
                                                                
                                                    
POROČILO O DELU ZA MESEC MAREC 2015

V mesecu marcu smo se udeleženci operacije Podjetno v svet podjetništva z mentorji udeležili že 5. konference Podjetna mlada Slovenija v
Ljubljani, na Ljubljanskem gradu. Deležni smo bili strokovnih svetovanj notranjega mentorja mag. Bruna Mihlja in zunanjega mentorja Silvestra
Vončine, poleg tega pa tudi individualnih svetovanj zunanjih izvajalcev predvsem s finančnega področja in računovodstva.

Na konferenci v Ljubljani smo se udeleženci predstavili na stojnicah. Pripravili smo reklamni material, ki smo ga uporabili za ta namen. Poleg
predstavitev je bila konferenca namenja mreženju vseh udeležencev 3. skupine operacije Podjetno v svet podjetništva 2014 v Sloveniji. Lahko
smo si izmenjali izkušnje ali pa celo postavili temelje za poslovna partnerstva. Vse prisotne je pozdravila mag. Liljana Madjar,  direktorica RRA
LUR Ljubljana.

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.



                                                                
                                                    

Sledili so govor župana Mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića, Alenke
Smerkolj, ministrice brez resorja, pristojne za razvoj, strateške projekte in kohezijo,
gospoda Toma Garantinia, RCR Zagorje, ki je predstavil program PVSP in razloge zanj.
Sledila  je  predstavitev  dobre  prakse  in  drugi  govorci.  Vsi  so  poudarili  pomen
spodbujanja podjetništva med mladimi za rešitev ekonomskega problema, predstavil
priložnosti  in  možnosti  razpisov  za  mlade,  usposabljanja  in  pripravo  ugodnega
poslovnega okolja za podjetnike na državni ravni. 

V  mesecu  marcu  so  nam  zunanji  izvajalci,  iz  Primorskega  tehnološkega  parka  in
Obrtno podjetniške  zbornice,  svetovali  na  področju financ  in  računovodstva.  Vsak
udeleženec je bil individualno deležen svetovanja s področja ekonomike poslovanja,
poslovnih financ z osnovnimi  pojmi računovodstva in davčne zakonodaje glede na
njegovo podjetniško idejo.  Gospod Sebastjan Rosa pa nam je  predstavil  možnosti
Erasmus izmenjave za podjetnike.

Pod  mentorstvom  notranjega  in  zunanjega  mentorja  smo  analizirali  občutljivost
poslovanja in izdelali smo končne variante poslovanja. Pripravili smo pisna izdelka 2 in
3, jih predstavili in skupaj ovrednotili ter podali vsakemu udeležencu tudi priporočila
in  smernice  za  nadaljnji  razvoj.  Udeleženci  smo  bili  deležni  tudi  individualnih
svetovanj zunanjega in notranjega mentorja v zvezi z izdelavo čistopisov poslovnih
načrtov in svetovanja pri formalizaciji oblike podjetniškega delovanja. Prejeli smo tudi
veliko  nasvetov  in  smernic  za  zagon  poslovanja  v  skladu  z  izdelanim  poslovnim
načrtom ter druga svetovanja sladna s potrebami vsakega posameznega udeleženca
za čim lažji in čim bolj uspešen zagon podjetja. 
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Končne verzije  poslovnega načrta smo predstavili  20.3.2015 v  Goriških  Brdih.  Vsaki  predstavitvi  je  sledila  kratka  razprava in  vrednotenje.
Ogledali smo si tudi dobro prakso podjetja Ferdinand d.o.o. Gostila nas je gospa Jasmina Četrtič, ki nam je najprej predstavila njihovo zgodbo;

sodelovanje  z  italijanskimi  proizvajalci
vin, njihovo ponudbo in drugačnost od
ostalih ponudnikov vin v Goriških Brdih.

Vsi udeleženci smo bili zelo zadovoljni z
delom  in  rezultati  v  mesecu  marcu.
Pridobili  smo  veliko  novih  izkušenj  in
znanja preko vseh aktivnosti, ki so bile
izvedene  v  tem  mesecu  ter  na  sploh
med  potekom  operacije  Podjetno  v
svet  podjetništva.  Vsi  pripravljeni
poslovni načrti za naše poslovne ideje
so  se  izkazali  za  dobre  poslovne
priložnosti,  ki  jih  bomo  v  prihodnje
poizkušali  izvesti  na  naših  nadaljnjih
podjetniških poteh. 
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TEMA MESECA: PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVA POGOJEV ZA USTANOVITEV PODJETJA, KONTAKTI S PARTNERJI, PRIPRAVA POGOJEV ZA 
ZAČETEK POSLOVANJA

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

marec 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: 

Projektor, 
tabla, kreda

Interna gradiva 
zunanjega mentorja in 
notranjega mentorja

/
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a)Predstavitve, analize in vrednotenje  dopolnjenih pisnih izdelkov  2 in 3. 
b)Izdelava končnih variant poslovanja in analiziranje občutljivosti poslovanja. 
c)Izdelava in predstavitve čistopisov končne verzije poslovnih načrtov.
d)Svetovanja pri formalizaciji oblike podjetniškega delovanja.
e)Individualno zaganjanje poslovanja v skladu z izdelanim poslovnim načrtom.
f)Individualna svetovanja skladno s potrebami posameznega udeleženca.

marec Aktivnosti zunanjih izvajalcev
1-4 Primorski tehnološki park d.o.o., svetovanja za sklop Poslovni načrt:

g) Ekonomika poslovanja, poslovne finance z osnovnimi pojmi računovodstva 
ter davčna zakonodaja.(10 ur)

      h) Finančni del poslovnega načrta (5 ur)

Projektor, 
tabla, kreda

Gradiva zunanjih 
izvajalcev

/

marec Ostale aktivnosti
1-4

i) Obisk primera dobre prakse Ferdinand d.o.o.
ii) Udeležba in aktivno sodelovanje na 5. Konferenci Podjetna 

mlada Slovenija na Ljubljanskem gradu v Ljubljani.

Projektor Interna gradiva /
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Doseženi rezultati:    -     10 poslovnih načrtov, 

- Izvedena 1 predstavitev primera dobre prakse,
- Izvedena 1 konferenca in
- izvedenih 50 svetovanj ter individualno delo z udeleženci.

Kazalniki (doseženi):     -     10 osnutkov  poslovnih načrtov,
- 1 predstavitev primera dobre prakse, 
- 1 udeležba na konferenci in
- 50 svetovanj.

Pripravil: mag. Bruno Mihelj
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