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Link do objave 

dogodka na spletu 

http://ooz-zagorje.si/spot-svetovanje-zasavje/dogodki/  

Naslov dogodka Usposabljanje za pripravo poslovnega načrta z naslovom: 

“Imam idejo, kako naj jo uresničim?” 

Datum dogodka 19. 6.  2018 od 8.-12 ure, nadaljevanje 13.-17. ure 

Kraj dogodka Srednja tehniška in poklicna  šola Trbovlje, Šuštarjeva  kolonija 7. a 

Opis dogodka Usposabljanje za potencialne podjetnike na temo uporabe sodobnih 

orodij za pripravo poslovnega načrta in kreiranje ter preverjanje  

podjetniških idej. 

Program dogodka Program dogodka: uvod v Podjetništvo, kako do podjetniške ideje, 

poslovni model CANVAS v teoriji in na primeru, kaj je vitka 

orgnizacija in principi, struktura poslovnega načrta, obdelava 

posameznega poglavja skozi praktični primer (izbrana ideja 

udeležencev). 

Prijava GZS OZ Zasavje, alenka.gracnar@gzs.si 

Dodatne informacije Mag. Staša Baloh Plahutnik, direktorica GZS OZ Zasavje stasa.baloh-

plahutnik@gzs.si 

Udeležba na dogodku je brezplačna! 

 

 
Dijakom Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje                                                                                                     

Potencialnim podjetnikom zasavske regije 

 
 Ste podjetni, kreativni, inovativni? 

 Imate idejo? 

 Znate razviti in izdelati izdelek ali  storitev? 

 Radi debatirate, delate v skupini, skupaj iščete rešitve  in se pri delu tudi zabavate? 

 Znate svojo idejo tudi predstaviti vrstnikom in potencialnim financerjem? 

 
Tudi, in predvsem, če niste pozitivno odgovorili na zgornja vprašanja, vas pa zanima ali bi se tudi vi lahko 

poskusili kot podjetniki, vas vabim, da se udeležite usposabljanja z naslovom 

Imam idejo, kako naj jo uresničim? 
Usposabljanje bo potekalo 

19.6. 2018 ob 8.00 uri 
 na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje. 

 

Seznanili se boste s principi vitkega podjetništva,  uporabnimi poslovnimi modeli kot je CANVAS  ter 
sodobnimi orodji za pripravo poslovnega načrta. Istočasno bomo viharili možgane, za vaše ideje pripravili 

Pitch - kratko predstavitev vaše ideje in še kaj. 
Prosimo za predhodne prijave na alenka.gracnar@gzs.si . 

Vljudno vabljeni vsi, ki vas zanimajo prvi koraki v podjetništvo! 

 
 
 
Za SPOT svetovanje Zasavje pripravila: 
Saša Pegan, podjetniška svetovalka 
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