
 

 

Aktivnosti projekta »Spodbujanje podjetništva na Loškem« 
 

Projekt »Spodbujanje podjetništva na Loškem« se na Razvojni agenciji Sora d.o.o. izvaja že 
nekaj let. Naloge in aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru razvijanja podpornega okolja se ves čas 
prilagajajo aktualnim potrebam uporabnikov in razvoju podpornih storitev za podjetništvo. V 
grobem projekt pokriva 6 področij:  
-podjetniške krožke za osnovnošolce,  
-podjetništvo za mlade,  
-izobraževanja za delujoča podjetja,  
-podporne storitve obstoječim in potencialnim podjetnikom, 
-žensko podjetništvo ter 
-promocijo podjetništva.   
 

 PODJETNIŠKI KROŽKI ZA OSNOVNOŠOLCE 
V vsaki občini izvajamo po en podjetniški krožek. V koledarskem letu zaključimo 
podjetniške krožke prejšnjega šolskega leta, izvedemo zaključno prireditev 
podjetniških krožkov ter pričnemo z izvajanjem podjetniških krožkov novega šolskega 
leta. Na vseh osnovnih šolah izvajamo tudi podjetniške motivacijske delavnice s 
katerimi učence navdušujemo za podjetništvo. 
 
Podjetniške krožke prejšnjega šolskega leta smo letos že zaključili. Prav tako smo 
izvedli zaključno prireditev podjetniških krožkov. Podjetniške krožke je obiskovalo 26 
učenk in učencev. Zaključne prireditve se jih je udeležilo 19. 
 
Aktivnosti podjetniških motivacijskih delavnic in aktivnosti za pričetek novih 
podjetniških krožkov so načrtovane za jesen. 
 

 PODJETNIŠTVO ZA MLADE 
Za potencialne podjetnike in podjetnike začetnike izvajamo 8 – dnevni program pri 
katerem udeležence popeljemo skozi bistvena področja delovanja podjetja. 
Predavatelji programa so priznani podjetniki. Udeležencem podajajo znanja, ki so ga 
pridobili na dolgoletni podjetniški poti. 

             Letos pričnemo 27. septembra 2022. 
  

 IZOBRAŽEVANJA ZA DELUJOČA PODJETJA 
Na področju izobraževanj za delujoča podjetja izvajamo krajše delavnice z aktualno 
vsebino.  
 
Letos smo izvedli 3: Grafično oblikovanje promocijskega gradiva, Triki Excel-a za 
vsakdanjo rabo, Pripovedovanje zgodb (Storytelling) skozi oko kamere. Skupaj se je 
delavnic udeležilo 153 udeležencev. 
 
V jesenskem času je načrtovana še on – line delavnico na temo E-mail marketinga. 
 



 PODPORNE STORITVE OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM PODJETNIKOM 
Podjetjem in potencialnim podjetnikom nudimo različne vrste svetovanj (ustanovitev 
podjetja, marketing, poslovni načrt, javni razpisi in pozivi, aktualne novosti,…). 
 

 ŽENSKO PODJETNIŠTVO 
Vsako leto v mesecu marcu izvedemo dogodek, ki je za ženske značilen na njihovi 
podjetniški poti. 
 
Letošnja tematika je bila namenjena stresu in motivaciji na delavnem mestu. 
Dogodka se je udeležilo 42 udeleženk.   
 

 PROMOCIJO PODJETNIŠTVA 
Za podjetnike in potencialne podjetnike je ključnega pomena, da prejmejo 
informacije, ki jih potrebujejo do časa. V ta namen Razvojna agencija Sora d.o.o. skrbi 
za širjenje pomembnih informacij preko različnih promocijskih kanalov kot. npr.: 
Facebook, spletne strani, mailing lista Razvojne agencije Sora d.o.o., Radio Sora 
d.o.o., spletne strani občin,… 

 

 
 

 
 
Dodatne informacije o razpisanih dogodkih: www.ra-sora.si (Novice in dogodki)  



Vse aktivnost projekta so za udeležence brezplačne, ker je projekt finančno podprt s strani 
občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri. 


