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Povzetek 

projekta z 
opisom 

namena, 

aktivnosti in 
ciljev projekta  

Brezposelnost v Sloveniji in tudi na Gorenjskem je pereč problem. Brezposelni ne 

glede na starost in izobrazbo, predvsem pa izobraženi ljudje brez delovnih izkušenj, v 
današnjem času težko pridobijo zaposlitev, mnogo jih razmišlja o samostojni 

podjetniški poti, vendar potrebujejo dodatna znanja, informacije, izkušnje s strani 

drugih, motivacijo. Velik problem predstavlja tudi beg možganov iz regije v večja 
središča.  

Namen projekta je, da z mentorstvom, motiviranjem, usposabljanjem ter prenosom 
izkušenj pripeljemo udeležence do oblikovanja lastnega podjetja in samozaposlitve. 

Brezposelni tako proučijo trg, konkurenco, pridobijo izkušnje in dodatna znanja, s 

katerim se lahko v prihodnje izognejo marsikateri začetniški napaki.  
Usposabljanje udeležencev obsega: 

- informiranje in vključevanje udeležencev v operacijo, 

- usposabljanje in mentorstvo udeležencem,  
- predstavitve in ogledi dobrih praks, 

- druge aktivnosti v skladu s programom usposabljanja. 

 
Usposabljanje vključuje večinoma skupinska usposabljanja, delno individualna, s 

strani zunanjih izvajalcev, kot so na primer uspešni podjetniki, podjetniki, ki so se 

srečali s težavami v poslovanju ter drugi posamezniki, inštitucije in podjetja, ki imajo 
izkušnje in znanje na posameznih področjih oziroma v okviru posameznih vsebin, ki naj 

bi jih bodoči podjetniki na splošno spoznali ali pa njihove podjetniške ideje pokažejo, 

da potrebujejo dodatno znanje iz določenih vsebin.  
 

Cilj projekta so zagotavljanje podpore brezposelnim zlasti v okviru usposabljanja, 

ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu ter zaposlovanje. 
 

Udeleženci ob zaključku pridobijo potrdilo o izvedenem podjetniškem usposabljanju. 

Ciljna skupina Brezposelni z najmanj V. stopnjo izobrazbe s stalnim bivališčem v eni izmed 
sodelujočih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj, občin Cerklje na Gorenjskem, 

Naklo, Preddvor, Šenčur  

Nosilec BSC Kranj 

Partnerstvo ZRSZ, OS Kranj, Mestna občina Kranj in občine Cerklje na Gorenjskem, Naklo, 
Preddvor, Šenčur 

Trajanje 106 urno usposabljanje, individualno mentorstvo in individualno delo za pripravo 

poslovnega načrta 

Lokacija 
izvedbe 

Gorenjska regija: prostori coworking centra Kovačnica in sodelujočih občin  

Kazalniki in viri 

podatkov za 
spremljanje 

Število vključenih v vseživljenjsko učenje 20  

Prijave in 

informacije 

Rok za prijavo: 4. april 2017, na franja.gabrovsek@bsc-kranj.si 

Dodatne informacije: Franja Gabrovšek Schmidt (BSC Kranj): 04 2817 230 

 

    



    
ProgramProgramProgramProgram    usposabljanja za podjetništvo in pripravo poslovnega načrtausposabljanja za podjetništvo in pripravo poslovnega načrtausposabljanja za podjetništvo in pripravo poslovnega načrtausposabljanja za podjetništvo in pripravo poslovnega načrta    

 

Modul 1Modul 1Modul 1Modul 1    Motivacija udeležencev, podporno okolje za podjetništvoMotivacija udeležencev, podporno okolje za podjetništvoMotivacija udeležencev, podporno okolje za podjetništvoMotivacija udeležencev, podporno okolje za podjetništvo    
Datum in kraj Datum in kraj Datum in kraj Datum in kraj 
izvedbeizvedbeizvedbeizvedbe    

    

 

Uvodna predstavitev programa in medsebojna predstavitev udeležencev.  
 

 
10. 4. 2017 ob 

9. uri 
 

Prostori 

Kovačnice 

(Župančičeva 

22, Kranj) 

    

Vsebina: 

 

 

 

 

 

    

 
Delavnica 1: Podjetnik, njegova vizija in podjetniški proces;  motivacija na 

podjetniški poti: razumevanje poslovnega okolja in odgovornosti podjetnika, 
skrb za notranjo moč podjetnika. 

 

Delavnica 2: Podjetniški, motivacijski teambuilding. 

12. 4. 2017 

ob 10. uri v 
eni izmed 

sodelujočih 

občin 

Cilj modula Udeleženci motivirani za podjetništvo.  

