POROČILO O DELU ZA DECEMBER 2014
Udeleženci 3. skupine Podjetno v svet podjetništva 2014 smo se 8. decembra 2014 zbrali na RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna
agencija d.o.o. Nova Gorica. Naše poslovne ideje so prepričale strokovno komisijo, da nam je dala možnost za vključitev v projekt.
Notranji mentor mag. Bruno Mihelj in
zunanji mentor gospod Silvester Vončina
sta nam predstavila plan dela in vse
potrebne informacije o delu. Podpisali smo
pogodbo o zaposlitvi. Skupaj smo se
seznanili o kodeksu skupine, ga dopolnili in
sprejeli poleg tega pa smo se seznanili tudi
z načeli timskega dela. Sledila je tiskovna
konferenca, ki je bila že prvi preizkus za
našo podjetniško pot.
V štirih mesecih bomo visoko izobraženi
mladi razvili svoje poslovne ideje do te
mere, da lahko ustanovimo svoje lastno
podjetje. Dragoceno mentorstvo nam bo
pomagalo, da bo naša podjetniška ideja
primerna za vstop na trg.

Udeleženci 3. skupine Podjetno v svet podjetništva 2014.
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V prvem mesecu smo bili udeleženci deležni
številnih svetovanj in usposabljanj. Zunanji
mentor Silvester Vončina, univ. dipl. ekon. in
notranji mentor mag. Bruno Mihelj sta
svetovala na različnih področjih: dala sta nam
smernice za sistematično predstavitev naših
poslovnih idej, poleg tega pa tudi za našo
osebno predstavitev z oblikovanjem osebnih
ciljev. To je zelo koristno in pomembno ne
samo za našo podjetniško pot, ampak tudi v
splošnem. Predstavitve smo tudi praktično
izvedli, vsaki pa je sledil tudi skupinski
brainstorming.
Pod strokovnim vodstvom mentorjev smo
analizirali dobre prakse in pripravili nabor
potencialnih podpornikov ter zaveznikov pri
izvajanju naše poslovne ideje in splošno za
našo podjetniško pot. Zasnovali smo tržne cilje,
ob tem pa tudi oblikovali in členili naše
produkte. Mentor Silvester Vončina je
predstavil osnove ekonomike poslovanja in
vplive različnih faktorjev na poslovanje
podjetja.Pripravili smo načrt tržne raziskave,
poleg tega pa smo pripravili tudi uvodne
vsebine za poslovni načrt.
Zunanji mentor Silvester Vončina, univ. dipl. ekon. in notranji mentor mag. Bruno Mihelj.
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Mag. Bruno Mihelj nam je predstavil zgodovino
podjetništva in nam podal smernice za pripravo
vizije in strategije podjetja. Nato smo vizijo tudi
sami pripravili. Poleg tega nas je mentor
seznanil z gospodarskim pravom in vsemi
postopki ustanavljanja podjetij.
Mentorja sta nam bila vedno na voljo za
individualno svetovanje v predavalnici in po
internetu. To je nam udeležencem dalo še
dodaten zagon za delo, saj se podpore
zavedamo in lahko kadarkoli povprašamo za
nasvet.
V mesecu decembru smo imeli tudi svetovanja
in usposabljanja zunanjih izvajalcev na temo
Poslovni načrt. Gospod Mitja Mikuž iz
Primorskega tehnološkega parka nam je
predstavil poslovni model CANVAS, katerega
smo uporabili za svoje poslovne ideje. Delo s
pomočjo tega modela nas je vzpodbudilo k
poglobljenemu razmišljanju o problemih in
potrebah, ki jih bodo izdelki in storitve naših
podjetij zadovoljevale. Gospa Tanja Humar iz
Območno obrtno podjetniške zbornice nam je
predstavila računovodstvo v podjetju in davčno
zakonodajo.
Usposabljanje gospod Silvester Vončina.
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Na temo Trženje pa smo bili deležni različnih svetovanj, več
strokovnjakov nam je svetovalo pri razumevanju in uporabi
naslednjih tem: motivacija in vpliv človeških virov na področju
trženja, trženje (marketing, prodaja, nabava), projektni management
v funkciji trženja in upravljanje s časom ter pogajanja in lobiranje.
Vsi udeleženci smo že v prvem mesecu prejeli veliko novih informacij
in novih znanj, ki nam pomagajo na naši poti do uresničitve poslovnih
idej. Že sedaj se veselimo izzivov, ki nas čakajo v prihodnjih treh
mesecih. Zelo smo motivirani in željni razvijanja poslovnih idej, saj
nas sama operacija Podjetno v svet podjetništva zelo strokovno in
motivacijsko usmerja, da lahko že po prvem mesecu vidimo nekatere
rezultate našega dela.
Nekaj izjav udeležencev:
»Moja nova služba in predvsem sodelavci so prispevali veliko k temu,
da je bil december vesel in ustvarjalen. Spoznala sem zanimive ljudi,
ki so mi in mi še vedno pomagajo pri uresničevanju moje poslovne
ideje. Tako bom v leto 2015 vkorakala s pozitivno energijo in novimi
poslovnimi ambicijami.«
Urška F. Pahor
»Spodbudno okolje v kombinaciji z dobrimi poslovnimi idejami že
kažejo prve rezultate.«
Anja Ograjšek
Plan usposabljanj in svetovanj zunanjih izvajalcev za mesec december.
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Datum: 31.12.2014
POROČILO O DELU ZA MESEC DECEMBER 2014
TEMA MESECA: MOTIVACIJA UDELEŽENCEV IN RAZVOJ PODJETNIŠKE IDEJE
ZUNANJI MENTOR: Silvester Vončina, univ. dipl. ekon
NOTRANJI MENTOR: mag. Bruno Mihelj
POROČILO O DELU - 3. skupina 2014
Mesec

