
 

 

Dogodek poteka v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, v sklopu skupnega projekta občin 
Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mestne občine Slovenj Gradec in RRA Koroška »Mrežni podjetniški inkubator 

Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi«. Projekt delno financira EU s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

 

 
 
            

 
 

 

V a b i l o 
 

V okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška 

»MPIK Strokovnjak« 

 vas vabimo na brezplačno podjetniško delavnico na temo učinkovitega upravljanja s časom  

»ČAS JE NAŠ ZAVEZNIK – UPRAVLJAJMO GA!« 

 
Delavnica bo v četrtek, 10. 9. 2015, s pričetkom ob 9. uri (do predvidoma 14. ure) 

v MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19 

(sejna soba 2. nadstropje - prostor št. 18; oz. konferenčni prostor 1. nadstropje) 
  

Tema: Učinkovito upravljanje s časom: ČAS JE NAŠ ZAVEZNIK – UPRAVLJAMO GA! 

Učinkovito upravljanje s časom je osnovna zahteva vsakega delovnega mesta, pa tudi uspešnega 

spoprijemanja z življenjem in upravljanjem družine. Pri tem so osnovni pogoji, da učinkovito upravljamo 

s časom, vedeti moramo kam gremo, zakaj se tja podajamo in kako sprejemamo odločitve. Vsebina 

delavnice se bo tako osredotočala na pojasnitev teh principov razmišljanja in delovanja ob predstavitvi 

praktičnih primerov, tehnik in orodij. 

 

Izvajalec: dr. Karmen Rodman (KonektOn d.o.o.) 

Dr. Karmen Rodman je vrhunska predavateljica, direktorica in solastnica podjetniškega centra 

KonektOn d.o.o.. Ima 17-letne praktične izkušnje in sicer: 

o podjetniške izkušnje v družbi KonektOn, kjer z različnimi tehnikami kreativnega 

razmišljanja mentorira, svetuje in izobražuje obstoječe in bodoče podjetnike pri 

uresničevanju podjetniških izzivov; 

o predavateljske in raziskovalne izkušnje kot visokošolska učiteljica na Univerzi na 

Primorskem, kjer kot docentka z veljavno habilitacijo še vedno deluje v univerzitetni 

katedri za trženje in v univerzitetni katedri za podjetništvo; 

o s področja strateškega in operativnega trženja, korporativnega komuniciranja in 

managementa v mednarodni storitveni gospodarski družbi, kjer je zaradi prisotnosti 

organizacije v 13 evropskih državah spoznala in delovala v različnih kulturah. 

 

Potrditev vaše udeležbe prosim sporočite do torka, 8. 9. 2015, na e-mail: urska.krajnc@rra-koroska.si  

Vabljeni! 

Ekipa MPIK RRA Koroška 
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