


DREAMY m-LEARNING, Prilagodljivo mobilno učenje
Uredniki: Stanislav AVSEC, Samiye HANCIOGLU, Branko KAUČIČ

Avtorji: Stanislav  AVSEC,  Yasemin  BOR,  Veysi  DEMIR,  Altan  DIZDAR,  Ertugrul  DIZDAR,
Artemis  DRIVA,  Martine  GAURY,  Samiye  HANCIOGLU,  Janez  JAMŠEK,  Malgorzata
MIKŁOSZ, Paweł MIKŁOSZ, David RIHTARŠIČ, Merve SENSOY, S. Alev SOYLEMEZ, Sigrid
TERWOLBECK, Krzysztof TOMASIK

Naslovnica: Veronika ŠULIGOJ

Oblikovanje: INITUT, Institut informacijskih tehnologij, d.o.o.

Recenzija: mag. Armin HIRŠELJ, dr. Marjan KRAŠNA, dr. Belkis Ozkara

Izdal in založil: INITUT, Institut informacijskih tehnologij, d.o.o.

Predstavnik: Branko Kaučič 

Objava na spletnem naslovu:
http://www.  initut.com  /  zalozba  /  dreamy-  prilagodljivo-  mobilno-ucenje  .pdf  

Maribor, 2019

Imetnik avtorskih pravic na tem delu je projektna skupina Dreamy-m-learning, št. 2017-1-
TR01-KA204-045864.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID=301872640
ISBN 978-961-94811-0-3 (pdf)

“Projekt je bil podprt s strani Evropske komisije v okviru Erasmus
+.  Publikacija  odraža  le  poglede  avtorjev.  Evropska  komisija  in
Nacionalna  Agencija  Turčije tako  ne  prevzemata  nikakršne
odgovornosti za uporabo informacij, ki izvirajo iz te publikacije.”

http://www.initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf
http://www.initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf
http://www.initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf
http://www.initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf
http://www.initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf
http://www.initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf
http://www.initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf
http://www.initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf
http://www.initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf


KAZALO

PREDGOVOR 1

1 SLOVAR 5

2 PRIMERJAVA DRŽAV 11

2.1 PREGLED STATISTIČNIH INFORMACIJ PARTNERJEV PROJEKTA...............................11
2.2  ZAKONODAJA,  PREDPISI  IN  BIROKRATSKI  POGOJI  ZA  ŽENSKE,  KI  IZDELUJEJO
ROČNE IZDELKE DOMA V PARTNERSKIH DRŽAVAH..............................................................14
2.3 PRIMERJAVA ZAKONODAJE, PREDPISOV IN BIROKRATSKIH POGOJEV V DRŽAVAH
PARTNERICAH.................................................................................................................................17

2.3.1 PROCES ZA ZAGON ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA.....................................................17
2.3.2 VIRI FINANCIRANJA ZA PODJETNICE.........................................................................33

3 KAKO PRENESTI DREAMY M-MOBILE APLIKACIJO? KAKO UPORABLJATI SPLETNI 
PORTAL DREAMY M-LEARNING? 45

3.1 UVOD...........................................................................................................................................45
3.2 TEHNIČNE ZAHTEVE...............................................................................................................45
3.3 NALAGANJE APLIKACIJE DREAMY M-LEARNING.............................................................45

3.3.1 ZA iOS.................................................................................................................................45
3.3.2 ZA ANDROID......................................................................................................................46

3.4 VSEBINA.....................................................................................................................................46
3.5 KAKO UPORABLJATI DREAMY-M LEARNING APLIKACIJO.............................................47

3.5.1 MOBILNA APLIKACIJA....................................................................................................47

3.6 SPLETNI PORTAL.....................................................................................................................55

4 FAQ – POGOSTO POSTAVLJENA VPRAŠANJA 61

4.1 VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA STRUKTURO PROJEKTA.........................................61
4.2 SPLOŠNA VPRAŠANJA O VSEBINI PROJEKTA..................................................................64

5 PRAKTIČNI NASVETI IN NAČINI ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE V DIGITALNE TRGE IN 
SKUPNOSTI SOCIALNIH MEDIJEV 71

5.1 DIGITALNI MARKETING..........................................................................................................71
5.2 BUSINESS FACEBOOK STRAN...............................................................................................74

6 POTENCIALNI IZZIVI, S KATERIMI SE SOOČAJO ŽENSKE IN KAKO JIH PRESEČI 81

6.1 DRUŽINSKE TEŽAVE................................................................................................................81

6.1.1 IZVAJANJE DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA IN POSLOVANJA V PODJETJU..............81
6.1.2 POSKUŠANJE ZADOVOLJITI VSE.................................................................................82
6.1.3 NISO SPREJETE RESNO.................................................................................................82



6.2 PROBLEMI V E-TRGOVINI.......................................................................................................83

6.2.1 VARNOSTNI PROBLEM V E-TRGOVINI.........................................................................83
6.2.2 PROBLEM OBDAVČEVANJA V E-TRGOVINI................................................................83
6.2.3 PROBLEM ELEKTRONSKIH PLAČIL..............................................................................84
6.2.4 PROBLEM ZASEBNOSTI..................................................................................................84
6.2.5 PROBLEM DOSTAVE IN CARINE...................................................................................85
6.2.6 PROBLEM ZAŠČITE POTROŠNIKA................................................................................85
6.2.7 ZAKLJUČNA MOČ ELEKTRONSKIH EVIDENC............................................................86
6.2.8 SODNIŠKI PROBLEMI......................................................................................................86
6.2.9 ZAŠČITA INTELEKTUALNEGA KAPITALA....................................................................87
6.2.10 AVTORSKE PRAVICE.....................................................................................................87
6.2.11 PRAVICE PATENTOV IN BLAGOVNIH ZNAMK.........................................................87
6.2.12 NELEGALNE OBJAVE....................................................................................................88
6.2.13 TEMELJNI PROBLEMI...................................................................................................89
6.2.14 DOLGOTRAJNI POSTOPKI DOSTAVE........................................................................89
6.2.15 NEZADOSTNI PODATKI O IZDELKU...........................................................................89
6.2.16 POŠILJANJE NAPAČNIH IZDELKOV..........................................................................90

7 USPEŠNE ZGODBE ŽENSK, KI SO MIKRO PODJETNICE 91

7.1 ZGODBE O USPEHU.................................................................................................................91

7.1.1 OBLAČILA IN OBUTEV.....................................................................................................93
7.1.2 KOZMETIČNE STORITVE..............................................................................................107

8 ZAKLJUČKI 119

VIRI IN LITERATURA 121



2017-1-TR01-KA204-045864 Prilagodljivo mobilno učenje

PREDGOVOR

Stanislav AVSEC, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
Samiye HANCIOGLU, Afikad, Afyonkarahisar, Turčija

Branko KAUČIČ, Initut, Institut informacijskih tehnologij d.o.o., Maribor, Slovenija

Ta  knjiga  ponuja  primerjalne  perspektive  izkušenj  različnih  partnerjev  (Francija,  Grčija,
Poljska, Slovenija in Turčija), vključenih v projekt Evropske komisije Erasmus +, Aplikacije za
mobilno učenje ženskih podjetnic, ki začenjajo svoj posel doma (Dreamy m-learning), ki je
trajal  dve leti  med 2017-19.  Projekt in ta knjiga se osredotočata na področje mobilnega
učenja  podjetništva  za  nizko  izobražene  začetnike,  še  posebno  za  ženske  obrtnice,  ki
začenjajo svoje delo doma. Opredelitev splošnih izrazov, ki se uporabljajo na tem področju,
je naravno izhodišče za uvedbo knjige. To nas pripelje do ozadja in politike, ki podrobneje
obravnavata koncept mobilnega učenja in poslovanja. Mobilno učenje velja za navdihujoč
način za učenje podjetništva,  saj se osredotoča na lastne interese učencev in omogoča
aktivno  učenje,  tako  da  jih  spodbuja  k  zagonu  in  vodenju  lastnega  podjetja.  Z  drugimi
besedami, razvija sposobnosti učencev, da na koncu odražajo duh resničnega poslovanja.

Mobilno  učenje  je  že  vrsto  let  ključna  tema  pogovora  in  razprave  v  izobraževanju  in
skupnosti na svetovni ravni  in je v mednarodnem merilu  na različne načine obveščala o
politiki in praksi. Mobilno učenje je izkušnja in priložnost, ki jo ponuja razvoj izobraževalnih
tehnologij.  To  je  učenje  kjerkoli,  kadarkoli,  omogočeno  s  takojšnjim  dostopom  do
personaliziranega  sveta,  polnega orodij  in  virov,  ki  nam je  všeč  za  ustvarjanje  lastnega
znanja, zadovoljevanje naših želenih znanj, sodelovanje z drugimi in pridobivanje izkušenj, ki
so  drugače  nedosegljive.  Mobilno  učenje  ponuja  številne  prednosti  in  priložnosti  za
doseganje  učencev na različne  načine ter  za  izboljšanje  in  prilagoditev  izobraževanja  in
usposabljanja, ki so ga deležni. Prva velika prednost je sposobnost učenja na poti. Učenje
lahko poteka kadarkoli in kjerkoli z mobilnimi napravami. Ta lastnost mobilnega učenja je
zelo koristna za ženske, ki zaradi družinskih obveznosti nimajo časa za izobraževanje.

Mobilno  učenje  je  tudi  potencialen  način  za  dosego  nezadovoljnih  učencev.  Mobilna
tehnologija v primerjavi z drugimi tehnološkimi pobudami zagotavlja relativno nižje stroške
na učenca za visoko zmogljivo in trajno tehnologijo. Poleg tega mobilne naprave ponujajo
veliko  moč  pri  sprejemanju  učnih  možnosti  izven  štirih  sten  učilnice.  Mobilno  učenje
zagotavlja  medij,  ki  izboljšuje  sposobnosti  razmišljanja  na višjem nivoju,  kot  so:  kritično
razmišljanje  in  reševanje  problemov,  komunikacija,  sodelovanje,  ustvarjalnost  in
inovativnost.  Mobilne naprave,  zlasti  v nastavitvah 1:1, omogočajo boljše osebno učenje.
Zaradi mobilne tehnologije je ta proces bolj brezhiben, kar omogoča učinkovito izvajanje in
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sledenje rasti učenca. In končno, mobilno učenje ponuja nov način motiviranja učencev z
zagotavljanjem  visoke  ravni  angažiranosti  in  novosti,  personalizacije  in  avtonomije.
Sposobnost,  da nenehno uporabljate  nove aplikacije  in  najdete  nove načine za uporabo
naprave,  je  za  učence  vedno  sveža  in  zanimiva.  Mobilnih  naprav  ne  uporabljajo  vsi
uporabniki,  predvsem  nizko  izobraženi  uporabniki  in  starejši  uporabniki.  Z  mobilnim
učenjem bi lahko uporabnik imel možnost uporabljati različne funkcije mobilnih naprav.

Kot  jedro  mobilnega  učenja  je  bila  v  odprtem  učnem  okolju  uporabljena  sodobna
podjetniška ideja.  Podjetniki po vsem svetu veljajo za dobro upoštevane in uživajo visok
status v družbah. Več kot dve tretjini odraslega prebivalstva po vsem svetu menita, da je
začetek  poslovanja  dobra  karierna  izbira.  Na  vseh  nivojih  svetovnega  gospodarskega
razvoja glede na možnost zaznavanja priložnosti malo več kot polovica odraslih meni, da
imajo potrebne veščine za ustanovitev podjetja, tretji pa, da bi jih strah pred neuspehom
oviral  pri  uresničevanju  podjetniških  priložnosti.  Motivacija  za  zgodnjo  podjetniško
dejavnost  se  je  izkazala  kot  poslovna  priložnost,  namesto  da  bi  se  začela  nujno.  Med
podjetniki, ki imajo možnost motiviranja, del teh skuša izboljšati svoj položaj, bodisi z večjo
neodvisnostjo bodisi s povečanjem prihodkov. Ti podjetniki zelo pogosto ne pričakujejo, da
bodo  v  naslednjih  petih  letih  ustvarjali  kakršna  koli  delovna  mesta.  Inovacijsko  učenje
podjetnikov, ki  vodijo poslovne priložnosti in iz nujnosti,  je ključna točka za preživetje na
trgu.  To  kaže  na  rekonstrukcijo  podjetniškega  ekosistema,  kjer  mora  biti  podjetniško
izobraževanje  in  usposabljanje  osrednja  točka,  ki  sledi  vladni  podpori  in  regulaciji  za
premagovanje  področij  omejevanja  podjetništva.  Vendar  pa  je  učinkovito  izvajanje
podjetniške ideje odvisno od priznavanja in upoštevanja posebnega konteksta posameznih
gospodarstev. Poleg tega se podjetniški ekosistemi zelo razlikujejo po stopnjah razvoja in
geografskih regijah.

EUROSTAT je  poročal,  da je  v zadnjih  petih letih  več kot  tretjina odraslih  z največ nižjo
sekundarno izobrazbo ogrožena zaradi revščine ali socialne izključenosti. Nizko izobražene
ženske pogosteje živijo v revščini in socialni izključenosti kot moški, saj ovire, s katerimi se
soočajo ženske, vodijo do njihove popolne izključenosti na vseh področjih življenja. Mnoge
od teh nizko izobraženih žensk, ki so zaposlene ali ne, se ukvarjajo z obrtjo. Čeprav danes
rokodelski  izdelki  postajajo vedno bolj  dragoceni v očeh kupcev,  se večina teh žensk ne
zaveda prave vrednosti svojih izdelkov ali kako jih izkoristiti v komercialnem pomenu. Za
razvoj gospodarstva države in ublažitev revščine med nizko izobraženimi ženskami je treba
pomagati  ženskam  in  jih  prepričati,  da  se  zavedajo,  da  imajo  njihovi  obrtniški  izdelki
komercialno  vrednost  in  da  lahko  s  svojimi  obrtniškimi  izdelki  zaslužijo  denar  tako,  da
dosežejo različne tržne poti.

Čeprav  so  programi  za  mobilno  učenje  na  splošno  zelo  primerni  za  upravljanje  opisov
tečajev, učnih načrtov, izpitov, sporočil itd., namenjenih razvijanju spretnosti; vendar ne za
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podporo potrebam nizko izobraženih ljudi. To po navadi izhaja iz prepričanja, da mobilno
učenje ni primerno za ljudi s temi pogoji.

Namen projekta je premagati omenjene slabosti tako pri usposabljanju kot pri poslovni ideji.
Osem  članov  projekta  iz  držav  po  Evropi,  se  je  zavezalo,  da  bodo  zagotovili  praktično
uporabo multiplikatorjev,  nova spoznanja o tem, kako podpreti podjetništvo  – z uporabo
modularnega mobilnega učenja za njihovo usposabljanje. Medtem ko so nekatere države že
imele  obstoječe  razumevanje  in  znanje  o  pristopih  mobilnega  učenja,  se  je  za  mnoge
partnerje Dreamy m-learninga marsikatero spopadanje z novim načinom podpore učenju,
pogosto izkazalo za težavno.

Naš glavni cilj  je bil  pomagati pri  razvoju mobilnega habitusa za praktično usposabljanje
nizko izobraženih žensk,  zlasti  tistih,  ki  začenjajo z delom na domu. Tako lahko številne
ženske  obrtnice  razvijejo  svoje  veščine  za  uporabo  mobilnih  naprav,  ki  jim  pomagajo
preoblikovati svoje hobije v svoj posel. Po tem se lahko poveča dohodek gospodinjstva.

Habitus  je  v  bistvu  način,  v  katerega  je  vključena  kultura  posameznika  in  kako  ta
internacionalizacija  postane  osnova  za  vedenje  posameznika.  To  je  prepričanje  ali
usmerjenost učencev v to, kako se je treba naučiti podjetništva, na koncu vpliva na njihovo
odločanje o določenih dejavnostih ali pristopih.

Knjiga združuje izkušnje članov projektnega konzorcija, da bi kritično razmislili o uspehih in
področjih razvoja, ki so nastali zaradi njihovega vključevanja v projekt, kot tudi podrobnosti
uporabe  mobilnega  učnega  pristopa  v  multiplikacijskih  dogodkih  v  različnih  kontekstih
usposabljanja.

Izkušnje več partnerskih držav so dokumentirane v knjigi: Turčija, Slovenija, Grčija, Francija
in Poljska.

Partnerji poročajo o zanimivih vpogledih v dejavnike, ki omogočajo in onemogočajo, katere
so našli v projektu. Širina pokritosti je resnična tako z geografskega, kulturnega, političnega,
sociološkega in  gospodarskega vidika,  zato  ponuja  resničen  odraz,  kako  težak  je  lahko
proces  sprememb.  Ko  pogledamo  literaturo  o  habitusu  žensk  z  nizko  izobrazbo  in
spreminjajočem se sistemu prepričanj,  je  razumljivo,  da je  sprememba težavna in da je
potreben  čas,  da  se  zgodijo  resnične  spremembe.  Nekaj  možnih  izzivov,  s  katerimi  se
soočajo  ženske,  je  predstavljenih  z  rešitvami,  kako jih  premagati.  Mnoge od teh idej  so
naprej raziskane v knjigi.

Poleg zgoraj omenjenih vprašanj, se knjiga opira na izkušnje ženske kot podjetnice na čelu
procesa sprememb. Ta podjetnik iz konteksta posamezne države podrobno opisuje svoje
izkušnje, da je vključen v gospodarstvo, ki temelji na priložnostih in potrebah. Te zgodbe o
uspehu bi lahko izboljšale učenje in motivacijo pri nizko izobraženih ženskah, medtem ko bi
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vadili prilagojeno mobilno učenje. Izkušnje tistih vzornic, katerih skupne zgodbe o uspehu
bodo opogumile ženske k začetku poslovanja.

Delo  povzemamo  v  poglavju  “Zaključki”,  ki  vključuje  kratke refleksije  urednikov  revije.  Ti
računi so napisani z osebnega vidika in so namenjeni uresničevanju sodelovanja v okviru
programa Erasmus + za inovacije in projektu izmenjave dobrih praks.

Tema  ideje  mobilnega  učenja  podjetništva  je  aktualna  in  relevantna  na  svetovni  ravni.
Obstoječe  študije  zagovarjajo,  kako  lahko  mobilno  učenje  olajša  motivacijo  učencev  in
njihovo zanimanje. Največji prispevek k sodelovanju pri inovacijah, ki ga narekuje to sedanje
delo,  je mogoče doseči  z zagotavljanjem čistih računov,  kako se lahko dejansko pokaže
mobilno učenje nizko izobraženih ljudi.

Predvideva se, da bo ta knjiga služila kot koristen vir za različne zainteresirane strani,  ki
sodelujejo  pri  mobilnem učenju,  pa naj  bo to z vidika reforme ali  prakse.  Iz  perspektive
ženske z nizko izobrazbo so živele izkušnje žensk v poglavjih 5 do 7, ki ponujajo nekatera
zagotovila,  kako  težko  je  spremeniti  prakso,  hkrati  pa  dokumentirati  njihovo  stalno
prizadevanje za doseganje učinkovite spremembe.

Končno bo ta knjiga koristila tudi tistim v zgodnjih fazah raziskav učnih okolij, zlasti tistim, ki
se osredotočajo na akcijsko raziskovanje prilagojenega mobilnega učenja, saj opisuje včasih
nepredvidljivo in kompleksno naravo sodelovanja med raziskovalci in pripravniki. Morda ta
projekt usmerja različne ciljne skupine študij.

