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PREDSTAVITEV OPERACIJE

PREDSTAVITVENO BESEDILO

Podjetno v svet podjetništva 2013 je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo 
izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih 
razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo podjetje.

Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva 
in prilagodljivosti in prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Njena vrednost je 
3.888.354 €, izvajala se bo na območju vse Slovenije, financirala pa jo bosta Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve (15 %). 

Pogodbo o izvajanju sta 24. oktobra 2012 podpisala minister za delo, družino in socialne zadeve in direktor Regionalnega centra 
za razvoj iz Zagorja. Regionalni center za razvoj je kot vodilni partner zatem podpisal partnerske pogodbe z Regionalno razvoj-
no agencijo  Posavje, Mariborsko razvojno agencijo, Razvojnim centrom Novo mesto,  Regionalno razvojno agencijo za Koroško, 
Regionalnim razvojnim centrom Koper, Poslovno podpornim centrom Kranj, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane  
regije, Regionalno razvojno agencijo Notranjsko-Kraške regije, Regionalno razvojno agencijo Mura, Regionalno razvojno agencijo 
severne Primorske in Razvojno agencijo Savinjske regije.

Delo na operaciji bo potekalo v skupinah s po desetimi udeleženci, ki bodo v petmesečnem obdobju, ko bodo zaposleni v eni 
izmed sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev 
podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zakl-
jučku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.

Operacija se je s prvo deseterico začela izvajati konec leta 2012 v Zasavju, v letu 2013 pa jim bo sledilo še 24 skupin v vseh slov-
enskih regijah. Skupaj bo tako do konca leta 2013 vključenih 250 mladih. Cilj je, da najmanj 35 odstotkov vseh vključenih najde 
rešitev v enem izmed prej omenjenih zaposlitvenih izhodov.

Inovativen program je razvil in začel konec leta 2010 izvajati Regionalni centra za razvoj v sodelovanju z občino Zagorje. Zaradi 
dobrih rezultatov se je projekt v kratkem času razvil v vseslovenski projekt. Če bodo rezultati v letu 2013 dobri tudi na državni 
ravni, naj bi se operacija, ki mladim brezposelnim ponuja odlično priložnost, da razvijajo svoje znanje in si olajšajo podjetniške 
začetke, regijam pa možnost, da pospešijo nastajanje novih podjetij in v domačem okolju zadržijo domače mlade moči in ideje, 
izvajal tudi v prihodnje

V regiji JV Slovenija je nosilec operacije Razvojni center Novo mesto d.o.o.. Dne 10.12.2012 smo objavili Javni poziv za vključitev 
v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 – Jugovzhodna Slovenija«, ki bo odprt  do 07.01.2013. Po opravljenem izbornem 
postopku v januarju 2013 se bo 10 izbranih kandidatov za 5 mesecev zaposlilo na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o. predvidoma 
s 01.02.2013. Javni poziv in izbor druge skupine 10 kandidatov bo potekal predvidoma v juniju in juliju 2013.

JAVNI POZIV
03.06.2013 - Popravek javnega poziva - podaljšanje roka za prijavo do 5.6.2013

Objavljamo popravek javnega poziva za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za jugovzhodno Slovenijo.
Popravek javnega poziva z dne 03.06.2013:
V točki 7. se spremeni rok za oddajo vlog na javni poziv
V točki 8. se spremeni rok in način za pridobivanje informacij
Priloga Popravek javnega razpisa 1

13.05.2013
JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2013 - JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Razvojni center Novo mesto d.o.o. objavlja Javni poziv za vključitev v operacijo »Podjetno v svet podjetništva 2013 – Jugovzhodna 
Slovenija«. Na javni poziv, ki bo odprt do 03.06.2013, se lahko prijavijo mladi brezposelni, stari do 35 let, z najmanj VI. stopnjo 
izobrazbe katerekoli smeri, ki imajo stalno bivališče v  regiji Jugovzhodna Slovenija

Predmet poziva je vključitev desetih mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb iz regije Jugovzhodna Slovenija v operacijo 
Podjetno v svet podjetništva 2013.

https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Javni-poziv_popravek-1.docx


Namen operacije je spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi osebami z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbu-
janje odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideje je ponuditi udeležencem, izbranim na javnem pozivu, strokovno pomoč in 
dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujoče podjetje.

