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Modul  1. Socialne kompetence 

Številka 
aktivnosti  

M4-T5-A15 

Tema  Družbeni učinki socialnega podjetništva 

Učni rezultati   

Raven 3-4 

 Razume,  kaj pomeni biti odgovoren in vodja, katerega vedenja 

pomagajo dokazati odgovornost 

 Uporabi različna vedenja, ki pomagajo dokazati odgovornost 

 Ugotovi ciljno vedenje, ki skozi perspektivne stavke kaže 

odgovornost (kako se obnašajo drugi) 

 

Učni pristop 

☐ Možnost kombiniranega učenja                   ☒  F2F trening 

☐  Individualno e-učenje                                   ☒  Učenje na daljavo                   

☐  Praktično učenje                                           ☐  Skupinsko delo 

☐  Drugo 

Tehnika 
izobraževanja 

Poslovni bonton 

Trajane  50 minut 

Prostor/ 
oprema 

Učilnica, dostop do internet, stoli, mize 

Udeleženci 
potrebujejo 

Pisalo, zvezek 

Priloženi 
delovni listi 

B1-1: Opredelitev poslovnega bontona 
B1-2: Poslovni bonton v praksi 
 

Glavne nalge 
/ postopek    

Naloga 1 
Poglejte video: Business Etiquette Basics  (2 minuti) 
Z udeleženci se pogovorite o videu. 
(10 minut) 
 
Naloga 2 
Razdelite delovni list B1-1: Opredelitev poslovnega bontona. 
Preberite delovni list. Pogovorite se o primernem vedenju na delovnem mestu 
in navedite nekaj primerov neprimernega vedenja. Udeležence prosite, naj 
vam zastavijo kakršno koli vprašanje. 
(15 minut) 
 
Naloga 3 
Razdelite delovni list B1-2: Poslovni bonton v praksi. Udeležence prosite, naj 
obkljukajo, katero vedenje je primerno in katero neprimerno. Pogovorite se o 
odzivih v skupini. Pojasnite razlog, zaradi katerega je vsako vedenje primerno 
in neprimerno. (20 minut) 

https://www.youtube.com/watch?v=qWbWL0l3ySk&feature=emb_logo
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Naloga 4 
Refleksija/zaključek  
(5 minut) 
 

Uporabni viri 
v “banki” 
podatkov 
(IO2-A2) 

 Business Etiquette Basics 

Nasveti 

EQF raven 5 in 6 
Učni izidi: 

 Razume  poslovni bonton / poklicno ravnanje 

 Razvije sposobnost primenega poslovnega komuniciranja 
 

Vsak udeleženec naj našteje deset lastnosti poslovnega bontona, ki se mu 
zdijo najpomembnejše, nato diskutirajte v razredu.. 
 
 
EQF raven 7 in 8: 
Učni izidi:  

 Definira poslovni bonton 

 Komunicira samozavestno in profesionalno 
 
Udeleženec bo pozvan, da se udeleži izmišljenega razgovora. Predavatelj  
razdeli skupino v pare. Eden ima vlogo delodajalca, drugi pa zaposlenega. 
Vsak posameznik mora prikazati pravila poslovnega bontona. Delodajalec 
postavlja naslednja vprašanja: 
Povejte nam nekaj o sebi? 
Kakšne so vaše delovne izkušnje? 
Katere so vaše tri glavne prednosti? 
Katere so vaše tri glavne slabosti? 
Povejte nam primer, ko ste se znašli v stersnem položaju in kako ste se 
odzvali. 
 
Par spremeni vlogo. Predavatelj po potrebi nudi podporo. 
Za nalogo je voljo 20 minut. 
 
 

 

 

 

Delovni list 1 

https://www.youtube.com/watch?v=qWbWL0l3ySk&feature=emb_logo
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B1-1: Opredelitev poslovnega bontona 

Kaj je poslovni bonton? 

 

 

 

 

 

 

 

Poslovni bonton je vrsta manir, katera se uporabljajo v poslovnem svetu. 

 

 

 

 Zakaj uporabljati poslovni bonton? 

 Vzpostaviti medsebojno spoštljivo vzdušje 

 Izboljšana komunikacija 

 Povečanje produktivnosti, 

 Dobro počutje zaposlenih, 

 Boljši odnosi s strankami. 
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Nasveti za poslovni bonton 

 uporabite prosim in hvala, kot je primerno,  

 nagovorite druge kot gospod, gospa, če ni drugače zahtevano,  

 govorite jasno, medtem ko uporabljate prijeten ton,  

 ohranite stik z očmi,  

 nasmehnite se in si trdno stisnite roko, ko spoznate nekoga novega,  

 po potrebi napišite zahvale in zahvalna pisma, čestitke in sožalje,  

 oblecite se primerno,  

 bodite pozorni na odmore,  

 pravočasno se udeležite sestankov,  

 omejite uporabo osebnega telefona,  

 bodite čim bolj usmerjeni v podrobnosti 

 bodite pravočasno v službi. 

 

 

Vprašanje: 

Kaj je tisto, česar ne bi želeli, da vaš kolega (sodelavka, sodelavec) 

počne na delovnem mestu? Zakaj? 
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Delovni list 2 

 

B1-2: Poslovni bonton v praksi 

 

A. Izberite, katero vedenje je primerno in katero neprimerno na delovnem mestu. 

 

1. odhod na delo pod vplivom alkohola,  

2. bodite pravočasno v službi, 

3. kolega prosite, naj vam nalije kozarec vode, nato pa mu rečete 'hvala',  

4. delovno mesto zapustite uro prej, ne da bi povedali, da greste k zobozdravniku,  

5. zloraba sredstev podjetja,  

6. uporabljajte žaljiv jezik do vrstnikov,  

7. vstopite v pisarno zjutraj in pozdravite sodelavce zjutraj,  

8. uporaba neprimernega jezika,  

9. javno se pritožite nad svojo organizacijo, 

10. prosite svojega upravnika za prost dan, 

11. sodelujte v tračih, 

12. kršite zaupnost. 

 

 

 

 

 