 

 

Modul 2Modul 2Modul 2Modul 2    Razvoj podjetniške idejeRazvoj podjetniške idejeRazvoj podjetniške idejeRazvoj podjetniške ideje    
Datum in kraj Datum in kraj Datum in kraj Datum in kraj 
izvedbeizvedbeizvedbeizvedbe    

Vsebina: 

 

 

 

 

 

 

 

    

Delavnica 3: Generiranje in vrednotenje poslovnih idej, razvoj izdelka ali 
storitve. 

 

18. 4. 2017 ob 

9. uri 

Delavnica 4: Opredelitev problema, ki ga podjetnik/-ca rešuje z orodjem »value 
preposition canvas« 

Kako zgraditi vitko in uspešno podjetje, sodobne metode gradnje podjetij in 
priprave sodobnega poslovnega načrta – metodologija oblikovanja poslovnega 

modela »Business Model Generation«. Zakaj in kako izdelati poslovni načrt? 

Kako na uspešno podjetniško pot, osnovne informacije o izdelavi – struktura 
in metodologija izdelave, praktični prikaz primera poslovnega načrta. 

 

 

20. 4. 2017 
ob 9. uri 

Individualno mentorstvo: pregled in potrditev ali nadgradnja poslovne ideje. 

 

21. 4. 2017 

 

Cilj modula 

 

Identificirane podjetniške ideje. 

 

 

 

Modul 3Modul 3Modul 3Modul 3    Poslovni načrtPoslovni načrtPoslovni načrtPoslovni načrt    
Datum in kraj Datum in kraj Datum in kraj Datum in kraj 

izvedbeizvedbeizvedbeizvedbe    

Vsebina: 

 

 

Delavnica 5: Osnove podjetniških financ, stroški podjetja ter izhodišča 

podjetniškega finančnega načrtovanja. 
 

 

24. 4. 2017 

ob 9. uri 

Delavnica 6: Marketing: kaj je marketing, raziskava trga, analiza konkurence, 

marketinške strategije. 

 

26. 4. 2017 

ob 9. uri 



Delavnica 7: Marketing: tržni splet (4P), promocija, odnosi z javnostmi, spletni 

marketing.  

3. 5. 2017 ob 
9. uri 

 
Delavnica 8: Osnove računovodstva: izkaz uspeha, bilanca stanja, planiranje 

finančnega dela poslovanja s poudarkom na planiranju denarnih tokov oz. 

zagotavljanju likvidnosti, predstavitev davkov in dajatev pravnih in fizičnih 
oseb ( s. p. ), vključujoč predstavitev sistema DDV, zavarovanje in izterjava 

plačil, planiranje investicij. Kalkulacija in določitev primerne cene. 

 

 
8. 5. 2017 ob 

9. uri 

 

Cilj modula 

 

Pripravljeni ključni deli poslovnega načrta. 

 

 

 

Modul 4Modul 4Modul 4Modul 4    Vstop na trgVstop na trgVstop na trgVstop na trg    
Datum in kraj Datum in kraj Datum in kraj Datum in kraj 

izvedbeizvedbeizvedbeizvedbe    

 

Vsebina: 

 

 

 

 

 

    

 
Delavnica 9: Delovno pravo: delovna razmerja in pozitivna zakonodaja, 

socialno varstveni vidik delovnega razmerja, kadrovsko menedžerski vidik 
delovnega razmerja. 

    
10. 5. 2017 

ob 9. uri    

 

Delavnica 10: Poslovna komunikacija: osnovna pravila učinkovite 

predstavitve, osnovna pravila komuniciranja, poslovni bonton, do’s and dont’s. 

 

12. 5. 2017 

ob 9. uri 

 

Delavnica 11: Nekaterim uspe: dobre prakse iz lokalnega, regionalnega in 

mednarodnega prostora, obiski in pogovori z uspešnimi podjetniki 
 

 

15. 5. 2017 

ob 10. uri 

Individualno mentorstvo: pregled in delo na poslovnih načrtih 
 

17. 5. 2017  

 

Delavnica 12: Predstavitev VEM točke in lokalnega podpornega okolja; 

različne oblike podjetij, razlike med s.p. in d.o.o., ugotavljanje davčne osnove z 
davčnim obračunom ali upoštevanjem normativnih odhodkov, socialno 

podjetništvo, postopek registracije podjetja, prispevki, lokalno podporno okolje 

(inkubatorji, coworking, OOZ, GZ, …). 

 

19. 5. 2017 
ob 9. uri 

 
Delavnica 13: Nekaterim uspe: dobre prakse iz lokalnega, regionalnega in 
mednarodnega prostora, obiski in pogovori z uspešnimi podjetniki. 
 

 

24. 5. 2017 

ob 10. uri 

 

Cilj modula 

 
Izvedeno poglobljeno usposabljanje za vstop udeležencev na trg. 

 

 

 


