
 
Ljudje smo različni in imamo drugačno osebnost ter s tem povezane 

enkratne prednosti in slabosti. Zaradi teh različnosti ne moremo vseh enako obravnavati. Kdo od 
nas si ni že kdaj želel, da bi lahko z gotovostjo vedel kako uspešno pristopiti ali komunicirati z 

nekom, da bi nas ta oseba poslušala, slišala ter upoštevala nas in naše mnenje? Kolikokrat smo 
pred predstavitvijo sebe ali naše dejavnosti, razmišljali, kakšen je pravi način, da vzbudimo 

pozornost? 

 
Na Razvojni agenciji Sora smo za Vas pripravili delavnico z naslovom 

 
 

 

OSEBNOSTNI COCTAIL 
 

Umetnost učinkovite komunikacije ali zakaj nam gredo nekateri na »živce«? 

 

 
ki bo potekala v sredo, 14.11.2018, od 17.00 do 20.00 ure, 

v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka 
 
VSEBINA DELAVNICE: 
Na delavnici »osebnostni cocktail« se bomo seznanili z osnovnimi tipi osebnosti po osebnostni 
tipologiji Insights, ki izhaja iz temeljnih in preverjenih konceptov psihologije vedenja, zlasti iz del 

C.G. Junga in dr. Williama Marstona ter iz drugih, poznejših tipologij. 
Skozi humoren način bomo spoznali svoj osebnostni tip ter osnovne značilnosti vsakega tipa posebej. 
Po tem nam bo jasno kaj so naše močne in nekoliko manj močne značilnosti. Kaj nas navdušuje, kaj 

nas moti? Kaj nas motivira ter kaj nas ovira ali omejuje? Poznavanje 
osebnostnih tipov vam bo v veliko pomoč pri komunikaciji tako v privatnem 
kot poslovnem svetu. 
 

O PREDAVATELJICI: 
Sonja Peklenik mag. posl. ved je podjetnica od leta 1991. Svoje podjetniške 
izkušnje je pridobivala v sodelovanju s tujimi podjetji, kot njihov zastopnik za 
področju JV Evrope. Svojo predavateljsko kariero je pričela leta 1999 s 
prodajnimi programi »Psihologija prodaje« po licenci Briana Tracya v okviru 
podjetja Vernar v okviru katerih je bila vklučena tudi analiza osebnostnih tipov 

INSIGHT. Je mednarodno certificirani poslovni mojster NLP, mednarodno 
certificiran mojster hipnoze, je član mednarodnega društva moderatorjev. Pri GEA Coollege je bila 
izredni predavatelj iz predmeta Poslovna komunikacija in Kultura podjetja. V Inštitutu Kratos, kot 
direktorica strokovnih programov vodi programe s področja poslovnih veščin. 
 

 
KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA? 

Delavnica je namenjena podjetjem, potencialnim podjetnikom ter vsem, ki želijo ugotoviti svoj 
osebnostni tip ter zakaj jih določeni tipi ljudi navdušujejo ali ravno nasprotno spravljajo »ob živce«. 
Prav tako je namenjena tistim, ki z osebnostno tipologijo še niso seznanjeni. 
Za delovne time in sodelavce je seminar izjemna popotnica za izboljšanje odnosov, medsebojne 
komunikacije ter posledično delovne klime. 
Ne gre za dolgovezna testiranja, gre za pozorno opazovanje ljudi, ki nas obkrožajo ter prepoznavanje 
naših in njihovih osnovnih komunikacijskih značilnosti 

 
KOTIZACIJA: 
Delavnica je za udeležence brezplačna saj je finančno podprta s strani občin: Škofja Loka, Gorenja 
vas – Poljane, Železniki in Žiri. 
 
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE: 

Prijave sprejemamo do petka, 9. novembra 2018 oz. do zasedbe prostih mest na Razvojni 
agenciji Sora na e-pošto info@@ra-sora.si. Pri prijavi navedite točen naziv in naslov podjetja, 
vaše ime in priimek ter e-naslov! 

mailto:matej.rupar@ra-sora.si