Mobilno učenje v  odprtem učnem okolju  se še naprej  obravnava kot  eden od ustreznih
načinov za neformalno in neformalno učenje  ter  pridobivanje  izkušenj.  Zato želimo s to
knjigo ponuditi modelu Dreamy m-leaning za mobilno učenje za premislek in potencialno
uporabo kot dodatek k pristopom učiteljev in uporabnikov.
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1 SLOVAR

Yasemin BOR, Afikad, Afyonkarhisar, Turčija

A
APLIKACIJA –  Program,  ki  je  zasnovan  za  izvajanje  posebne  funkcije  neposredno  za
uporabnika ali za drug uporaben program.

AT (@) SIMBOL – Simbol v vsakem e-naslovu,  ki  loci  ime uporabnika od uporabniškega
spletnega naslova (@ sign, b.d.).

B
BANKA – Finančna institucija, ki sprejema depozite od javnosti in ustvarja kredite.

BANČNI RAČUN – Varno in uporabno mesto za polog denarja (Bank accounts, b.d.).

BLAGOVNA ZNAMKA – Ime, logotip, znak ali oblika, ki edinstveno ali v kombinaciji omogoča
potrošniku, da razlikuje izdelke ali storitev od drugih na trgu (Shim et al. 2011).

D
DAVEK – Obvezni prispevek v državne prihodke, ki jih država pobira za dohodek delavcev in
poslovni dobiček, ali se prišteje k stroškom določenega blaga, storitev in transakcij.

DAVČNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA – Identifikacijska številka, ki se uporablja za davčne
namene.

DAVČNE OBVEZNOSTI – Ukrep vlade, ki je namenjen spodbujanju posameznikov in podjetij,
da porabijo ali prihranijo denar z zmanjšanjem zneska davka, ki ga morajo plačati.

DEBETNA KARTICA - Debetne kartice pri  nakupu porabijo denar neposredno iz tekočega
računa. Da se to zgodi, lahko traja nekaj dni.

DIGITALNI TRG – Trženje izdelkov ali  storitev z uporabo digitalnih kanalov za doseganje
potrošnikov.
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E
ELEKTRONSKO  POSLOVANJE –  Se  nanaša  na  uporabo  spleta,  internet,  intranetov,
ekstranetov ali nekaterih kombinacij v namene podjetništva.

E-MAIL –  Sistem  elektronskega  pošiljanja  pisanih  sporočil  iz  enega  računalnika  na
drugegega.

E-MAIL  NASLOV –  Ime  elektronskega  poštnega  predala,  ki  lahko  sprejema  (in  pošilja)
elektronska sporočila preko spleta.

E-MAIL VIRUS – Virus, ki je poslan z ali pripet k elektronskim sporočilom. Medtem ko različni
tipi virusov delujejo na različne načine, obstaja tudi vrsta metod za zaščito pred virusi ali
napadi na računalnik (E-mail virus, b.d.).

F
FACEBOOK – Socialno omrežje, ki omogoča povezavo z drugimi ljudmi. Skupine, ustvarjene
na Facebooku, omogočajo drugim, da se zberejo na podlagi skupnih interesov.

G
GOOGLE - Spletni iskalnik.

H
HTML (Hypertext Markup Language) – Standardni označevalni jezik za ustvarjanje spletnih
strani in spletnih aplikacij.

I
INTERNET -  Je  mreža  globalnih  izmenjav,  vključno  z  zasebnim,  javnim,  poslovnim,
akademskim  in  vladnim  omrežjem  –  povezanim  preko  vodene,  brezžične  in  optične
tehnologije (Internet, b.d.).

INSTAGRAM – Socialno omrežje  za pametne telefone namenjeno komunikaciji  z  ljudmi,
skupno rabo slik, videoposnetkov, itd.

IME BLAGOVNE ZNAMKE – Ime za izdelek ali paleto izdelkov.

L
LOGOTIP – Grafična podoba, emblem ali simbol, ki se uporablja za pomoč in spodbujanje
javne prepoznavnosti.
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M
MIKROFINANCIRANJE – Krovni izraz, ki se uporablja za označevanje finančnih produktov in
storitev  za  ljudi,  ki  so  izključeni  iz  tradicionalnega  bančnega  kroga.  Takšnim  ljudem
mikrofinanciranje omogoča, da financirajo svoje preživetje, varčujejo, zagotavljajo preživetje
svoje družine in se ščitijo pred vsakdanjimi življenjskimi tveganji.

MIKROPODJETNIK – Tisti, ki upravlja mikropodjetje.

MOBILNO  IN  SPLETNO  BANČNIŠTVO –  Mobilno  bančništvo  (What’s  the  Diffference
Between Online and Mobile banking?, b.d.) omogoča, da namesto računalnika uporabljate
številne dejavnosti spletnega bančništva na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.
Vsestranskost mobilnega bančništva vključuje:

─ prijavo na mobilno spletno mesto banke,

─ uporabo aplikacije za mobilno bančništvo,

─ bančništvo s storitvijo SMS.

Spletno bančništvo (What’s the Diffference Between Online and Mobile banking?, b.d.) se
nanaša na vse bančne transakcije, ki se lahko izvajajo preko spleta, običajno prek spletne
strani  banke  pod  zasebnim profilom ob  uporabi  namiznega ali  prenosnega računalnika.
Značilnosti spletnega bančništva:

─ finančne transakcije prek varnega spletnega mesta banke,

─ fizične lokacije podružnic ali samo spletne lokacije,

─ uporabnik mora ustvariti ID za prijavo in geslo.

MREŽENJE – Izmenjevanje informacij, stikov in izkušenj za poklicni ali družbeni namen.

N
NAMEŠČANJE – Dejanje  nameščanja  nečesa ali  stanje  namestitve  ali  pripravljenosti  za
uporabo.

NEZAŽELENA POŠTA (E-MAIL SPAM) – Nenaročeno množično e-sporočilo. To je ponavadi
pošta z ali brez pomena (What is email spam, b.d.).

P
PODJETJE – Poslovna dejavnost.

PODJETNIK – Oseba, ki ustanovi ali je lastnik podjetja.
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PODPORA – Znesek denarja, ki ga posebej dodeli vlada ali transnacionalna ustanova (npr.
Evropska unija) osebi ali organizaciji za poseben namen. Denarja ni potrebno vračati.

POSLOVNI  ANGELI –  Poslovni  angeli  (znani  tudi  kot  angeli  ali  angelski  vlagatelji)  so
posamezniki,  ki  svoje osebno bogastvo uporabljajo  za zagotovitev kapitala za zagonska
podjetja in podjetja v zgodnji  fazi  v zameno za delež lastniškega kapitala podjetja.  Priliv
kapitala lahko pomaga ideji, da se razvije v uspešno podjetje in zagotovi osnovo za začetek
izdelave predlaganega izdelka ali storitve. Opredelitev poslovnega angela ostaja nejasna v
domeni izrazov “poslovni angel”, “neformalni vlagatelj” in “neformalni tvegani kapital”.

POSLOVNO IME – Uradno ime osebe ali  subjekta,  ki  je lastnik podjetja.  Ime podjetja se
uporablja v vladnih obrazcih in aplikacijah (Cameron, 2017).

POSOJILO – Denar, izposojen na banki ali  od drugega posojilodajalca.  Plačilo posojila je
razdeljeno na glavnico in na obresti.

POSOJILNA BILANCA – Saldo posojila je znesek,  ki  ga je treba plačati  za vaše posojilo.
Vsako posojilo ima posojilno bilanco, dokler posojilo ni v celoti izplačano. Spreminja se vsak
dan (obresti se dodajajo dnevno). Časovni razpored amortizacije posojila; glavnica in obresti
sta ločeni, da lahko vidimo, kateri del mesečnega plačila gre za odplačilo glavnice in kateri
del za plačilo obresti.

POŠILJANJE – Dejavnost pošiljanja in prenosa blaga.

PRAVNO IME – Uradno ime osebe, ki je lastnik podjetja. Če je podjetje partnerstvo, je pravno
ime, ki je navedeno v sporazumu o partnerstvu ali priimek partnerjev. Za družbe z omejeno
odgovornostjo (d.o.o) in korporacije, je poslovno pravno ime, ki je bilo registrirano pri državni
vladi. Ta imena imajo pogosto pravno sprejete končnice, npr. d.o.o (Fishman, 2018).

PRENOS – Kopiranje podatkov iz enega računalniškega sistema v drugega, običajno prek
interneta.

S
SKUPNOST – Skupina ljudi, ki imajo skupne značilnosti.

SOCIALNO OMREŽJE – Spletne strani in aplikacije, ki uporabnikom omogočajo ustvarjanje
vsebin,  širjenje  informacij  ali  ustvarjanje  socialnih  stikov  na  omrežjih,  kot  so  Facebook,
Twitter, Pinterest, Instagram.

SPLETNI ISKALNIK – Programski system, ki je namenjen iskanju informacij na svetovnem
spletu (Web search engine, b.d.).
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SPLETNO ISKANJE – Internetno iskanje je postopek raziskovanja interneta za informacije s
pomočjo brskalnikov kot sta Google ali Internet Explorer.

SPLETNO  NAKUPOVANJE – Oblika  elektronskega poslovanja,  ki  potrošnikom omogoča,
neposreden nakup blaga ali  storitev od prodajalca preko interneta,  s pomočjo spletnega
brskalnika (What is difference betweene Commerce and online shopping?, b.d.).

SPLETNI STREŽNIK – Sistem, ki končnim uporabnikom posreduje vsebine ali storitve prek
interneta (Web Server, b.d.).

SPLETNO TRŽENJE – Nabor orodij in metodologij, ki se uporabljajo za promocijo izdelkov in
storitev preko interneta (What is difference between e Commerce and online shopping?,
b.d.). Spletno trženje v primerjavi s tradicionalnim poslovnim trženjem vključuje širši nabor
tržnih elementov, zaradi dodatnih kanalov in tržnih mehanizmov, ki so na voljo na internetu
(Online marketing, b.d.).

T
TEKOČI RAČUN – Tekoči račun (Types of bank accounts, b.d.) omogoča preprost dostop do
vašega  denarja  za  dnevne  potrebe  po  transakciji  in  pomaga  pri  zagotavljanju  varnosti
vašega denarja. Stranke lahko za nakupe ali plačevanje računov uporabijo debetno kartico
ali čeke. Obstaja več možnosti ali paketov za račune, da se izognete mesečnim provizijam
za  storitve.  Če  želite  določiti  najbolj  ekonomično  izbiro,  primerjajte  prednosti  različnih
paketov preverjanja s storitvami, ki jih dejansko potrebujete.

TRGOVSKA ZNAMKA – Je beseda, fraza, logotip, simbol, oblika, barva ali kombinacija več
teh elementov, ki ločujejo proizvode ali storitve enega podjetja od proizvodov drugih podjetij.

TWITTER – Socialni medij, ki ljudem omogoča komunikacijo.

W
WHATSAPP –  Vrsta  spletnega  programa,  kot  npr.  Messenger,  ki  omogoča  souporabo
videoposnetkov, slik, datotek, itd.

WEB (INTERNET) PORTAL – Sistem spletnih strežnikov, ki podpirajo posebno formatirane
dokumente.

WEB PAGE – Dokument, ki ustreza svetovnemu spletu in spletnim brskalnikom (Web page,
b.d.).

WEBSITE – Zbirka povezanih spletnih strain, vključno z večpredstavnostjo, identificirana z
uporabniškim  imenom  (domeno),  in  objavljena  na  vsaj  enem  od  spletnih  strežnikov
(Website, b.d.).
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WWW (World Wide Web) – Sistem spletnih strežnikov, ki  podpirajo posebno formatirane
dokumente.

Ž
ŽENSKI POSLOVNI ANGELSKI SKLAD - Običajno je del združenja, ki je poklicna neprofitna,
nepolitična  organizacija,  ki  podpira  udeležbo  žensk  pri  odločanju  o  inovacijah.  Naložbe
poslovnega angela ne zajemajo le zagotavljanje finančnih sredstev, temveč tudi izmenjavo
znanja,  izkušenj  in  socialnega kapitala.  Prepričanje  združenja  je,  da bi  udeležba žensk v
večjem številu in v novih oblikah prinesla gospodarsko korist za vse.
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2 PRIMERJAVA DRŽAV

S. Alev SOYLEMEZ, Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turčija

2.1 PREGLED  STATISTIČNIH  INFORMACIJ  PARTNERJEV
PROJEKTA

Namen projekta Dreamy m-learning,  pri  katerem je sodelovalo pet  držav  (Turčija,  Grčija,
Francija, Poljska in Slovenija), je povečati možnost zaposlitve za ženske, ki doma izdelujejo
ročno izdelane izdelke.  Razlike med spoloma v zakonih vplivajo tako na gospodarstva v
razvoju  kot  na razvita gospodarstva ter  ženske v  vseh regijah (OECD,  2012).  Končni  cilj
projekta je prispevati k povečanju ženske delovne sile ali zmanjšati razkorak med žensko in
moško delovno silo. Slika 1 prikazuje podatke o zaposlenosti žensk za države, vključene v
projekt.

SLOVENIA

POLAND

FRANCE

GREECE

TURKEY

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

47,9

46,3

45,8

33,8

27,7

Slika 1: Razmerje med zaposlenostjo in prebivalstvom, 15+, ženske (%) (modelirana ILO
ocena)* (b.d.).

Opomba: Zaposlena oseba je opredeljena kot delovno aktivna oseba, ki je v kratkem referenčnem obdobju
opravljala kakršno koli dejavnost za proizvodnjo blaga ali opravljanje storitev za plačilo ai dobiček, bodisi na
delovnem mestu v referenčnem obdobju (to je tisti, ki je delal na delovnem mestu najmanj eno uro) ali ne na
delovnem mestu zaradi začasne odsotnosti  z dela ali  ureditve delovnega časa.  Starost 15 let in več se
običajno šteje za delovno sposobno prebivalstvo.

Kot  kaže  Slika  1,  je  bila,  po  podatkih  Svetovne  banke,  v  letu  2017  najvišja  stopnja
zaposlenosti  žensk  v  Sloveniji  (47,9%),  medtem  ko  je  Turčija  imela  najnižjo  stopnjo
zaposlenosti (27,9%), sledi ji Grčija s 33,8%.
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Ciljna  skupina  projekta  Dreamy  m-Learning  so  ženske  z  nižjo  stopnjo  izobrazbe,  ki  se
ukvarjajo z domačo obrtjo. Ta skupina je v prikrajšanem položaju in je družbeno izključena.
Nevarnost revščine ali socialne izključenosti (ang. at risk poverty or social exclusion, kratica
AROPE), se nanaša na položaj ljudi, ki jim grozi revščina, so materialno prikrajšani ali živijo v
gospodinjstvu z zelo nizko delovno intenzivnostjo.

Po podatkih Eurostata (2018), je bilo leta 2015 118,7 milijonov ljudi ali 23,7% populacije v
EU-28 v nevarnosti revščine ali socialne izključenosti (AROPE), velika večina so to ljudje z
nizko stopnjo izobrazbe (Eurostat ilc_peps01). Leta 2015 je bil delež žensk, ki trpijo zaradi
revščine ali socialne izključenosti, je bil za 1,4% višji od deleža moški. V EU živi 12 milijonov
več žensk kot moških na pragu revščine.

Slika 2 prikazuje nevarnost revščine ali socialne izključenosti za EU-28 za partnerske države
projekta  Dreamy  m-Learning.  Leta  2015  je  bilo  več  kot  tretjina  žensk  v  nevarnosti  za
revščino ali socialno izključenost v Turčiji (40%) in Grčiji (36,4%). Na Poljskem in v Sloveniji
so ženske imele nižjo stopnjo AROPE, kot ženske v Turčiji in Grčiji (23,9% oziroma 22,8%).
Na drugi strani, so v Franciji zabeležili najnižji delež žensk, ki jim grozi revščina ali socialna
izključenost (17,5%). Povprečje EU-28 je bilo 23,9%.

Turkey Greece EU 28 Poland Slovenia France
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Slika 2: Ženske, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost (starost 18 let in več-%)
(Eurostat, 2019).

Po podatkih EUROSTAT-a 2018 je bilo leta 2015 v EU 34,7% odraslih z nižjo srednješolsko
izobrazbo v nevarnosti revščine ali socialne izključenosti. Vendar je bolj verjetno, da so k
revščini in socialni izključenosti bolj nagnjene ženske kot moški, ker jih ovire, s katerimi se
spopadajo, vodijo do izključenosti. Eden izmed razlogov je tudi dejstvo,, da se gospodinjske
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in  negovalne  dolžnosti  večinoma  nanašajo  na  ženske,  večina  jih  je  brezposelnih  ali
neaktivnih, delajo na zelo slabo plačanem delovnem mestu ali vsiljenem delovnem mestu s
krajšim delovnim časom ali je zaščita zaposlitve nizka.

Slika 3 prikazuje odstotek žensk starih 18 let ali več, ki so izpostavljene revščine ali socialne
izključenosti v skladu z Mednarodno klasifikacijo izobrazbe (ISCED, 2011).

EU 28 Turkey Slovenia Greece Poland France

34,7
46,4 40,9 40,5 36,7

25,1

22,9

29,2

20,8

39,7

24,8

17,6

12,2

15,6

8,9

23,4

8,3

9,3

Level 5-8 Level 3-4 Level 0-2

Slika 3: Ženske v nevarnosti revščine ali socialne izključenosti po stopnji izobrazbe (starost
18 let in več-%) (Eurostat, 2019).

Slika 3 prikazuje tveganje revščine ali socialne izključenosti za leto 2015, glede na izobrazbo
žensk, starih 18 let ali več. Kot je prikazano na sliki 2, so v letu 2015, ženske z nižjo stopnjo
izobrazbe imele največje tveganje revščine ali socialne izključenosti v Turčiji (46,4%), Grčiji
(40,5%), Sloveniji (40,9%), Poljski (36,7%) in Franciji (25,1%) Za 28 držav EU je bila stopnja
revščine ali socialne izključenosti 34,7%.

Mnoge od teh žensk z nizko stopnjo izobrazbe, bodisi zaposlene ali ne, se ukvarjajo z obrtjo.
Delo od doma je idealna rešitev za ženske z nizkimi dohodki. Je najbolj ekonomičen način
za ustvarjanje dohodka s prodajo izdelkov proizvedenih doma, brez uporabe stroškov za
pisarniško, strojno opremo itd. Takšen pristop je skladen s cilji strategije EU 2020. Na ravni
EU je cilj strategije Evropa 2020 dvigniti 20 milijonov ljudi iz revščine in socialne izključenosti
z ustvarjanjem več in boljših delovnih mest. (EUROPEAN COMMISSION, 2010).

Po drugi strani pa, kot je prikazano na sliki 4, je na splošno v EU zaposlenih več žensk kot
moških. V letu 2017 je v EU od doma delalo nekoliko več žensk (5,3%) kot moških (4,7%).
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EU 28 Greece France Poland Slovenia Turkey
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5,3

3,1

8

4,7

8,4

6,1

4,7

1,7

5,6

4,4

6,1

0,3

Females Males

Slika 4: Zaposlene osebe, ki delajo doma, v odstotkih od skupne zaposlenosti, po spolu (%,
2017) (Eurostat, 2019).

V EU je več samozaposlenih oseb (18,1%) kot zaposlenih (2,8%) običajno delalo od doma.
To je veljalo v vseh državah članicah. Delež zaposlenih oseb, starih od 15 do 64 let, v EU, ki
običajno delajo od odma,  je  leta 2017 znašal 5,0% (4,7% moških;  5,3% žensk) (Eurostat,
2018).

Iz slike 4 je razvidno, da je v Sloveniji najvišji delež žensk, ki delajo od doma. Sloveniji sledi
Francija z 8,0%. V Turčiji od doma dela 6,1% žensk in le 0,3% moških.