Teden

December
1-4

Aktivnost

Aktivnosti zunanjega in notranjega mentorja z udeleženci;
svetovanja, usposabljanja in individualno delo z udeleženci
Izvajalec zunanji mentor Vončina Silvester, univ.dipl.ekon. in notranji mentor
mag. Bruno Mihelj:
a) usposabljanje za sistematično predstavitev udeležencev,
b) seznanitev z vsebinami timskega dela in sprejemanje kodeksa
skupine,
c) predstavitve podjetniških idej in izvedbe brainstormingov ter
oblikovanje
osebnih ciljev,
d) generiranje in noveliranje idej ter oblikovanje podjetniških
priložnosti,
e) analiza dobre prakse in nabor potencialnih podpornikov,
f) oblikovanje in členitev produktov,
g) zasnova tržnih ciljev in osnove ekonomike poslavanja ter vplivnih
faktorjev,

Materialna
sredstva

Strokovna gradiva in
Opomba
teoretična –
metodološka podpora

Projektor,
tabla, kreda

Interna gradiva
zunanjega mentorja in
notranjega mentorja

/
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h) priprava načrta tržne raziskave,
i) priprava uvodnih vsebin za poslovni načrt,
j) individualno delo z udeleženci v predavalnici in po internetu,
k) priprava vsebin za predstavitev Izdelka 1,

December
1-4

l) zgodovina podjetništva,
m) vizija in strategija poslovanja,
n) gospodarsko pravo in ustanavljanje podjetij.
Aktivnosti zunanjih izvajalcev
Primorski tehnološki park v sodelovanju z Območno obrtno podjetniško zbornico
Nova Gorica -usposabljanja za sklop Poslovni načrt:

Projektor,
tabla, kreda

Gradiva zunanjih
izvajalcev

/

Radio Koper,
Radio Robin,
Primorske
novice, TV

Interna gradiva

/

o) poslovni model CANVAS in vsebinski del poslovnega načrta
(opazovanje, oblikovanje ideje, prototipiranje, preverjanje ideje, izboljševanje),
p) ekonomika poslovanja, poslovne finance z osnovnimi pojmi
računovodstva ter davčna zakonodaja,
r) finančni del poslovnega načrta.
in FIM.CO Poslovno svetovanje, Matejka Milost s.p.svetovanja za sklop
Trženje:
s) motivacija in vpliv človeških virov na področju trženja,
š) trženje (marketing, prodaja, nabava),
t) projektni management v funkciji trženja in
u) upravljanje s časom, pogajanja in lobiranje.
December
1-4

Ostale aktivnosti
v) Izvedba novinarske konference.
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VItel
Doseženi rezultati: -

10 udeležencev motiviranih in navdušenih za podjetništvo,
identificiranih 10 podjetniških idej,
izvedena 1 radijska oddaja na Radiu Koper, 1 prispevek na radiu Robin, objavljen 1 članek v Primorskih novicah in TV oddaja na TV
Vitel,
izvedenih 7 usposabljanj in
izvedena 4 svetovanja in individualno delo z udeleženci.

Kazalniki (doseženi):

-

10 podjetniških idej,
2 radijska prispevka, 1 objavljen članek v Primorskih novicah in 1 TV oddaja,
7 usposabljanj in
4 svetovanja.

Pripravil: mag. Bruno Mihelj
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