
 

                                                                               
  

V sklopu projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT Svetovanje Podravje in Skupnost slovenskih 
podjetnic vabita na dogodek 

 
»PREMAKNITE SVOJE POSLOVANJE  

V VIŠJO PRESTAVO! «  
 

Dobimo se v torek, 31. maja 2022, ob 10.00 uri, 
v RRA Podravje - Maribor (2. nadstropje), Podbreška cesta 20, Maribor 

  
PROGRAM DOGODKA: 
 

09.45 Registracija udeležencev 

10.00 Pozdrav gostitelja – Jasna Mak, SPOT svetovanje Podravje 

Zakaj je žensko podjetništvo pomembno – Marta Turk, mentorica in pionirka 

ženskega podjetništva – predstavitev projekta ACTIMPACT 

Linkedin ni le kadrovski portal – Barbara Imenšek 

11.30 Krajši odmor 

11. 40      O prodajnih veščinah podjetnic – Mag. Sonja Peklenik 

12.00 Zgledi vlečejo - Omizje s podjetnicami iz regije 

Svoja razmišljanja in izkušnje bodo v pogovoru z moderatorko Tino Petrovčič 

podelile uspešne podravske podjetnice: Barbara Lečnik, Tanja Verhovnik, Helena 

Hošpel 

12.30 Čas za vprašanja in komentarje  

12.30 - 13.30 Mreženje, izmenjava izkušenj in pogostitev  

 
 
PRIJAVE: 
Za udeležbo na brezplačnem dogodku se prijavite do petka, 27.05.2022 prek spletnega obrazca: 

●       Prijavni obrazec: https://forms.gle/xoygACkHtpotwWRr5  
●     Informacije v zvezi s programom: Jasna Mak tel.: +386 (0)31 54 99 66 in jasna.MAK@rra-

podravje.si  
 
Udeležba na dogodku je brezplačna, prijava pa zaradi zagotovitve prostih mest obvezna. Dogodek se 
snema. 

Lepo vabljene 
 

Organizatorja dogodka: 
za SPOT Svetovanje PODRAVJE 

RRA Podravje - Maribor v sodelovanju s Skupnostjo slovenskih podjetnic in projektom ACTIMPACT. 
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Sodelujoči (po vrstnem redu): 
  
Marta Turk – mentorica s srcem, pionirka podjetništva in uveljavljena podpornica ekonomske 
samostojnosti žensk, saj že od leta 1991 tlakuje pot za uveljavitev vloge žensk v gospodarstvu in 
podjetništvu. Ustanoviteljica več podjetij in prvega gospodarskega interesnega združenja malih in 
srednjih podjetij GIZ Podjetnost in podpornica Skupnosti slovenskih podjetnic ter projekta 500 Podjetnic. 
  
Barbara Imenšek – podjetnica z mednarodnimi izkušnjami v marketingu, ki svoje strokovno znanje širi 
tudi v mednarodnem okolju. Njeno ekspertno poznavanje portala LinkedIn povezuje tudi z novimi 
podjetniškimi pristopi, v Evropi, Aziji, ZDA in Avstraliji. 
  
Mag. Sonja Peklenik – podjetniška svetovalka, tudi sama podjetnica in strokovnjakinja za področja 
prodaje, pogajalskih veščin, vabljena predavateljica v gospodarstvu in v izobraževalnih ustanovah doma 
in v državah JV Evrope. Je tudi ustanovna članica Skupnosti slovenskih podjetnic. 
  
Uspešne podravske podjetnice:  
 
Tanja Verhovnik –  direktorica marketinške agencije in klicnega centra Verus d.o.o., 20 let izkušenj v 
trženju za  mednarodna in slovenska podjetja, prejela nagrado Effie za učinkovitost v komuniciranju, 
start up  mentorica in akreditirana predavateljica, svetuje in usposablja tržnike v več kot 100 
organizacijah.  
 
Barbara Lečnik –  po poklicu konferenčna tolmačka in prevajalka za angleški in nemški jezik. Z dolgoletno 
prijateljico je leta 2011 ustanovila podjetje Dragoman, danes deluje samostojno, pod imenom Instapret 
za storitve tolmačenja in prevajalstva. Je tudi coachinja v Lifebook leader certificiranem programu, kjer 
pomaga posameznikom razrešiti raznovrstne življenske in karierne dileme.  
 
Helena Hošpel –  certificiran praktik transakcijske analize (Psihopolis Institut, Zoran Milivojević, dr. 
med.). Ponosna lastnica mednarodnega certifikata praktik Emocionalne inteligence (Genos 
International) in certificirana uporabnica orodja Profiles IT (Profiles International), ki ga je moč razširjeno 
uporabljati pri iskanju in selekciji kadrov. Skrbi za osebnostno rast vodij in managerjev v podjetništvu.   
 
************************************************************************************ 
Skupnost slovenskih podjetnic deluje pod okriljem Zavoda Meta in predstavlja mrežo slovenskih mikro 
in malih podjetnic. Osrednji dogodek Skupnosti je 500 Podjetnic, ki je bil zaradi epidemije dve leti 
zapored odpovedan, prav v času, ko je postajal mednaroden. 
  
Projekt ACTIMPACT     
Namenjen je podjetnicam s potencialom rasti in s pomembnim sporočilom. Žensko podjetništvo in 
njegov prispevek v družbi in okolju (Impact). 

_____________________________________________________________________________ 
  
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje PODRAVJE, kot del aktivnosti 
iz akcijskega načrta SPOT svetovanje PODRAVJE: »Usposabljanja in delavnice.«  
 


