
                                                                
                                                    
POROČILO O DELU ZA MESEC JANUAR 2015

Udeleženci  3.  skupine Podjetno v svet podjetništva 2014 smo
zaključili  že  drugi  mesec  usposabljanja  in  razvijanja  naših
poslovnih idej. Sami kar nismo mogli verjeti kakšen napredek in
koliko novega znanja smo pridobili. Mentorji so nas usmerjali in
s sistematičnim delom so nekateri rezultati že vidni.
Vsak  udeleženec  je  pripravil  osnutek  posameznih  točk
poslovnega  načrta  in  tudi  predstavitev  le-teh.  S  skupinsko
diskusijo  smo  udeleženci  skupaj  z  mentorjem  mag.  Brunom
Mihljem  in  zunanjim  mentorjem  Silvestrom  Vončino  še
nadgradili svoje izdelke. 
V mesecu januarju smo izvedli mreženje med udeleženci PVSP iz
Obalno-kraške in Primorsko-Notranjske regije in Goriške regije.
Skupaj smo si ogledali primer dobre prakse v Slovenski Istri, na
Ekološki kmetiji Rodica v Truškah. 
Individualna  svetovanja,  ki  smo  jih  bili  udeleženci  deležni  v
januarju,  so bila iz  različnih področji.  Zunanji  mentor Silvester
Vončina, univ.dipl.ekon. in notranji  mentor mag. Bruno Mihelj
sta  nam  podala  smernice  za  izvajanje  tržne  raziskave  s
poudarkom  na  raziskavi  tržnega  potenciala  naših  produktov.
Tržno  raziskavo  smo  udeleženci  tudi  pričeli  izvajati.  Glede  na
naravo naših izdelkov in storitev se je vsak udeleženec odločil
katero orodje za tržno raziskavo je najbolj primerno uporabiti.
Nekateri smo izvajali intervjuje, ankete, drugi fokusne skupine... 
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Z  zunanjim  in  notranjim  mentorjem  smo
individualno  in  skupinsko  analizirali  tudi
rezultate tržne raziskave, kar je podlaga za
načrtovanje  poslovanja  in  predvsem
prodaje.  Na  podlagi  tega  smo  pripravili
tržne  cilje  in  strategijo  prodaje  s  planom
prihodkov  za  podjetniško  delovanje.
Določili smo tržne poti in identificirali naše
zaveznike pri poslovanju. Spoznali smo se z
metodami in tudi pričeli izvajati kalkulacije
lastne in prodajne cene. 
Svetovanje v zvezi z osnovami podjetniške
ekonomike nam je dalo podlago za izračun
učinkov poslovanja. 
Ob  tem  smo  pričeli  pripravljati  celovito
grafično podobo za naša podjetja, vključno
z vizijo, pripravo logotipa, vizitk in letakov.
Zunanji  in  notranji  mentor  sta  nam  z
individualnim  svetovanjem  in  delom
pomagala  pri  pričetku  priprave  vsebin  za
pisni  izdelek  2,  ki  predstavlja  ustrezna
poglavja delovne verzije poslovnega načrta.
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Poleg tega se je v januarju zvrstilo lepo število svetovanj
zunanjih  izvajalcev.  Svetovanja  so  potekala  individualno
glede na potrebe posameznega udeleženca in  glede na
naravo  njegove  poslovne  ideje.  Deležni  smo  bili
svetovanja iz psihologije trženja in poslovnega bontona v
funkciji  trženja,  svetovanja  v  zvezi  s  celostno  grafično
podobo  v  funkciji  trženja,  svetovanja  o  informacijsko
komunikacijski  tehnologiji  (spletna  stran,  spletna
trgovina,  Facebook,  Twitter)  v  funkciji  trženja;  kjer  smo
tudi pripravili  spletno stran. Deležni  smo bili  svetovanja
priprava  načrta  trženja  in  dobre  prakse,  izvedba  tržne
raziskave  in  analiza  trga;  zasnova  tržnih  (ekonomskih)
ciljev  poslovanja,  svetovanja  o  internacionalizaciji
poslovanja ter trženju v mednarodnem prostoru. Zunanji
izvajalec nam je predstavil in individualno svetoval glede
uvajanja  produktov  in  storitev  na  trg  ter  o  blagovni
znamki v funkciji trženja.  Svetovanje na temo zavarovanje
plačil  in izterjava pri trženju doma, v EU in tujini nas je
pripravilo tudi na te izzive.
Udeleženci smo zelo zadovoljni z delom, še posebej ker
lahko  vidimo  naš  hiter  napredek  pri  razvoju  poslovnih
idej.  Konkretna individualna  svetovanja nam odgovorijo
na  marsikatero  odprto  vprašanje  in  nas  usmerijo  k

produktivnemu delu. Poleg tega pa nam razširijo pogled na področjih, ki nam pred vključitvijo v operacijo Podjetno v svet podjetništva niso bila
tako blizu. V dobro zastavljenem programu dela pridobivamo predragocene izkušnje, ki nam bodo še kako koristile pri naši nadaljnji podjetniški
poti.
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Datum: 31.01.2015

POROČILO O DELU ZA MESEC JANUAR 2015

TEMA MESECA: PRIPRAVA OSNUTKA POSAMIČNIH TOČK POSLOVNEGA NAČRTA

ZUNANJI  MENTOR: Silvester Vončina, univ. dipl. ekon
NOTRANJI MENTOR: mag. Bruno Mihelj

