
 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v 

 
 

KULTURA VODENJA, POSLOVNI BONTON

 
 

ki bo potekala v sredo, 5.12.2018, od 17.00 do 19
enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka

 
IZ VSEBINE DELAVNICE: 

 pravila sodobnega evropskega bontona (
življenje, vrača se romantika,…)

 preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo, v kulturi vedenja, v bontonu, če smo v 
dilemi, zadregi, tako zasebno kot poslovno

 nekaj nasvetov glede delovnega bontona, vljudno vedenje udeležencev v delovnem okolju
 sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi 

gostov 
 kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s strankami, poslovnimi partnerji, kaj storiti če ga 

polomimo 
 kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave komunik
 olikan poslovni sestanek, nekaj nasvetov za dobro izpeljan sestanek
 uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov
 elektronska komunikacija, elektronska pošta, internet

 
 
O PREDAVATELJICI: 

 
Bojana Košnik Čuk
bontona. Ima več kot 20
Med drugim je bila 
protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, vodja Protokola v Službi Vlade RS za 
evropske zadeve, direktorica za protokol, gostinstvo in turizem Servisa za protokolarne 
storitve Brdo, vodja Protokola mesta Ljubljana, vodja Službe za prot
obrambo RS. Je direktorica, lastnica in 

 
 
DELAVNICA JE NAMENJENA: 
podjetnikom. 
 
Udeležba na delavnici je za udeležence 
 
 
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE: 
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo 
(Jana Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra
 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru SPOT svetovanje Gorenjska 
vabi na delavnico z naslovom  

 
 

KULTURA VODENJA, POSLOVNI BONTON, SE ZNAMO OBNAŠATI
 
 

v sredo, 5.12.2018, od 17.00 do 19.15 ure, v Veliki sejni sobi Upravne 
enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka

 

pravila sodobnega evropskega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno 
vrača se romantika,…) 

preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo, v kulturi vedenja, v bontonu, če smo v 
dilemi, zadregi, tako zasebno kot poslovno 
nekaj nasvetov glede delovnega bontona, vljudno vedenje udeležencev v delovnem okolju

nih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi 

kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s strankami, poslovnimi partnerji, kaj storiti če ga 

kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave komunikacije 
olikan poslovni sestanek, nekaj nasvetov za dobro izpeljan sestanek 
uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov 
elektronska komunikacija, elektronska pošta, internet 

Bojana Košnik Čuk je mednarodno priznana strokovnjakinja s področja poslovnega 
kot 20-letne izkušnje poslovnega protokola na najvišjem državnem 

 namestnica vodje Diplomatskega protokola in v.d. vodje Diplomatskega 
strstvu za zunanje zadeve RS, vodja Protokola v Službi Vlade RS za 

evropske zadeve, direktorica za protokol, gostinstvo in turizem Servisa za protokolarne 
storitve Brdo, vodja Protokola mesta Ljubljana, vodja Službe za protokol Ministrstva za 

e direktorica, lastnica in predavateljica podjetja Bonton, d. o. o.

DELAVNICA JE NAMENJENA: mikro in malim samostojnim podjetnikom ter potencialnim 

delavnici je za udeležence brezplačna. 

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:  
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do petka, 30. novembra 2018 na tel. št. 04 50 60 220 

jana.sifrar@ra-sora.si.  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 

okviru SPOT svetovanje Gorenjska  

, SE ZNAMO OBNAŠATI? 

Veliki sejni sobi Upravne 
enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. 

v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno 

preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo, v kulturi vedenja, v bontonu, če smo v 

nekaj nasvetov glede delovnega bontona, vljudno vedenje udeležencev v delovnem okolju 
nih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi 

kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s strankami, poslovnimi partnerji, kaj storiti če ga 

je mednarodno priznana strokovnjakinja s področja poslovnega 
protokola na najvišjem državnem nivoju. 

namestnica vodje Diplomatskega protokola in v.d. vodje Diplomatskega 
strstvu za zunanje zadeve RS, vodja Protokola v Službi Vlade RS za 

evropske zadeve, direktorica za protokol, gostinstvo in turizem Servisa za protokolarne 
okol Ministrstva za 

podjetja Bonton, d. o. o. 

potencialnim 

na tel. št. 04 50 60 220 

sklada za regionalni razvoj. 
Ministrstva za gospodarski razvoj 


