
Sreda, 10. marec 2021/od 17.00 do 19.15 ure 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KJE: 
Dogodek bomo izvedli spletno, v obliki webinarja, preko 
videokonferenčne platforme Zoom. Pred dogodkom boste na mail 
prejeli navodila in povezavo na webinar. 

 
PREDAVATELJI: 
Delavnico bo moderiral in povezoval Tomaž Ovsenik, poslovni 
svetovalec in trener komunikacijskih veščin v podjetju Transformacija. 
Njegovi gostji na delavnici bosta njegova sodelavka Ana Grapulin ter 
njegova žena Darja Ovsenik. Ana je poslovna svetovalka v podjetju 
Transformacija, ki bo z udeleženci delavnice delila svoje izkušnje skozi 
prizmo prilagoditve svoje karierne poti začasnemu življenju v tujini, kjer 
je ostala povezana s podjetjem ter hkrati razvila nove veščine. Darja 
Ovsenik je mama petih otrok, ki po obdobju popolne posvetitve 
materinski vlogi svojo karierno vizijo postavlja na nove temelje. 

 
VSEBINA: 
Sodobna ženska je popolna v karieri, ima urejen dom, lepo vzgojene 
otroke, bleščečo zakonsko zvezo … Kaj od tega je potrebno in kaj je 
(ne)resnično pričakovanje? Kako krmariti v novem načinu dela (malo od 
doma, malo v službi, precej nove tehnologije, nejasna ločnica med 
zasebnim in poslovnim …)? Osvetlili bomo naše temeljne potrebe, naša 
pričakovanja, ločili nujno potrebno od resnično pomembnega in 
poiskali področja, ki jim je resnično koristno nameniti našo pozornost. 
Kako zgraditi pravo vizijo in jo uresničevati, nam bosta skozi svoje 
izkušnje povedali Ana Grapulin in Darja Ovsenik. 

 
 
 

Podrobnejši pregled vsebine: 
-Pogled na svet, kakršen je bil še do pred kratkim ter realnostjo 
današnjega sveta. 
-Kakšne so naše potrebe, kako iz tega najti tisto, kar resnično 
potrebujem? 
-Določanje osebnega polja neizpolnjenosti in konkretnih izzivov. 
-Kaj je nujno in pomembno ter kaj resnično potrebno? Izdelava 
osebnega seznama opravil. 
-Kako določati svoje izbire, da odločitev ne bo prisila, temveč 
možnost osebne izbire. 
-Kako uresničevati svojo vizijo z dogovori z drugimi, ki so 
vključeni vanjo. 

Dogodek je za udeleženke brezplačen.  
Finančno je podprt s strani občin Škofja Loka, Gorenja  vas – Poljane, Železniki in Žiri ter informacijske točke Europe Direct Gorenjska. 

 

Razvojna agencija Sora vas v okviru Ženskega podjetništva in informacijske točke 

Europe Direct Gorenjska vabi na dogodek z naslovom: 

 

 

»SODOBNA ŽENSKA«  
 

 

PRIJAVE: 
Prijave sprejemamo do srede, 10. marca 2021 (do 12.00 ure) 
na Razvojni agenciji Sora na mail info@ra-sora.si. Pri prijavi 
navedite točen naziv in naslov podjetja (če ga imate), ime 
in priimek, vaš domač naslov ter mail! 
 
Udeležba na delavnici je brezplačna. 

 

 

DELAVNICA JE NAMENJENA: 
Ženskam, ki so ustanoviteljice, lastnice, zaposlene v podjetju ali 
pa jih omenjena tematika preprosto zanima. 

 
DODATNE INFORMACIJE: 

Dodatne informacije so vam na voljo na mailu info@ra-
sora.si  

 
Število mest je omejeno. 

 

 