Izbrani kandidati bodo v obdobju petih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali 
podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo 
morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega 
leta po zaključku usposabljanja. Kandidati bodo v času vključitve v operacijo zaposleni na Razvojnem centru Novo mesto.

Ciljna skupina so mladi iskalci zaposlitve z najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, stari do 35 let

Javna predstavitev:

v torek, 21. maja 2013, ob 11. uri v prostorih ZRSZ, Urada za delo Črnomelj, Zadružna 33, 8340 Črnomelj in
v četrtek, 23. maja 2013, ob 13. uri v sejni sobi Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto. Pred-
stavitev bo potekala v sklopu dogodka Podjetniškega inkubatorja Podbreznik »Vzemi prihodnost v svoje roke«.
Zaradi lažje organizacije dogodkov je zaželena predhodna prijava na e-naslov:darja.smiljic@rc-nm.si.

Konec razpisa: 03.06.2013

Kontaktna oseba: Darja Smiljić, tel. 040 197 264, e-pošta: darja.smiljic@rc-nm.si

Razpisna dokumentacija:

-       javni poziv (dokument)

-       obrazec št. 1: Prijava (dokument)

-       obrazec št. 2: Vprašalnik (dokument)

-       obrazec št. 3: Izjava prijavitelja (dokument)

-       obrazec št. 4: Vzorec pogodbe o zaposlitvi (dokument)

KONTAKT

Darja Smiljić
tel.: 059 70 20 55
gsm: 040 197 264
e-pošta:  darja.smiljic@rc-nm.si

https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Javni_poziv_13.05.2013.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Obr-1-Prijava.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Obr-2-Vprasalnik.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Obr-3-Izjava.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Obr-4-Vzorecpogodbeozaposlitvi.docx
mailto:darja.smiljic%40rc-nm.si?subject=


NOVICE

Nov datum dogodka (12.12.): POD BREZO SE DOGAJA

obveščamo vas da je dogodek »Pod brezo se dogaja«, prestavljen na četrtek, 12. december 2013 ob 9. uri.  Lokacija dogodka 
ostaja Podjetniški inkubator Podbreznik.  

OPIS DOGODKA:

Podjetniški inkubator Podbreznik nudi inovativnim posameznikom s poslovno idejo prostor in spremljajočo podporo, da svojo 
idejo uspešno realizirajo in zaženejo svoje podjetje. »Podbrezniki« vabimo predstavnike gospodarstva v regiji, da se nam pridružite 
ter vidite, kako poteka proces od poslovne ideje do delujočega podjetja, ki ustvarja posel na trgu. V neformalnem delu želimo v 
obliki B2B pogovorov pridobiti koristen nasvet in raziskati možnosti za nova poslovna sodelovanje.

Pridružite se nam na dogodku »POD BREZO SE DOGAJA«, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske 
in Bele Krajine ter StartUP Novo mesto. Dogodek se bo odvijal v četrtek, 12. decembra 2013, od 9.00 do 11.00 ure v Podjetniškem 
inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto.

Program dogodka:

9.00 – 9.05 Nagovor direktorice Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (mag. Mojca Špec Potočar) 

9.05 – 9.10 Nagovor direktorja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (g. Tomaž Kordiš)

9.10 – 9.35 Uvodna predstavitev projekta »Podjetno v svet podjetništva« (ga. Darja Smiljič, vodja projekta)
Predstavitev podjetniških idej mladih podjetnikov 

9.35 – 9.50 Pomen in namen spodbud in pomoči v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik 
(Podjetniški inkubator Podbreznik in Startup Novo mesto) 

9.50 dalje B2B srečanja, predstavitve delujočih podjetij v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik in neformalno druženje

Veselimo se vašega obiska!

Informacije in prijave: 
Tjaša Kump Murn – tel.: 07 33 72 992;  031 390 449, Simon Jeraj - tel.: 07 33 72 991 

25. 11. 2013 - 2. konferenca Podjetna mlada Slovenija

Mlado energijo in njej namenjen program PVSP2013 bo ponovno mogoče celovito spoznati na 2. konferenci Podjetna mlada 
Slovenija, ki jo bo Regionalni center za razvoj v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo in partnerji Spirit ter UM pripravil 28. 
novembra 2013 v Hotelu Habakuk v Mariboru (s pričetkom ob 10. uri).

