
 

Prihajajoče aktivnosti SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora d.o.o. v 
aprilu 2022 in aktualne informacije za podjetnike  

 
V aktivnosti projekta SPOT svetovanje Gorenjska, v letu 2022, smo že dodobra zakorakali. V 
nadaljevanju podajamo informacije o delavnicah in usposabljanjih, ki jih bomo izvedli v aprilu 2022 
ter pomembne informacije za podjetnike. 
 

 DELAVNICE IN USPOSABLJANJA V MESECU APRILU 2022 
 

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. 
 
Dodatne informacije in obvezne prijave: https://www.ra-sora.si/usposabljanje-z-naslovom-
vloga-modernega-prodajnika/  
 
ON-LINE DELAVNICA: “KOMUNIKACIJA S TEŽAVNIMI STRANKAMI“ 
Način izvedbe: na on-line način 
 
Kotizacija: brezplačno 
 
Čas izvedbe:  

 13. april 2022/od 17.00 do 19.15 ure 
 

Predavateljica: Nina Smole, ANFIMA d.o.o. 
 
Dodatne informacije in obvezne prijave: https://www.ra-sora.si/on-line-delavnica-
komunikacija-s-tezavnimi-strankami/  
 
ON-LINE DELAVNICA: “GRAJENJE OSEBNE BLAGOVNE ZNAMKE NA SPLETU” 
Način izvedbe: na on-line način 
 
Kotizacija: brezplačno 
 
Čas izvedbe:  

 20. april 2022/od 17.00 do 19.15 ure 
 

Predavateljica: Tanja Ciglarič, CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p. 
 
Dodatne informacije in obvezne prijave: https://www.ra-sora.si/on-line-delavnica-grajenje-
osebne-blagovne-znamke-na-spletu/  
 
 
 
 



 

 
 

 AKTUALNE INFORMACIJE ZA PODJETNIKE 
 
OBJAVLJEN “JAVNI RAZPIS P2 2022 - SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH 
PODJETIJ” 
Slovenski podjetniški sklad je v petek, 4.3.2022 objavil “Javni razpis P2 2022 - Spodbude za zagon 
inovativnih podjetij”. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko v okviru razpisa z 
nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 evrov razvijala produkt in lansirala svoje produkte na trg. 

 
Dodatne informacije: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=148  

 
OBJAVLJEN “JAVNI RAZPIS - SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 
NOO“ 
SPIRIT Slovenija, javna agencija je na svoji spletni strani objavila “Javni razpis - spodbude za 
raziskovalno razvojne projekte NOO“. V okviru razpisa lahko podjetja pridobijo do 60% nepovratnih 
sredstev, oziroma do 300.000 EUR za razvojno-raziskovalni projekt, katerega cilj mora biti nov ali 
izboljšan izdelek, proces ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, razvitim do 
stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. 
 
Dodatne informacije: https://www.spiritslovenia.si/razpis/382   
 
GOSPODARSTVU LETOS NA VOLJO DOBRIH 646,5 MILIJONOV EUR, PRVI RAZPISI 
ŽE OBJAVLJENI 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavilo razvojne spodbude in javne razpise, na 
katerih bodo lahko kandidirala podjetja in drugi upravičenci. Slovenskemu gospodarstvu bo letos na 
voljo dobrih 646,5 milijonov EUR. Poleg tega bodo podjetjem na voljo še programi in ukrepi 
izvajalskih organizacij v višini 289 milijonov EUR. Od tega je 485 milijonov evrov nepovratnih in 161,5 
milijonov EUR povratnih sredstev.  

 
Dodatne informacije: https://www.gov.si/novice/2022-02-28-gospodarstvu-letos-na-voljo-
dobrih-6465-milijonov-evrov-prvi-razpisi-ze-objavljeni/ 

 
    

 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: 14.3.2022 
       
 
 
Vse storitve projekta SPOT svetovanje Gorenjska so brezplačne, ker naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 