2.2  ZAKONODAJA,  PREDPISI  IN  BIROKRATSKI  POGOJI  ZA
ŽENSKE,  KI  IZDELUJEJO  ROČNE  IZDELKE  DOMA  V
PARTNERSKIH DRŽAVAH

Eden od pomembnih rezultatov projekta je bil preučitev pravnih in birokratskih pogojev za
ženske,  ki  proizvajajo  ročne  izdelke  od  doma,  v  državah  partnericah  projekta.  V  okviru
projektnih  dejavnosti,  je  vsaka  država  na  začetku  projekta,  pripravila  svoje  nacionalno
poročilo. Nato je bilo pripravljeno skupno poročilo. Pri pripravi poročil smo sledili pristopu,
prikazanem na sliki 5.
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Slika 5: Diagram poteka pisanja nacionalnih poročil.

Kot je prikazano na sliki 5, je za analizo potreb vsaka država partnerica pripravila poročilo na
enak način, v katerega je zajela pravno in birokratsko zakonodajo. Vanjo je zajela postopek
ustanavljanja podjetij, pravne predpise o računu, uporabi računa, birokratske ureditve, javne
in vladen spodbude itd.  Splošni  rezultati  so za posamezno kategorijo  so predstavljeni  v
preglednici 1.

Preglednica 1: Pregled nacionalnih poročil.

TURČIJA GRČIJA SLOVENIJA POLJSKA FRANCIJA

DAVČNA
IZPOSTAVLJENOST  ZA
ZAGON  ŽENSKIH
DEJAVNOSTI

Da (davčna
oprostitev)

Ne Ne Ne Da (oprostitev
plačila DDV)
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TURČIJA GRČIJA SLOVENIJA POLJSKA FRANCIJA

PRVI  KORAK  ZA
REGISTRACIJO  –
GOSPODARSKA
ZBORNICA

Da Da Ne Da Da

PROCES REGISTRACIJE Podobno Podobno Podobno Podobno Podobno

FINANČNA
PODPORA/ZAČETNI
KAPITAL  VLADE  ZA
ŽENSKE

Da Ne Ne Ne Da

FINANČNA
PODPORA/ZAČETNI
KAPITAL  VLADE  ZA
ZAGON PODJETJA

Da Da Ne Ne Da

DRUGE  PODPORE  ZA
ZAGON (eu, ngo, ITD.)

Da Da Da Da Da

PREDPLAČILO  DAVKOV
ALI ZAČETNI KAPITAL

Ne Da Da Ne Da

OBVEZNA  LICENCA  ALI
DOVOLJENJE  ZA  E-
PRODAJO

Ne Ne Ne Ne Ne

NACIONALNE  SPLETNE
STRANI

Da Da Da Da Da

OBVEZNI E-RAČUNI Ne Ne Da Ne NE

PROCES  REGISTRACIJE
BLAGOVNE ZNAMKE

Enako Enako Enako Enako Enako

VARSTVO
POTROŠNIKOV/E-
PRODAJALCEV

Da-enako Da-enako Da-enako Da-enako Da-enako

POGODBE  ZA
ELEKTRONSKO
PRODAJO

Da-enako Da-enako Da-enako Da-enako Da-enako
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TURČIJA GRČIJA SLOVENIJA POLJSKA FRANCIJA

METODE
ELEKTRONSKEGA
PLAČEVANJA

Enako Enako Enako Enako Enako

2.3  PRIMERJAVA ZAKONODAJE,  PREDPISOV IN  BIROKRATSKIH
POGOJEV V DRŽAVAH PARTNERICAH

Med državami se pravna in institucionalna infrastruktura za zagon ženskega podjetništva ne
razlikuje.  Obstaja pa različna obravnava v skladu z družbenimi normami in spodbudami.
Naslednje informacije so zbrane iz nacionalnih poročil.

2.3.1 PROCES ZA ZAGON ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA

Ena od prvih nalog vsakega novega podjetja  je  pridobitev licenc in dovoljenj.  Čeprav  se
nekateri postopki pridobivanja dovoljenj razlikujejo glede na državo, so vsi postopki v osnovi
podobni. V nadaljevanju lahko pridobite informacije o licencah in dovoljenjih za posamezno
državo partnerico, ki se nanašajo na vašo vrsto poslovanja.

TURČIJA

Če so zakonito registrirane, imajo lahko ženske, ki želijo prodajati svoje izdelke na spletu,
koristi od pravnih storitev: financiranje, izobraževanje, usposabljanje in usmerjanje. Tiste, ki
želijo  v  Turčiji  prodajati  svoje  izdelke  od  doma,  so  lahko  oproščene  davka,  če  želijo.  V
poglavju bo najprej  pojasnjeno,  kako si  lahko oproščen davkov.  Nato bodo predstavljeni
postopek prijave na davčnem uradu in načini za začetek poslovanja.

Tisti, ki izdelujejo in prodajajo rokodelske izdelke v domovih, v katerih živijo, so v skladu s
členom 9/6  Zakona  o  davku  na  dohodek,  oproščeni  davka na  dohodek  (zakon  št.  193,
Uradni list št. 28366 z dne 27.7.2012), pod pogoji, da ni noben zaposleni zunanji delavec, da
delajo od doma in ne odpirajo delovnega mesta.

─ brisače,  pokrivala,  rjuhe,  nogavice,  preproge,  odeje,  tkani  izdelki,  volneni  izdelki
pletenice, čipke,

─ vse  vrste  vezenin  in  turističnih  izdelkov,  pletarski  izdelki,  košare,  metle,  krpe,
krtače/čopiči

─ umetno cvetje, kosmiči, ploščice, trakovi, obdelava perle, kvačkanje, vrvi, rezanci, ravioli
itd.

─ Za oprostitev davka je potrebna pridobitev Obrtnega potrdila o oprostitvi.
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Za pridobitev Obrtnega potrdila o oprostitvi, je postopek sledeč:

Osebe,  ki  želijo  pridobiti  potrdilo,  se morajo  prijaviti  pri  davčnem uradu v kraju  stalnega
prebivališča.

─ Na potrdilo za oprostitev davkov se kot vrsta dejavnosti napiše Izdelava in prodaja
obrti v hišah, v katerih živijo (člen ITL: 9/6).

─ Domači naslov je prikazan kot naslov dela.

─ Če so izpolnjeni  pogoji  iz  9.  člena Zakona od davku na dohodek,  davčni urad izda
potrdilo.

─ Imetnik certifikata ne plača takse.

─ Potrdilo o oprostitvi davka velja tri leta od datuma izdaje. Ob koncu tega obdobja je
možna ponovna prijava na davčni urad.

Koraki, ki jim je potrebno slediti po pridobitvi potrdila o oprostitvi davka:

─ V kraju zakonitega prebivališča se je potrebno registrirati pri trgovinskem združenju,
povezanem s Konfederacijo turških trgovcev in obrtnikov.

─ Občino je potrebno prositi za delovno dovoljenje.

─ Vsi lastniki stanovanj morajo skleniti dogovor z notarjem, če gre za domači posel.

─ Račun je obvezen, vsebovati mora naslednje podatke:

1. datum organizacije, zaporedje in zaporedno številko,

2. ime  organizatorja  (če  obstaja),  trgovsko  ime,  poslovni  naslov  in  številko
bančnega računa,

3. ime stranke, trgovsko ime in številko bančnega računa,

4. ceno blaga, 

5. datum dostave in dobavno številko prodanega blaga.

─ Dobavnica je obvezna. Odprema blaga se ureja z dobavnico. Dobavnica je urejena z
računom.

─ Ko se izdelek prodaja na različnih platformah preko spleta, je račun urejen v skladu s
produktom in vrsto produkta ter dobavnica.

Postopek za ženske, ki želijo obdavčene predmete delati od doma

Tisti, ki nameravajo v prihodnosti ustanoviti svoje podjetje se bodo odločali o davčni zavezi.
V tem primeru je najboljša rešitev preprosta metoda obdavčitve (obdavčitev malih podjetij),
ki se uporablja v Turčiji. Pri preprosti metodi obdavčitve je veljaven sistem e-deklaracije (e-
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Declaration  System).  Sistem  je  namenjen  beleženju  davčnih  in  poslovnih  transakcij  v
elektronskem okolju, elektronskemu ustvarjanju in vzdrževanju knjig in izjav, zmanjševanju
birokratskih  transakcij  in  stroškov  usklajevanja.  V  tem  sistemu  davčna  napoved  ne  bo
izvedena,  okviren  davek  ne  bo  plačan  in  nobena  izjava  /  deklaracija  izdelana.  Evidenca
dokumentov  davčnih  zavezancev  se  vodi  v  poklicnih  zbornicah,  kamor  spadajo  davčni
zavezanci. Proces je predstavljen v nadaljevanju:

─ Za davčno  obveznost  je  nujno,  da  se  doda  izjava  o  naslovu.  Davčnemu  uradu  je
potrebno vložiti izpolnjeno vlogo s hišnim naslovom.

─ Med prijavo bo navedeno, da gre za preprosto metodo obdavčitve.

─ Po opravljenih potrebnih pregledih davčni urad ovrednoti zahtevo.

─ Davčni urad davčnemu zavezancu pošlje davčno kartico.

─ Registrirano mora  biti  pri  trgovskem združenju  povezanem s  Konfederacijo  turških
trgovcev in obrtnikov v kraju, kjer je prijavljeno stalno prebivališče.

─ Občino je potrebno zaprositi za delovno dovoljenje.

Davčni zavezanci, za katere velja obdavčitev malih podjetij (enostaven postopek), bodo
pridobili dokumente iz zbornic in združenj.

Davčni zavezanci, obdavčeni po enostavnem postopku, morajo svoje prihodke prijaviti
letno. Tudi, če dohodek ni dosežen, je potrebno oddati izjavo.

─ Deklaracija bo dodeljena registrirani davčni številki.

POLJSKA

Ustanovitev in vodenje podjetja ter njegovo registracijo ureja Zakon o svobodi gospodarske
dejavnosti  z dne 2.  julija 2004. Zakon velja za posameznike,  ki  želijo voditi  podjetje pod
svojim imenom.

Registracija podjetja. Pred 1. julijem 2011 je bil postopek registracije podjetja zapleten in je
zahteval  veliko  birokratskih  postopkov.  Po  1.  juliju  2011  je  bil  postopek  poenostavljen.
Ustanovitev podjetja je možna na enem mestu. Danes je proces ustanovitve podjetja še bolj
preprost, saj je ustanovitev možna preko spleta ali telefona.

Celoten postopek registracije podjetja se lahko izvede:

─ na mestnih in podeželskih občinah,

─ preko spleta (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine), v bankah,

─ preko elektronske pošte ali telefona (z uporabo aplikacije).
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Za ustanovitev podjetja je obvezno izpolniti vlogo CEIDG-1. Vloga je obenem tudi (Piecuch,
2017):

prošnja  za  vpis  v  nacionalni  uradni  register  subjektov  nacionalnega  gospodarstva  (pl.
REGON),

─ prošnja za pridobitev davčne številke,

─ izjava o izbiri oblike obdavčitve z davkom na dohodek za posameznike,

─ obvestilo o spremembi  izjave o  prispevku k socialni  varnosti  (pl.  ZUS),  ali  izjava o
nadaljevanju socialnega zavarovanja kmetov (pl. KRUS).

Za  vzpostavitev  poslovanja  preko  spleta  je  potrebno  uporabiti:  elektronsko  bančništvo,
zanesljiv  profil  (Trusted  Profile)  ali  registriran  elektronski  podpis.  Zanesljiv  profil  je
brezplačen, javni, elektronski in omogoča podpisovanje dokumentov in uradnih dogovorov
preko spleta (https://pz.gov.pl).  Urad za registracijo  bo to zadevo obravnaval  najkasneje
naslednji dan, podjetnik pa bo dobil informacije o vstopu v bazo podjetnikov.

Davčna odgovornost. Za posameznike, ki želijo voditi lastno podjetje, se davčne obveznosti
plačujejo  na  podlagi  davka  na  dohodek,  kar  velja  tudi  za  zaposlene  s  polnim delovnim
časom. Na Poljskem lahko podjetniki izberejo eno izmed naslednjih oblik obdavčitve:

─ splošna pravila (18% in 32% davčna lestvica-tudi dohodek iz zaposlitve se poravnava
na enak način)-v tej  obliki  podjetnik plača,  do 85.528 PLN, 18% od dohodka, minus
kvota, ki zmanjšuje davek ali 15.395,04 PLN + 32% presežka nad 85.528 PLN,

─ 19% davek (tako imenovan enotni  davek)  – podjetnik  plača 19% od dohodka in ni
kvote, ki bi znižala davek,

─ pavšalni znesek iz registriranega dohodka-podjetnik plača nekaj kvot glede na njihov
dohodek,

─ davčna  kartica-podjetnik  plača  fiksno  davčno  kvoto  glede  na  vrednost  dejansko
ustvarjenega dohodka.

Pridobitev davčne številke. Na Poljskem mora vsaka oseba imeti davčno številko. V primeru,
da odrasla oseba postane samostojni podjetnik ima isto davčno številko.

Na Poljskem obstajajo tri posebne skupine/vrste dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti
ustrezna dovoljenja (Piecuch, 2017):

─ koncesionirane dejavnosti,

─ dejavnosti z licenco,

─ nadzorovane (regulirane) dejavnosti.
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Koncesijo podeljuje minister, pristojen za vrsto dejavnosti. Edina izjema je radio in televizija,
kjer koncesijo podeljuje Državni svet za radijsko oddajanje in televizijo. Koncesije se odobrijo
za  določeno  dejavnost,  odvisno  od  vrste  dejavnosti  (od  2  do  50  let).  Koncesijo  mora
poiskatii podjetnik, ki namerava opravljati gospodarsko dejavnost, povezano z/s (Piecuch,
2017):

─ zaščito oseb in premoženja,

─ distribucijo radijskih in televizijskih programov,

─ raziskovanjem, prepoznavanjem in miniranjem mineralov ,

─ skladiščenjem snovi brez rezervoarja in skladiščenjem odpadkov,

─ proizvodnjo in prometom eksplozivov, orožja in streliva ter izdelkov in tehnologije za
vojaške  ali  policijske  namene,  proizvodnjo,  predelavo,  skladiščenjem,  prenosom,
distribucijo in trgovino z gorivi in energijo, zračnim prometom

Na Poljskem obstajajo tri področja za katera je potrebno pridobiti licenco (Piecuch, 2017):

─ posredovanje nepremičnin in upravljanje premoženja,

─ opravljanje storitev cestnega prevoza; opravljanje železniškega prevoza oseb ali blaga
in zagotavljanje vlečnih vozil,

─ vodenje  agencije  za  delo,  agencije  za  začasno  delo,  ustanove  za  usposabljanje
brezposelnih, ki organizira usposabljanje iz javnih sredstev.

GRČIJA

Za odprtje spletne trgovine za prodajo ročno izdelanih izdelkov v Grčiji  ni  treba pridobiti
posebne licence ali dovoljenja. Na začetku procesa ustanovitve in registracije podjetja se
morajo podjetniki zavedati, da mora imeti podjetje edinstveno ime. Priporočljivo je, da se pri
Gospodarski zbornici (izda dokazilo o edinstvenosti imena) preveri želeno ime.

Po  pridobitvi  tega  dokazila  morajo  podjetniki  predložiti  dokumente  podjetja  Atenskemu
odvetniškemu združenju in podpisati statut pred notarjem. Za ustanovitev podjetij vseh vrst
je imenovan Splošni poslovni register (GEMI -  http://www.businessportal.gr) v skladu z 2.
členom  zakona  3419/2005  (Government  Gazette  297  A),  spremenjen  s  13.  členom
veljavnega  zakona.  Pri  ustanovitvi  družbe  z  omejeno  odgovornostjo,  delniške  družbe  in
drugih vrstah podjetij,  kjer se zahteva zapis notarskih listin je imenovan notar,  ki  pripravi
notarsko listino.

Vlogo za  registracijo  podjetja  je  treba dostaviti  tudi  Gospodarski  zbornici.  Nato je  novo
podjetje registrirano pri EFKa (enotni ustanovi socialnega zavarovanja) in v davčnem uradu.
Potem  je  podjetje  uradno  registrirano  pri  Gospodarski  zbornici.  Na  ta  način  je
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novoustanovljena  družba v  celoti  registrirana.  Naslednji  korak  pri  ustanovitvi  podjetja  je
izdelava žiga podjetja.

V primeru, da podjetje najame osebo, mora preko spleta obvestiti Manpower organizacijo o
pogodbi o delu pred dejanskim začetkom dela.

Novi lastniki podjetij morajo izpolniti korake, predstavljene v preglednici 2.

Preglednica 2: Proces zagona podjetja v Grčiji po korakih.

 Koraki Opis

1 Izbira prostorov

2 Pravna oblika

3 Registracija pri zbornici

4 Vpis v enotno institucijo socialnega zavarovanja – EFKA

5 Potrebna tehnična dovoljenja in licence

6 Registracija davčnemu organu

Odpiranje spletne trgovine se lahko izkaže za bolj zapleteno kot odpiranje redne trgovine,
predvsem zaradi načina plačila (elektronska plačila).

Davčna  odgovornost. Za  posameznike,  ki  želijo  voditi  lastno  dejavnost,  se  davčne
obveznosti  plačujejo  na  podlagi  davka  na  dohodek  (100%  predplačilo),  kot  velja  za
zaposlene s polnim delovnim časom in upokojence, vendar brez davčnih olajšav.

Davčne stopnje so naslednje:

─ 22% (za dobiček do 20.000€)

─ 29% (za dobiček od 20.001€ do 30.000€)

─ 37% (za dobiček od 30.001€ do 40.000€)

─ 45% (za dobiček nad 40.001€)

Ne glede na dobiček so vsi grški subjekti obdavčeni s stopnjo 29%. Zahtevano je predplačilo
50% davka (za prva tri leta podjetja 100%). Delnice niso obdavčene. Dividende so obdavčene
s stopnjo 10%.

Zavarovalni prispevki za posameznike znašajo 26,95% od čistega dobička pred obdavčitvijo.
To  se  lahko  iz  leta  v  leto  razlikuje  (do  2020  se  pričakuje  manj  razlik).  Enako  velja  za
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upravitelje družb in delničarje, ki imajo najmanj 3% delnic, hkrati pa so tudi člani upravnega
odbora.

Za mikro podjetja lastniki plačajo najmanj 167,95€ na mesec.

Pridobitev  davčne  številke. V  Grčiji  mora  vsaka  odrasla  oseba  imeti  davčno  številko.  V
primeru,  da želi  odrasla  oseba postati  samostojni  podjetnik  mora  registrirati  podjetje  in
pridobiti dovoljenje za uporabo svoje osebne davčne številke tudi za poslovne namene.

SLOVENIJA

Najprej je potrebno izbrati vrsto podjetja. Najpogostejše oblike so samostojni podjetnik in
družba  z  omejeno  odgovornostjo.  Posameznik  se  lahko  odloči,  da  ustanovi  zasebno
podjetje,  če  ni  davčni  dolžnik  ali  ni  na  seznamu  davčnih  dolžnikov  pri  Finančni  upravi
Republike Slovenije. Postopek registracije je predstavljen spodaj.

Registracija v poslovni register. V skladu z določili  Zakona o gospodarskih družba lahko
podjetnik začne dejavnost, če je vpisan v Poslovni register Slovenije. Postopek registracije
lahko opravi  na  dva  načina:  osebno na točkah VEM ali  na  spletnem portalu  e-VEM.  Za
osebno registracijo potrebujete osebni dokument in davčno številko, za spletno registracijo
pa potrebujete digitalno potrdilo, ki vam ga lahko izda:

─ SIGEN-CA (http://www.sigen-ca.si),

─ NLB banka (https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila),

─ Halcom d.d. (http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila) ali

─ Pošta Slovenije (https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-potrdili).