Celodnevno dogajanje bo potekalo pod skupnim nazivom Prihodnost je v pravi ideji.

Program dogodka: tukaj

25. 11. 2013 - Bilten 2.skupin Podjetno v svet podjetništva

Si želite ogledati ideje udeležencev drugih skupin, ki so vključeni v program Podjetno v svet podjetništva?

Vabljeni k ogledu! Bilten

22. 11. 2013 - Obisk uspešne podjetnice

Obiskala nas je podjetnica, športna novinarka, pozitivka, Sabina Gosenca. Zanimiva oseba z zanimivimi nasveti za nas bodoče 
mlade podjetnike.

SLIKA

https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/program_konferencePVSP_ok.pdf
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/bilten-november-2013-pop-e-razlicica-reduced.pdf
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/1465278_554654557950380_1806492867_n.jpg


20. 11. 2013 - Osnutki spletnih strani

Bo spletna stran? BOOO!!! Tako se je osnutka lotila naša ustvarjalna sodelavka Urška Weiss.

SLIKA

20. 11. 2013 - Obisk podjetja Dana d.o.o.

Bili smo v podjetju Dana, polno dobrih nasvetov in informacij nam je dal direktor g. Marko Hren. Med drugim tudi, da se dobre 
ideje rojevajo na poti v službo - S KOLESOM!!!

SLIKA

14. 11. 2013 - Marketing predavanja

Ja ja, luštno nam je z Robertom, včasih nas malo sekira ampak vse za naše podjetniško dobro!!!! 

SLIKA

6. 11. 2013 - Predavanja računovodstva

Računi, računovodstvo, bilance, davki, prispevki, dohodnina, konto, akontacija,...lep zalogaj znanja preden pride čisti dobiček , 
pomaga nam Renata Škedelj iz podjetja Doksia d.o.o.

SLIKA

27. 10. 2013 - Festival marmelad

Šentrupertska Dežela kozolcev je 26.10.2013 gostila prvi festival marmelade v Sloveniji, ki je del projekta Dobrote Dolenjske, ki ga 
izvaja Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega (DROT) s partnerji. Dogajanje je bilo zares pestro – od strokovnega predavanja o 
pripravi marmelad do marmeladnega žura z Romano Kranjčan, slikarskega ex-tempora, peko palačink društva podeželskih žena 
Šmarnice, šmorna županov Mirnske doline, projekcije filma Kajmak in marmelada, street fooda s kuharji gostiln Rakar, Javornik 
in Repovž, ustvarjalnicami za otroke, nastopa ženskega pevskega zbora Šentrupert in folklorne skupine Nasmeh, različnih razstav, 
etno žura.

Na festivalu je s svojimi marmeladami nastopila tudi naša udeleženka Nevenka Adlešič.

SLIKA

27. 10. 2013 - Obiskali smo podjetnico ga. Stankovič

Podjetnica ga. Andreja Stankovič (lončarka in čebelarka) nam je dala zelo dobre nasvete: delaj s srcem, vsak hobi lahko postane 
biznis, bodi odprt do ljudi in vztrajen v razvijanju svojega posla!!! 

Tudi mi smo pridni kot čebele !!!

SLIKA

https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/988360_552256061523563_1787920404_n.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/1477621_552251694857333_270149472_n.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/996654_549242328491603_852390161_n.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/536966_545199652229204_1744971289_n.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/festival-marmelad.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/obisk-ga.-stankovic.jpg


18. 10. 2013 - Predstavitev na Sejmu narava in zdravje

Na sejmu Narava - zdravje smo mladi podjetniki naredili dober vtis!!!

SLIKA

09.10.2013 - Delavnica: Kako v neposrednem stiku pridobiti kupca...

Kako v neposrednem stiku pridobiti kupca se sprašuje vsak bodoči podjetnik? DA SE NAUČITI nam je položila na srce predavatel-
jica Z. Abram iz zavoda Knof.

SLIKA

01.10.2013 - Udeležili smo se jutranje kavice v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik

BNI, mreženje preverjenih podjetnikov, lažje in hitreje do sklepanja poslov, vredno razmisleka!

