
Inovativno na  
pot podjetništva

2 – krat na teden v septembru in oktobru 2022,  
ob 17.00 uri,  v živo na Upravni enoti Škofja Loka  

(v primeru zaostrenih razmer povezanih s COVID–19 na on-line način)

DELAVNICA VSEBINA DATUM URA PREDAVATELJ

OSNOVE VITKEGA 
PODJETNIŠTVA IN 
VALIDACIJA POSLOVNE 
IDEJE

Kako preveriti ali je moja poslovna ideja zrela za nastop na trgu?  
 
Kako vitke metode podjetništva implementirati na lastni podjetniški 
ideji?

Na predstavitvi bodo predstavljene osnove vitkega podjetništva 
in modelov vitkega poslovanja ter implementacija in preverjanje 
podjetniške ideje v praksi. 

torek,  
27. 9. 2022

17.00 – 20.00 Dean Habuš

POSTAVLJANJE 
HIBRIDNIH POSLOVNIH 
MODELOV

Kako postaviti svoj prvi hibridni podjetniški model poslovanja?

Na predstavitvi bodo predstavljeni različni poslovni modeli in njihove 
konkretne implikacije v praksi. Predstavitev se bo navezovala na 
osnove vitkega podjetništva, ki ga boste osvojili v okviru prvega 
dogodka. 

četrtek, 
29. 9. 2022

17.00 – 20.00 Dean Habuš

BUSINESS MODEL 
CANVAS 

Business Model Canvas oziroma Kanvas poslovnega modela je 
učinkovita sodobna metodologija oz. orodje, ki ga uporabljajo 
najuspešnejša inovativna podjetja po vsem svetu, ne glede na 
velikost, starost ali dejavnost.

V svetu startupov je Kanvas poslovnega modela sodoben poslovni 
načrt, v katerem podjetje, kot osrednji element svojega poslovanja, 
najprej opredeli vrednost, ki jo ponuja, nato pa segmentira svoje 
uporabnike, opredeli odnose s kupci, distribucijske kanale in vire 
prihodkov. Definira tudi svoje ključne aktivnosti, vire in partnerje ter 
strukturo stroškov. 

torek, 
4. 10. 2022

17.00 – 20.00 Tomaž Stritar

FINANCIRANJE PODJETJA

RAZUMEVANJE 
FINANČNEGA 
POSLOVANJA MALEGA 
PODJETJA

Osnovni računovodski in finančni pojmi, ustanovitveni kapital, 
lastniški in dolžniški finančni viri.

Viri, poslovne obveznosti, poslovne terjatve, prihodki.  
 
Stroški in drugi odhodki, poslovni dogodki, denarni tok. 
 
Primer enostavne bilance malega podjetja.  

četrtek, 
6. 10. 2022

17.00 – 20.00 mag. Nataša 
Pustotnik

D E L A V N I C A



REGISTRACIJA S.P. ALI 
PODJETJA

Prvi koraki do svojega podjetja – ustanovitev in registracija podjetja.

torek,  
11. 10. 2022 17.00 – 20.00 Predavatelji bodo 

znani naknadno.

PODPORNO 
PODJETNIŠKO OKOLJE

Predstavitev podjetniškega podpornega okolja in programov, 
inštitucij, mrež, finančnih spodbud za razvoj in implementacijo 
projektov. 

SODELOVANJE 
PODJETNIKA Z BANKO

Komunikacija med banko in podjetjem/podjetnikom. 
Možnosti pridobitve ugodnih finančnih virov. 
Poslovni račun in kaj je potrebno za odprtje le-tega. 

SOCIALNA OMREŽJA 
IN DIGITALIZACIJA 
POSLOVANJA

Spletna orodja, tako brezplačna kot plačljiva, omrežja za trženje 
produktov. 

Osnove Google Analytics, kje in kako lahko na spletu tržimo svoje 
produkte (osnove: Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Ads). 

četrtek,   
13. 10. 2022

17.00 – 20.00 Balaž Brac

MARKETING, TRŽENJE, 
STORYTELLING, 
BRANDING

Določanje cene z napotki, kako določimo lastno in prodajno ceno.

Trženje in prodaja s predstavitvijo poteka:  
prodaje ter trženjskih strategij potisni in povleci (push and pull), 
znamčenja (branding), gverilskega marketinga, trženja od ust do ust, 
odmevnega trženja, viralnega trženja in direktnega marketinga.

Predstavitev poslovne ideje (elevator pitch) - hitra predstavitev za 
iskanje strank, finančnih partnerjev in investitorjev.

torek,  
18. 10. 2022

17.00 – 20.00 Blaž Branc

INDIVIDUALNO 
MENTORSTVO PRI 
PRIPRAVI POSLOVNIH 
NAČRTOV  

Individualna mentorstva pri pripravi poslovnih načrtov udeležencev, 
usmerjanje, svetovanje, mentorstvo.

torek,  
25. 10. 2022 

17.00 Tomaž Stritar

KOMU JE DELAVNICANAMENEJNA?

Vsem, ki razmišljate, da bi postali podjetniki/podjetnice. 
Vsem, ki ne veste, ali je vaša poslovna ideja tudi poslovna priložnost. 
Vsem, ki ne veste kako do podjetniške ideje. 
Vsem, ki želite informacije o tem, kaj potrebuje podjetnik/podjetnica na začetku 
poslovanja. 
Vsem, ki želite dodatno znanje in postati bolj konkurenčni pri vaši (samo)zaposlitvi. 
Vsem podjetnikom/podjetnicam, ki bi radi nadgradili svoje podjetniško znanje.

KJE SE DELAVNICA IZVAJA? 
Delavnica se izvajav živo na Upravni enoti Škofja Loka.  
(v primeru zaostrenih razmer povezanih s COVID–19 na on-line način)

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE
Razvojna agencija Sora d.o.o. 
Poljanska cesta 2, Škofja Loka 
Telefon: 04 506 02 20 
E-pošta: info@ra-sora.si
Link za prijavo: https://forms.gle/7bvfgNo6vugzrm8c7

ROK PRIJAVE
21. september 2022 oz. do zasedbe prostih mest.  
Delavnica je namenjena udeležencem, ki prihajajo ali pa so zaposleni v občinah: 
Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri.
Za prijavljene je obvezen obisk vseh dogodkov, ki delavnico 
sestavljajo.

SOFINANCERJI DELAVNICE
Za udeležence je obisk sklopa delavnic brezplačen saj izvedbo v letu 2022 
sofinancirajo občine Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri.
Dogodek pa se izvaja v organizaciji Razvojne agencije Sora d.o.o.

Občina 
Žiri

Občina 
Železniki

Občina 
Škofja Loka

Občina 
Gorenja vas - Poljane