V  obeh  primerih  je  postopek  registracije  brezplačen  in  traja  nekaj  dni.  Poleg  zgoraj
navedenih dokumentov, potrebujete še nekaj dokumentov za registracijo podjetja:

─ ime podjetja,

─ sedež podjetja,

─ kontaktne podatke,

─ dejavnosti podjetja,

─ dovoljenje lastnika, kjer želite imeti poslovni naslov (če niste lastnik) in

─ predstavnika samostojnega podjetnika (če želite imenovati drugo osebo)

Če želite vzpostaviti bolj zapletene poslovne oblike (npr. družba z neomejeno odgovornostjo,
delniško  družbo,  komanditno  družbo  in  zasebno  kapitalsko  družbo),  kjer  obstaja  več
ustanoviteljev, se morate obrniti na notarja.
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Odprtje poslovnega bančnega računa. Po registraciji v poslovnem registru morate odpreti
poslovni bančni račun. Račun lahko odprete na katerikoli banki v Sloveniji. Osebni podjetniki
lahko uporabljajo že obstoječi osebni bančni račun kot poslovni bančni račun. Potrebna je
samo sprememba računa v poslovni bančni račun.

Registracija v davčni register. Finančna uprava RS izvaja registracijo v davčnem registru. V 8
dneh po registraciji v Poslovni register se morate registrirati v davčnem registru (osebno na
VEM točkah, na spletnem portalu e-VEM ali osebno na Finančni upravi RS). Za ta postopek
potrebujete spodaj navedene podatke:

─ način obdavčitve,

─ ocenjeni odhodki v poslovnem letu,

─ ocenjeni prihodki v poslovnem letu,

─ osebo, ki bo vodila poslovne knjige,

─ način vodenja poslovnih knjig.

Zagotavljanje obveznih socialnih zavarovanj. Podjetnik mora zagotavljati obvezna socialna
zavarovanja  (npr.  pokojninsko  in  invalidsko  zavarovanje,  zdravstveno  zavarovanje,
zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje v primeru brezposelnosti) za sebe in za
svoje delavce.

Pridobivanje  drugih  dovoljenj. Pridobiti  je  potrebno  ustrezna  dovoljenja  za  opravljanje
dejavnosti,  če je za dejavnost, ki jo želite opravljati,  to potrebno. Na portalu e-VEM lahko
najdete seznam dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje.

V Sloveniji, za podjetja, ni obvezna ustanovitev združenj. Združenje ustanovite pri notarju.
Notarju morate dostaviti naslednje informacije

─ ime združenja,

─ sedež in poslovni naslov,

─ identifikacijske podatke ustanoviteljev in članov združenja (ime, EMŠO, naslov stalnega
prebivališča,  ime  podjetja,  registracijsko  številko,  poslovni  naslov  za  pravne  osebe,
davčno številko),

─ identifikacijske  informacije  oseb,  pooblaščenih  za  zastopanje  združenja  in  članov
uprave,

─ trajanje združenja gospodarskega pomena, če je ustanovljeno za določen čas,

─ cilje in dejavnosti združenja.

Blagovna  znamka. Postopek  prijave  blagovne  znamke  se  začne  pri  Uradu  RS  za
intelektualno lastnino. Registracija blagovne znamke poteka v naslednjih korakih:
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─ Preveriti je potrebno, ali je blagovna znamka sploh lahko registrirana (ali vsebuje vse
pogoje  za  registracijo  in  ali  je  še  prosta-to  pomeni,  da ni  že  registrirana enaka ali
podobna blagovna znamka).

─ Sprejetje odločitve, v katerih državah bo znamka registrirana.

─ Sprejetje odločitve, katere produkte ali storitve bo blagovna znamka zaščitila.

─ Priprava in predložitev prijave za registracijo blagovne znamke.

Po predložitvi zahteve za registracijo blagovne znamke, Urad RS za intelektualno lastnino
preveri vsebino vloge. Če je prijava pravilna, Urad RS za intelektualno lastnino prijavo objavi.
Če proti registraciji blagovne znamke ni vložna nobena pritožba, Urad RS za intelektualno
lastnino  pozove  prijavitelja,  naj  plača  pristojbino  za  registracijo  prvih  10  let.  Veljavnost
znamke se lahko neomejeno podaljšuje za obdobje 10 let. Pristojbina za prijavo blagovne
znamke po mednarodni klasifikaciji prvih treh razredov znaša 100 EUR in dodatnih 20 EUR
za vsak naslednji razred. Pristojbina za registracijo blagovne znamke za prvih 10 let znaša
150 EUR in dodatnih 50 EUR za vsak naslednji razred.

Davčna odgovornost. V Sloveniji, podjetje vstopi v DDV (davek na dodano vrednost) sistem,
če:

─ Posameznik presega 50.000 EUR obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih.

─ Podjetje zagotavlja storitve ali je prejemnik storitev iz drugih držav EU. V tem primeru
je potrebno podjetje vključiti v DDV sistem še predem podjetje prejme ali izda račune.
V takih primerih ni pomembno, kakšen znesek je na računu.

─ Podjetje mora vstopiti v DDV sistem, če presega 10.000 EUR pri nakupu blaga iz EU v
obdobju koledarskega leta. Ko želijo podjetniki sami vstopiti v DDV sistem, potrebujejo
konkretne dokaze o poslovanju

Standardne davčne stopnje v Sloveniji:

─ DDV (Davek na dodano vrednost): 22%-standardna stopnja; 9,5% - znižana stopnja.

─ Davek od dohodkov pravnih oseb: 19%.

─ Dohodnina  (Davek  od  dohodka  iz  dejavnosti):  napredne  davčne  stopnje  glede  na
znesek  dohodka:  16%,  27%,  34%,  39% in  50% oziroma 20% če  se davčna stopnja
ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

─ Prispevek  za  socialno  varnost:  16,1%  v  breme  delodajalca;  22,1%  v  breme
zaposlenega.

─ Davek na promet nepremičnin: Pri prodaji nepremičnine je potrebno plačati davek na
promet nepremičnin, ki znaša 2%. Plača ga prodajalec, ko je sklenjen posel V glavnem
temelji na pogodbeni vrednosti nepremičnine.
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─ Davke na kapitalske deleže: 0 – 25% .

Samostojno podjetništvo. Samostojni podjetnik je fizična oseba. Obdavčenje samostojnega
podjetništva ureja Zakon o dohodnini. Predmet obdavčitve je dohodek iz dejavnosti, ki izhaja
iz  izvajanja  kakršnekoli  podjetniške,  kmetijske,  gozdarske,  poklicne ali  druge samostojne
dejavnosti. Davčna osnova prihodkov od dejavnosti je dobiček, ki se določi kot razlika med
prihodki  in  stroški,  nastalimi  v  zvezi  z  opravljanjem  dejavnosti.  Davčno  osnovo  lahko
določimo na dva načina:

1. Določitev davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov. Poleg Zakona
o  dohodnini,  tudi  Zakon  o  davku  od  dohodkov  pravnih  oseb,  določa  davčno  priznane
dohodke  in  odhodke.  Če  podjetnik  izbere  tak  način  izračuna  davčne  osnove,  mora
najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti davčni obrazec za akontacijo dohodnine
od dohodka od dejavnosti davčnemu organu. Davčni zavezanec lahko uveljavlja tudi davčne
olajšave, ki jih določa Zakon o dohodnine:

─ olajšave za raziskovanje in razvoj,

─ investicijske olajšave,

─ olajšave za zaposlovanje in olajšave za zaposlovanje invalidnih oseb,

─ olajšava za opravljanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,

─ olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,

─ olajšava za donacije.

Če  obdavčljivi  stroški  presegajo  obdavčljivi  dohodek,  davčni  zavezanec  ustvari  davčno
izgubo. Za ustvarjeno davčno izgubo lahko davčni zavezanec v prihodnjih davčnih obdobjih
zmanjša pozitivno davčno osnovo. Od leta 2014 se lahko davčna izguba porabi do največ
50% davčne osnove tekočega leta.

Skupna letna  davčna  osnova  posameznika  se  obdavči  na  progresivni  lestvici  davka  na
dohodek, preglednica 3. Od 1. 1. 2018 naprej to pomeni:

Preglednica 3: Davčna osnova posameznika v Sloveniji.

Neto letna davčna osnova [EUR] Davek na dohodek [EUR]

do 8.021,34 16%

8.021,34 – 20.400,00 1.283,41 + 27% nad 8.021,34

20.400,00 – 48.000,00 4.625,65 + 34% nad 20.400,00
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Neto letna davčna osnova [EUR] Davek na dohodek [EUR]

48.000,00 – 70.907,20 14.009,65 + 39% nad 48.000,00

nad 70.907,20 22.943,46 + 50% nad 70.907,20

Dohodek posameznika se obdavči po napredni stopnji: 16%, 27%, 34%, 39%, 50%.

Tujci, ki imajo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, morajo plačati davek na dohodek, če so v
Sloveniji prisotni več kot 183 dni v 12-mesečnem obdobju. Da bi postali slovenski davčni
zavezanci, je treba predložiti obrazec Davčnemu uradu.

2. Določitev davčne osnove z upoštevanjem standardiziranih stroškov. Druga možnost je
poenostavljen način določitve davčne stopnje. V tem primeru izhajamo iz dejanskih davčnih
prihodkov. Odhodki so določeni v pavšalnem znesku in znašajo 80%. ustvarjenih prihodkov.
Za ta način določanja davčne osnove se odločijo davčni zavezanci, katerih realni dohodki iz
dejavnosti ne presegajo 50.000 EUR ali v določenih primerih 100.000 EUR v davčnem letu.

Davčna stopnja se poveča sorazmerno z zneskom davčne osnove. Po višji davčni stopnji je
le del davčne osnove, ki presega mejo za razred enotnega davka od dohodka, obdavčljiv. Pri
tem se  upoštevajo  vsi  prihodki  posameznika,  ki  so  vključeni  v  letno  davčno osnovo.  V
primeru  določitve  davčne  osnove  z  upoštevanjem  normaliziranih  stroškov  dohodek  iz
dejavnosti  ni  vključen  v  letno  davčno  osnovo  posameznika.  Upoštevani  so  določeni
normalizirani stroški v višini 80% prihodkov. Davčna osnova je 20%, od tega 20% končnega
davka.

Davki e-prodajalcev. Prodajalec, ki je davčni zavezanec je v Sloveniji identificiran za namene
DDV in mora izračunati DDV od dostave izdelka kupcu v Sloveniji. Če je potrošnik iz druge
evropske države članice in presega znesek, ki ga določi ta evropska država članica mora
plačati DDV v skladu z zakonodajo te države članice. Če se izdelki dobavljajo potrošniku
zunaj Evropske unije, je potrošnik oproščen plačila DDV. Od leta 2016 velja Zakon o odobritvi
davčnih računov. Davčni zavezanci so preko interneta povezani z osrednjim informacijskim
sistemom Finančne uprave Republike Slovenije. Finančna uprava potrdi in hrani podatke o
gotovinskih  računih  v  postopku  izdaje  v  realnem  času.  Potrditev  davčnega  postopka
procesov omogoča sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi in omejuje sivo
ekonomijo.  Davčni  zavezanec  mora  izdati  račun  prek  elektronske  naprave,  ki  izpolnjuje
predpisane  pogoje  in  omogoča  izvajanje  postopka  validacije  računa.  Račun  mora  biti
dostavljen  kupcu.  Kupec  mora  račun  vzeti  in  ga  hraniti  takoj  po  odhodu  iz  poslovnih
prostorov in ga na zahtevo predložiti  pooblaščeni osebi davčnega organa. Stranka lahko
preveri, ali so bili vsi izdani računi pravilno registrirani.
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Pridobitev davčne številke. Davčno številko dodeli Finančna uprava RS. Ob vnosu zahtevanih
podatkov  v  davčni  register  se  davčna  številka  dodeli  osebi.  Davčna  zakonodaja  lahko
zahteva dodatne znake k davčni številki (npr. Slovenska davčna številka je davčna številka s
predpono SI). Če se v davčnem registru prijavite kot osebni podjetnik, finančna uprava ne
dodeli nove davčne številke (uporabljate lahko obstoječo davčno številko, ki jo imajo fizične
osebe).

Seznam lokalnih naslovov za pridobitev licenc in dovoljenj. Posameznik, ki želi imeti podjetje
mora zaprositi za različna dovoljenja:

a)  Dovoljenje  za  poslovni  prostor. To  ureja  Stanovanjski  zakon.  Za  izvajanje  določenih
aktivnosti - zlasti na področju gostinstva, trgovine, skladiščenja, proizvodnje, izobraževanja,
različnih  delavnic,  laboratorijev  in  reševalnih  vozil  -  morate  zagotoviti  ustrezen  poslovni
prostor.Pri registraciji podjetja ta pogoj ni preverjen, vendar mora podjetnik pred začetkom
dejavnosti,  za  katero  je  predpisano  to  stanje,  zagotoviti  poslovne  prostore  in  pridobiti
ustrezno dovoljenje. Večina podjetij na začetku registrira poslovni naslov doma, v zasebni
hiši ali stanovanju. To lahko storijo vsi, ki opravljajo tiho dejavnost in hkrati dejavnost, za
katero zakonski ali drug predpis ne določa, da so poslovni prostori obvezni. Tiho dejavnost
opravljate, ko ne motite sosedov in ne obremenjujete preveč skupnih prostorov. Pridobitve
uporabnega dovoljenja ni potrebno pridobiti, v kolikor za poslovni prostor porabite manj kot
50% prostora v zasebni hiši.

Če želi  ženska opravljati  svojo poslovno dejavnost v obstoječi zasebni hiši,  vam ni treba
pridobiti gradbenega dovoljenja in posledično veljavnega dovoljenja za spremembo namena
njenega  dela  v  poslovno  stavbo,  če  je  manj  kot  50%  celotnega  objekta  posvečenega
podjetju. Dovoljenja ni potrebno uporabiti, če za poslovne prostore namenite le manjši del
stanovanja.

Da  se  izognemo  težavam  z  dovoljenji,  je  v  Sloveniji  možnost  virtualnih  pisarn.  Najem
virtualne pisarne stane nekaj deset evrov na mesec. Podjetje bo lahko prispevalo k številnim
funkcijam  fizičnih  poslovnih  prostorov:  imeli  boste  ustrezen  poslovni  naslov  in  sedež
podjetja (Virtualna Pisarna v Ljubljani/sedež podjetja v Ljubljani, 2017).

Najamete  pa  lahko  tudi  coworking  pisarno.  Coworking  pisarne  je  možno  najeti  po  celi
Sloveniji.  Poudarek  je  na  izobraževanju,  druženju  in  povezovanju  z  drugimi  podjetniki
(Coworking v Ljubljani, 2017).

b) Dovoljenje za obrtno dejavnost. Za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti, domače ali
umetniške  dejavnosti  je  potrebno  pridobiti  obrtno  dovoljenje.  Dejavnosti,  za  katere  je
potrebno  dovoljenje,  opredeljuje  Zakon  o  obrti.  Uredba,  ki  določa  obrtne  dejavnosti  in
dejavnosti, podobne obrti, določa dejavnosti, ki so opredeljene kot:
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─ obrtne dejavnosti, za katere se zahteva dovoljenje obrti na podlagi ustrezne poklicne
kvalifikacije,

─ obrtne dejavnosti,  ki ne zahtevajo ustreznih poklicnih kvalifikacij in ni treba pridobiti
dovoljenja za obrt, in

─ dejavnosti, podobne obrti.

Pravico  do  opravljanja  obrtnih  dejavnosti,  domačih  ali  umetniških  dejavnosti  je  treba
pridobiti na podlagi dovoljenja obrti in vpisa v obrtni register.

Pravico opravljanja dejavnosti, podobnih obrti, se pridobi z vpisom v obrtni register, ki ga
opravlja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Obrtne dejavnosti, ki zahtevajo posebno poklicno izobrazbo v skladu z uredbo in pridobijo
obrtno dovoljenje,  so navedene v  Uredbi  o določitvi  obrtnih dejavnosti  in  obrti  podobnih
dejavnosti (Official Gazette of RS, Nos. 18/08 and 30/13 - ObrZ-E, 2008).

c)  Posebni  pogoji  za  opravljanje  dejavnosti  samostojnega  podjetnika. Bodoči  podjetnik
mora  pridobiti  ustrezna  dovoljenja  za  opravljanje  dejavnosti  pred  izvedbo  določenih
dejavnosti.  Dovoljenja se razlikujejo glede na glavno dejavnost,  ki  jo bo izvajal  podjetnik.
Podjetnik,  ki  opravlja  dejavnost  brez  potrebnega dovoljenja,  je  v  prekršku.  Informacije  o
pogojih  za  opravljanje  določenih  dejavnosti  dobite  na  točkah  VEM.  Ministrstvo  za
gospodarski  razvoj  in tehnologijo je  leta 2009 pripravilo priročnik  s posebnimi pogoji  za
izvajanje  določenih  dejavnosti:
https://www.podjetniski-portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_
%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.pdf.  Na  portalu  e-VEM  je  seznam
aktivnosti, za katere potrebujete dovoljenje. Za vsako dejavnost so opisani pogoji in pravna
podlaga (akti, ki urejajo to področje) (Dejavnosti/eVem, 2019).

FRANCIJA

INPI ali Nacionalni inštitut za industrijsko lastnino je javni organ pod nadzorom Ministrstva
za  gospodarstvo,  finance  in  zunanjo  trgovino  Ministrstva  za  produktivno  predelavo  in
ministrskega delegata za mala in srednje velika podjetja, inovacije in gospodarstvo (National
Report France, 2018). Ko je ime vloženo pri INPI, ima podjetje desetletni mandat.

Pravne strukture se lahko razlikujejo:

─ samo-poslovanje,

─ samostojno podjetje,

─ družba.

Najbolj preprost način za zagon podjetja je status samo-zaposlenega. Koraki za zagon so
predstavljeni v nadaljevanju (National Report France, 2018):
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─ Preprosta deklaracija za postavitev mikropodjetja (obrazec PO AE).

─ Deklaracijo  je  potrebno  poslati  preko  interneta  (obvezno  od  1.  januarja  2016)
pristojnemu Centru poslovnih formalnosti (CFE) glede na dejavnost:

a) Gospodarska zbornica (CCI) za komercialno dejavnost,

b) Obrtna zbornica (CMA) za obrt ali trgovino in obrt,

c) URSSAF za liberalno dejavnost.

CFE odgovori podjetniku in določi postopek, ki ga je treba upoštevati v primeru kakršnih koli
dodatnih formalnosti ali obrazcev, ki jih je treba izpolniti. Na koncu podjetnik prejme:

─ Siret številko (Système d’identification du répertoire des établissements).

─ Obvestilo o davčni ureditvi, ki velja za dobiček (Bic ali BNC – shema mikro podjetij) in
DDV (osnovna franšiza).

─ Kontaktne podatke o davčnih sogovornikih, ki jih bo podjetnik kontaktiral z namenom
plačila davka.

─ Podrobnosti o namenskem dopisniku za pridobitev informacij o davčnih olajšavah.

─ Obvezna registracija v register podjetij in podjetij (RCS) za samozaposlene podjetnike,
ki opravljajo komercialno, obrtno ali industrijsko dejavnost, je dodaten korak, uveden
leta 2015.

─ Kot mali podjetnik ste samodejno podvrženi režimu “mikro-socialnega”.

Pomoč pri ustanavljanju podjetij. Samostojna podjetnica lahko izkoristi številne pomoči pri
ustanavljanju podjetij:

─ Če je iskalka zaposlitve ali izpolnjuje določene kriterije (starost itd.), se lahko prijavi za
ACCRE  kot  samostojna  podjetnica.  Če  pridobi  ACCRE,  se  lahko  prijavi  za  NACRE,
pomaga pri urejanju svojega projekta in razvoju podjetja.

─ Če dela v francoskih čezmorskih oddelkih, je lahko 24 mesecev oproščena prispevkov
za socialno varnost za obrtne in trgovske poklice.

