POROČILO O DELU ZA MESEC FEBRUAR 2015
Udeleženci 3. skupine operacije Podjetno v svet podjetništva smo zaključili že s tretjim mesecem usposabljanja. Glavni rezultati dela v mesecu februarju so
vidni predvsem pri izdelanih osnutkih poslovnih načrtov vseh udeležencih in izvedeni tržni raziskavi z analizo rezultatov. Z raziskavo smo si razjasnili
marsikatere dvome o izvedbi in primarni strategiji za naše poslovne ideje. Dognanja smo uporabili pri nadgradnji naših projektov.
V mesecu februarju smo bili deležni osmih svetovanj zunanjih svetovalcev in več svetovanj notranjega mentorja mag. Bruna Mihlja ter zunanjega mentorja
Silvestra Vončine.

Poleg tega pa smo se 19. februarja odpravili na ogled in predstavitev dveh dobrih praks na Gorenjsko, kjer je vsak udeleženec apliciral nekatere primerne
vsebine teh praks za njegov poslovni projekt.

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.

Svetovanja, usposabljanja in individualno delo z udeleženci zunanjega mentorja ter
notranjega mentorja so se nanašala na različna področja, vendar vse s ciljem priprave
poslovnega načrta in zagona podjetja. Izvedli smo predstavitve, analize in vrednotenje
pisnih izdelkov 2, predvsem tržne raziskave s poudarkom na analizi rezultatov in
vključitev predlogov v poslovne načrte. Skupaj z mentorjema smo oblikovali končne
načrte proizvodnje in storitev za vsakega udeleženca posebej. Oblikovali smo načrt
trženja in prodaje glede na količino, prihodek, lastno ceno in drugo, za standardno leto
poslovanja. Pričeli smo z načrtom zagona posla. Izdelovati smo pričeli bilance in izkaze
poslovanja za pet let. Izdelali smo tudi plane prodaje skupaj s tržnimi potmi in
predvidenimi prihodki za obdobje petih let poslovanja. Vsak udeleženec pa je z
upoštevanjem nasvetov mentorjev pripravil tudi okvirni terminski plan poslovnih
aktivnosti za obdobje pet let.
Poleg svetovanja mentorjev smo bili udeleženci deležni tudi svetovanj zunanjih
izvajalcev. Poslovna svetovanja so zajemala različne teme; kadrovska funkcija in
delovno pravna razmerja ter zakonodaja s poudarkom na s.p., d.o.o. in mikro podjetja,
inovacije v podjetništvu. trajnostni razvoj in podjetništvo, osnove podjetništva in
podjetniške veščine ter socialno podjetništvo. Na področju socialnega podjetništva
smo se udeležili tudi delavnice s predstavitvijo dobrih praks socialnih podjetij v
Sloveniji.
Svetovalci iz Primorskega tehnološkega parka d.o.o. so nam podali uporabne
informacije, usmeritve in znanja za pripravo poslovnega načrta. Predvsem smo se
izpopolnili glede finančnega dela poslovanja. Tematika različnih svetovanj je zajemala
ekonomiko poslovanja, poslovne finance z osnovnimi pojmi računovodstva in davčno
zakonodajo. Na podlagi teh svetovanj smo tudi pripravili delovno verzijo finančnega
dela poslovnega načrta.
Udeleženci smo pripravili gradivo za tisk reklamnega materiala; vizitke, letake in
predstavitveni plakat.
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Dne 19.2.2015 smo se udeleženci Podjetno v svet podjetništva 2014 skupaj z mentorjem mag. Brunom Mihljem odpravili na ogled dobre prakse na
Gorenjsko. Zastavili smo si dva cilja; najprej smo si na Bledu ogledali primer dobre prakse v turizmu in sicer Garden Village. Kasneje pa smo si v Naklem
ogledali primer dobre prakse terapije s konji in drugimi živalmi v Društvu za aktivnosti in terapijo s pomočjo živali v povezavi s turistično kmetijo Klub Kovač.

