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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno on-line delavnico 

WEBINAR 
»Aplikacije za podporo delu na daljavo« 

  
v PONEDELJEK, 22. junija 2020 od 9.00 do 10.30 ure 

 
 

Delavnica je BREZPLAČNA! 
 

Pandemija koronavirusa in ukrepi oblasti so prisilila podjetja po celem svetu, da vodijo projekte 
na daljavo s čimer se je pospešila uporaba aplikacij, ki delo na daljavo omogočajo. Smo mnenja, 
da je izobraževanje izredno pomembno za konstantno napredovanje, zato smo za vas pripravili 
izbor zanimivih vsebin, ki jih brezplačno delimo v uporabo. Verjamemo, da boste v soočanju s 
posledicami koronavirusa, našli koristne nasvete v našem webinarju, ki obravnava vlogo orodij v 
času koronavirusa in daje praktične nasvete za delo od doma. Organizacija dela na daljavo ni 
samo nujen ukrep temveč odpira boljše poslovne priložnosti za tista podjetja in posameznike, ki 
se bodo prilagodila novim razmeram.  
 
Spoznali boste orodja za delo na daljavo, njihovo uporabo ter katero orodje bi bilo bolj ustrezno 
izbrati pri vašem načinu dela tudi iz vidika varnosti. Z vami bomo delili praktične ideje in 
strategije s katerimi boste lahko delo na daljavo uspešno izvajali.  
 
Delavnica je namenjena podjetnikom MSP in potencialnim uporabnikom ter ostalim 
zainteresiranim. Vabljeni k izobraževanju in sodelovanju. 
 
 
PROGRAM WEBINARJA: 
 
9:00  -     10:30   

 

Predstavljena bodo naslednja orodja: 
 

- ZOOM 

- GoToMeeting 

- TEAMS 

- Jitsi 

- Skype 

- WeTransfer 

- Dropbox 

- Google Drive 



 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

SPIRIT Slovenija, javne agencije 
 

- Google Docs 

- Slack 

- Doodle 

- 4PM 

 
Webinar bo izvedla Vesna Kobal produktni vodja 4PM-a aplikacije za projektno vodenje, zaposlena pri 

podjetju Arctur d.o.o. Zaradi narave dela podjetja in produkta je specializirana v delu na daljavo. 

Dolgoletne izkušnje dela s strankami preko različnih spletnih platform ji daje aktualno podlago v 

prepoznavanju trendov uporabe in varnosti raznovrstnih aplikacij v poslovnem svetu. 

 

Potek webinarja: 

Webinar bo potekal v ON-LINE obliki v živo med 9.00 in 10.30 preko spletne platforme GoToMeeting. 

Za sledenje webinarju potrebujete: internetno povezavo, napravo (računalnik, tablico ali pametni 

telefon), brskalnik Crome in priporočamo slušalke ter mikrofon (poljubno).  

 

Vsa navodila in napotke za sledenje webinarju boste prejeli po prijavi pred izvedbo webinarja na vaš 

elektronski naslov.  

 

 

 

Prijave: Prijave na webinar zbiramo najkasneje do petka, 19. junija 2020 preko spletne prijavnice.  
 
Število mest je omejeno! 
 
Dodatne informacije lahko dobite pri ORA Krasa in Brkinov, svetovalka Dolores Kovšca,  tel.: 051 424 

532 oz. po e-pošti: dolores.kovsca@ora.si. 

 
 
 
 

https://forms.gle/jtzGGKMbKZvYtapq7
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