─ Na  voljo  so  Pôle  emploi  pomočniki,  kot  je  delno  vzdrževanje  nadomestil  za
zavarovanje za primer brezposelnosti

─ In samodejno ima korist od davčnega režima mikropodjetja.

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/statut-auto-entrepreneur-
quelles-demarches
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Preglednica 4: Davčna identifikacijska številka struktura v Franciji.

Oblika Razlaga Opomba

99 99 999 999 999 Davčna  identifikacijska
številka  je  sestavljena  iz
trinajstih številk.

Prva  številka  je  “0”,  “1”,  “2”  ali  “3”.  Za
računalniško  procesiranje  mora  biti
davčna identifikacijska številka zapisana
brez presledkov.

Opis davčne identifikacijske številke. Francoski davčni organi izdajo davčno identifikacijsko
številko vsem fizičnim osebam, ki imajo obveznost davčnega poročanja v Franciji. Davčna
številka se dodeli, ko je oseba registrirana v podatkovnih zbirkah davčne uprave. Znana je
kot  “referenčna  davčna  številka”  (ali  številka  “SPI”,  poenostavitev  davčnih  postopkov).
Dodeljena  je  vsaki  osebi,  ki  je  bila  ustanovljena  v  referenčnem  okviru  oseb  DGFiP
(referenčna PERS), za vse davke. Je edinstvena, nepomembna, zanesljiva in trajna.

Iskanje NIF.  Referenčna davčna številka je prikazana na predhodno napovedanih napovedi
za  odmero  davka  na  dohodek  in  davka  na  dohodek,  davka  od  stanovanj  in  davka  na
premoženje. Če je dokument v skupni rabi več oseb, je davčna številka vsakega od zadevnih
davčnih  zavezancev  navedena  v  skladu  z  informacijami  v  oddelku  “Osebno  stanje”  v
predhodno izpolnjenem obračunu davka. TIN, ki ga je treba zbrati, je odvisno od primera NIF
imetnika  računa  ali  imetnika  pogodbe,  TIN  imetnika  nepremičnine  ali  TIN  upravičenca
dohodka. Če je vpletenih več oseb (na primer v primeru skupnega računa dveh oseb), je
treba zbrati TIN vsake osebe.

Nacionalna NIF spletna stran: https://www.impots.gouv.fr/portail

Imenik Sirene evidentira vsa podjetja in njihove ustanove, ne glede na njihovo pravno obliko
in sektor dejavnosti. Navedene so tudi tuje družbe z zastopanjem ali dejavnostjo v Franciji.

Preglednica 5: Identifikacijske številke podjetij v Franciji.

Številka Namen Oblika Kateri admin ga
dostavi?

Številka

Siren Enotna 
identifikacija 
vsake družbe z 
upravami.

9 dštevilk Insee prek CFE Siren
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Številka Namen Oblika Kateri admin ga
dostavi?

Številka

Siret Identifikacija 
vsake ustanove 
iste družbe s 
socialnimi in 
davčnimi 
organizacijami.

Pojaviti se mora
na plačilnih 
listih zaposlenih

14 številk = 9 
Siren številk + 5 
številk, ki so 
značilne za 
vsako ustanovo

Insee prek CFE Siret

Koda APE 
(glavna 
dejavnost, ki se 
izvaja) ali koda 
NAF

Opredelitev 
dejavnosti 
podjetja ali 
samozaposlene
ga delavca.

Uporablja se za 
določitev 
veljavne 
kolektivne 
pogodbe.

Pojaviti se mora
na plačilnih 
listih 
zaposlenih.

4 številke + 1 
črka, ki se 
nanaša na 
francosko 
nacionalno 
statistično 
klasifikacijo 
dejavnosti 
(Nacre 2, ki velja
od leta 2008)

Insee prek CFE.

Možno ga je 
spremeniti, če je
napačno

Koda APE 
(glavna 
dejavnost, ki se 
izvaja) ali koda 
NAF

RCS (Register 
trgovine in 
podjetij)

Registracija 
trgovcev in 
gospodarskih 
družb v RCS.

RCS + 
registracijsko 
mesto + Sirene 
številka

Register 
trgovinskega 
sodišča prek 
CFE

RCS (Register 
trgovine in 
podjetij)
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Številka Namen Oblika Kateri admin ga
dostavi?

Številka

Imenik poslov 
(RM)

Obvezna prijava
v imenik obrtnih
podjetij, ki 
zaposluje 
največ 10 
zaposlenih.

Siren številka + 
RM + številke, ki
označujejo 
obrtno zbornico
in ustrezne obrti

Obrtna zbornica
(CMA) prek CFE

Imenik poslov 
(RM)

DDV znotraj 
skupnosti

Davčna 
identifikacija za 
vsako podjetje, 
zavezano za 
plačilo DDV.

Mora se pojaviti
na računih in v 
obračunu DDV

FR + 2 števki + 
številka sirene

Davčna služba 
za podjetja (SIE)
prek CFE

DDV znotraj 
skupnosti

2.3.2 VIRI FINANCIRANJA ZA PODJETNICE

V nadaljevanju so predstavljene različne finančne priložnosti in načini za ženske, ki želijo
prodajati  svoje ročno izdelane izdelke.  Projekt Dreamy m-Learning v ta namen povzema
finančno pomoč za posamezne države članice (Slovenijo, Francijo, Turčijo, Grčijo in Poljsko).

TURČIJA

Posojila za mala podjetja za ženske

Banke:

• Akbank (girişimci destek paketi)

https://www.akbank.com/tr-tr/urunler/Sayfalar/isim-icin-girisimci-destek-paketi.aspx

• Garanti Bank, kadın girşimci destek paketi

https://www.garanti.com.tr/tr/kobi/kobilere_ozel/kadin-girisimci-bankaciligi/kadin-
girisimci-kredi-destek-paketi.page

• TEB Bank hazine destekli kadın patron kredisi
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https://www.teb.com.tr/kadin-patronum/kgf-kadin-patron-destek-kredisi

• İşbank Kadın Girişimci Kredisi

https://www.isbank.com.tr/TR/kampanyalar/kampanya-ayrintilari/Sayfalar/
kampanya-ayrintilari.aspx?CampaignName=kadin-girisimci-kredisi-
kampanyasi&IdCampaign=Mzk2-ISB

• Halkbank kadın girişimclere ilk adım kredisi

https://www.halkbankkobi.com.tr/NewsDetail/Kadin-Girisimcilere-Ilk-Adim-Kredisi/
215

Donacije za mala podjetja za ženske

Organizacija za razvoj malih in srednje velikih podjetij (KOSGEB) je glavni organ odgovoren
za razvoj,  koordinacijo in izvajanje malih in srednje velikih podjetij.  KOSGEB je ustanovilo
ministrstvo za znanost, industrijo in tehnologijo leta 1990, da bi malim in srednje velikim
podjetjem  povečali  svojo  konkurenčnost  in  inovativnost.  KOSGEB  nudi  vladno  posojilno
podporo  podjetnicam,  ki  želijo  ustanoviti  lastno  podjetje.  Zagotovljena  so  nepovratna
sredstva  v  višini  10.000  EUR.  Poleg  tega  se  ženskam  nudi  tudi  brezobrestna  kreditna
podpora, ki je do leta 2018 znašala 14.000 EUR. Prvo poslovanje podjetnic je v prvih treh
letih oproščeno plačevanju davkov

Davčne spodbude za zagon ženskega podjetništva

Tisti, ki izdelujejo in prodajajo rokodelske izdelke v domovih, v katerih živijo, so v skladu s
členom 9/6  Zakona  o  davku  na  dohodek,  oproščeni  davka na  dohodek  (zakon  št.  193,
Uradni list št. 28366 z dne 27.7.2012. Za oprostitev davka je potrebna pridobitev Obrtnega
potrdila o oprostitvi (Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi).

Za pridobitev Obrtnega potrdila o oprostitvi, je postopek sledeč:

Korak 1: Osebe,  ki  želijo  pridobiti  potrdilo,  se morajo  prijaviti  pri  davčnem uradu v  kraju
stalnega prebivališča.

Korak 2: Na potrdilo za oprostitev davkov se kot vrsta dejavnosti napiše Izdelava in prodaja
obrti v hišah, v katerih živijo (člen ITL: 9/6).

Korak 3: Domači naslov je prikazan kot naslov dela.

Korak 4: Če so izpolnjeni pogoji iz 9. člena Zakona od davku na dohodek, davčni urad izda
potrdilo.

Korak 5: Imetnik certifikata ne plača takse.
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Korak 6: Potrdilo o oprostitvi davka velja tri leta od datuma izdaje. Ob koncu tega obdobja je
možna ponovna prijava na davčni urad.

Mikrofinanciranje in drugi zagonski skladi za ženske

Kredi Garanti Fonu (The Credit Guarantee Fund- KGF)

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr

Kreditni jamstveni sklad (KGF) neprofitno vključeno podjetje in zagotavlja varščino malim in
srednje velikim podjetjem ter omogoča uporabo kreditov pri financiranju naložb in podjetij.
Kreditni  jamstveni  sklad  ponuja  tudi  posojila  za  podporo  podjetnicam.  Posojilo  podpira
ženske  podjetnike,  da  razvijejo  svoje  poslovanje  ali  svoja  podjetja  spravijo  iz  težkega
položaja

Turkish Grameen Microfinance Program 

http://www.tgmp.net/t  r  

Turški  Grameen  mikrofinančni  program  (TGMP)  je  neprofitna  gospodarska  fundacija.
Namesto  tradicionalnih  donacij  in  dobrodelnosti,  TGMP ponuja mikrokreditne storitve,  ki
pomagajo zmanjšati revščino v Turčiji. Cilj mikro kreditnega sistema je pomagati ženskam z
nizkimi  dohodki,  ki  se  ukvarjajo  s  trajnostnimi  dejavnostmi,  ki  ustvarjajo  dohodek,  in
prispevajo k njihovim družinskim proračunom. Za razliko od formalnega (komercialnega)
bančnega sektorja so posojila za mikro posojila ponujena brez potrebe po zavarovanju ali
drugi dokumentaciji, ki ni turška osebna izkaznica.

Nekateri mikrokreditni produkti so navedeni spodaj:

─ Osnovni  kredit:  Osnovni  kredit  je  prva  vrsta  posojil  za  stare  in  nove  člane.  Novim
članom  se  lahko  odobri  posojilo  od  100  TL  do  1.000  TL,  za  odplačilo  posojila  je
določenih 46 tednov.

─ Podjetniško posojilo:  Vrsta posojila za podjetnike in uspešne člane, odobri se lahko
posojilo od 1.000 TL do 5.000 TL. Odplačilo posojila se izvede v 46 tednih.

─ Posojilo  Digital  Divide:  Ta vrsta posojila  je  usmerjena v  zagotavljanje  tehnološkega
razvoja  za člane.  Zahvaljujoč  temu kreditu imajo  člani  pametne telefone.  Odplačilo
posojila se izvede v 46 tednih.

POLJSKA

Posojila za mala podjetja za ženske

Banke:
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─ mBank: Posojila za osebe, ki vodijo podjetje, ne več kot 6 mesecev, v višini 30.000 PLN.
To lahko opravite preko spleta.

https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/na-start/kredyty-na-start

─ Aasa Polska: Posojilo za razvoj podjetja do 20.000 PLN. Od prvega dne.

https://aasadlabiznesu.pl

─ Credit Agricole: Posojila za majhna in srednje velika podjetja.

https://www.credit-agricole.pl/male-i-srednie-firmy/kredyty/pozyczka-biznes

─ PKO BP: Zagonska posojila za podjetja.

https://www.pkobp.pl/firmy/kredyty/produkty-kredytowe/pozyczka-na-start

─ ING: Posojila za družbe.

https://www.ingbank.pl/male-firmy/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-dla-malych-firm

Donacije za mala podjetja za ženske

─ EU sredstva: Na tej  strani  lahko vsak podjetnik  ali  bodoči  podjetnik  (tudi  nevladne
organizacije, javni organi itd.) najde zanimive informacije o razpoložljivih sredstvih.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

─ Poljska  agencija  za  razvoj  podjetij:  Na  Poljskem,  poljska  agencija  za  razvoj
podjetništva ponuja posojilni  sklad  le  ženskam,  katere  namen je  podpirati  poklicno
aktiviranje  žensk  in  izboljšati  svoj  položaj  na  trgu  dela  s  spodbujanjem  žensk  k
ustanavljanju  lastnega  podjetja.  Sklad  za  posojila  ženskam  bi  moral  prispevati  k
zmanjšanju problema brezposelnosti v tej skupini. Ženske se lahko prijavijo za posojilo
v znesku med 5.000 in 10.000 EUR (20.000 in 40.000 PLN).

http://en.parp.gov.pl

Davčne spodbude za zagon ženskega podjetništva

Na Poljskem ni ločenih davčnih spodbud za zagon ženskega podjetništva.

Mikrofinanciranje in drugi zagonski skladi za ženske

─ STARTUP  AKADEMIJA: Usposabljanje,  mentorstvo,  inovativne  metode  za  zagon
podjetja, programi pospeševanja.

─ TWÓJ STARTUP: Predinkubacijsko, pravno in računovodsko svetovanje, informacijsko
in tržno svetovanje, usposabljanje.

─ Inkubator  Technologiczny  Podkarpackiego  Parku  Naukowo-Technologicznego:
Pisarne, svetovalne storitve, razvojna podpora.
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─ Przedsiębiorcze  kobiety  2.0: Projekt  je  namenjen  nezaposlenim  ženskam,  ki  jim
pomaga pri ustanavljanju podjetja.

─ AIP: Poslovno  svetovanje,  mentorstvo  in  coaching,  računovodske  storitve,  pravna
podpora, začetno usposabljanje.

GRČIJA

Posojila za mala podjetja za ženske

Banke:

Ko banke financirajo nova podjetja zahtevajo ogled poslovnega načrta. Več skupin preučuje
(preverjajo različne teme) aplikacijo. Da bi se izognili zamudam je pomembno, da je poslovni
načrt čim bolj popoln.

Donacije za mala podjetja za ženske

─ Semenski  kapital:  Semenski  kapital  je  majhno financiranje  za zagon podjetja,  ki  se
navadno daje določenim skupinam prebivalstva, kot so mladi ali brezposelni. Dejansko
ni aktiven.

http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-Ypobolhs-Protasewn-sta-
Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-
kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-
Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-
ths-Prwtoboylias-JEREMIE

─ Partnerski  sporazum  (PA)  2014-2020  (ESPA):  ESPA  je  grški  program,  ki  usmerja
sredstva iz programa Evropske unije za odpravo neenakosti med regijami EU. Znotraj
okvirov  ESPA  vlada  razporeja  sredstva  namenjena  trgovini,  predelavi  ali  primarno
izdelavi.  Vloge  se  oddajo  v  časovno  omejenih  obdobjih,  ki  jih  objavijo  ustrezna
ministrstva in generalni  sekretariat ESPA. Predloge ocenjujejo neodvisni ocenjevalci,
rezultate objavijo, nato pa je za izvajanje vsakega ukrepa na voljo eno do tri leta časa.
Financiranje je lahko odstotek naložbe ali znižanje davka (običajno 40-60%). Potrebni
so dokumenti o izdatkih, ki jih pregledujejo.

Velika prednost ESPA je njena razpoložljivost,  ker pa financiranje sledi stroškom, ni
posebej uporabno za nova podjetja. Še posebej je privlačna možnost kombiniranja z
drugimi oblikami financiranja (bančna posojila, tvegani kapital, itd.).

Med drugim program ESPA 2014-2020 financira naslednje pobude:

zagon in nova podjetja,

nadgradnjo mikro in malih podjetij za razvoj spretnosti na novih trgih,

poslovanje v tujini.
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https://www.espa.gr/en/pages/staticPartnershipAgreement.aspx

─ Grška skupnost v tujini: S krizo v teku je tudi grška skupnost v tujini aktivna. Ustvarila je
nove ukrepe, kot je  Envolve Award Greece, ki se nanaša na brezobrestno posojilo v
višini do 500.000 EUR, s povračilom v petih letih.

https://envolveglobal.org/el/envolve-awards/envolve-greece

Davčne spodbude za zagon ženskega podjetništva

V Grčiji  se  dajejo  spodbude za  spodbujanje  inovacij,  saj  so po novem državnem pravu,
podjetja,  ki  proizvajajo  izdelke ali  zagotavljajo  storitve registracije  patentov,  mednarodno
priznana v imenu podjetja, tri leta oproščena davka od dohodka. Zlasti je mogoče predvideti,
da  so  dobički  podjetja,  ki  izhajajo  iz  prodaje  proizvodov,  za  proizvodnjo  katerih  je
mednarodno priznan patent, v imenu podjetja, oproščeni davka na dohodek tri zaporedna
leta, začenši z uporabo, v kateri  so prvi prihodek od prodaje izdelkov z uporabo patenta.
Oprostitev se odobri tudi, kadar se izdelki proizvajajo v napravah tretjih strank. Oprostitev se
odobri  tudi  za  dobičke,  ki  izhajajo  iz  opravljanja  storitev,  kadar  gre  za  patent,  ki  je  tudi
mednarodno priznan.

Mikrofinanciranje in drugi zagonski sklad za ženske

─ The People’s Trust: People’s Trust ponuja mikro-donacije za grške podjetnike, ki želijo
ustvariti novo podjetje ali razviti obstoječe podjetje, vendar imajo težave pri dostopu do
kreditov. Nepovratna sredstva znašajo do 10.000 EUR na podjetje, ki se zagotovi kot
začetni kapital za novo podjetje ali obratni kapital za obstoječe podjetje. Ta program
financiranja se osredotoča na skupine z nizkim dostopom do drugih oblik financiranja.

http://www.thepeoplestrust.org

─ Mikrofinanciranje (AFI & Eurobank): AFI (Action Finance Initiative) je civilna neprofitna
družba. V Grčiji  so jo ustanovili ActionAid Hellas in francoska organizacija ADIE leta
2014. Eurobank sodeluje z AFI za pomoč pri mikrokreditih (do 15.000 EUR) dolgotrajno
brezposelnim,  osebam,  ki  pripadajo  ranljivim  kategorijam  državljanov  in  mikro
podjetniki  brez  dostopa  do  bančnih  posojil.  Ponujajo  jim  priložnost  za  ustvarjanje
lastnega  delovnega  mesta  (samozaposlitev)  ali  za  razvoj  malih  poslovnih  enot  in
ustvarjanje novih delovnih mest. AFI prevzame predizbor, usposabljanje in mentorstvo
kandidatov. Eurobank izvaja kreditno kontrolo in financiranje.

https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta-upiresies/
xrimatodotiseis/anaptuksiaka/easy-afi
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SLOVENIJA

Posojila za mala podjetja za ženske

Banke:

─ Addiko Bank: Enostavno in hitro posojilo do 7000 EUR brez stroškov odobritve.

www.hipkredit.si

─ Banka Intesa Sanpaolo: Mikrokrediti z nižjo obrestno mero in stroški, pri katerih se v
obdobju odplačevanja posojila dodeli ugoden fiksni mesečni strošek.

www.intesasanpaolobank.si

─ Sparkasse: Atraktivne ponudbe za s.p.

www.sparkasse.si

Finančne storitve:

─ Skupina 8: Posojila v vrednosti 500 ali 1000 EUR.

www.skupina8.si

Regionalna gospodarska zbornica:

─ www.eng.gzs.si  :  Članom  odobrava  posojila  s  subvencijo  dela  obrestne  mere  za
kratkoročna posojila.

