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

SPIRIT Slovenija, javne agencije 
 

 
SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije organizira   

BREZPLAČNO ON-LINE usposabljanje: 
 

»Poslovno komuniciranje v angleščini« 
v TOREK, 5. aprila 2022 od 9:00 do 13:00 ure (1. srečanje) 
v PETEK, 8. aprila 2022 od 9:00 do 13:00 ure (2. srečanje) 

preko orodja ZOOM.  
 

Usposabljanje je BREZPLAČNO! Obvezna je udeležba na obeh srečanjih! 
 

Na usposabljanju bodo udeleženci osvojili veščine poslovnega komuniciranja in širitev poslovnega 
besednega zaklada v angleškem jeziku. Celotna izvedba bo podprta s praktičnimi primeri. Zaželeno je, 
da imajo udeleženci vsaj osnovno znanje angleškega jezika (A1, A2). 
 

Vsebinski sklopi usposabljanja: 
• poslovno-finančno besedišče v angleškem jeziku (pojasnilo osnovnih elementov bilance stanja, 

razlaga grafov in tabel, ipd.), 
• učinkovita poslovna predstavitev, 
• pisanje e-sporočil (smernice, pravila pisanja, uporabne fraze...), 
• poslovna pogajanja (besedišče). 
 
Delavnico bo vodila Martina Marsetič Tomažič, prevajalka za angleščino in italijanščino. Ima dolgoletne izkušnje 

iz prevajanja, tolmačenja in komuniciranja s tujimi strankami v gospodarskem sektorju. Je ustanoviteljica podjetja 
SinoniM jezikovne storitve. Izvaja izobraževanja in inštrukcije angleškega in italijanskega jezika ter tematske 
jezikovne delavnice.  
Več na: https://sinonim-prevajanje.si, FB:@SinoniMprevajanje, https://si.openprof.com/instrukcije-anglescine-v-
kopru/17057/ 

 
Usposabljanje je namenjeno podjetnikom (MSP) ter potencialnim podjetnikom, ki želijo širiti svoje 
kompetence na področju poslovnega komuniciranja v angleščini ter povečati svojo mednarodno 
prepoznavnost podjetja ter širiti svojo  dejavnosti tako na domačem kot tujih trgih. 

 
Vljudno vabljeni. 

 

Potek usposabljanja: Usposabljanje bo razdeljeno na dva srečanja, ki bosta potekala preko 
spletnega orodja ZOOM. Obvezna je udeležba na obeh srečanjih. Povezavo za spremljanje 
usposabljanja bomo poslali vsem prijavljenim udeležencev en dan pred prvim srečanjem na e-poštni 
naslov, s katerim se je udeleženec prijavil na usposabljanje. Predlagamo, da si pred udeležbo na 
usposabljanje namestite ZOOM aplikacijo na vaš računalnik. 
 
Prijave: Prijave na usposabljanje zbiramo najkasneje do petka, 1. aprila 2022 oz. do zasedbe prostih 
mest prek spletne prijavnice na povezavi:  https://forms.gle/VqQ7vvGCLiQA1wCQ7.  
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo! 

 
Dodatne informacije: SPOT Svetovanje Obalno–kraške regije, Vlasta Starc, 05 66 37 582, e-pošta: 
vlasta.starc@rrc-kp.si ali Marija Rogan Šik, 05 66 25 834, e-pošta: marija.rogan-sik@pgz-slo.si  

https://sinonim-prevajanje.si/
https://si.openprof.com/instrukcije-anglescine-v-kopru/17057/
https://si.openprof.com/instrukcije-anglescine-v-kopru/17057/
https://forms.gle/VqQ7vvGCLiQA1wCQ7
mailto:marija.rogan-sik@pgz-slo.si