SLIKA

30.09.2013 - Umetnost, umetnost, umetnost in deklica za vse (prispevek na blogu)

Zaljubljena sem, neznansko uživam v njej, daje mi navdih v življenju, neustavljivo kreativnost, podžiga vedno zanimiv začetek, 
ponuja zabavo, druženje z enakimi in veliko takega dela, ki mu z lahkoto rečemo hobi…. To je UMETNOST!

Nadaljevanje na http://podbrezo.blogspot.com/

SLIKA

24.09.2013 - Zopet smo pri poslovnem modelu

Shema poslovnega modela nam je v veliko pomoč pri realizaciji poslovne ideje!!!

SLIKA

23.09.2013 - Izdelava poslovnega darila

Trije mladi podjetniki smo se zbrali in naredili inovativno poslovno darilo!!!

SLIKA

23.09.2013 - Delavnica notranje mentorice Darje Smiljić

Izračunavamo stroške, dobičke, slednji so nam bolj všeč:-)!!!

SLIKA

19.09.2013 - SMNJ-NA-PLAC

Urška Weis in Mateja Ostanek sta se s svojimi idejami predstavili na belokranjskih tleh in prejeli čudovit odziv. 

Več o dogodku na blogu Pod brezo se dogaja...

SLIKA

https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/1380019_535687739847062_1056779393_n.jpg
http://woocommerce-6593-42533-218044.cloudwaysapps.com/wp-content/uploads/2017/02/1393638_530656367016866_320851657_n.jpg
http://woocommerce-6593-42533-218044.cloudwaysapps.com/wp-content/uploads/2017/02/1381665_526925490723287_988763950_n.jpg
http://podbrezo.blogspot.com/
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/LETAK-KENATSO.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/1375007_523361854412984_1278211784_n.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/1236037_523361094413060_164306148_n.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/1240186_523360531079783_932116823_n.jpg
http://podbrezo.blogspot.si/2013/09/smnj-na-plac.html
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/DSC_6336.jpg


17.09.2013 - Priprave na festival marmelad

Izbiramo najboljšo marmelado za Festival marmelad (http://www.las-dbk.si/novice/festival-marmelade-2013/123)

SLIKA

06.09.2013 - Predstavitev industrijske konoplje

ŽETEV SE JE ZAČELA!!!
Resnično vsestransko konopljo nam predstavlja Marko, danes je bil na vrsti čaj.

03.09.2013 - NAJ PLESNA ŠOLA odpira svoja vrata

Plesno leto se začenja :)) Yuhuhu!! Vpišite svoje otroke v vrtcih in šolah Dolenja Nemška vas, Mirna, Mirna peč, Dobrnič, Šentru-
pert, Trebnje, Otočec in Mokronog. Imeli se bomo NEPOZABNO. 

NAJ športno in kulturno društvo vabi v svoj KROG tudi nove sodelavce. Delo je na področju Dolenjske :)) Vsi lepo vabljeni.

28.08.2013 - Sladka ponudba naše podjetnice Urške

Naj se vam pocedijo sline ob ogledu nove spletne strani naše Urške - www.kolacek.si
!!!! Najdete jo tudi na FB pod www.fb.com/kolacek.si!

23.08.2013 - Predstavitev uspešnih podjetniških praks

Kaj je za bodočega podjetnika pomembno? Vsekakor izkušnje, ki jih z nami delijo že uspešni podjetniki, s “podbrezniki” sta jo 
delila fanta iz Startup-a Novo mesto.

21.08.2013 - Pokušina marmelad

Ideje so pestre najprej pa jih potestiramo pri sodelavcih. Odziv - ZELO DOBER !!!

21.08.2013 - Predstavitev SiMobil ponudbe za podjetnike

Obisk iz Si.Mobila, za bodoče mlade podjetnike pol leta zastonj.

20.08.2013 - Pridobivanje strank

Kontaktiramo potencialne bodoče stranke, večkrat neuspešno , ampak tudi to je del poti na uspešni samostojni poti!!!

13.08.2013 - Prvi koraki na svojem poslovnem modelu

Naš poslovni model potiskamo skozi sito, ne izgubljamo optimizma ob prvih ovirah!

Slika: Flekisbilnost, pomembna vrlina podjetnika! 

