
D E L A V N I C A

Prijavite se lahko na: elite-izobrazevanje.si

CILJI DELAVNICE
•	 Osvežiti jezikovna pravila (pravopisna 

in slovnična), s katerimi lahko pravilno 
in prepričljivo napišemo različne be-
sedilne vrste (vabilo, obvestilo, objavo 
za spletno stran, dopis, zapisnik …).

•	 Seznaniti se z jezikovnimi novostmi.
•	 Spoznati pravila jezikovnega bontona.
•	 Spoznati pravila netikete (pisanje          

elektronskih sporočil).

O načinu dela in vsebini delavnice 
preberite na drugi strani.

Ste kdaj v dilemi, kako pravilno 
zapisati na dopisu datum in uro; 
ali vejica res samo pred ki, ko, 
ker, da, če skače; v čem je razlika med 
zapisoma Nastje Polak ni bilo na 
sestanek in Nastje Polaka ni bilo na 
sestanek; ali je pravilno zapisano 
civilnopraven ali civilno-praven; 
kaj je netiketa in še in še? 

Če je vsaj en odgovor DA, 
je ta delavnica odlična priložnost, 
da osvežite svoje znanje slovenščine, 
se seznanite z novostmi in jezikovnim 
bontonom na področju pisne 
komunikacije.

Saj vemo: pisna komunikacija je 
naše vsakodnevno poslovno orodje 
na vseh delovnih mestih in 
v vseh poslovnih okoljih.

Veseliva se srečanja z vami!

K l a r a  R A M O V Š 
organizatorica           

I r e n a  P OTO Č A R  PA P E Ž
voditeljica

Pisna poslovna komunikacija

Vabimo vas, da ob lepi slovenski besedi preživite dan v prešerni družbi drug drugega. 
Skupaj bomo strli nekaj jezikovnih orehov na delavnici

S  SLAVISTKO  IRENO  POTOČAR  PAPEŽ

Delavnica 
Pisna poslovna komunikacija
Čopova rojstna hiša v Žirovnici

13. februar 2020, od 9. do 15. ure,
sledi ogled 

Prešernove rojstne hiše v Vrbi.

Rojstna hiša Matije Čopa v Žirovnici na Gorenjskem.



NAČIN  DELA
•	 Izobraževalno druženje 

je zasnovano kot kombi-
nacija teorije in prakse. 
Teoretičnim razlagam 
sledijo razlage s primeri, 
vaje in analiza. Nekaj časa 
namenimo tudi skupinski 
(po želji tudi individualni) 
diskusiji o najpogostejših 
napakah in dilemah.

IZ  VSEBINE 
DELAVNICE:
•	 splošne značilnosti pisne-

ga sporočanja,
•	 pravopisne in slovnične 

značilnosti (velika in 
mala začetnica, ločila, 
pisanje skupaj/narazen/z 
vezajem, prevzete besede 
in besedne zveze, sklan-
janje …),

•	 jezikovni bonton (na-
govarjanje, vikanje/tikan-
je, podpisi, žigosanje …),

•	 slogovna in skladenjska 
pravila,

•	 najpogostejše jezikovne 
zadrege (nekatere tu-
jke, sklanjanje kratičnih 
poimenovanj, raba velike 
začetnice v različnih 
jezikovnih situacijah),

•	 netiketa (bonton in pravi-
la v elektronskem spora-
zumevanju),

•	 jezikovne posebnosti in 
namigi glede na ciljno 
skupino udeležencev.

Z vami bo:

Pisna poslovna 
komunikacija

13. februar 2020, četrtek, od 9. do 15. ure,
v Čopovi rojstni hiši 
v Žirovnici na Gorenjskem

Voditeljica:   Irena Potočar Papež

Cena delavnice:  je 170 evrov 
+ 22 % DDV in vključuje poleg 
dejavnega izobraževanja še pisne 
izročke, napitek, kosilo, analizo 
sklepne ankete, potrdilo o udeležbi 
in voden ogled Prešernove rojstne 
hiše v Vrbi. Kotizacijo plačate po 
opravljeni storitvi na podlagi 
izstavljenega računa. 

Ugodnost:   Prijava do 30. januarja 
2020 ali vsak naslednji udeleženc 
iz iste ustanove pomeni 10-odstotni 
popust.

Organizatorica:   Klara Ramovš, 
Elite izobraževanje, d. o. o. 

Informacije:   Klara Ramovš: 
041 706 615, elite.klara@siol.net, 
spletna stran: elite-izobrazevanje.si

Elite izobraževanje, d. o. o., Verovškova ulica 41, 1000 Ljubljana   /   telefon: 041 706 615   /   splet: https://elite-izobrazevanje.si   /   elektronska pošta: elite.klara@siol.net

D E L A V N I C A

»Al’ prav se piše kaša ali kasha, se šola novočŕkarjev 
srdita z ljudmi prepira starega kopita; kdo njih pa 
pravo trdi, to se praša.  (...)«                                                                                                                            

Irena 
POTOČAR PAPEŽ

Irena Potočar Papež, prof. 
slovenščine in univ. dipl. 
pedagoginja, svoje znanje in 
več kot dvajsetletne izkušn-
je iz različnih poslovnih 
okolij danes v okviru svojega 
podjetja Peresa, s. p., deli 
z udeleženci predavanj in 
delavnic ter v TV oddajah. 
Vodi različne izobraževalne 
dogodke in je avtorica knjig 
Jezikovna odličnost, Bonton 
(bonbon) za vsak dan, Moj 
prijatelj BonTONČEK in 
Nasmehni se! ter Beležnice 
hvaležnosti. Je ljubiteljica 
v milozvočne zapise ujetih 
misli in se zaveda moči pri-
jazne besede ter hvaležnosti. 
 

FRANCE PREŠEREN:  ZABAVLJIVI SONETJE


