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ZVEZA KLUBOV POSLOVNE  
ODLIČNOSTI SLOVENIJE 

 
        

Maribor, 29. 3. 2021  

 

 

 

Spoštovana gospa direktorica. 

Spoštovani gospod direktor. 

 

Zagotovo imate v svoji najožji ekipi zanesljivo podporo, ki s svojim kakovostnim delom 

in  profesionalnim pristopom skrbi za nemoten potek dela tako za vas kot za 

organizacijo v celoti.  

 

Mogoče veste, da smo asistentke, sekretarke in tajnice povezane in združene v 

stanovsko organizacijo Zveza klubov poslovne odličnosti Slovenije. Namen združenja 

je osebna in profesionalna podpora našim članicam. Bogata socialna mreža, 

izmenjava dobre prakse in nudenje pomoči pri različnih poslovnih izzivih je tista 

dodana vrednost, ki je ni moč dobiti nikjer drugje.  

 

Vsako leto v aprilu pripravimo za našo članstvo dan Zveze.  Dogodek, ki bo 15. maja v 

Velenju, bo razdeljen na dva sklopa:  prvi bo namenjen izobraževanju, drugi pa 

podelitvi zveznih priznanj odličnosti s kulturnim programom. 

 

Smo neprofitna organizacija, ki si samo s članarinami, ne more zagotoviti financiranje 

dogodkov, zato se obračamo na vas. Veseli bomo vaše podpore pri naših 

prizadevanjih, da naš letni dogodek izpeljemo tako kakovostno in profesionalno kot 

tudi mi kot najboljša podpora menedžmentu vsakodnevno delujemo v naših delovnih 

okoljih. 

 

V zahvalo za vašo materialno ali finančno podporo, vas bomo promovirali na naši 

spletni strani, socialnih omrežjih in v vseh medijskih objavah pred, med in po dogodku. 

Na naši spletni strani https://zvezaklubovposlovne.wixsite.com/poslovneodlicnosti pa 

podatek o donatorjih dogodka ohranjamo še vsaj leto dni.  

TRR imamo odprt pri Delavski hranilnici s št.: SI 56 6100 0001 9260 570. 

 

Iskreno se vam zahvaljujemo, da ste naš dopis prebrali do konca, in srčno upamo, da 

se bodo naše poti prepletle v zgodbi, ki deluje v odličnosti že skoraj 30 let.  

 

Z lepimi pozdravi, 

         
Suzi Asfour,  

predsednica Zveze klubov  

poslovne odličnosti Slovenije 
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