
 

Izvedene in prihajajoče aktivnosti SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora 
d.o.o. do začetka aprila 2022 in aktualne informacije za podjetnike in potencialne 

podjetnike 
 
Z vstopom v leto 2022 smo vstopili v zadnje obdobje izvajanja projekta SPOT svetovanje Gorenjska. V 
nadaljevanju podajamo krajši povzetek izvedenih aktivnosti v letu 2022 ter napoved nekaterih 
aktivnosti, ki jih bomo izvajali do začetka aprila 2022. Sledijo aktualne informacije za podjetja. 
 

➢ POMEMBNEJŠE IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022 
 

1) DELAVNICE: 

• “Učinkovito vodenje sestankov (na daljavo)”, 19.1.2022, 

• “Branje in razumevanje bilanc”, 2.2.2022, 

• “Delovnopravni vidik obračuna (minimalne) plače, nadomestil plače, dodatkov in povračil 
stroškov”, 9.2.2022,  

• “Razvoj in uspešen obstoj podjetniških idej“, 15.2.2022. 
 

2) ČLANKI: 

• “Grafično oblikovanje promocijskega gradiva”: https://www.ra-sora.si/graficno-
oblikovanje-promocijskega-gradiva/, 

• “Kako se uspešno prijavim na javni razpis”: https://www.ra-sora.si/kako-se-uspesno-
prijavim-na-javni-razpis/,  

• “Vodenje sestankov (na daljavo) ”:  https://www.ra-sora.si/vodenje-sestankov-na-
daljavo/,  

• “Spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada”: https://www.ra-
sora.si/spodbude-eko-sklada-slovenskega-okoljskega-javnega-sklada/.  

 
3) SVETOVANJA: redno izvajamo različne vrste svetovanj. Med drugim tudi na  terenu in 

preko videokonferenčne platforme Zoom. 
 
Zgoraj navajamo le nekaj pomembnejših aktivnosti, ki smo jih izvedli v letu 2022.   
 

➢ NAČRTOVANE AKTIVNOSTI DO ZAČETKA APRILA 2022 
 

Trenutno pripravljamo vse potrebno, da se bodo aktivnosti meseca aprila izvajale nemoteno.  
 
Usposabljanje za mesec april je že razpisano. Izvajamo tudi aktivnosti, ki so potrebne za izbiro 
izvajalca za delavnico na temo komunikacije z zahtevnimi strankami. Termin izvedbe in izvajalec 
delavnice bosta predvidoma znana v začetku marca 2022. 
 

1) ON-LINE USPOSABLJANJE: “VLOGA MODERNEGA PRODAJNIKA“ 
Način izvedbe: na on-line način 
 
Kotizacija: brezplačno 
 
Čas izvedbe:  

• 4. april 2022/od 17.00 do 19.15 ure 

• 5. april 2022/od 17.00 do 20.00 ure 

• 6. april 2022/ od 17.00 do 19.15 ure 
Udeležba vseh 3 – eh dni usposabljanja je za vse udeležence obvezna. 
 
Predavateljica: Irena Grofelnik, Spiriton d.o.o. 
 
Vsebina: 
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-kako graditi odnose s kupci,  
-katero prodajno metodologijo izbrati za svoj segment kupcev, svoje podjetje, 
-kakšna je vloga digitalne govorice telesa ter kako jo obvladati.  
 
1 . dan)  
9 korakov prodajnega procesa oz. kako graditi odnose s kupci:  

• zakaj empatija v prodaji, 

• 9 korakov prodajnega procesa za uspešen zaključek posla. 
 
2. dan) 
Prodajne metodologije v teoriji in praksi:  

• vrste prodajnih metodologij, 

• prodajne metodologije v praksi. 
 
3. dan)  
Digitalna govorica telesa: 

• prodaja in digitalna govorica telesa, 

• kdaj in kako uporabiti email, tekstovno sporočilo, video ali konferenčni klic. 
 
Prijave: 
Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do četrtka, 31. marca 2022 oz. do zasedbe prostih mest preko e-
prijavnic:  

• za podjetnike: https://forms.gle/yirkxhwYZvZhFgvr9,      

• za potencialne podjetnike in druge udeležence (fizične osebe): 
https://forms.gle/BBejHbPKDKmpYEz99. 

 
 

➢ AKTUALNE INFORMACIJE 
 

1) PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO V PROGRAM “ITM 2022 - VODENJE 
IZVOZNEGA POSLOVANJA” 
Prijave v program “ITM 2022 - Vodenja izvoznega poslovanja“ so podaljšane do ponedeljka, 
28.2.2022. Na voljo je še nekaj mest. Za dodatne informacije in prijave si oglejte 
https://www.izvoznookno.si/aktualno/itm-2022-vabilo-k-udelezbi-v-izobrazevalnem-
progra/.  
 

2) OPOZORILO STRANKAM SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA 
S stani Slovenskega podjetniškega sklada so nas opozorili, da so opažene zavajajoče uporabe 
logotipov in celostne podobe Slovenskega podjetniškega sklada v primeru različnih 
oglaševalskih akcij o spodbudah Slovenskega podjetniškega sklada s strani posameznih 
podjetij, ki ponujajo različne komercialne storitve, ki niso v nobeni povezavi z akcijami 
Slovenskega podjetniškega sklada. Dodatne informacije o novici so vam na voljo na 
https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/clanki/67881-opozorilo-strankam-
slovenskega-podjetniskega-sklada. 
  

 
➢ 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: 23.2.2022 
       
 
 
Vse storitve projekta SPOT svetovanje Gorenjska so brezplačne, ker naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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