
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa KREIRANJE IN PREVERJANJE POSLOVNIH IDEJ 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA 

Srednja šola in gimnazija 

mag. BETINA PODGAJSKI 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci programa bodo krepili kompetenco podjetnosti ter 

pridobili znanja za preverjanje poslovnih idej in izdelavo 

poslovnih načrtov. Podjetniki, zaposleni v podjetjih, vodstva 

podjetij in njihovi lastniki se dnevno soočajo s spremembami 

na trgu. Uvajanje novosti v poslovanje podjetja, predlaganje in 

iskanje idej ter rešitev poslovnih izzivov, iskanje investitorjev, 

pridobivanje finančnih sredstev, vstop na trg je stalnica v 

poslovanju podjetij. Izbira primerne oziroma smiselne poslovne 

ideje ter njeno hitro in učinkovito preverjanje pa jim pogosto 

predstavlja težave. V programu usposabljanj se bodo naučili 

preveriti poslovno idejo s pomočjo preprostega poslovnega 

načrta ali modela, preverili poslovno idejo s komericialnega in 

finančnega vidika, ocenili morebitna tveganja pri njenem 

uresničevanju.  Ob koncu pa bodo poslovno idejo prepričljivo 

predstavili tako, kot bi to storili pred investitorjem, vodstvom, 

financerjem. Pri delu bodo uporabljali računalnike.  

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja 
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 je 
potrebno v okviru tretjega prednostnega področja – 
usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela – spodbujati 
razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti, ki 
bodo prilagojene razvojnim potrebam trga dela. Ena od 
prednostnih ciljnih skupin tega področja so manj izobraženi 
odrasli, podjetniki in zaposleni v podjetjih, ki jim primanjkuje 
izkušenj in znanj, s katerimi bi lahko hitro in učinkovito preverili 
poslovno idejo, s katero želijo vstopiti na trg, pridobiti kredit ali 
druge vire finančnih sredstev, posodobiti poslovanje in 
prenoviti izdelke ali ponudbo. Ponudba neformalnih 
izobraževanj za tovrstno področje je slabo. Vsebina in pravila 
se hitro spreminjajo, zato bi krajše izvajanje tovrstnih 
programov usposabljan izboljšalo kakovost in učinkovitost 
dela.  

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljno skupino predstavljajo zaposleni, ki želijo izboljšati 
komeptenco podjetnosti, se usposobiti za načrtovanje in 
analiziranje poslovnih procesov. 
Ciljna skupina 1 
Podjetniki in druge zaposlene osebe, ki se srečujejo s 
problematiko hitrega in učinkovitega preverjanja poslovnih idej, 
izdelave poslovnih načrtov za različne namene.  
Ciljna skupina 2 



 
 
 
 

Podjetniki in druge zaposlene osebe s poklicno oziroma 
strokovno izobrazbo, ki ne vključuje potrebnih znanj in 
kompetenc s področja ekonomije, podjetništva, načrtovanja in 
preverjanja poslovnih priložnosti, poslovanja podjetja.  

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, podjetnika ali kmeta.  

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju 

preverjanja poslovnih idej in izdelave poslovnih načrtov za 

zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga 

dela ter izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 10    

Praktični del (št. ur) 28   Delo v spletni 

učilnici 

12 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

 Oddana 

naloga v 

spletni 

učilnici 

 

Pogoji za končanje 

programa 

80 % prisotnost v programu in praktični preizkus 

usposobljenosti (projektna naloga). 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  Poslovna ideja in preverjanje poslovnih idej. 

 Izdelava poslovnega načrta za različne uporabnike. 

 Raziskava trga in testiranje poslovnih idej.  

 Načrtovanje potrebnih sredstev, virov sredstev, stroškov. 

 Načrtovanje uspešne prodaje in učinkovitega trženja.  

 Izdelava finančnih projekcij in kazalnikov uspešnosti 

poslovanja. 

 Ocena tveganja. 

 Uspešna predstavitev poslovne ideje.  

Kompetence, pridobljene s 

programom 

 Kompetenca podjetnosti in podjetniške kompetence. 

 Prepoznavanje poslovnih priložnosti. 

 Preverjanje poslovnih idej. 

 Načrtovanje poslovnih idej in analiziranje smiselnosti 

njihovega uresničevanja v praksi. 

 Sprejemanje odločitev v pogojih tveganja. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 
 Pridobi znanja za izdelavo poslovnih načrtov, s katerimi 

preverja poslovne ideje ali načrtuje spremembe v 

poslovanju podjetja. 



 
 
 
 

 Izdela poslovni načrt in preveri poslovno idejo.  

 Komercialno in finančno preveri poslovno idejo.  

 Krepitev kompetence podjetnosti. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 
 Samozavestno odločanje in sprejemanje poslovnih 

odločitev,  

 Učinkovito upravljanje z informacijami. 

 Sposobnost za delo v skupini in timsko delo.  

 Sposobnost konceptualnega razmišljanja.  

 Sposobnost uresničevanja in uvajanja notranjega 

podjetništva. 

 Oblikovanje in uresničevanje razvojnih zamisli. 

 Podjetniško načrtovanje.  

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

 Poslovna ideja in preverjanje poslovnih idej. - 5 

 Izdelava poslovnega načrta za različne uporabnike. - 12 

 Raziskava trga in testiranje poslovnih idej. – 8 

 Načrtovanje potrebnih sredstev, virov sredstev, stroškov. - 

5 

 Načrtovanje uspešne prodaje in učinkovitega trženja. - 8 

 Izdelava finančnih projekcij in kazalnikov uspešnosti 

poslovanja. - 8 

 Ocena tveganja. - 2 

 Uspešna predstavitev poslovne ideje. - 2 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Kadrovski pogoji:  

 Visokošolska izobrazba ekonomske smeri. 

 Znanje in izkušnje s področja izdelave različnih poslovnih 

načrtov, poslovnega komuniciranja, podjetništva, 

računalništva. 

Spremljanje izvajanja 

programa (dnevnik, lista 

prisotnosti) 

Lista prisotnosti in dnevnik izvajanja programa. 

Evalvacija Evalvacija programa na podlagi metodologije in evalvacijskih 

vprašalnikov, pripravljenih v okviru projekta Munera 3. 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  13.10.2018       DA  

Svet zavoda potrdil 18.10.2018       DA  

 