Investicijski center podjetja:

─ Podjetniški Naložbeni Center: Hitro spletno posojilo od 1000 EUR do 30000 EUR.

www.pnc.si

Donacije za mala podjetja za ženske

─ Slovenski podjetniški sklad (Slovene Enterprise Fund):  Zagotavlja sredstva za zagon
novoustanovljenih  inovativnih  podjetij:  začetni  kapital  za  nova  inovativna  podjetja,
ugodnejši viri financiranja razvojnih investicijskih podjetij (subvencioniranje, garancije),
spodbujanje zasebnih naložb (lastniški kapital, posojila, garancije).

https://www.podjetniskisklad.si/en

─ Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: Predstavlja podporo za ustanavljanje
in razvoj mikropodjetij.

─ Zavod RS za zaposlovanje: Zagotavlja samozaposlitvene subvencije.
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─ Slovenski  regionalno  razvojni  sklad: Finančne  spodbude  za  začetne  naložbe  na
področju podjetništva, kmetijstva, regionalnega razvoja, finančnih naložb v regionalne
jamstvene sheme, predhodno financirane projekte z odobrenim evropskim skladom,
zlasti v obliki vračljivih sredstev.

─ SID banka: Zagotavlja ugodna finančna sredstva (posojila) za podjetja in zavarovanje
izvoznih poslov.

─ Eko  sklad: Zagotavlja  ugodna  finančna  sredstva  za  naložbe  v  okoljsko  usmerjene
projekte in energetsko učinkovitost.

Davčne spodbude za zagon ženskega podjetništva

Delna oprostitev plačevanja prispevkov do dveh let po prvem vstopu. Za dve leti, za tistega,
ki prvič odpre s.p. in temelji na samozaposlenih, vključno s socialnim zavarovanjem (samo
osebe, ki so vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi samozaposlenih).

Mikrofinanciranje in drugi zagonski skladi za žensko podjetništvo

─ Vstopne  točke  SPOT  (VEM): Ponujajo  osnovne  informacije,  nasvete  in  pomoč  pri
registraciji podjetja in samo registracijo.

─ Podjetniški  inkubatorji: V  Sloveniji  imamo  štirinajst  poslovnih  inkubatorjev.  Nudijo
opremljene pisarne in druge podporne storitve.

─ Univerzitetni  inkubatorji: Nudijo  opremljene  pisarne,  poslovno  svetovanje  in
mentorstvo, brezplačne izobraževalne delavnice:

a) Podjetniški inkubator Univerze v Mariboru

b) Ljubljanski univerzitetni inkubator

c) Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske

─ Tehnološki parki: Nudijo opremljene pisarne, mentorstvo, svetovanje in coworking

─ Iniciativa  Start:up  Slovenija: Ponujajo  osnovne  informacije,  mreženje.  Organizirajo
prireditve, tekmovanja in konference

─ Mreža  European  Enterprise  Network  (EEN): Iščejo  poslovne  partnerje,  nudijo
informacije in svetovanje.

─ Coworking prostori  Coworking MB Hekovnik: Začetek poslovanja,  mreženje,  iskanje
poslovnih partnerjev, informacije, svetovanje, usposabljanje.

─ Gospodarska  zbornica  Slovenije: Svetovanje,  usposabljanje,  pomoč  pri
internacionalizaciji.
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─ Obrtno podjetniška zbornica Slovenije: Svetovanje,  usposabljanje,  izdajanje dovoljenj
za  obrt,  potrdila  EU,  potrdila  za  občasne  obrtne  dejavnosti  v  Republiki  Sloveniji,
dovoljenja za opravljanje prevoza.

─ Program Erasmus za mlade podjetnike: Sofinanciranje podjetniškega usposabljanja -
izmenjava izkušenj med podjetniki znotraj EU.

FRANCIJA

Posojila za mala podjetja za ženske

─ Women-Initiated Guarantee Fund (FGIF): Cilj je olajšati pridobivanje bančnih posojil za
kritje  potreb  po  obratnem kapitalu  in  /  ali  naložb  v  fazi  ustanovitve,  obnovitve  ali
razvoja podjetja.

https://www.afecreation.fr/pid14855/appuis-pour-les-femmes.html

─ The  networks:  Spodaj  navedena  nacionalna  omrežja  so  vam  na  voljo,  da  vas
sprejmejo, obvestijo in spremljajo pri urejanju vašega projekta. Nekatere so namenjene
ženskam ustvarjalkam, druge so namenjene vsem, vendar imajo posebne ukrepe za
ženske, tretje še vedno sledijo podjetjem, ki so jih financirale.

http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-service-des-creatrices.html

─ The BPI France (Javna investicijska banka): BPI je organizacija,  ki je pod nadzorom
države. Spremlja vas pri financiranju in razvijanju. Namesto tega ponujajo vezave in
jamčijo rešitve, ki prepričajo vašo banko, da vas spremljajo v svojih projektih.

http://www.bpifrance.com

─ PRI (Regionalna partnerstva za inovacije):  Odprti so za ustvarjanje inovativnih SMEs,
vendar to ni njihov prednostni cilj.

Poteka v partnerstvu petih regij:  Grand Est  (Alsace,  Champagne-Ardenne,  Lorraine),
Hauts de France (Aquitaine /  Poitou Charentes,  Pays de la Loire,  PACA),  Hauts de
France (Nord Pas de Calais Picardy).

Izbrani so najbolj inovativni projekti. Dodeljenih je največ od 100.000 do 200.000 EUR
na projekt. Ta pomoč omogoči kritje stroškov, povezanih s predhodnimi študijami in
izvajanjem projekta. Izplačuje se v dveh obrokih (70% in 30%).

Projekt SME mora potekati največ 12 mesecev.

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-
innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite

Donacije za mala podjetja za ženske
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─ PRI (Regionalna partnerstva za inovacije):  Odprti so za ustvarjanje inovativnih SMEs,
vendar to ni njihov prednostni cilj.

Poteka v partnerstvu petih regij:  Grand Est  (Alsace,  Champagne-Ardenne,  Lorraine),
Hauts de France (Aquitaine /  Poitou Charentes,  Pays de la Loire,  PACA),  Hauts de
France (Nord Pas de Calais Picardy).

Izbrani so najbolj inovativni projekti. Dodeljenih je največ od 100.000 do 200.000 EUR
na projekt. Ta pomoč omogoči kritje stroškov, povezanih s predhodnimi študijami in
izvajanjem projekta. Izplačuje se v dveh obrokih (70% in 30%).

Projekt SME sme potekati največ 12 mesecev.

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-
innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite

Davčne spodbude za zagon ženskega podjetništva

Ženske podjetnice so predmet številnih posebnih podpor. Ta javnost podjetnikov je predmet
posebne pozornosti,  ki  jim pomaga bolje uresničiti  svoj  project ustvarjanja  ali  okrevanja.
Včasih  se  ženske  podjetniki  soočajo  z  bolj  zapletenimi  osebnimi  situacijami  ali  večjim
zunanjim nezaupanjem. Obstaja posebna pomoč, ki jim pomaga pri napredovanju projekta
ustvarjanja podjetij. Kar zadeva podporo, že nekaj let obstajajo specializirane mreže. Mreža
Les Premières je  ustanovila inkubatorje in podjetniške inkubatorje,  namenjene projektom
ustvarjanja podjetij, ki jih vodijo ženske. Ti ustvarjalni projekti morajo imeti inovativno stran.
Inkubator  zagotavlja  nadaljnje  spremljanje  ustvarjalca  podjetja,  hkrati  pa  gostovanje
poslovnega projekta za eno leto.  Tako je  ustvarjalna poslovna ženska obdana,  da lahko
začne prvo leto svojega poslovanja.

Mreža sile Femmes podpira ženske v drugi polovici njihove kariere (preko 45 let). Pri pripravi
projekta sledijo tisti, ki imajo projekt ustvarjanja ali prevzema podjetja: validacijo projekta,
oblikovanje, uresničitev poslovnega načrta itd. Actionelles podpira tudi ženske pri njihovem
projektu  ustanavljanja  podjetij.  Združenje  poleg  podpore,  vključno  z  odnosom  med
ustvarjalnimi ženskami in izkušenimi lastniki podjetij, ponuja tudi prekinitev izolacije. Ta tri
omrežja niso nujno prisotna na celotnem nacionalnem ozemlju.

Podpiran dostop do financiranja podjetnic

V zvezi z dostopom do financiranja je jamstveni EGALITE Femmes ustanovil France Active
(https://les-aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-ou-repreneuses-d-
entreprise.html).  Gre  za  bančno  garancijo,  ki  naj  bi  olajšala  pridobitev  bančnih  posojil
podjetnic. To jamstvo se lahko uporabi za projekte ustvarjanja, okrevanja ali razvoja podjetij.

Ne izključuje drugih pomoči pri ustanavljanju podjetij. Vendar dopolnjuje sistem podpore za
projekte ustvarjanja in prevzemanja žensk.
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Mikrofinanciranje in drugi zagonski skladi za ženske

Posojilo, ki je na splošno manjše od 25.000 EUR, namenjeno osebam, ki želijo ustvariti ali
prevzeti podjetje, katerega sredstva pa ne zadostujejo za pridobitev običajnega posojila. Da
bi lahko izkoristil  mikrokredite, mora posojilojemalca spremljati  specializirana in pristojna
podporna  mreža,  kot  so  “France  Active”,  “France  Initiative”,  “Boutiques  de  Gestion”  ali
“Fondation of 2e Chance”. Ta omrežja mu bodo pomagala vzpostaviti svoj projekt, raziskati
njegovo prošnjo za financiranje in razviti svojo dejavnost. Glavni akter je ADIE (Združenje za
razvoj gospodarske pobude).

─ ADIE: Senzibilizira, usmerja in obvešča ženske o ustanavljanju podjetij, organizacijo od
leta 2015 pa vsako leto organizira kampanja ozaveščanja žensk.

Spodbuja financiranje  nosilcev  projektov  s  spremljenimi  mikrokrediti  za  podjetja,  ki
nimajo dostopa do bančnih posojil.

Okrepi  podporo  ustvarjalcev  podjetij,  pri  čemer  so  moduli  za  usposabljanje  in
ozaveščanje prilagojeni njihovim posebnostim.

https://www.adie.org/nos-actions/pour-les-femmes

─ France Active: Podjetje France Active je skoraj 30 let podprlo in financiralo podjetja ter
lani mobiliziralo 270 milijonov EUR za servisiranje 7.400 podjetij.

France Active je veliko več kot le omrežje, ki je resnično gibanje zavezanih podjetnikov,
katerih ambicija je zgraditi bolj vključujočo družbo. Poslanstvo podjetja France Active
je pospešiti uspeh podjetnikov in jim dati sredstva za sodelovanje.

https://www.franceactive.or  g  

─ France  Initiative: Od  1.  oktobra  2012  se  nacionalno  združenje  imenuje  Pobuda
Francija. Lokalne platforme in regionalno usklajevanje prav tako spremenijo. To je več
kot samo zamenjava besed. Ta blagovna znamka zdaj izpostavlja izraz, ki je skupen
vsem:  Pobuda,  medtem ko prikazuje  ime ozemlja.  Spremlja  ga logotip,  ki  grafično
odraža  moč  nacionalne  mreže  in  njene  raznolikosti,  povezane  z  njenimi  lokalnimi
koreninami.  Nenazadnje  nosi  podpis,  ki  daje  našemu  skupnemu  delovanju  popoln
pomen: “Mreža, duh”.

http://www.initiative-france.fr

─ BGE:  Že več kot 35 let BGE podpira ustanavljanje podjetij  in si prizadeva, da bi bila
realnost dostopna vsem. S spremljanjem podjetnikov na vseh stopnjah ustvarjanja, od
nastanka do razvoja podjetja, dajejo vsakomur, ki si prizadeva za uspeh.

Kot neprofitno združenje je BGE sestavljena iz 50 združenj, ustanovljenih na ozemljih,
ki  odpirajo  možnosti,  varujejo  pot  podjetnikov  in  ustvarjajo  trajne  rešitve  za
zaposlovanje in lokalni razvoj.
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https://www.bge.asso.fr/nous-sommes/notre-engagement.html

─ 2nd Chance Foundation: Namen Fundacije 2nd Chance je podpora ljudem, starim od
18 do 62 let, ki so šli skozi težke življenjske dogodke in so trenutno v zelo negotovem
položaju,  vendar  imajo  resnično  željo,  da  se  vrnejo  nazaj.  Fundacija  2nd  Chance
ponuja  finančno  podporo  za  izvedbo  realističnega  in  trajnostnega  profesionalnega
projekta: kvalificirano usposabljanje, ustvarjanje ali prevzem podjetja.

http://www.deuxiemechance.org/fr
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3 KAKO PRENESTI DREAMY M-MOBILE APLIKACIJO? 
KAKO UPORABLJATI SPLETNI PORTAL DREAMY M-
LEARNING?

Krzysztof TOMASIK & Paweł MIKŁOSZ, Danmar Computers, Poljska

3.1 UVOD

Mobilna aplikacija Dreamy m-Learning in Dreamy m-Learning portal sta bila zasnovana za
pomoč tistim ženskam, ki izdelujejo ročne izdelke na svojem domu. Z uporabo te mobilo-
digitalne tehnologije bodo lažje prodajale svoje produkte in bile bolj uspešne.

3.2 TEHNIČNE ZAHTEVE

Da  boste  lahko  uporabljali  Dreamy  m-Learning  portal  morate  imeti  internetni  dostop.
Predlagamo, da uporabljate najnovejšo različico spletnega brskalnika po vaši izbiri  (to so
lahko:  Chrome,  Firefox,  Opera  ali  Edge).  Ostali  spletni  brskalniki  in  verzije  imajo  lahko
nekatere nepredvidljive učinke.

Aplikacija  je  dostopna  za  Android  in  iOS  operacijske  sisteme.  Minimalne  zahteve  teh
operacijskih  sistemov pa so:  Android  4.2  in  iOS 8,  a  kljub  temu priporočamo,  da imate
operacijski  sistem  posodobljen  na  najnovejšo  verzijo.  Med  uporabo  aplikacije  je
priporočljivo, da imate stalno povezavo z internetom, saj aplikacija uporablja tudi vsebine na
internetnih povezavah.

3.3 NALAGANJE APLIKACIJE DREAMY M-LEARNING

Aplikacija Dreamy m-Learning je brezplačna, medtem ko je cena dostopa in presnemavanja
odvisna od vašega operaterja, ki vam zagotavlja internetno povezavo.

3.3.1 ZA iOS

1. Zaženite App Store.
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2. Pritisnite na ikono “Search” v desnem kotu vašega zaslona.

3. Vpišite “Dreamy m-Learning” v polje za iskanje in pritisnite gumb Search.

4. Pritisnite na ikono “Get” zraven “Dreamy m-Learning” zapisa.

5. Namestite aplikacijo.

3.3.2 ZA ANDROID

1. Zaženite “Play Store”.

2. Pritisnite ikono s povečevalnim steklom v zgornjem desnem kotu zaslona.

3. Vpišite “Dreamy m-Learning” in pritisnite ikono s povečevalnim steklom.

4. Pritisnite ikono s tremi pikami na desni strani napisa “Dreamy m-Learning” in pritisnite

5. Install izbiro.

3.4 VSEBINA

Modul in portal vsebujeta 9 vsebinskih sklopov:

─ Kako začeti  – Iskanje z Google iskalnikom (poGooglaj)  in ustvari  elektronski  poštni
naslov.

─ Mreženje – Vključevanje Socialnih Omrežij,

─ Priprava za e-podjetje,

─ Registracijski postopki,

─ Upravljanje s tekočim bančnim računom (običajne prakse),

─ Izstavljanje računa,

─ Viri financiranja ženskih podjetij,

─ Kako uspešno prodati izdelek na spletu – embalažiranje in dostava izdelkov na naslov
kupca,

─ Uporabne strategije za povečanje prodaje na spletu.

Vsak modul je razdeljen v štiri dele:

1. Osnovni  koncepti  in  razlaga – To poglavje  predstavlja  uvodno besedilo,  v  katerem
lahko najdete osnovno terminologijo in osnovne ideje e-podjetništva.

2. Aktivno  učenje  –  V  tem  poglavju  so  navedeni  primeri  in  aktivnosti  s  katerimi  se
uporabnik lahko seznani in nauči e-podjetništva.
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3. Test znanja – V tem poglavju lahko uporabnik preveri svoje znanje in ovrednoti kako
napterduje z učenjem.

4. Viri in literatura – V tem poglavju lahko najdete povezave na vire iz katerih so avtorji
črpali informacije ob nastajanju teh vsebin.

Vsako poglavje je razdeljeno v posamezne zaslonske strani. Število teh strani se od poglavja
do poglavja razlikuje glede na obseg vsebine. Te zaslonske strani predstavljajo poglavitni del
mobilne aplikacije.

Slika 6: Stuktura aplikacije.

3.5 KAKO UPORABLJATI DREAMY-M LEARNING APLIKACIJO

3.5.1 MOBILNA APLIKACIJA

Takoj ko zaženete aplikacijo se na zaslonu prikaže glavni zaslon (Slika 7). Na tem zaslonu
lahko izberete katerikoli učni modul.
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Slika 7: Glavna zaslonska slika aplikacije.

Za izbiro  učnega  modula  morate  pritisniti  na  njegov  napis.  Slika  8  prikazuje  vsebino  o
projektu (angl.  About the project),  ki  jo lahko vidite,  če izberete zadnji  napis na glavnem
zaslonu.
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Slika 8: Vsebina “O projektu”.

Slika 9 predstavlja primer učnega modula. Če se želite vrniti nazaj na seznam vseh učnih
modulov pritisnite puščico zraven napisa modula na vrhu zaslonske slike. Pod naslovom
učnega modula (na sliki 9 je to Getting Started) so štiri poglavja, med katerimi lahko izbirate
tako, da nanje kliknete.
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Slika 9: Štiri poglavja učnega modula.

Slika 10 predstavlja primer iz prvega poglavja Osnovni koncepti  in pojasnila (angl.  Basic
concepts and explanations).  Da ponovno prikličemo seznam podpoglavij  lahko kliknemo
puščico  zraven  napisa  poglavja.  Napis  (1/2)  pomeni,  da  imate  trenutno prikazano  prvo
zaslonsko sliko od  dveh.  Da si  pogledate  naslednjo zaslonsko sliko s  prstom podrsajte
desno. Poleg tega se lahko pomikate po vsebini tako, da podrsate tudi navzdol in navzgor,
če je vsebine več kot za en zaslon.
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Slika 10: Primer “Osnovni koncepti in razlage”.

Slika 11 predstavlja primer zaslonske slike iz poglavja Aktivno učenje. To poglavje vsebuje
učne  korake,  ki  po  korakih  vodijo  uporabnika  kako  v  e-poslovanje  in  ga  na  tej  poti
spodbujajo.  Za  uporabnike  iOS  operacijskega  sistema  je  ta  vsebina  dostopna  preko
spletnega brskalnika.
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Slika 11: Primer poglavja Aktivno učenje.

V poglavju Vprašanja, ki je prikazano na sliki 12 se lahko uporabnik testira in preskusi svoje
znanje. Vsak vprašalnik posameznega poglavja vsebuje 10 vprašanj. Vsako od vprašanj je
označeno v zelenem oblačku. Možni odgovori pa se nahajajo v modrih označbah z le enim
možnim odgovorom. Da izberete vprašanje morete le klikniti nanj in pojavilo se bo naslednje
vprašanje.
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Slika 12: Primer vprašanja.

Ko  uporabnik  zaključi  z  vprašalnikom  se  pojavi  okno  s  končno  oceno  odgovorov,  ki  je
podana v obliki odstotka, kot prikazuje slika 13. Če uporabniku splošna ocena ni po godu,
naj ne skrbi, saj lahko vprašalnik reši poljubnokrat.
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Slika 13: Primer končnega rezultata.

