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SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije organizira BREZPLAČNO delavnico 

»Kako iz hobijev ustvariti podjetje« 
 v TOREK, 14. septembra 2021 od 9.00 do 12.00 

on-line prek orodja ZOOM 
 

Najlepše bi bilo imeti svoje podjetje, kjer lahko opravljaš kar imaš najraje. Danes so te misli lahko realnost. To lah-
ko potrdi tudi veliko uspešnih podjetnikov in podjetnic. S pomočjo bogatega podjetniškega znanja ter praktičnih 
izkušnje predavateljice, boste lahko spoznali, kako začeti razmišljati tudi o tem, da bi svoje poslovanje lahko razvi-
li ali razširili z različnimi dejavnostmi, ki so del vaših trenutnih hobijev. Delavnica bo poteka v obliki predavanja, 
pogovora ter dela v skupini. 
 
Na delavnici bodo udeleženci spoznali: 
 

 Kaj vse je lahko podjetništvo. 

 Predstavljena bo ena od tehnik, kako priti do svojega poslovnega modela. 

 Kako razviti poslovanje iz svojih hobijev – praktični primeri. 

 Zakaj nekaterim uspe in nekaterim ne uspe živeti svoje sanje in vizije. 

 Kako je promocija svojega podjetja bolj pristna, če v svoje storitve/izdelke tudi srčno verjamemo (hobiji 
nas izpolnjujejo, osrečujejo, zato je ustvariti posel iz hobija lahko bolj uspešno). 

 
Delavnico bo vodila Tina Vidaković, magistrica poslovnih ved Ekonomske fakultete v Ljubljani in podjetnica. 
Ukvarja se z inštruiranjem matematike, fizike in kemije. Zadnji 2 leti pa s svojim video blogom “Jaz, mikro Podjet-
nica” podaja brezplačne informacije glede podjetništva ter izvaja delavnice “Osnove podjetništva za mikro Pod-
jetnice” z namenom spodbujanja podjetništva. 
 
 
Delavnica je namenjena podjetnikom (MSP) ter potencialnim podjetnikom. 

 
Vljudno vabljeni. 

 

Potek delavnice: Delavnica bo potekala online med 9.00 in 12.00 uro na spletni aplikaciji ZOOM. Povezavo za 

spremljanje delavnice vam bomo poslali na vaš e-mail naslov, dan pred dogodkom. Predlagamo, da si pred 

delavnico namestite ZOOM aplikacijo na vaš računalnik. 

 

Prijave: Prijave na delavnico zbiramo najkasneje do ponedeljka, 13. septembra 2021 oz. do zasedbe prostih prek 
povezave: https://forms.gle/eQuDtUM1bGseRuxJ7 . Število mest je omejeno! 

 
Dodatne informacije: SPOT svetovanje Obalno – kraške regije, Vlasta Starc, telefon: 66 37 582, e-pošta: 

vlasta.starc@rrc-kp.si ali Marija Rogan Šik, telefon: 66 25 834, e-pošta: marija.rogan-sik@pgz-slo.si . 
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