
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KJE: 
Delavnico bomo izvedli spletno, v obliki webinarja, preko 
videokonferenčne platforme Zoom. Nekaj dni pred delavnico 
boste na mail prejeli navodila in povezavo za prijavo na delavnico. 
 
PREDAVATELJ: 
Aleksander A. Gregorič je diplomiral iz sociologije - upravljanje 
organizacij, človeških virov in znanja na Fakulteti za družbene 
vede Univerze v Ljubljani. Praktična, uporabna znanja in veščine, 
ki jih kot poklicni trener komunikacije predaja naprej, je pridobil 
predvsem v gospodarstvu in na številnih neformalnih 
izobraževanjih v Slovenji in tujini. Predava že od leta 1994, od leta 
2005 profesionalno, ko sta s partnerico Jasno Štamcar ustanovila 
podjetje Mars Venus d. o. o. Od takrat je izvedel že več kot 1200 
delavnic oziroma treningov s področij kot so sporazumevanje, 
vodenje, javno nastopanje, pogajanja, prodaja... 
 
VSEBINA: 
KAKO ZAZNAVAMO IN RAZUMEMO SVET OKOLI NAS  
-V čem smo si različni, v čem enaki?  
-Kaj nas motivira in kaj zavira?  
-Načela tistih, ki so uspešni v upravljanju s seboj in odnosih z 
drugimi.  
 

 
TRI OBLIKE VEDENJA – GENERATOR RAZLIČNIH ODNOSOV  
-Moj JAZ ima lahko več pojavnih oblik.  
-Kaj pravzaprav pomeni »služba je služba, družba pa 
družba«?  
-Programirani smo za različna vedenja.  
 
DINAMIKA ODNOSOV NA DELOVNEM MESTU  
-Kako se porajajo različni odnosi v delovnem kolektivu?  
-Moja vloga, ali bolje – odgovornost.  
-Vrednote, načela, kultura in zgledi, ki določajo odnose v 
organizaciji. 
 
OSEBNI PRISPEVEK K BOLJŠIM ODNOSOM  
-Samozavedanje – ali vem kaj in kako občutim?  
-Samonadzor – ali se znam primerno odzvati?  
-Socialno zavedanje – ali vem kako drugi vplivajo name in 
kako jaz na njih?  
-Odgovorno, aktivno prispevam k dobrim odnosom.  
 
 

 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 

Sreda, 20. oktober 2021/od 17.00 do 19.15 ure 

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

DOBRI ODNOSI, DOBRI REZULTATI  
(Kakovost odnosov močno vpliva na ugled in uspeh podjetja) 

 

PRIJAVE: 
Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do četrtka, 14. oktobra 2021 
oz. do zasedbe prostih mest preko e-prijavnic:  
 
-za s.p.–je in podjetja: 
https://forms.gle/E4pevVtHw8vUMfMo6  
 
-za potencialne podjetnike in druge udeležence (fizične osebe):  
https://forms.gle/LpPXyvwLgBy5j2TQ8 
 
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna. 

 
 

DELAVNICA JE NAMENJENA: 
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim 
podjetnikom. 
 
DODATNE INFORMACIJE: 
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 04 50 60 220 
(Jana Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra-sora.si. 

 
Število mest je omejeno. 

 
 


