
 

VABILO 
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta Razvojni center  

Murska Sobota vabimo na : 

 

brezplačno delavnico: 

JAZ PODJETNIK 
ki bo 

dne 13.10.2020, s pričetkom ob 10.00 uri 

v prostorih Paviljona EXPANO, Bakovska ulica 41, 9000 Murska Sobota. 

(konferenčna dvorana Paviljona Expano).  

 

 

 
 
Namen delavnice: 
Delavnica je namenjena vsem mladim, potencialnim podjetnikom z namenom, da 
osvojijo pojme podjetnost, kreativnost in inovativnost. Spoznali bomo, da je za 
kreativnost in hiter pretok idej, odprto okolje, kjer prevladujeta timsko delo in 
dobra komunikacija in tako nastajajo nove rešitve, izboljšave, inovacije nujno 
potrebna. 
 
Vsebina delavnice:  

• Kako se lotiti podjetništva in tipične pasti začetkov posla 

• Realizacija podjetniških idej in priložnosti 

• Razvijanje svoje poslovne / podjetniške ideje, podjetniškega modela in 
posla 

• Tipi organizacij ( ustanovitev, izzivi, priložnosti, poslovni izzivi ) 

• Kdo mi lahko pri razvoju ideje pomaga 

• Cilji, plan aktivnosti, razvoj organizacije 
 
 
 
 
Izvajalec izobraževanja:  
mag. mng. v športu Denis Hofman, prof športne vzgoje z ogromno izkušnjami z vadbami, 
svetovanjem in izboljšanjem zdravja na delovnem mestu. S predmetno tematiko se je 
pričel ukvarjati že preko raziskovanja diplomske naloge, ter karierno nadaljeval v tej smeri 
preko zapisa strokovnih člankov, kakor tudi v praksi. Je direktor Agencije za šport in 
marketing, ter profesor športne vzgoje na osnovni šoli. 



 

 
 
 
Trajanje delavnice: 
Delavnica bo trajala 3 ure. Izvedla se bo v sredo, 13.10.2020 ob 10.00 uri. 
 
Prijava:  
Vse zainteresirane prosimo, da nam prijavnico pošljete najkasneje do 9. oktobra 2020 na 
na el. naslov: tine.novak@rcms.si  
 
 
 

delavnica je za udeležence brezplačna, število mest je omejeno! 
 
 

PRIJAVNICA 
Ime in priimek: 
 

 
 

Podjetje/institucija:  
 

Naslov:  
 

Starost podjetja  
(nad ali pod 5 let): 

 
 

Kontakt, e-pošta:  
 

 

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na 

prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja 

evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. Za 

izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice fotografirana, zato v kolikor 

želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo 

vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je 

Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. 

  
Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 « 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, 

javna agencija 


