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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira BREZPLAČNO delavnico 

»Poslovni bonton« 
 v TOREK, 1. junij 2021 od 10.00 do 12.30 

on-line prek orodja ZOOM 
 

Nihče se ne zbudi in reče, danes bom nesramen. Vsem se nam zdi, da smo vljudni. Problem nastane, ko se nam mudi, 

ali se pogovarjamo z neznanci, ne uporabljamo manir, ki bi jih lahko. Bonton ni vrsta rigidnih pravil. Olike se 

spreminjajo v času in reflektirajo najboljšo prakso časa. Gre za smernice po katerih se velja ravnati zato, da bi se 

ljudje počutili udobno. Olikan človek ni snobovski, ne želi biti nekaj, kar ni.  

Bonton  nam lahko v poslovnem svetu odpre marsikatera vrata in na delavnici boste spoznali najnovešje usmeritve in 

se verjetno začutili, katere ne veljajo več. 

Obravnavali bomo: 
• poslovni bonton pri besedni komunikaciji (pozdravljanje, poslavljanje, vikanje, tikanje,…), 
• poslovni bonton pri nebesedni komunikaciji (govorica telesa, očesni stik, izraz na obrazu, drža, kret-

nje,…), 
• poslovni bonton pri pisnem komuniciranju (formalno, neformalno, naslavljanje, ...), 
• poslovna darila (kdaj obdarovati, primernost daril, način dajanja in sprejemanja, …), 
• organizacija dogodka in poslovnih sestankov (vrste dogodkov, (ne) formalni sestanki, vabljenje, sprejem 

gostov, …), 
• pravila poslovnega bontona v drugih državah. 
 
 
Delavnico bo vodila univ. dipl. psihologinja, trenerka mehkih veščin in podjetnica Nina Dušić Hren. Več o njej si 
lahko preberete na www.doberstik.si.  
 
 
Delavnica je namenjena podjetnikom (MSP) ter potencialnim podjetnikom, ki želijo izvedeti več ter se izpopolniti na 

področju poslovnega bontona. 

 
Vljudno vabljeni. 

 

Potek delavnice: Delavnica bo potekala online med 10.00 in 12.30 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, 31. maja 2021 oz. do zasedbe prostih prek 
povezave:  https://forms.gle/4VpwrVVqSWLSbXFw5 . 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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