V poglavju  Literatura (prikazano na sliki  14) lahko uporabnik najde vse vire iz katerih so
avtorji  črpali  gradivo za pripravo učnih modulov.  Pogosto so podani v obliki  interaktivne
povezave,  tako da lahko kliknete nanj  in  v  brskalniku se vam bo odprla  stran z dotično
vsebino, kjer lahko preberete več.
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Slika 14: Primer virov gradiva.

3.6 SPLETNI PORTAL

Vsebina na spletnem portalu je enaka kot tista v mobilni aplikaciji.  V tem poglavju bomo
opisali le pomembnejše razlike.

Do spletnega portala  lahko dostopate tako,  da odprete spletni  brskalnik,  vtipkate naslov
povezave in pritisnete ENTER. Slika 15 prikazuje glavno zaslonsko sliko tega portala.
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Slika 15: Glavna zaslonska slika spletnega portala.

Na levi strani zaslonske slike lahko najdete seznam vseh učnih modulov (Slika 16). Če želite
prikazati vsebino poljubnega modula morate le klikniti nanj. Prikazala se bo vsebina modula
z naslovom le-tega na vrhu zaslona in avtorji gradiva.

Pod  in  nad  vsebino  boste  našli  dva  gumba:  Next in  Previous,  ki  vam  bosta  služila  za
navigacijo po posameznem modulu. Lahko opazite, da je gumb Previous na Sliki 16 delno
prosojen.  To  nakazuje,  da  je  ta  zaslon  začetek  te  vsebine  in  ne  morete  prikazati
predhodnega dela vsebine. Podobno funkcijo ima prosojen gumb Next, ki nakazuje, da gre
za zadnjo zaslonsko stran tega modula.
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Slika 16: Vsebina in naslov učnega modula.

Da  izberete  odgovor  na  vprašanje  morate  označiti  polje  pred  odgovorom,  za  katerega
menite,  da je pravilen. Ko ste izbrali  pravilen odgovor,  nato lahko kliknete gumb  Submit.
Takoj  za tem boste usmerjeni  na naslednje  vprašanje.  Podobno kot  v  mobilni  aplikaciji,
boste na koncu dobili podatek o uspešnosti vašega odgovarjanja.
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Slika 17: Primer vprašalnika v spletnem portalu.

Kot smo že pri mobilni aplikaciji  omenili,  je tudi v spletnem portalu tako, da je na zadnji
strani vsebine gumb Next prosojen. Tako nakazuje, da ste na zadnji zaslonski sliki poglavja
učne vsebine (slika 18). Na tem mestu so zbrani viri, ki so jih avtorji uporabljali pri pisanju
vsebine in so interaktivne povezave na katere lahko kliknete ter preberete več o neki vsebini.
Poleg  te  možnosti  lahko tudi  kliknete  gumb  Previous in  greste  na prejšnjo  stran  ali  pa
ckliknete na povezavo do naslednjega modula ter se naučite naslednji vsebino.
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Slika 18: Zadnja zaslonska slika z viri vsebine poglavja.
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4 FAQ – POGOSTO POSTAVLJENA VPRAŠANJA

Altan DIZDAR & Ertugrul DIZDAR, ORKON INTERNATIONAL ENGINEERING TRAINING
CONSULTING INC, Ankara, Turčija

4.1 VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA STRUKTURO PROJEKTA

Kako lahko vzpostavim kontakt z DREAMY m-LEARNING projektom?

Lahko se obrnete na:

dreamy.learning@gmail.com

afikad@afikad.org.tr

altan.dizdar@orkon.info

alev.soylemez@gmail.com

tajnistvo@pef.uni-lj.si

Kaj je cilj sledenja projektu DREAMY m-LEARNING?

Lahko  služite  z  izdelki  domače  obrti  z  delom  na  domu,  s  pomočjo  sledenja  našemu
DREAMY m-LEARNING projektu.

Kateri izdelki so v vašem projektu?

V glavnem imamo:

─ Spletno stran: www.dreamy-m-learning.org,

─ Nacionalna poročila,

─ Module m-training tečajev,

─ Mobilne aplikacije za iPhone in Androide ter

─ Dreamy m-learning priročnik.

Kakšen je namen uporabe mobilnih naprav pri projektu DREAMY m-LEARNING?

Mobilne  naprave  imajo  velik  potencial  za  širši  dostop  pri  izobraževanju  odraslih  in  jim
podpirajo  pri  možnostih  formalnega  in  neformalnega  izobraževanja.  Njihov  namen  je,
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nudenje pomoči pri doseganju digitalnih in podjetniških veščin, pri prodaji lastnih izdelkov
domače obrti preko spleta, z učinkovito uporabo pametnih telefonov. V skladu s ciljem je
projekt  izdelal  preprosto  programsko  platformo,  ki  je  bila  razvita  za  pametni  telefonski
aplikaciji  iOS in  Android,  mobilno  večjezikovno platformo,  na  kateri  je  vsebina  dostopna
uporabnikom. Istočasno je dostopna tudi preko spleta.

Kdo ima lahko koristi od vašega projekta, ali imate kakršnekoli omejitve?

Ne, nimamo omejitev pri uporabi projekta, vsi se lahko pridružijo našemu projektu.

Katere države so vključene v vaš projekt?

Turčija, Francija, Grčija, Poljska in Slovenija.

Od kod se financira projekt?

Projekt financirata Turška nacionalna agencija in Evropska komisija.

Ali je možno biti partner v projektu?

Ne, zdaj ne, lahko pa ste partner pri naslednjem projektu.

V katerih jezikih lahko najdemo projektno dokumentacijo?

Ozadje in analizo potreb, ter stanje Art_SOTA:

─ angleški jezik

─ francoski jezik

─ grški jezik

─ slovenski jezik

─ poljski jezik

─ turški jezik

m-Training tečaj:

─ angleški jezik

─ francoski jezik

─ grški jezik

─ slovenski jezik

─ poljski jezik

─ turški jezik

Dreamy m-Learning spletni portal:
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─ angleški jezik

─ francoski jezik

─ grški jezik

─ slovenski jezik

─ poljski jezik

─ turški jezik

Mobilno aplikacijo in spletni vmesnik:

─ angleški jezik

─ francoski jezik

─ grški jezik

─ slovenski jezik

─ poljski jezik

─ turški jezik

Dreamy m- Learning priročnik:

─ angleški jezik

─ francoski jezik

─ grški jezik

─ slovenski jezik

─ poljski jezik

─ turški jezik

Kako se imenuje mobilna aplikacija?

Ime mobilne aplikacije je “DREAMY m-LEARNING”.

Kako lahko prenesem aplikacijo?

Aplikacijo lahko prenesete prek povezave: https://dcnet.eu/dreamy/dreamy.apk

Kakšen telefon naj uporabim za mobilno aplikacijo?

Za uporabo mobilne aplikacije lahko uporabljate vse vrste pametnih telefonov.
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4.2 SPLOŠNA VPRAŠANJA O VSEBINI PROJEKTA

Kakšne so razlike med internetom in spletom?

Internet,  ki  povezuje računalnik z drugimi računalniki po vsem svetu, je način prenašanja
vsebine. Za dostop do svetovnega spleta in katerekoli spletne strani ali druge vsebine, ki jo
vsebuje,  morate dostopati  preko interneta.  (Kakšna je  razlika med svetovnim spletom in
internetom  ?,  b.d).  Splet  je  del  interneta  za  izmenjavo  informacij.  Splet  uporablja  tudi
brskalnike,  kot  sta  Google  ali  Internet,  za  dostop  do  spletnih  dokumentov,  imenovanih
spletne strani, ki so med seboj povezane prek hiperpovezav.

Kaj je Google+?

Gre za Googlov projekt socialnega mreženja, ki je zasnovan tako, da posnema način, kako
ljudje tesneje sodelujejo brez povezave, kot je to v drugih storitvah socialnega mreženja.

Kaj je Wikipedia?

Je  brezplačna  spletna  enciklopedija  z  odprtimi  vsebinami,  ustvarjena  s  skupnim
prizadevanjem  skupnosti  uporabnikov,  znanih  kot  Wikipedijci.  Vsak,  ki  je  registriran  na
spletnem mestu, lahko ustvari članek za objavo; registracija ni potrebna za urejanje člankov.

Kaj je LinkedIn?

To je spletno mesto za družabno mreženje, ki je zasnovano posebej za poslovno skupnost.
Cilj  te  spletne strani  je  registriranim članom omogočiti,  da vzpostavijo  in  dokumentirajo
mrežo ljudi, ki jih poznajo glede na strokovnost in jim zaupajo.

Kako in kje lahko prodajamo lastne izdelke domače obrti preko spleta?

Internet je edinstven tržni prostor za promocijo in prodajo ročno izdelanih izdelkov strankam
po vsem svetu.

Katera so imena najboljših spletnih strani za prodajo obrtniških izdelkov?

Etsy, Amazon, Bonanza, eBay, ArtFire, DaWanda, Zibbet.

Zakaj so slike izdelkov pomembne?

Čas,  v  katerem  živimo,  je  takšen,  da  je  vizualnost  velikega  pomena.  Ko  si  ljudje  nekaj
zamislijo ali  naredijo,  vedno kreirajo obliko v svojih mislih.  Človeški um zna preoblikovati
nekaj, kar je abstraktno v konkretno.

Zato ima vizualnost predmetov velik pomen pri prodaji izdelkov domače obrti.
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Kako lahko svoje izdelke prodajamo na Instagramu?

Prodaja vaših izdelkov na vaši spletni strani že dolgo ni več edini možen način za povečanje
dobička.  Z  vedno  večjo  priljubljenostjo  socialne  trgovine,  nikoli  ni  bilo  več  možnosti  za
prodajo  preko  spleta  in  promocijo  vaše  blagovne  znamke.  Z  več  kot  700  milijoni
uporabnikov,  Instagram  postaja  hitro  rastoča  oblika  socialne  trgovine.  Približno  80
odstotkov sledilcev Instagrama sledi poslu na Instagramu in 60 odstotkov jih pravi, da ga
uporablja za odkrivanje novih izdelkov.

Kako izbrati pravi logotip?

Ko se odločate oblikovati logotip, morate imeti v mislih nekaj stvari, ki bodo vašemu podjetju
pomagale pri identiteti blagovne znamke, ki si jo zasluži.

Če  želite  imeti  za  vaše  podjetje  kreativni  logotip,  poskusite  pridobiti  nekaj  inspiracij  za
logotip tako, da si ogledate koncepte uspešnih znamk.

Kakšna je cenovna strategija za e-poslovanje (določanje cene za moj izdelek)?

Pri spletnih nakupih je najboljše, če je izdelek označen skupaj s ceno. Za stranko bo nakup
izdelka lažji, če bo dobro oblikovan izdelek na platformi viden s svojimi stroški.

Kakšna je razlika med trgovskim imenom in blagovno znamko?

Ime  podjetja  /  trgovine  je  ime  ali  način,  ki  pomaga  identificirati  posel,  podjetje  ali
posameznika.  To je uradno ime, pod katerim se omenjeni  subjekt ali  posameznik odloči
poslovati  (Ime  podjetja  v  primerjavi  s  Trgovskim  imenom,  Ali  poznaš  razliko?,  2017).
Blagovna znamka je beseda, besedna zveza, logotip, simbol, oblika, barva ali kombinacija
enega ali  več  teh elementov,  ki  razlikuje  proizvode /  storitve  enega podjetja  od storitev
drugega (Cameron 2017; Shravani, 2017).

Kakšna je razlika med imenom podjetja in uradnim imenom?

Poslovno ime podjetja je uradno ime osebe ali subjekta, ki je lastnik podjetja.

To  je  pravno  ime  podjetja.  Ime  podjetja  se  uporablja  v  vladnih  obrazcih  in  aplikacijah
(Cameron, 2017).

Kdaj je treba uporabiti pravno ime ali trgovsko ime?

Pravno ime je potrebno uporabiti pri komuniciranju z vlado ali drugimi podjetji. Pravno ime
podjetja se mora uporabiti na primer pri vložitvi davčnih napovedi, nakupu nepremičnin ali
pisanju čekov. Podjetje lahko uporablja trgovsko ime za namene oglaševanja in trgovine.
Pogosto je to ime, ki ga splošna javnost vidi na plakatih, internetu in oglasih (Poslovno ime
podjetja, trgovska imena in pravna imena, 2018). V osnovi je pravno ime za vladne postopke,
trgovsko ime je za odnose z javnostmi
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Kaj je registracija blagovne znamke?

Razvoj in lansiranje nove blagovne znamke zahtevata velike vložke finančnega, miselnega in
čustvenega kapitala, zato mora biti  registracija blagovne znamke ali  pravna zaščita nove
blagovne znamke prednostna naloga vsakega novega poslovnega podviga. To velja, če je
nova  znamka  novo  podjetje,  nov  izdelek  ali  storitev  ali  novo spletno  poslovanje  (Kaj  je
registracija blagovne znamke, 2018).

Kako registrirati blagovno znamko za ime podjetja?

Vsaka država ima svoj lastni urad ali pisarno za registracijo blagovnih znamk ali logotipov.
Prav  tako  ima  vsaka  država  različne  postopke,  skladno  z  zakoni  in  predpisi  držav.  Za
registracijo  blagovne  znamke  mora  družba  ali  odgovorna  oseba  plačati  pristojbino  za
registracijo.

Kako odpreti poslovni bančni račun za zagon lastnega novonastalega podjetja?

Poslovni  bančni  račun  vam  omogoča,  da  lažje  spremljate  stroške,  upravljate  plače
zaposlenih, prenašate finančna sredstva vlagateljem, prejemate plačila in plačujete račune
ter natančneje načrtujete svoj proračun. Ustvarjanje poslovnega bančnega računa zahteva
preproste korake za hitro delovanje (Agrawal, 2016):

─ določite kakšne račune potrebujete,

─ izberite svojo banko,

─ pridobite ime vašega podjetja,

─ uredite dokumentacijo za pripravljenost sprejema plačil.

Kakšna je razlika med kreditno in debetno kartico?

Kreditna kartica je kartica, ki vam omogoča, izposojo denarja na podlagi kreditne vrednosti,
ki  je  znana  kot  limit  ali  vrednostna  omejitev  kartice.  Kartico  uporabljate  za  osnovne
transakcije,  ki  se  nato zavedejo na računu.  Debetne kartice  črpajo  denar  neposredno iz
vašega tekočega računa, ko opravite nakup. To lahko traja nekaj dni, zato se lahko zadrži,
preden se transakcija izvede (Caldwell, 2009).

Kaj plačilni sistem e-trgovine?

Plačilni  sistem e-trgovine (Kaj je e-plačilni sistem?, 2017) je način izvajanja transakcij  ali
plačil blaga in storitev preko elektronskega medija, brez uporabe čekov ali gotovine.

Kaj je nastavitev samodejnih plačil?

Avtomatično plačilo računov (Kagan, 2008) je prenos denarja,  ki  je predviden na vnaprej
določen datum za plačilo ponavljajočega se računa. Avtomatska plačila računov so rutinska
plačila iz bančnega, posredniškega ali vzajemnega računa dobaviteljem.
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Kako lahko sprejemamo spletna plačila s kreditno kartico, debetno kartico ali PayPal-om?

Omogočiti strankam, da plačajo s kreditno kartico na vaši spletni strani, je najbolj osnovna
oblika sprejemanja spletnih plačil. Če želite svojim strankam ponuditi to možnost, se boste
odločili, ali želite imeti svoj namenski trgovski račun ali boste uporabili posredniški imetniški
račun. Mala podjetja ali organizacije, ki želijo sprejemati plačila kreditnih kartic na spletu za
storitve, naročnine ali izdelke, ki se prodajajo preko spleta, lahko gumb PayPal dodajo na
katerokoli spletno mesto (Gable, 2019).

Kaj zahteva varen spletni plačilni sistem, ko ga želimo uporabiti?

Spletna varnost  (Brophy,  2019) je  nekaj,  kar  nas zadeva vse kot  potrošnike.  Za lastnika
podjetja  je  še bolj  pomembna.  S spletnimi  plačili  prevzemate odgovornost  za varovanje
podatkov vaših strank,  varno upravljanje le-teh je lahko drago breme. Z uporabo plačil  v
skladu s PCI standardom, je lahko bolj enostavno. Skladnost s PCI se nanaša na pravila in
predpise, ki urejajo varstvo podatkov.

Kakšne so rešitve spletnih plačil s kartico, računom in preko banke?

Spletna plačila (Definicija spletnih plačilnih sistemov, b.d.) potekajo takoj, zato so priročna in
prihranijo veliko časa.

Tako imenovane “spletne denarnice” omogočajo svojim strankam:

1. Spletno plačilo z razkritjem podrobnih podatkov o kreditni kartici.

2. Plačilo računa.

3. Plačilo na bančni račun.

Kaj je virtualna prodajna točka (POS)?

Virtualni POS (Mobilna plačilna rešitev MyPOS, 2018) Terminal. Je način plačila, ki omogoča
spletnim trgovcem in prodajalcem storitev ročne odobritve kartičnih transakcij, ki jih sproži
kupec. Ta proces razširi nabor plačil in skrajša čas plačilnega procesa ter prinaša dodatno
varnost.

Kako lahko ustvarim elektronski podpis?

Nove poslovne priložnosti so se pojavile s prenosom papirnih transakcijskih sistemov po
spletu. Uporaba vašega elektronskega podpisa v poslovnih papirnih procesih, kot so vaši
računi, pogodbe, e-pošta itd., je pomembna za izboljšanje vašega poslovanja. Obstaja veliko
platform  za  prenos  elektronskega  podpisa  preko  mobilnih  telefonov.  Ena  izmed  njih  je
DocuSign.  DocuSign  je  brezplačna  in  priročna  platforma  za  elektronski  podpis,  ki  se
uporablja na mobilnih telefonih. Na voljo je za: iPhone, iPad, Android in Windows.
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Kako deluje mikrofinanciranje?

Mikrofinančne  institucije  nudijo  posojilojemalcem  “mikrokredite” skupaj  s  pomočjo
(financiranje novega posla ali načrta širitve, plačevanje nujnih družinskih potreb, olajšanje
mobilnosti za pridobitev zaposlitve itd.), navkljub temu, da ti posojilojemalci ne zagotavljajo
trdnega  jamstva  odplačevanja.  Dohodek,  ustvarjen  z  mikrokreditom,  posojilojemalcem
omogoča poplačilo posojila.

Kaj lahko ponudijo poslovni angeli?

Poslovni angeli lahko ponudijo:

─ denarno  injekcijo  za  sorazmerno  majhne  zneske,  ki  sicer  ne  bi  bili  na  voljo  preko
tveganega kapitala,

─ pogosto sledijo kasnejšim krogom financiranja za isto podjetje,

─ splošno zanimanje, da se vključijo v projekt tako, da delujejo kot vodnik ali mentor,

─ da investirajo svoj  čas in zagotavljajo  povezave z njihovim večjim omrežjem,  da bi
podjetniku pomagali pri novem poslovnem podvigu.

Ali obstajajo sredstva za ustanoviteljice?

