
                                                           

                                                     

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 

1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

 

AKTIVNOSTI UDELEŽENCEV 

OPERACIJE PVSP 2013 V MESECU 

MARCU 

V mesecu marcu 2013 smo izvedli 
sedem poglobljenih usposabljanj, 
pripravili tri poglavja poslovnega 
načrta, izvedli individualna svetovanja 
v trajanju 8 ur za pripravo finančnega 
dela poslovnega načrta in spoznavali 
primer dobre prakse. 

Opis usposabljanj: 

Usposabljanje na temo TRŽENJE-
PRODAJA (izvajalec notranji mentor 
mag. Bruno Mihelj); 

Usposabljanja na temo POSLOVANJE 
V KRIZNIH RAZMERAH (izvajalec 
notranji mentor mag. Bruno Mihelj);  

Usposabljanje na temo 
KOMUNIKACIJA IN JAVNO 
NASTOPANJE (izvajalec notranji 
mentor mag. Bruno Mihelj); 

Usposabljanje na temo RAZVOJ 
GORIŠKE REGIJE (izvajalec direktor 
RRA Črtomir Špacapan, 
univ.dipl.ekon); 

Usposabljanje na temo OSEBNA 
RAST POSAMEZNIKA IN 
OBVLADOVANJE SPREMEMB, 
PODPORNE INSTITUCIJE, 
PODJETNIŠKA ORODJA IN 
PODATKOVNE BAZE (izvajalec 
sodelavec v RRA Tomaž Vadjunec, 
univ.dipl.org.)  
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Usposabljanje na temo POSLOVNI 
NAČRT (zunanji izvajalci: Tanja Kožuh, 
Maja Vidič in Mitja Mikuž iz 
Primorskega tehnološkega parka – v 
okviru usposabljanja izvedena tudi 
individualna svetovanja za področje 
financ)                

Usposabljanje na temo 
PODJETNIŠTVO IN PROJEKTI 
(zunanji izvajalec Božidar Slivnjak iz 
SPIN d.o.o. 

Priprava  opisov produktov za trženje 
kalkulacij (zun.mentor),   

Opredelitev ciljnih trgov po projektih 
udeležencev (z.mentor),   

Okvirne tržne raziskave z analizo 
prodajnega trga (z.mentor),  

Osnove podjetniške ekonomije ter 
kalkulacije prodajnih in lastnih cen 
(z.mentor). 

Poleg tega je bil predstavljen tudi 
primer dobre prakse, ki ga je prikazal 
Lojze Rehar iz podjetja Resped 
transport d.o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


