
 
 
 
 

e-delavnica 
z Natašo Sinovec, direktorico gospodinjstva: 

 

PPrriijjaatteelljjssttvvoo  ss  ččaassoomm  vv  77  kkoorraakkiihh  
 
 
 

Namen te delavnice je, da vas spodbudi k odločnim korakom po poti, ki 
vam jo bo razkrila s svojimi smerokazi. Namenjena je UKREPANJU! 

Samo vaša aktivna vloga na poti osebnostnega razvoja lahko pripelje do 
sprememb in napredka. 

  
 

  
ZZAAKKLLJJUUČČNNAA  NNAALLOOGGAA  

 
 
Draga direktorica gospodinjstva, 
 
pred tednom dni smo se v zadnjem delu e-delavnice Prijateljstvo s časom v 7 
korakih srečale s pastmi, ki prežijo v vsakdanjem življenju na direktorice 
gospodinjstev. 
 
Ste pri sebi premleli pasti, o katerih sem pisala v zadnjem delu e-delavnice? Ste 
morda v kateri od njih prepoznali delček svojega življenja? Kako boste ukrepali? Do 
kakšnih razmišljanj vas je pripeljalo, ko ste te pasti povezali z drugimi elementi naše 
e-delavnice? 
 
Ali ste našli višji smisel v dobri organiziranosti življenja in učinkovitem upravljanju s 
časom? 
 
Ste v e-delavnici Prijateljstvo s časom v 7 korakih pridobili kakšno znanje ali 
informacijo, ki vam prej ni bila znana? So vas teme v e-delavnici morda spomnile na 
kakšna znanja, ki jih sicer že imate, a jih ne uporabljate (morda ste samo pozabili 
nanje)? 
 
Zelo bom vesela vaših razmišljanj v zvezi z zaključno nalogo in e-delavnico 
Prijateljstvo s časom v 7 korakih. Če jih želite deliti tudi z drugimi, jih bom 



objavila na spletni strani www.direktorica-gospodinjstva.com v rubriki Moji plesni 
koraki. Če objave ne želite, bom vaših misli vesela preprosto zato, ker bodo obogatile 
moje razmišljanje, z bogatejšim razmišljanjem pa lahko bogatim tudi svet okoli sebe, 
kar je nekaj najlepšega, kar človek lahko počne. Pišite mi na naslov info@direktorica-
gospodinjstva.com. Za vse vaše misli se vam že vnaprej zahvaljujem! 
 
 
 
Upam, da so vas naloge v delavnici spodbudile k ukrepanju in da je bil njen namen 
dosežen. 
 
Želim vam, da bi v svojem prijateljevanju s časom našli ne samo svoje direktorske 
plače, temveč enega temeljev zadovoljnega, srečnega in polnega življenja. 
 
 
Vaša Nataša, 
direktorica gospodinjstva 
 
 

 
 

 
Prosim, posredujte to delavnico še drugim, ki bi si morda želeli tovrstnih informacij. 

 

 
Vsa morebitna dodatna vprašanja in pripombe pošljite na naslov 

info@direktorica-gospodinjstva.com. 
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