09.08.2013 - Delavnica: Od ideje do poslovnega modela

Začeli smo spoznavati kako preko poslovnega modela svoje ideje spravili v življenje.

Pozorni na dragocene informacije Matije Goljarja!

SLIKA

http://www.las-dbk.si/novice/festival-marmelade-2013/123
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/1235486_520503171365519_1213321879_n.jpg
http://www.kolacek.si
http://www.fb.com/kolacek.si
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/od-ideje-do-poslovnega-modela.jpg


07.08.2013 - Šola retorike_ zaključek

Šola retorika predstavlja množico vaj za osebno izpopolnjevanje, tudi gibalni trening !!!

V naše javno nastopanje smo tekom delavnic vnesli številne izboljšave in sedaj vse skupaj zgleda precej bolje. 

Slika prikazuje praktični test, preko katerega smo spoznali, koliko več lahko dosežemo če pustimo umu prosto pot. 

SLIKA

06.08.2013 - Javno nastopanje

Danes nas čaka javno nastopanje v okviru šole retorike, malce adrenalina prisotnega, vendar v pozitivnih mejah !!!

05.08.2013 - Prva večja delavnice 2. skupine

Danes na programu prva večja delavnica - Šola retorike...

SLIKA

01.08.2013 - Pozitiven štart 2. skupine

Druga skupina PVSP je svojo podjetniško pot začela 1. avgusta 2013. Poleg podpisa pogodb o zaposlitvi je sledil tudi pogovor o 
idejah ter predstavitev poteka dela in pravil sodelovanja.

Slikovno gradivo prvega dne najdete na povezavi: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.498952583520578.1073741828.423054477777056&type=3

13.05.2013 - Podjetno v svet podjetništva 2013

Javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za Jugovzhodno Slovenijo.

29.04.2013 - Članek Lokalno.si - V Novem mestu podjetniški preboj mladih - tik pred (samo)zaposlitvijo 
10 mladih 

O nas pišejo tudi številni mediji:
http://www.lokalno.si/2013/04/26/96452/zgodba/V_Novem_mestu_podjetniski_preboj_mladih_tik_pred__samo_zaposlitvijo_10_
mladih/

29.04.2013 - Utrinki s konference v Zagorju Podjetna mlada Slovenija

Nekaj utrinkov s konference v Zagorju Podjetna mlada Slovenija, kjer smo predstavili svojo ponudbo in svoja bodoča podjetja. 
Stkali smo tudi veliko novih poslovnih vezi ...

http://podbrezo.blogspot.com/2013/04/utrinki-s-konference-v-zagorju-podjetna.html?spref=fb

29.04.2013 - Kako poteka delo v inkubatorju, kako se razvijajo naša podjetja...

Oglejte si slikovno projekcijo našega delovnega procesa, razvoj idej, znamenite goste, predavatelje in še mnogo drugega. Spoznajte 
nas malo bolje...

http://podbrezo.blogspot.com/2013/04/kako-poteka-delo-v-inkubatorju-kako-se.html?spref=fb

29.04.2013 - Obisk županov in drugih predstavnikov ustanoviteljev RCNM

19. aprila 2013 so nas v Podbrezniku obiskali župani občin in drugi predstavniki ustanoviteljev RC Novo mesto.
Predstavili smo jim naš projekt in tudi naše poslovne ideje.
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29.04.2013 - Predstavitev ENSIDE - pretočnost in interaktivnost

Vsi podbrezniki se intenzivno pripravljamo na konferenco Podjetna mlada Slovenija, ki bo 24. 4. v Zagorju.

V ta namen sem tudi jaz pripravil predstavitveni video za ENSIDE, podjetje za profesionalno medkulturno komunikacijo. Mislim, 
da je bil ta projekt zelo uspešno opravljen. Kaj pa vi menite?

http://podbrezo.blogspot.com/2013/04/predstavitev-enside-pretocnost-in.html?spref=fb

29.04.2013 - Delavnica: Računovodstvo in finance

Računovodstvo, konti, bilance (takšne in drugačne), so bile teme predavanj gospe Tanje Goljar (podjetje  E-Amiga). 

