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V A B I L O 
 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija  vas vabi na brezplačno delavnico 

 

ZGRADITE SVOJO PROFESIONALNO IDENTITETO IN 
STOPITE NA POT POSLOVNE ODLIČNOSTI 

 

v ČETRTEK, 28. marca 2019,  
s pričetkom ob 13.00 uri, 

v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto (Foersterjeva 10, NM). 
 

 
Izobraževanje je namenjeno: mikro, malim in srednjim podjetjem in podjetnikom ter potencialnim 
podjetnikom iz regije JV Slovenija. 
 
Vsebina: 
1. Kdo je podjetnik in kaj je podjetništvo?  
    a. Vloga, naloge in veščine uspešnega podjetnika   
    b. Podjetništvo – priložnost, odločitev in odgovornost za donosnost  
    c. Podjetnik ni le tisti, ki ima svoje podjetje!  
 
2. Kaj je vaše poslanstvo in vaša velika obljuba: strankam in sodelavcem?  
 
3. Učenje in razvoj svojih potencialov: Izstopite iz povprečja in postanite mojster na svojem področju!  
 
4. Faze na poti do odličnosti: potrebni koraki, ovire in kako jih premostiti?  
 
5. Ljudje smo bitja navad: kako razviti pozitivne nadave, ki izboljšajo vaše poslovno, pa tudi osebno 
življenje?  
 
6. Leadership in vodenje: od strokovnjaka, ki vodi posle do vodje, ki usmerja in motivira zaposlene za 
doseganje ciljev podjetja.  
 
7. Sodelovanje in odnosi z mlajšimi sodelavci in našimi nasledniki : do leta 2025 bodo milenijci 
predstavljali že tretjino vseh zaposlenih. Izkoristimo potencial novih generacij!  
 
8. Močna točka vaše podjetniške poti je v sedanjem trenutku: stopite iz cone udobja, odločite se za 
odličnost in zgradite podjetje tudi prihodnje generacije!  
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Predavateljica:  
 

 

 

Mateja Milost, direktorica podjetja Fimago d.o.o. in predavateljica na Univerzi v 
Novi Gorici, že 23 let deluje na področju izvoznega svetovanja in postavitve 
marketinških strategij. Do danes je uspešno pomagala več kot 250 domačim in tujim 
podjetjem pri izboljševanju tržnega položaja in prodoru na tuje trge. Kot svetovalka za 
trženje sodeluje v številnih mednarodnih in čezmejnih projektih in je avtorica preko 
štiridesetih tržnih raziskav in študij za potrebe podjetji. Prav tako deluje kot nosilka 
izobraževalnih delavnic s področja trženja in internacionalizacije, med njenimi 
naročniki so domača in tuja podjetja, banke, ter zbornice in sektorska združenja. Tako 
na fakulteti, kot tudi med podjetji, dosega najvišje evalvacijske ocene. 

 

Prijava: 
Prijave do petka, 22.3.2019 preko spletne povezave. Zaradi omejenega števila mest je prijava na 
delavnico obvezna.  
 
Dodatne informacije: 
Breda Koncilja, tel. 051 422 580 in  030 700 170, e-pošta: breda.koncilja@ozs.si 
 
 
Delavnica v trajanju 4 šolske ure je za udeležence brezplačna. 
 
 
Vljudno vabljeni. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuxNOyTLYD1EB7Me37jNbfLS5Gg8qly_K9h7kEA0oWeNxN9A/viewform?usp=sf_link
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