 ure,  
v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. 

 
IZ VSEBINE DELAVNICE: 
- Kakšna so naša pričakovanja in kako izbiramo sodelavce? 
- Kakšni sodelavci nam ustrezajo? 
- Kako povezati različne tipe ljudi v homogeno delavno skupino?  
- Kako razporediti posameznika na ustrezno delovno mesto? 
- Konflikti – kot gibalo razvoja, rasti in sprememb. Zakaj se konfliktom ne izogibamo? 
 
O PREDAVATELJICI: 

Sonja Peklenik, mag. posl. ved, je podjetnica od leta 1991. 
Svoje podjetniške izkušnje je na začetku pridobivala kot organizator promocij 
podjetij v Potrošniško informativnem centru, nato kot direktorica marketinga 
za nemško podjetje alarmnih sistemov in kot zastopnik tujih podjetij za 
področje bivše države.  
 
Svojo predavateljsko pot je začela s prodajnimi programi »Psihologija 
prodaje«, »Vodenje prodajnih timov« po licenci »Briana Tracya« v okviru 
podjetja »Vernar«. Je mentorica za žensko podjetništvo, zunanja izvajalka na 
»Ekonomski fakulteti v Ljubljani« pri izbirnih vsebinah za predmet »Poslovne 
veščine«.  
V Inštitutu za razvoj osebnostnih veščin, kot direktorica strokovnih programov, 
vodi in razvija programe poslovnih seminarjev s področja poslovnih veščin.  

 
DELAVNICA JE NAMENJENA: mikro, malim in srednjim podjetjem ter potencialnim podjetnikom.  
 
Udeležba delavnici je za udeležence brezplačna.  
 
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:  
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do četrtka, 14. novembra 2019 na tel. št. 04 50 60 220 
(Jana Šifrar) ali e-mail naslov jana.sifrar@ra-sora.si.  
 
 
 
 
 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 


