
 

                                                 

 

"Mladi podjetniki – s podjetniškim usposabljanjem do uspešnega podjetja" 

ISARR koda operacije: OP20.02218 

 

1. Poročilo o realiziranih aktivnostih operacije 

V času izvajanja projekta, torej od meseca januar  do konca junija 2019 smo projekt izvajali v različnih 
delih vzhodne Slovenije. Tako smo usposabljanja izvajali na naslednjih lokacijah:  

- Murska Sobota, 
- Ptuj, 
- Maribor, 
- Velenje, 

 
V zadnjih  skupinah smo usposabljanja izvajali naslednji partnerji: SUN Gornja Radgona d.o.o., Zavod 
META  in Inštitut za politični menedžment. Usposabljanja so se izvajala pri naših partnerjih: Pomurska 
gospodarska zbornica, Štajerska gospodarska zbornica in Regionalna gospodarska zbornica Celje. Gre 
za pomembne ustanove, ki so v veliki večini pri nas tudi vključene v SPOT točke in smo jih povabili, da 
so postopek in način ustanovitve predstavili. Zadnje delavnice so bile izvedene do konca februarja, 
tako da je od meseca marca naprej potekalo še samo svetovanje udeležencem usposabljanja 
zaposlenih v novo nastalem gospodarskem subjektu (SSE-C) in pa koordinacija projekta.   
 
Skupaj je bilo v usposabljanje vključenih 221 mladih brezposelnih, certifikate je prejelo 211 
kandidatov.  Ker so se   v tem času podpisale že tudi vse pogodbe  z  ZRSZ  imamo končno število 
novoustanovljenih podjetij 203.  
Zaveza iz pogodbe (200 novih podjetij) je tako izpolnjena. 
  
Sama usposabljanja so potekala po planu, tako da smo obdelali vseh 8 modulov: uvod v podjetništvo 
in generiranje idej; podjetništvo, podjetniške kompetence in poslovno načrtovanje; model canvas; 
trg, prodaja in trženje; podporno okolje in pravne podlage; računovodstvo, davčne obveznosti in 
financiranje; komunikacija in digitalna tehnologija; zaključek usposabljanja.   Po prvih novonastalih  
podjetjih ugotavljamo, da se največ mladih odloča za storitvene dejavnosti, ki v samem zagonu ne 
potrebujejo večjega  finančnega vložka.  V skladu s tem, je največ novonastalih gospodarskih 
subjektov v obliki  s.p.-samostojni podjetnik.  
 
Partnerji so v projekt udeležencem dodajali različne vsebine, ki so se izkazale za potrebne. Tako smo 
dodatno organizirali temo mreženja, prava, poslovnega bontona. Udeležence redno seznanjamo o 
aktualnih razpisih preko zaprte facebook skupine.  
 
Dodatne aktivnosti (seminarji, informacije, okrogle mize,…): mlade informirano o seminarjih in 
delavnicah, ki se pojavljajo v okolju ter jim posredujemo vabila. Mladi se udeležujejo delavnic in 
seminarjev, posamezno tistih, ki so jim najbližje.   Mladi iz Celja so se udeležili  srečanja z predstavniki 
podjetja MIK Celje.  
 Po zaključenih usposabljanjih mlade obveščamo o vsebinah, za katere ocenimo, da so za njih 
koristne. Ugotavljamo, da se zavedajo potreb po informiranju  in se nekateri pogosto vključujejo v 
srečanja v lokalnem okolju.  



 
V času projekta smo poskrbeli tudi za informiranje v medijih. Tako se je projekt predstavil v oddaji 
Dobro jutro dne 31. 01. 2019. V oddaji se je predstavil mlad podjetnik Rok Gracer, sam projekt pa sta 
predstavila vodja projekta Ivana Močnik in direktor podjetja Sun d.o.o.  Zlatko Erlih. Projektni partner 
Zavod Meta je organiziral srečanje mladih podjetnikov iz  Vzhodne kohezijske regije  s predstavniki 
podjetja Mik Celje in sicer 21.03.2019.   
 
Projekt se zaključi meseca maja 2020 in se bo do tega datuma izvajal samo še SSE-C (svetovanje 
mladim podjetnikom).   
 

Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih 

zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti 

socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane 

strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja 

in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za 

spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja 

»Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju 

politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 

 


