
   
 

   
 

NE ZAMUDITE - BREZPLAČNE AKTIVNOSTI ZA DVIG PODJETNIŠKEGA ZNANJA – »ZA VAS, 

PODJETNIKI«  

Kako naprej z razvojem vašega podjetja? Čas je za nova znanja: 

👉 6 brezplačnih podjetniških zajtrkov z uspešnimi podjetniki 

👉 brezplačna podjetniška akademijia (16 ur) 

👉 podjetniški inkubator/mentoriranje s priznanimi podjetniki mentorji (6 mentoriranj na 
posameznika). 
 

DRUGI PODJETNIŠKI ZAJTRK: POSTAVITE TARČO NA TRG IN MERITE REZULTATE 

KDAJ: Sreda, 17. februar 2021 med 8:15 in 10:30 uro 
KJE: spletna platforma ZOOM (dan pred dogodkom boste prejeli povezavo. 
OBVEZNA PRIJAVA: http://bit.ly/3rFKCdo  

GOSTJE: 

 g. Peter Ložar, župan občine Trzin  

 ga. Urška Jež, Transformation Lighthouse, d.o.o.  

 g. Jure Tomc, JT Business Development in Cresco Innovation Slovenia  
 g. Ninoslav Pavkov, Vodja razvoja in tehnični direktor blagovne znamke Dormeo 

Podjetniški zajtrk vodi in povezuje mag. Marjana Majerič, direktorica GZS Zbornice 

osrednjeslovenske regije.  

Na vprašanja o vključitvi v PODJETNIŠKO AKADEMIJO in PODJETNIŠKI INKUBATOR – 

MENTORIRANJE, pa vam bosta na voljo: Sanda Jerman, Cene Štupar – CILJ in Blanka Tomašič, 

Društvo AIA - Mladinski center Mengeš. Več o projektu: https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/za-

vas-podjetniki 

PRIJAVITE SE LAHKO NA NIZ VSEH ZAJTRKOV, KI SE BODO ODVIJALI OB SREDAH V FEBRUARJU IN 
MARCU 2021: 

 UČINKOVITOST V PRODAJI – RAZLIČNA ORODJA – 3.3.2021 

 SOCIALNI MEDIJI IN NOVI TRENDI KOMUNICIRANJA – 10.3.2021  

 FINANČNI PRIJEMI ZA VSAKOGAR – 17.3.2020 

 VZVODI POSLOVNEGA OKOLJA ZA VAŠ USPEH – 24.3.2021 

 
OBVEZNA PRIJAVA: http://bit.ly/3rFKCdo  

 
Za nami je že prvi zajtrk, pridružite se nam lahko nizu preostalih petih, ki bodo sledili v 
prihodnjih tednih. Preko brezplačnih spletnih zajtrkov boste podjetniki in podjetnice, vsako sredo 
v februarju in marcu, spoznali kolege iz podjetniških voda in njihove primere dobrih praks. Poleg 
tega ste vabljeni v PODJETNIŠKO AKADEMIJO in PODJETNIŠKI INKUBATOR - MENTORIRANJE, kjer 
boste pridobili dodatna znanja s strani izkušenih podjetnikov in mentorjev, ki se dnevno srečujejo s 
podjetniškimi izzivi in tako nadgradili svoje poslovanje.  

Z zagotavljanjem podpornih, strokovnih in izobraževalnih aktivnosti želimo s projektom zvišati 
podjetniško usposobljenost in kompetence udeležencev, vključenih v izobraževanje oz. 
mentorstvo. Projekt je prvenstveno namenjen vzpodbujanju podjetništva v urbanih naseljih LAS 
(Za mesto in vas) prebivalcem v občinah Domžale, Medvode, Komenda, Vodice  Mengeš in Trzin. 
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Projekt bo prednostno podprl ženske in mlade iz urbanih naselij, nosilce poslovnih idej, ki s svojimi 
produkti in storitvami ustvarjajo dodano vrednost za družbo in okolje. 

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt 
se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas; Za več informacij obiščite spletni mesti Strukturnih skladov: www.eu-
skladi.si ter spletno stran LAS Za mesto in vas: www.las-mestoinvas.si 
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