SLIKA

29.04.2013 - INDIVIDUALNOST

Koliko imate prostega časa? Ali pa, da vprašanje postavim nekoliko drugače….kolikokrat se zgodi, da morate sebi ali komu druge-
mu izgovoriti stavek: »Oprosti, nimam časa.«

Celoten članek naše udeleženke Nataše Gjuričič na:

http://podbrezo.blogspot.com/2013/04/individualnost.html?spref=fb

29.04.2013 - Izdelki udeležencev PVSP v nastanjanju

Druga skupina PVSP je svojo podjetniško pot začela 1. avgusta 2013. Poleg podpisa pogodb o zaposlitvi je sledil tudi pogovor o 
idejah ter predstavitev poteka dela in pravil sodelovanja.

Slikovno gradivo prvega dne najdete na povezavi: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.498952583520578.1073741828.423054477777056&type=3

29.04.2013 - Primož Kobe prinesel kenijsko sonce v Podbreznik

Podjetniški inkubator Podbreznik nudi mladim s poslovno idejo nekaj prostora pod novomeškimi brezami, da to idejo tudi real-
izirajo in odprejo svoje podjetje. Mi, podbrezniki, pa vas vabimo, da spremljate naše izjave, naš napredek in na koncu tudi naša 
podjetja.

Več o srečanju na:
http://podbrezo.blogspot.com/2013/04/primoz-kobe-prinesel-kenijsko-sonce-v.html

29.04.2013 - Motivacijska misel

Lahko popolnoma spremeniš perspektivo? Lahko nemogoče spremeniš v mogoče? Ustvarjaj nove ideje!

SLIKA

29.04.2013 - Obisk podjetnika (g. Jože Papež - Termotehnika)

Obisk g. Jožeta Papeža (Termotehnika) nam je postregel s številnimi koristnimi podjetniškimi nasveti. 

Npr.: ‘’Nizka cena je veselje samo enkrat, pri kakovostni robi je veselje dolgotrajno.’’

SLIKA
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29.04.2013 - Predavanje Konkurenčna prednost je v poslovnem modelu

Predavanje gospoda Boruta Potočnika, ki smo se ga udeležili 21. marca 2013, je bilo namenjeno podjetjem, ki se odločajo za nove 
korake rasti na domačem in tudi tujih trgih, tako v smislu širjenja trga kot tudi v smislu prilagoditve produkta uspešnejši prodaji.

Podrobno smo spoznali enega izmed poslovnih modelov, ki ga bomo uporabili pri razvijanju naših idej.

Slikovno gradivo delavnice je na voljo:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.505337096195657.1073741826.247017222027647&type=1

22.03.2013 - SENIORJI Z IZKUŠNJAMI POMAGAJO MLADIM PODJETNIKOM

Računovodstvo, konti, bilance (takšne in drugačne), so bile teme predavanj gospe Tanje Goljar (podjetje  E-Amiga). 

VEČ

21.03.2013 - Obisk vodilnega partnerja iz Zagorja

V sredo, 6. marca 2013 nas je v naših prostorih PIP obiskal vodilni partner operacije PVSP iz Zagorja. V prijetnem vzdušju smo 
predstavili svoje podjetniške ideje in aktivnosti prvega meseca.

Slike srečanja so na voljo na povezavi:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.431425606939943.1073741826.423054477777056&type=1 

21.03.2013 - Slikovni utrinki meseca februarja 2013

Slike naših februarskih aktivnosti si lahko pogledate na FB povezavi
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=430041813744989&set=a.430041770411660.1073741825.423054477777056&-
type=3&theater

21.03.2013 - Motivacijski plakati nas vsak dan spodbujajo pri ustvarjanju

SLIKA

21.03.2013 - Kdo uspe rešiti rebus? 

Lahko popolnoma spremeniš perspektivo? Lahko nemogoče spremeniš v mogoče? Ustvarjaj nove ideje!

SLIKA

21.03.2013 - Spremljajte naše aktivnosti na FB strani

Udeleženci operacije PVSP smo odprli FB stran, na kateri lahko spremljate naše vsakodnevne aktivnosti…

Naša FB stran je dostopna na povezavi http://www.facebook.com/PVSPJugovzhodnaSlovenija

21.03.2013 - Podjetna mlada Slovenija

VEČ

17.12.2012 - Podjetno v svet podjetništva 2013

Javni poziv
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