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VABILO 
 

V okviru projekta Podjetno Zasavje, Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Hrastnik v sodelovanju z Tehnološkim parkom Ljubljana,  organizira 

podjetniški  

 

vikend dogodek 

 

RAZVOJ POSLOVNE IDEJE IN IZDELAVA POSLOVNEGA NAČRTA 
 

Dogodek bo potekal v  

 

sredo, 03.09. 2014 od 9.00 – 17.00 ure 

in 

četrtek, 04. 09. 2014 od 9.00 -13.00 ure 

 
v prostorih Podjetniškega inkubatorja Hrastnik (Cesta 1. maja 83, Hrastnik) 

 

 

Program vikend delavnice:  

 

Bodoči podjetniki bodo na intenzivnem delovnem vikendu z mag. Iztokom 

Lesjakom, direktorjem Tehnološkega parka Ljubljana in višjim predavateljem 

podjetništva na Univerzi v Novi Gorici, in Urbanom Lapajne vodjem projektov pri 

Tovarni podjemov in strokovnjak za uporabo sodobnih metodologij za gradnjo 

podjetji, spoznali zakonitosti razvoja poslovne ideje ter se usposobili za 

pripravo osnutka poslovnega načrta: 

 

 Razvoj poslovne ideje:  

o Podjetništvo in podjetniki (kaj to je?) 

o Motivi za podjetništvo in slabosti podjetništva 

o Vzorčni in praktični pristop k podjetništvu 

o Elementi poslovne ideje in njen razvoj 

o Vrednotenje ter preverba poslovne ideje 

o Kompetenca in diferenciator podjetja 

 

 Izdelava poslovnega načrta:  

o Osnovna navodila za poslovno načrtovanje 

http://www.ooz-hrastnik.si/default.asp
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o Kdo piše poslovni načrt 

 

 

 

 

 

 

 

o Struktura poslovnega načrta 

o Največje slabosti poslovnih načrtov 

o Orodja za izdelavo poslovnega načrta 

o Osnovna vodila za izdelavo finančnega načrta 

o Finančno načrtovanje z orodjem za poslovno načrtovanje 

 

Ciljna skupina:  bodoči podjetniki, ki imajo poslovno idejo in jo želijo razviti 

in pripraviti zasnovo poslovnega načrta 

 

Priporočilo: udeleženci naj imajo s seboj prenosne računalnike / tablice, da 

bodo lahko razvili poslovno idejo ter pripravili zasnovo poslovnega načrta. 

 

 

Prijave:  

Vsaj en dan pred dogodkom na tel. št.: 03/56-32-960 ali 031-660-067, 

oziroma na elektronski naslov branka.dolinsek@ozs.si. 

 

Udeležba na delavnici je brezplačna. 

 

 

Informacije o delavnicah lahko najdete tudi na socialnem omrežju Facebook: 

http://www.facebook.com/podjetnozasavje, ali na zgornjih kontaktih.  
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