
 

 
Izvedene in prihajajoče aktivnosti SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o. 

ter aktualne informacije za podjetja 
 
 
SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o. že nekaj let izvaja projekt SPOT svetovanje 
Gorenjska. V nadaljevanju podajamo informacije o izvedenih in načrtovanih aktivnostih SPOT svetovanje 
Gorenjska, Razvoja agencija Sora d.o.o. Temu sledijo aktualne informacije za podjetja. 
 
 
1. IZVEDENE AKTIVNOSTI SPOT SVETOVANJE GORENJSKA, RAZVOJNA AGENCIJA SORA 
D.O.O. V OBDOBJU JANUAR DO MAJ 2021 
 
SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o. je v letošnjem letu izvedla že kar nekaj aktivnosti. 
Pomembnejše izpostavljamo v nadaljevanju. 
 
1.1. On-line delavnice: 
-"Kako podati povratno informacijo (kritiko) na pozitiven način (Ter tako spodbuditi motivacijo in pozitiven 
odziv sogovornika)" - 27.01.2021, 
-"Naredite svoj promocijski ali predstavitveni video hitro, enostavno in z brezplačnimi orodji" - 03.02.2021, 
-"Obisk delovnega inšpektorja za področje delovnih razmerij ter pogosta vprašanja in odgovori povezani z 
epidemijo COVID-19" - 10.02.2021, 
-"Na Kickstarterju sedaj tudi slovenska podjetja" - 03.03.2021, 
-"Vračila državnih pomoči in trenutno veljavni ukrepi za podjetja povezani z epidemijo COVID 19" - 
22.04.2021. 
 
1.2. On-line usposabljanje: "Strategija trženja in marketing na internetu" – 10.05.2021-12.05.2021 
 
1.3. Strokovni članki: 
-"Napovedani javni razpisi v letu 2021", 
-"Pisanje vsebin za splet",    
-"Vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2021",     
-"Podajanje kakovostnih povratnih informacij (kritik) na pozitiven način", 
-"Gverila marketing", 
-"Trajnostna mobilnost v podjetjih". 
 
1.4. Svetovanja: izvedli smo preko 120 podjetniških svetovanj. 
 
1.5. Izmenjava dobrih podjetniških praks: "Kako uspešno prodajati izdelke s pomočjo spletne 
trgovine? (Podjetniška zgodba: DŽUNGLA PLANTS d.o.o.)" - 14.04.2021 
 
 
2. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI SPOT SVETOVANJE GORENJSKA, RAZVOJNA AGENCIJA  
    SORA D.O.O. V JUNIJU 2021 
 
SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o. bo v juniju 2021 izvedla še eno on-line delavnico 
z naslovom »GOVORI & INSPIRIRAJ (Komunikacija in javno nastopanje s Polono Požgan)«. 
Potekala bo v sredo, 16. junija 2021, od 18.00 do 20.15 ure, preko videokonferenčne platforme 
Zoom. 
 
Vsebina: 
1. Kako zmanjšati tremo (5 metod)?  
2. Neverbalna komunikacija (roke, pogled, drža, energija). 
3. Kako pripraviti govor in ga samozavestno izvesti?  
4. Kako povedati svoje mnenje in zagovarjati svoje stališče?  
5. Kako komunicirati s težavnimi sogovorniki?  
6. Kaj storiti, ko nam zmanjka besed?  
7. Kako postati boljši poslušalec? 



 

8. Kako v čim krajšem času povedati bistvo? 
 
Predavateljica: Polona Požgan, Retorik, d.o.o. 
 
Dodatne informacije in obvezne prijave: https://www.ra-sora.si/govori-inspiriraj-komunikacija-in-
javno-nastopanje-s-polono-pozgan/   
 
 
3. AKTUALNE INFORMACIJE ZA PODJETJA 
 
V nadaljevanju podajamo nekaj koristnih informacij za podjetja in potencialne podjetnike.  
 
3.1. Prevajalnik Evropske komisije "eTranslation" brezplačno na voljo evropskim malim in 
srednje velikim podjetjem 
Storitev strojnega prevajanja "eTranslation", iz programa za digitalno Evropo, je brezplačno na voljo VSEM 
21 milijonom malih in srednjih podjetij v Evropi. 
 
Mala in srednje velika podjetja lahko sedaj "eTranslation" uporabljajo za natančne strojne prevode 
navadnih besedil ali dokumentov med vsemi uradnimi jeziki EU, islandščino, norveščino, ruščino, 
kitajščino, turščino in japonščino, dodani pa bodo še drugi jeziki. 
 
"eTranslation" je brezplačen, preprost za uporabo in varen. 
 
V "eTransltion" se lahko registrirate preko e-povezave: 
https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html.  
 
3.2. Delavnice: "Rast Slovenije z Googlom" 
Google v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije predstavlja 
pobudo "Grow Slovenia with Google". Cilj pobude je prispevati k okrevanju in razvoju slovenskega 
gospodarstva ter pospešiti digitalno preobrazbo kot odgovor na pandemijo COVID19.  
 
V okviru pobude lahko obiskujete brezplačne delavnice o digitalnih veščinah, digitalnem trženju, umetni 
inteligenci in tem, kako vstopiti na mednarodni trg.   
 
Delavnice so namenjene posameznikom in podjetjem, ki želijo pridobiti marketinška in digitalna znanja, 
razviti digitalne veščine, spremeniti obstoječe ali oblikovati nove poslovne modele, ustvariti nova delovna 
mesta ter povečati učinkovitost, konkurenčnost in rast podjetja. Vodili jih bodo vodilni domači strokovnjaki 
s področja marketinga in upravljanja z digitalnimi orodji. Trajale bodo 90 minut in bodo potekale on-line. 
 
Več: Rast Slovenije z Google Prijavnico | CPOEF 
 
 
4. DODATNE INFORMACIJE  
 
SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o. 
Kontaktna oseba: Jana Šifrar 
Telefonska številka: 04 50 60 220 
E – mail: jana.sifrar@ra-sora.si    
 
 
 
Pripravila: Jana Šifrar                                                                                                                    Datum: 28.5.2021 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 


