AKTIVNOSTI UDELEŽENCEV OPERACIJE PVSP 2013 V MESECU AVGUSTU
PRVA SREČANJA

Prvega avgusta so se v predavalnici na RRA SP še pred osmo zjutraj zapolnili
vsi sedeži. Zasedla jih je druga skupina udeležencev operacije Podjetno v svet
podjetništva, vsi polni pričakovanj so hitro poprijeli za delo.
Najprej je bil sprejet kodeks, čemur so sledile prestavitve idej znotraj skupine.
Za tem je bilo potrebno zavihati rokave in se spustiti v inventarizacijo in analizo
dosedanjih delovno-poslovnih izkušenj, kar je bilo predstavljeno v krogu mentorjev in
ostalih članov skupine.
Napredek skupine dnevno spremlja mag. Bruno Mihelj, ki je z
usposabljanjema na temo Podjetniške ideje in podjetništvo skozi čas ter Politika
podjetja udeležence uvedel na pot podjetniškega razmišljanja. Pri procesu novelacije
poslovnih idej udeležencev in sledenju razvoja le-teh veliko podporo predstavlja
zunanji mentor Silvester Vončina.
Ponosno se lahko pove, da se je skupina v avgustu večkrat pojavila v medijih,
predstavljeni so bili tudi v TV oddaji na lokalni TV Vitel.
Že prvi mesec je operacija Podjetno v svet podjetništva Goriška regija obrodila
sadove vloženega truda, saj se je s prvim septembrom ena izmed udeleženk
zaposlila v svoji stroki. Barbara, veliko uspeha ti želimo!
Tudi ostali so na svoji poti uspešni, saj so v zadnjem mesecu hitro napredovali
in pridobili veliko podjetniških znanj in kompetenc.

Izvedena usposabljanja na teme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poslovni načrt – Primorski tehnološki park
Socialno podjetništvo - Potencial, inštitut za revitalizacijo podeželja Lokovec
Trajnostni razvoj (izhodišča) in trajnostni razvoj (ekološka naselja in delo od
doma) – Interso Koper
Motivacija in uresničevanje ciljev – Iztok Grilc s.p.
Računovodstvo in finance v podjetju – Območna obrtno podjetniška zbornica
Ureditev delovnih razmerij in gospodarsko pravo – Palemid d.o.o.
Nevladne organizacije – Rovaš d.o.o.
Poslovanje s tujino – Fimago d.o.o.
Zaščita blagovne znamke in Ocenjevanje vrednosti premoženja – Bojan Tomc
s.p.
Projektni management - Potencial, inštitut za revitalizacijo podeželja Lokovec

Svetovanje na temo:
• Trženje – Fimago d.o.o.

