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RRA Podravje – Maribor v okviru projekta 
SPOT SVETOVANJE PODRAVJE 

vabi na brezplačno 10-urno  
 

eUsposabljanje 
 »USPEŠNO TIMSKO DELO ter  

OBVLADOVANJE ČASA, STRESA in KONFLIKOTV  
na DELOVNEM MESTU« 

 
 

Se sprašujete, v katero smer pluje vaše podjetje in kako bi optimirali timsko delo? 
Bi želeli učinkovito organizirati vaš čas? Ste v stresu, in ne veste, kako ga zmanjšati? Ste že 
naleteli na konflikt v vaši ekipi in vas zanima, kako lahko konflikte pretvorimo v koristi? 

 

Če da, vabljeni na usposabljanje, ki je namenjeno podjetnikom in potencialnim podjetnikom, ki bi 

želeli optimirati timsko delo svoje ekipe, ki se sprašujejo, kako najbolje organizirati svoj čas, ki bi 

želeli zmanjšati simptome stresa in/ali se srečujejo s konflikti na delovnem mestu. 

 

Usposabljanje bo potekalo v obliki štirih vsebinsko zaključenih modulov: 

 

1. MODUL – Uspešno timsko delo, torek, 8. junij 2021, 9.00–11.00 

✓ Vsi smo na isti ladji 

✓ Kam pluje naša ladja 

✓ Učimo se komunicirati 

✓ Razvijajmo svojo čustveno inteligenco 

 

2. MODUL – Obvladovanje časa na delovnem mestu, 15. junij 2021, 9.00–11.00 

✓ Težave in izzivi z organizacijo časa in lastno učinkovitostjo 

✓ Postavljanje ciljev, določanje prioritet, upravljanje z motnjami, prelaganje obvez, 

planiranje 

 

3. MODUL – Obvladovanje stresa na delovnem mestu, 22. junij 2021, 9.00–11.00 

✓ Simptomi in posledice stresa v kriznih okoliščinah 

✓ Izvori stresa – kaj nam povzroča stesni odziv 

✓ Strategije zmanjševanja stresa podjetnika in kako zmanjšati stres pri zaposlenih 

 

4. MODUL – Obvladovanje konfliktov na delovnem mestu, 29. junij 2021, 9.00–11.00 

✓ Komunikacijske in socialne veščine učinkovitega reševanja konfliktov 

✓ Koraki reševanja konfliktov 

✓ Kako iz nasprotnika pridobiti zaveznika 
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Trajanje usposabljanja: 10 šolskih ur. Vsak modul bo trajal 2,5 šolske ure.  
 
Predavateljica: dr. Simona Šarotar Žižek, izredna profesorica managementa poslovanja, 

specializirana za upravljanje človeških virov in organizacijsko vodenje. 

 
Lokacija: E-usposabljanje bo potekalo preko aplikacij: MS Teams, ZOOM ali Webex. Dostop do 
aplikacije, v kateri bo potekalo usposabljanje, boste prejeli en dan pred pričetkom na vaš e-naslov. 

 
Kotizacija: Udeležba na usposabljanju je brezplačna, organizirana v okviru SPOT Svetovanje Podravje, 
ki je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republike Slovenije preko 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenije. 
 
Prijava: Preko spletne prijavnice. 
 

Rok za prijavo: Število udeležencev je omejeno! Obvezna prijava na dogodek na zgornji povezavi 

preko spletne prijavnice najkasneje do ponedeljka, 7. 6. 2021, do 12. ure. Prijave se zbirajo do 

zasedbe prostih mest. Prijava je možna za celotno usposabljanje ali za posamezni modul.  

 

Več informacij: Regijska točka SPOT Svetovanje Podravje, Jasna Mak, tel. 031 54 99 66, e-naslov: 

spot.podravje@rra-podravje.si  

 

 

Vljudno vabljeni!  

 

  

Ekipa SPOT svetovanje Podravje 

 

https://forms.gle/Nx8dfbc7naygfDXS7
mailto:spot.podravje@rra-podravje.si

