
 

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 

ZNANJE JE KONKURENČNA PREDNOST 
 
Na OOZ Celje od 1.1.2018 izvajamo podporne storitve za potencialne podjetnike ter 
mikro, mala in srednja podjetja v okviru projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA. 
Podporne storitve zajemajo podjetniško svetovanje, informiranje, podjetniško 
usposabljanje ter storitve s področja internacionalizacije. Analiza lanskih 
rezultatov kaže, da so se tako podjetniki kot potencialni podjetniki v največji meri 
posluževali svetovanja ter se udeleževali izobraževalnih dogodkov v obliki nekaj 
urnih delavnic in daljših usposabljanj v trajanju od 15 do 20 ur.  
 
Z izvajanjem vseh navedenih aktivnosti nadaljujemo tudi v letu 2019, pri čemer 
zelo skrbno izbiramo izobraževalne tematike in si prizadevamo, da so vsebine 
aktualne in uporabne, predvsem pa prilagojene potrebam potencialnih 
podjetnikov ter MSP. V zadnjih dneh februarja se je zaključilo 20 urno 
usposabljanje s področja digitalnih vsebin, v okviru katerega so udeleženci 
spoznali: digitalne trende v svetu ter kako jih uporabiti za svoje poslovanje, 
značilnosti dobre spletne strani in alternative lastni spletni strani, osnove 
iskalnega marketinga in delovanja iskalnika Google, uporabo Google my business, 
koristi in možnosti družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Linkedin), uporabo 
brezplačnega orodja za oblikovanje Canva, osnove uporabe Google drive storitve 
ter You tube in pomen video posnetkov. Predvsem pa je bil poudarek na načinu, 
kako implementirati vsebinski marketing v komuniciranje lastnega podjetja. Kako 
koristna in uporabna je bila opisana vsebina za udeležence pa je razvidno iz 
naslednjih mnenj: 
  
Mojca Jamnikar, Trgovina Čebelca, Celje: »Sem hvaležna, da sem dobila 
informacijo o predavanju, ki je zelo koristno in polno uporabno za poslovno 
uporabo. Gospa Biserka Kisič je prava oseba, ki na preprost in razumljiv način poda 
ogromno novega znanja.« 
 
Simona Klokočovnik: »Z delavnico smo bili izredno zadovoljni. Kljub temu, da 
sem jo obiskovala drugič, sem se naučila veliko novega in dobila ogromno za posel 
navdihujočih idej! Nekatere stvari so sedle šele sedaj. Prepričana sem, da bi, če bi 
jo obiskala še tretjič, odnesla še več! Zahvaljujem se vam za organizacijo tako 
kvalitetnega usposabljanja, pa vse spoštovanje predavateljici.« 
 
Nina Kristanšek, Alojz Kristanšek s.p.: »Na usposabljanju sem se naučila 
zelo veliko praktično uporabnih vsebin, ki jih bom sedaj znala uporabiti v prid 
našega podjetja. Predavateljica me je navdušila z odličnim znanjem iz tega 
področja, še bolj pa s svojim popolnim andragoškim pristopom predaje znanja. Z 
največjim veseljem se bom udeležila njenega naslednjega seminarja.« 
 
Tinkara Fortuna: »Biserka je odlična predavateljica. Njene delavnice so 
vsebinsko polne, poljudne in zanimive, vzdušje pa nabito s pozitivno energijo.« 
 



 

 
 
Melita Travnik, Kamenik d.o.o.: »Usposabljanje o digitalnem marketingu je 
bilo tako zanimivo, poučno in hkrati zabavno, da je prav škoda, da ga je že konec.« 
 
Katja Zupanc, direktorica L&G d.o.o.: »Z usposabljanjem sem bila zelo 
zadovoljna. Predavateljica je izjemno kvalitetno, uporabno in razumljivo 
predstavila vsebino. Pridobljeno znanje bom s pridom uporabljala, ker postaja 
splet eden temeljnih kanalov komunikacije s strankami. Z veseljem se pridružim 
seminarju s podobno vsebino in poglabljam svoje znanje tudi v bodoče.« 
 
Katja Hempt: »Predavateljica nam je na razumljiv in praktičen način podala 
ogromno vsebin s področja digitalnega marketinga. Vsebine nam je prikazala na 
konkretnih primerih, seznanila pa nas je tudi z vsemi dodatnimi informacijami in 
malimi skrivnostmi, ki pa lahko prinesejo velike uspehe. Z veseljem bi se ponovno 
udeležila njenega usposabljanja...skratka čista petka.« 
 
Andrejka Weilguny Stoklas, Očesna OPTIKA-VIDIM TE: »Predavanje je 
bilo odlično izvedeno in podana jasna, razumljiva razlaga. Predavateljica ima vse 
kompetence za priporočila - še kdaj, še komu! Za izbrano vsebino - Vaše podjetje 
na spletu - oblike, možnosti,  orodja, omrežja - pa že naslov pove, kako aktualna 
je.« 
 
OOZ Celje bo za ciljne skupine projekta tudi v prihodnje izvajala aktivnosti s ciljem 
povečanja znanja in informiranosti za reševanje izzivov na podjetniški poti, zato 
vas vabimo, da nas spremljate na naši spletni strani www.ooz-celje.si ter podporne 
storitve izkoristite v največji meri.  
         

                  Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA  
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