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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira BREZPLAČNO delavnico 

»Vpliv odnosov in delovnega okolja na uspešnost podjetja« 
 v TOREK, 15. junij 2021 od 10.00 do 11.30 

on-line prek orodja ZOOM 
 
Verjetno je že vsak od vas vsaj enkrat v življenju imel »cmok v grlu«, se slabo počutil ali kako drugače občutil 
tesnobo pred novim delovnim dnem, pred odhodom v delovno okolje, kjer vam zaradi medosebnih odnosov ni 
bilo prijetno. Slabi medosebni odnosi lahko vplivajo tudi na uspešnost podjetja, a z ustreznim ozaveščanjem se 
zadeve lahko izboljšajo. Naša delavnica vam bo pomagala narediti prve korake na tej poti. 
 
Na delavnici boste lahko na praktičen način spoznali: 

 kako na sodelavce in poslovne partnerje pogledati z drugega zornega kota,  

 kako izboljšati medosebne odnose s sodelavci in poslovnimi partnerji, 

 kako oblikovati delovne skupine, 

 kako urediti delovno okolje za boljše medosebne odnose, 

 vpliv barv in prehrane na medosebne odnose in uspešnost podjetja,  

 kako ne pozabiti nase, v želji po ohranjanju dobrih odnosov s sodelavci in poslovnimi partnerji. 
 

Majhni koraki nas pripeljejo do velikih sprememb, zato boste na delavnici dobili nasvete, ki jih boste lahko  
takoj vpeljali v svoj podjetniški vsakdan.  
 
Vsak dan se učimo, spoznavamo sebe in druge, zato je tudi ta delavnica priložnost za nove poglede in spoznanja. 
Potrebujete le željo po učenju in spremembah.    
 
Delavnico bo vodila Mirjana Groznik, neonaturopatinja, spec. managementa v evropskem okolju in ustanoviteljica 
holističnega centra Akilea.  Več o njej si lahko preberete na: http://www.akilea.si/  
 
 
Delavnica je namenjena podjetnikom (MSP) ter potencialnim podjetnikom, ki želijo izvedeti več in izboljšati odnose in 

delovno okolje v podjetju. 

 
Vljudno vabljeni. 

 

Potek delavnice: Delavnica bo potekala online med 10.00 in 11.30 uro na spletni aplikaciji ZOOM. Povezavo za 

spremljanje delavnice vam bomo poslali na vaš e-mail naslov, dan pred dogodkom. Predlagamo, da si pred 

delavnico namestite ZOOM aplikacijo na vaš računalnik. 

 

Prijave: Prijave na delavnico zbiramo najkasneje do ponedeljka, 14. junija 2021 oz. do zasedbe prostih mest prek 
spletne prijavnice:  https://forms.gle/RHKY2S2ApAcwnuTNA . Število mest je omejeno! 
 

 
Dodatne informacije: SPOT svetovanje Obalno – kraške regije, Vlasta Starc, telefon: 66 37 582, e-pošta: 

vlasta.starc@rrc-kp.si ali Marija Rogan Šik, telefon: 66 25 834, e-pošta: marija.rogan-sik@pgz-slo.si . 
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