Garden Village je ekološki in inovativni turistični kompleks, zgrajen na opuščeni vrtnariji. V svojem kompleksu ponujajo šest hišk na drevesih za štiri osebe,
devet avanturističnih šotorov na pomolu ob potoku, kjer lahko gostje lovijo tudi ribe in se poleti kopajo. Ponujajo tudi šest luksuznih šotorov z jacuzzijem in
lastnim vrtom. Poleg tega pa imajo tudi dva apartmaja za bolj tradicionalne goste. Ogledali smo si tudi restavracijo s prav posebnimi dodatki, saj na vsaki mizi
lahko najdemo majhen travnik ali zasaditev zelišč. V ekološki trgovinici pa gostje lahko tudi kupijo različna zelišča in ostale pridelke. Zanimivost Garden Villaga
je tudi v tem, da so vsa drevesa rodovitna, na vrtu raste zelenjava, ki jo gostje lahko uporabljajo.
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Naš ogled dobrih praks se je nadaljeval v Naklem, kjer
nam je dr. Maksimiljana Marinšek predstavila njeno delo
in sicer kako poteka terapija s pomočjo živali.
Gospa je psihologinja, ki je med svojim šolanjem
spoznala pozitiven vpliv živali na človeka. Njeno
delovanje za razliko od ostalih psihologov ni omejeno na
pisarno. Predvsem deluje v naravi, ob živalih, ki so
primerno vzgojene za izvajanje terapije. Pokazala nam je
terapevtske konje, pse in ostale živali.
Gospa Maksimiljana Marinšek nam je predstavila tudi
usklajevanje družinskega posla, saj poleg terapije z
živalmi s partnerjem uspešno vodi turistično kmetijo s
prenočišči in gostinsko ponudbo. Dala nam je veliko
nasvetov glede vodenja družinskega podjetja.
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POROČILO O DELU ZA MESEC FEBRUAR 2015
TEMA MESECA: PRIPRAVA OSNUTKA POSLOVNEGA NAČRTA
ZUNANJI MENTOR: Silvester Vončina, univ. dipl. ekon
NOTRANJI MENTOR: mag. Bruno Mihelj
POROČILO O DELU - 3. skupina 2014
Mesec

Teden

januar
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) Predstavitve, analize in vrednotenje pisnih izdelkov 2.
b) Oblikovanje končnega načrta proizvodnje/storitev ter trženja in prodaje
( po obsegu in prihodkih, strukturi in dinamiki …) za standardno leto
poslovanja in načrt zagona – uvajanje posla.
c) Izdelovanje bilance in izkazov poslovanja za pet let.
d) Izdelovanje strategije ter plana prodaje - prihodkov ter tržnih poti za pet let
podjetniškega delovanja.
e) Izdelava pet letnega okvirnega terminskega plana poslovnih aktivnosti
posameznega udeleženca.
f) Izdelava delovne verzije celovitega poslovnega načrta.

Materialna
sredstva

Strokovna gradiva in
teoretična –
metodološka podpora

Opom
ba

Projektor,
tabla, kreda

Interna gradiva
zunanjega mentorja in
notranjega mentorja

/
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g) Individualno delo s posameznimi udeleženci pri pripravljanju vsebin
pisnega izdelka 3 in ustreznih poglavji delovne verzije poslovnega načrta.
Januar

Aktivnosti zunanjih izvajalcev
1-4

POSLOVNO SVETOVANJE – MAG. NEVENKA VOLK ROŽIČ,
svetovanja za sklop Podjetništvo:

Projektor,
tabla, kreda

Gradiva zunanjih
izvajalcev

/

Projektor

Interna gradiva

/

h) kadrovska funkcija in delovno pravna razmerja ter zakonodaja s
poudarkom na s.p., d.o.o. in mikro podjetja
i) inovacije v podjetništvu.
j) trajnostni razvoj in podjetništvo
k) osnove podjetništva in podjetniške veščine
l) socialno podjetništvo
Primorski tehnološki park d.o.o., svetovanja za sklop Poslovni načrt:

m) Ekonomika poslovanja, poslovne finance z osnovnimi pojmi
računovodstva ter davčna zakonodaja.(5 ur)
n) Finančni del poslovnega načrta (10 ur)
januar
1-4

Ostale aktivnosti
o) Obisk primera dobre prakse na Gorenjskem.
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Doseženi rezultati: Kazalniki (doseženi):

10 osnutkov poslovnih načrtov,
Izvedena 1 predstavitev primera dobre prakse in
izvedenih 8 svetovanj ter individualno delo z udeleženci.
-

10 osnutkov poslovnih načrtov,
1 predstavitev primera dobre prakse in
8 svetovanj.

Pripravil: mag. Bruno Mihelj
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