POROČILO O DELU -  3. skupina 2014

Mesec Teden Aktivnost Materialna 
sredstva

Strokovna gradiva in 
teoretična – 
metodološka podpora

Opom
ba

januar Aktivnosti zunanjega in notranjega mentorja z udeleženci; 
svetovanja, usposabljanja in individualno delo z udeleženci

1-4 Izvajalec zunanji mentor Vončina Silvester, univ.dipl.ekon. in notranji mentor mag. 
Bruno Mihelj: 

a) predstavitve, analize in vrednotenje pisnih izdelkov 1,
b) izvajanje tržne raziskave s poudarkom na tržnem potencialu zasnovanih 
produktov,
c) analiziranje rezultatov tržne raziskave in oblikovanje strokovne podlage za 
načrtovanje prodaje in poslovanja,
d izdelovanje strategije ter  plana prodaje - prihodkov ter tržnih poti za pet let 
podjetniškega delovanja,
e) spoznavanje in uporaba metod kalkulacij lastne in prodajne cene,
f) spoznavanje in uporaba osnov podjetniške ekonomije in izračunov učinkov 
poslovanja,
g) zasnova vizije in celovite grafične podobe podjetja,

Projektor, 
tabla, kreda

Interna gradiva 
zunanjega mentorja in 
notranjega mentorja

/
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h) izdelovanje ustreznih poglavji poslovnega načrta,
i) individualno delo in svetovanja s posameznimi udeleženci pri pripravljanju 
vsebin pisnega izdelka 2 in ustreznih poglavij delovne verzije poslovnega načrta.

Januar Aktivnosti zunanjih izvajalcev
1-4 FIM.CO Poslovno svetovanje, Matejka Milost s.p., svetovanja za sklop 

Trženje:

            j) psihologija trženja in poslovni bonton v funkciji trženja,
            k) celostna grafična podoba v funkciji trženja,
            l) informacijsko komunikacijske tehnologije (spletna stran, spletna trgovina, 
facebook, twitter) v funkciji trženja,
            m) priprava načrta trženja in dobre prakse, izvedba tržne raziskave in analiza
trga; zasnova tržnih (ekonomskih) ciljev poslovanja,
            n) internacionalizacija poslovanja ter trženje v mednarodnem prostoru,
            o) uvajanje produktov in ali storitev na trg,
            p) blagovna znamka v funkciji trženja in
            r) zavarovanje plačil in izterjava pri trženju doma, v EU in tujini.                 

Projektor, 
tabla, kreda

Gradiva zunanjih 
izvajalcev

/

januar Ostale aktivnosti
1-4 Mreženje udeležencev tretje  skupine operacije Podjetno v svet podjetništva 2014 iz

Kopra, Pivke in Nove Gorice.
Projektor Interna gradiva /
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Doseženi rezultati:    -     10 osnutkov posamičnih točk poslovnega načrta, 
- izvedeno eno mreženje udeležencev in
- izvedenih 9 svetovanj in individualno delo z udeleženci.

Kazalniki (doseženi):     -     10 osnutkov posamičnih točk poslovnega načrta,
- 1 mreženje udeležencev in
- 9 svetovanj.

Pripravil: mag. Bruno Mihelj

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, socialne zadeve.in enake možnosti.



                                                                
                                                    
Poročilo o srečanju PVSP skupin Obalno-kraške, Primorsko-Notranjske in Goriške regije 2014

Udeleženci PVSP smo se skupaj z mentorji dne 28.1.2015 odpravili na ogled dobre prakse. Obiskali smo Ekološko kmetijo Rodica v Truškah v
Slovenski Istri. Eden glavnih ciljev je bil mreženje z ostalimi udeleženci PVSP iz Obalno-kraške in Primorsko-Notranjske regije. To je bila tudi velika
priložnost, da spoznamo potencialne bodoče poslovne partnerje. 
Ob prihodu na Ekološko kmetijo Rodica nas je sprejel lastnik gospod Marinko Rodica. Po uvodnem pozdravu mentorjev vseh treh skupin, nam je
gospod Rodica predstavil njegovo podjetniško zgodbo o uspehu; zagon Ekološke kmetije Rodica. Popeljal nas je vse od njegovih začetkov z
delom v delavnici in prvimi zasajenimi trtami, pa do prijave na razpis za nepovratna sredstva pri izgradnji vinske kleti. Predstavil nam je tudi
potek dela in prakse na ekološki kmetiji. V delo na kmetiji je vpeta vsa njegova družina. Sledil je pripravljen program in predstavitev poslovnih
idej udeležencev operacije Podjetno v svet podjetništva. Udeleženci iz RRC Koper so pripravili zanimiv video in s tem povezano nagradno igro.
Udeleženci  PVSP  iz  Regionalne  razvojne  agencije  Zeleni  kras  Pivka  so  nam  svoje  poslovne  ideje  predstavili  skozi  pantomimo.  Nato  smo
udeleženci PVSP iz Regionalne razvojne agencije severne Primorske iz Nove Gorice pripravili kratko igro, kjer smo na šaljiv način predstavili sebe
in naše poslovne ideje. Sledilo je prijetno druženje udeležencev z ogledom vinske kleti. Polni motivacije in zagona smo se v popoldanskih urah
odpravili nazaj proti Novi Gorici.
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