
Upravljanje s časom  
in določanje prioritet

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru 
projekta SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA
NA LOŠKEM vabi na brezplačno on-line 
delavnico z naslovom: 

Kako organizirati čas, da bomo pri 
doseganju osebnih in poklicnih ciljev 
čim bolj učinkoviti?

KJE:  
Delavnico bomo izvedli spletno, v obliki webinarja, preko videokonferenčne 
platforme Zoom. Nekaj dni pred delavnico boste na mail prejeli navodila in povezavo 
za prijavo na delavnico.

PREDAVATELJICA:  
Mag. Lidija Dolenc Carotta, del ekipe podjetja Transformacija d.o.o., je stro-
kovnjakinja za razvoj prodajalcev, trenerka komunikacijskih veščin in coachinja za oseb-
ni in poslovni razvoj s 17-letnimi izkušnjami. Tematiko udeležencem podaja celovito in 
poglobljeno. Nenehno se izobražuje s področja psihologije komuniciranja, nevrolingvi-
stičnega programiranja, prodaje, marketinga in trženja.

DELAVNICA JE NAMENJENA: 
Podjetjem ter vsem, ki jih omenjena tematika zanima in prihajajo iz občin Škofja Loka, 
Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. 

VSEBINA:
Ena od ključnih lastnosti uspešnih posameznikov je sposobnost dobrega upravljanja s 
časom. Uspešni ljudje odlično upravljajo s svojim časom, posledično so bolj produktivni, 
efektivni, hitreje napredujejo in več zaslužijo.

Na delavnici vas bomo naučili, kako bolje strukturirati svoj čas, da boste opravili več za 
vas pomembnih stvari. 

Podrobnejša vsebina delavnice:
•  Kaj je upravljanje s časom? Zakaj je čas vreden?
•  Pomen postavljanja vizije, ciljev in aktivnosti za učinkovito upravljanje s časom.
•  Upravljanje s časom in mali tatovi časa.
•  Kako načrtovati svoj delovni dan?
•  Kako razporejati opravila glede na pomembnost in nujnost?

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:  
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do četrtka, 24. septembra 
2020 na e – naslov: info@ra-sora.si.

Pri prijavi obvezno navedite vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov in 
e-mail na katerega vam bomo posredovali povezavo za prijavo na dogodek). Na istih 
kontaktih smo vam na voljo tudi za dodatne informacije.

Delavnica je za udeležence brezplačna, saj je finančno podprta s strani občin Škofja 
Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri.

Število mest je omejeno!

Sreda, 30.9.2020, od 17.00 do 19.15 ure 