─ 500 Women: Financiranje najboljših ženskih ustanoviteljic,

─ Astia: Omrežje, ki ponuja dostop do kapitala in usposabljanje / podporo podjetnicam,

─ BBG  (Built  By  Girls)  Ventures: Vlaga  v  novoustanovljena  podjetja  za  potrošnike
interneta z vsaj eno žensko ustanoviteljico,

─ Chloe Capital: Podjetja  za  tvegani  kapital  v  fazi  vlaganja,  ki  so se  osredotočila  na
podjetja, ki jih vodijo podjetnice,

─ Female Founders Fund: Vlaga v novoustanovljena podjetja,  ki jih vodijo ženske, v e-
trgovino, platforme in storitve, ki jih omogoča splet,

─ Golden  Seeds: Mreža  poslovnih  angelov  -  vlagateljev  in  sklad,  ki  vlaga  v  ženska
podjetja,

─ Intel Capital Diversity Fund: Sklad, ki  vlaga v novoustanovljena podjetja,  ki jih vodijo
ženske in v manjšinsko vodena podjetja,

─ Mergelane: Pospeševalnik in investitor v novoustanovljena podjetja, ki jih vodijo ženske
(Boulder, CO),

─ Next Wave Impact: Inovativen sklad tveganega kapitala za učenje v začetni fazi dela,

─ Pipeline  Fellowship: Ženske investitorke,  ki  vlagajo  v  socialna podjetja,  ki  jih  vodijo
ženske,
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─ Valor Ventures: Sklad s sedežem v Atlanti, ki financira ženske ustanoviteljice,

─ Women’s Venture Fund: Pomaga podjetnicam prek tečajev, svetovanja, kreditov in še
več.

Kaj je učinkovit transport in strategija njegove izvedbe?

Dostava  blaga  je  eden  od  ključnih  korakov  učinkovitega  zagotavljanja  izdelka  stranki  z
idealnimi stroški, vezanimi na proizvodnjo vašega izdelka, da se doseže kupca in prejme
plačilo.  Za  varno  dostavo  izdelka  z  učinkovitimi  stroški  za  stranko,  je  treba  upoštevati
nekatere dejavnike, kot so destinacija, specifikacija vsebine, teža, mere itd.

Je bolje, če kupcem ponudimo brezplačno dostavo?

Brezplačna dostava se lahko določi  za minimalno količino naročila  ali  najmanjše število
artiklov. Ponudba brezplačne dostave je eden od načinov, da se pridobi pozornost strank.
Na  splošno  velja,  da  omemba  „brezplačne  dostave“  zagotavlja  pri  prodaji  pomembno
prednost pred konkurenti na istem področju. (Blagovna znamka proti blagovni znamki: Vse,
kar morate vedeti, 2018).
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5 PRAKTIČNI NASVETI IN NAČINI ZA USPEŠNO 
VKLJUČEVANJE V DIGITALNE TRGE IN SKUPNOSTI 
SOCIALNIH MEDIJEV

Janez JAMŠEK, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, Turčija

Digitalni marketing je trenutno zelo pomembna priložnost za mikro podjetja ker ima velik
vpliv  na  njihov  uspeh.  Čeprav  se  njegovo  okolje  hitro  spreminja,  pridobiva  vedno  večji
pomen.  Ključne  sodobne  strategije  za  vzpostavljanje  dobrih  odnosov  s  strankami  so:
privabljanje kupcev, vključevanje njihovih interesov in soudeležbe strank, ohranjanje strank,
učenje strankinih preferenc in povezovanje s strankami.

5.1 DIGITALNI MARKETING

Digitalni marketing ustvarja priložnosti za razvoj uspešnega podjetništva na način, ki prej ni
bil  mogoč  za  mala  podjetja  (Eid  in  El-Gohary,  2013),  in  postaja  vse  pomembnejši  vir
konkurenčne prednosti  tako na trgu podjetji  kot trgu potrošnikov (Leeflang et  al.,  2014).
Obstoječa  literatura  kaže,  da  je  digitalizacija  v  vseh  njenih  variacijah  povezana  z  rastjo,
uspešnostjo  in  konkurenčnostjo  malih  podjetij.  Vloga  človeškega  kapitala  v  rasti
mikropodjetij je lahko celo večja kot v malih podjetjih (Clark in Douglas, 2014).
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Slika 19: Digitalna marketinška orodja za grajenje dobrih odnosov s strankami (Nikunen,
2017).

Podjetnik lahko doseže pozitiven učinek, če je seznanjen z alternativnimi digitalnimi orodji in
kako  jih  je  mogoče  uporabiti.  Digitalni  tržni  model,  slika  19,  prikazuje  faze  (a-d)
vzpostavljanja  odnosov  s  strankami  prek  digitalnega  trženja,  pri  čemer  vsebuje  vsak
element veliko različnih dejavnikov, ki jih morajo podjetja upoštevati.

(a)  Prvi  element,  privabljanje  kupcev,  pokriva,  kako lahko podjetja  prepričajo  stranke,  da
obiščejo njihovo spletno stran. Ustvarjanje ustrezne spletne strani je potrebno za uspešno
digitalno trženje  (Rahimnia  in  Hassanzadeh,  2013).  Eid in  El-Gohary  (2013)  navajata,  da
vsebujejo spletne strani kot digitalno orodje priložnosti za hitro in gospodarno doseganje
številnih trgov. Trženje z vsebinami je postalo ena najpomembnejših strategij za podjetja, ki
želijo  povečati  dobiček z oglaševanjem izdelkov in  storitev na konkurenčnih in  omejenih
trgih  (Rahimnia  in  Hassanzadeh,  2013).  Na trženje  spletnih  mest  in  vsebin  vplivata dva
elementa, vzpostavljanje odnosov s strankami - vključevanje interesa strank in sodelovanja
z  njimi  ter  ohranjanje  strank.  Aktivno ter  stalno  prenavljanje  in  dinamičen  razvoj  vsebin
spletnih strani sta ključni strategiji, saj se potrošniki ne vrnejo na spletne strani brez razloga
(Teo,  2005).  Facebook  je  eno  izmed  najbolj  znanih  digitalnih  orodij,  ki  jo  samostojno
izkoriščajo mikropodjetja. V svoj poslel so ga vzeli bolj ali manj,  da so s svojim profilom
poudarili,  kje  delujejo.  Eno  izmed  najbolj  koristnih  orodij  pri  uporabi  te  strategije  je
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optimizacija  iskalnikov  (Teo,  2005).  Trženje  iskalnikov  in  analitična  orodja  so  najbolj
stroškovno učinkovita in uporabna digitalna orodja za mikro podjetja.

(b)  Vključevanje  interesa  in  soudeležbe  strank,  je  ciljano  na  spodbujanje  interakcij  in
transakcij, potem ko so stranke prepričane, da obiščejo spletno mesto. Na primer, trženje
vsebin  in  e-poslovanje  se  lahko  uporabita  kot  instrument  za  ustvarjanje  zanimanja  za
sodelovanje pri  prodajnih transakcijah in naročilih  na novice (Teo,  2005).  Medtem ko se
mikropodjetja  zavedajo  pomena  spletnih  strani  imajo  samostojni  podjetniki  na  svojem
spletnem mestu največkrat le kontaktne podatke. Predhodni okvir za ta element so spletni
dnevniki,  vsebinski marketing, spletna stran in e-trgovina.  Druga orodja,  ki  jih uporabljajo
mikropodjetja,  so  običajno  videoposnetki,  ki  so  objavljeni  na  YouTubu,  optimizacija
iskalnikov in elektronska pošta.

(c) Tretji element, ohranjanje strank, se osredotoča na to, da se stranke vrnejo na spletne
strani podjetij. Potrebno je stalno vzdrževanje komunikacije pri gradnji odnosov s strankami.
Neprestana uporaba virov je bistvenega pomena za digitalni marketing (Kierzkowski et al.,
1996).  Mikro  podjetja,  ki  delujejo  že  dlje,  razumejo  pomen  tega  elementa,  medtem  ko
novoustanovljena  podjetja  nimajo  veliko  bazo strank.  Možna orodja  so blogi,  Facebook,
vsebinski marketing, e-pošta in spletna stran.

(d)  Učenje  strankinih  preferenc vključuje  zbiranje  informacij  o  sedanjih  in  potencialnih
kupcih preko spletnih raziskav. Zagotavljanje prilagojenih izdelkov in storitev lahko ustvari
edinstvene  občutke  med  strankami.  Mikro  podjetja  so  vedno  bolj  zainteresirana  za
avtomatizacijo gotavljanja strankinih preferenc, da bi ugotovili, s katerimi izdelki so se kupci
seznanili na njihovi spletni strani. Do kupcev lahko tako dostopamo tudi preko določenega
izdelka (iz njihovega interesa). Trend pristopa podjetij je zlasti v skrivnem seznanjevanju z
interesi strank, medtem ko se ankete prek e-pošte in Facebooka pri učenju o strankah le
redko uporabljajo.

(e) Povezovanje s strankami pomeni individualizirano komunicijo, ki je ključna strategija pri
zagotavljanju vrhunske vrednosti za stranke. Ta, peti element, je kritičen, saj je v številnih
primerih  potreben  kot  izhodišče  digitalnega  trženja  za  izboljšanje  obstoječih  poslovnih
dejavnosti (Kierzkowski et al., 1996). Podjetja morda nimajo dovolj informacij o preferencah
strank  in  jih  ne  poznajo  zadostno da bi  na  lahko na njihovi  oblikovali  svoje  prilagojene
strategije.  E-pošta  je  primer  enega  od  petih  elementov  digitalnih  orodij  (Teo  2005).  Ta
element je pogosto zapostavljen v mikro podjetjih. Tisti,  ki se zavedajo petega elementa,
poskušajo omogočiti osebno komunikacijo, vendar je tega v digitalni obliki še zelo malo. Še
vedno  ni  razumevanja,  da  bi  lahko  tam  služili  strankam.  Pomembnost  komunikacije  s
strankami še ni razumljena. Priznana orodja v teoretičnem okviru so Facebook, e-pošta in
internet.  Pomen  mobilnega  trženja  je  ogromen  za  vsa  podjetja,  tudi  za  mikro  podjetja.
Podjetja danes trženja ne izvajajo, ki ni združljivo z mobilnim trženjem. Mobilno trženje je
postalo priljubljeno, ko je odzivna spletna stran postala stroškovno učinkovita.
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5.2 BUSINESS FACEBOOK STRAN

Poleg  zasebnega  profila  lahko  na  Facebooku  odprete  račun,  ki  je  namenjen  malemu
podjetju.  Lastniki  malih  podjetij,  ki  uporabljajo  spletišča  za  socialno  mreženje,  lahko
učinkovito promovirajo  svoje poslovanje.  Eden najboljših načinov je  z uporabo poslovnih
strani Facebooka (FBP) (Gregory, 2018).

Poslovna  stran  na  Facebooku  omogoča  neposredno  komunikacijo  s  ciljno  publiko.
Oboževalci so tam, ker se zavedajo vašega podjetja in želijo izvedeti več. Iz vaše Facebook
strani  zagotovo pričakujejo  koristne informacije.  Poleg  zagotavljanja  koristnih  informacij
lahko tudi sami od oboževalcev, oziroma sledilcev zbirate koristne informacije. Facebook-ov
insights  ponuja  koristne informacije  o  vaših  oboževalcih  in  njihovih  interakcijah  na  vaši
strani.  Kot mikrokozmos vašega ciljnega trga lahko vaši oboževalci na Facebooku veliko
povejo  o  tem,  kaj  si  želijo  s  pomočjo  interakcije,  komentarjev  in  povratnih  informacij.
Upoštevati je treba tudi skupine Facebook. FBP ponuja večjo izpostavljenost potencialnim
strankam. Ciljno lahko usmerite ljudi, ki že imajo zanimanje za vaše področje poslovanja.
Skoraj gotovo je, da bodo mnogi od njih dali vašo stran všečkali. Če ste lokalno podjetje,
usmerite oglase na ciljne stranke v polmeru 10-20 km. Oglasi vas lahko stanejo več, vendar
so možnosti všečkov in potencialnih strank bolj natančno in ciljno usmerjene.

Socialne povezave in pristna komunikacija so sestavni  deli  družbenih medijev. Facebook
omogoča priložnost, da svoji blagovni znamki priložite obraz, ime in osebnost. Na tak način
boste lahko humanizirali svoje podjetje. Medtem ko lahko vaša Facebook stran predstavlja
vaše  podjetje,  vam  omogoča  tudi,  da  pokažete  človeško  stran  vašega  podjetja  prek
pogovorov  ena-na-ena,  osebnih  malenkosti  in  ne-poslovne  interakcije.  Tudi  če
avtomatizirate  dele  vaše  dejavnosti  v  družabnih  medijih,  se  lahko  umestite  v  zmerno
količino živih komunikacij na kraju samem, da ustvarite bogatejše, bolj “človeške” odnose.

Strani  na  Facebooku  so  odlično  mesto  za  zbiranje  vaših  strank,  potencialnih  strank  in
oboževalcev,  da zagotovijo preglede,  izmenjujejo  mnenja,  izražajo zaskrbljenost  in nudijo
povratne informacije.  Skupnost lahko ustvarite na svoji  strani  Facebook na več načinov,
vključno z:

─ objavljanjem koristnih, pomembnih in zanimivih povezav,

─ naprošanjem oboževalcev, da prispevajo s komentarji,

─ organiziranjem tekmovanj in promocij,

─ zagotavljanjem prostora za preglede in druge povratne informacije,

─ ponujanjem spodbud za dejavnosti na strani.
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Če  ustvarjena  Facebook  stran  za  vaše  podjetje  uspešno  združuje  ljudi,  lahko  razvijete
zvestega naslednika,  ki  bo še naprej  rasel.  Še več,  FBP zbira predloge v obliki  e-poštnih
naslovov,  tako da se lahko obrnete na svoje  spremljevalce tudi  zunaj  Facebooka.  To je
dokazan  sistem  združevanja  s  tekmovanji,  darili  in  novicami.  Previdni  morate  biti  kako
uporabljate svoje vodnike. Redno jim pošljajte novice po e-pošti, vendar ne več kot enkrat ali
dvakrat  na teden.  Novice naj  obsegajo  koristne informacije,  ki  jih  tudi  vodijo  do vašega
spletnega mesta, kjer lahko postanejo vaše stranke. To je tudi način za ustvarjanje lojalnosti
vaše blagovne znamke. Če boste dosledno zagotavljali dragocene in zabavne vsebine, bodo
vaši privrženci ostali zvesti, tudi če delate napake. Danes ljudje gledajo na spletu, da najdejo
podjetja,  ki  jih  kupujejo,  in  v  glavnem iščejo  družbene medije.  Če vas vaši  spremljevalci
vidijo, da ste aktivni in odzivni, je veliko bolj verjetno, da bodo poslovali z vami kot s podjetji,
ki nimajo prisotnosti na Facebooku ali imajo strani, ki se počasi nalagajo.

Facebook  je  lahko  učinkovit  način  za  usmerjanje  prometa  na  spletno  mesto  in  spletni
dnevnik podjetja. Vaše objave, povezave in druga dejanja, ki jih vsebuje vaša javna Facebook
stran,  vam lahko omogočijo  tudi  optimizacijo  iskalnikov  (Search  Engine Optimization  ali
SEO), če jih indeksirajo iskalniki. S hitrostjo socialnih medijev in z novo utežjo, ki se doda
informacijam, ki si jih delijo socialni kanali, vam lahko Facebook stran, polna bogate vsebine,
pomembne za vaše podjetje,  pomaga povečati uvrstitev iskalnikov.  Pametni  lastniki  FBP
uporabljajo svoje strani, da bi pritegnili promet na svoje spletne strani. Če je vse, kar počnete
na FBP le da dobite pozornost, potem ste samo zabavljač in ne tržnik. Facebook omogoča
ustvarjeje sličic v polni širini, če jih vaše spletno mesto omogoča (opcijsko). Ker privlačijo
več pozornosti, bodo te širše sličice potencialne stranke verjetno prej kliknile, Slika 20.

Slika 20: Primer sličice (thumbnail) polne širine na FBP (Ayres, 2019).

Primer  sličice  podjetja  Starbucks  prikazuje  slika  20.  Čeprav  izgleda kot  fotografija  je  le
povezava. S klikom na fotografijo boste prišli do članka CNN. Objavljanje povezav na vašo
spletno stran je bistven del vsake strategije Facebook vsebine. Všečki, komentarji in delnice
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so prostorsko nižje na mestih povezav. Naš cilj je promet s temi mesti, ne pa nujno, da se
vključite v Facebook (Ayres, 2019).

Vaš tekmec ga že ima. Delati nekaj preprosto zato, ker to počne vaša konkurenca, ni dovolj
dober razlog. Vendar, ko gre za socialne medije, če nimate strani Facebook ali prisotnosti na
drugih družabnih omrežjih,  je  to za vas lahko izgubljena priložnosti,  še posebej,  če vaša
konkurenca že uporablja družbene medije in jih zna tudi dobro uporabiti.

Znamka  Facebook  strani  je  za  vaše  podjetje  lahko  zmogljiv  način  za  razširitev  vašega
dosega in povečanje ozaveščenosti o vašem podjetju na spletu. Večina ljudi na Facebooku
vsak  dan  obišče  spletno  mesto,  zato  vam  redne  posodobitve  statusa,  povezave  in
videoposnetki  in  druge  informacije  omogočajo,  da  se  vsak  dan  povežete  s  svojimi
strankami. Poslovna stran Facebook-a vam omogoča, da postavite svoje podjetje vsak dan
pred vaše stranke in odjemalce. Z več kot 2,2 milijardami aktivnih uporabnikov Facebooka,
od leta 2017 vse več potrošnikov uporablja spletno mesto za iskanje izdelkov, storitev in
blagovnih  znamk  za  reševanje  vsakodnevnih  težav.  Facebook  in  druge  socialne  mreže
omogočajo lažje iskanje potencialnih strank. In ko to storijo, je pogosto bolj verjetno, da se
bodo spomnili vaše blagovne znamke in jo delili z lastnimi povezavami.

FBP ponuja vpogled, ki vam ponuja uporabno analitike (Penaflorida, 2018). Je enostavna za
razumevanje in zagotavlja koristne informacije za lastnike podjetij. Ogledate si lahko, koliko
vsečkov strani imate, število dosegov svojih objav in strani, sodelovanje strani, uspešnost
objave itd. Izvedeli boste, kako so specifične objave uspešne, spol in demografski podatki
vaših  oboževalcev  itd.  Če  primerjate  to  analitiko  s  prikazovanjem  oglasa  v  lokalnem
časopisu,  ne boste dobili  nobene podobne statistike o tem,  koliko ljudi  je  obiskalo vašo
trgovino / spletno stran na podlagi oglasa (Slika 21).
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Slika 21: Facebook analitično orodje (Ayres, 2019).

Z uporabo FBP znižate stroške marketinga. Za začetek uporabe FBP ni stroškov. Preprosto,
le zuporabo fotografij, ki jih posnamete v vašem podjetju, bo stran že delovala. V nekaterih
primerih  je  to  boljše  od  ustvarjalne  podobe  oblikovalca.  Stroški  nastanejo,  ko  začnete
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plačevati za oglase, da dobite všečke strani, povečate število objav in izvajate sponzorirane
zgodbe. To so dejanja, s katerimi lahko povečate všečnost vaše strani in v nadaljnju vaše
poslovanje. Oglasi FBP so relativno poceni v primerjavi s tradicionalnimi tiskanimi, radijskimi
ali televizijskimi oglasi in so 1.000 x bolj ciljno usmerjeni.

Velika večina uporabnikov  Facebooka dostopa do spletnega mesta prek svojih  mobilnih
naprav, poleg tega jih je vedno več, ki dostopajo le z mobilno napravo. Ta trend narašča in je
zato za vaše podjetje vedno bolj pomembno, da ste prisotni na Facebooku.

Slika 22: Posnetek strani z mobilne naprave, ki prikazuje poslovno stran sushi restavracije
(Ayres, 2019).

FBP optimizira vašo stran za namizne in mobilne naprave. Ko si ljudje ogledajo vaš FBP na
mobilni  napravi,  prikaže  uporabnikom  število  ur  delovanja,  lokacijo,  naslov,  preglede  in
telefonsko številko, do katere lahko neposredno dostopajo iz mobilne aplikacije Facebook
(Slika 22).

Zanimiva  je  nova  funkcija  na  Facebook  straneh,  ki  omogoča  podjetjem  vohunjenje
konkurentov.  To  ne  pomeni,  da  lahko  preverite  njihovo  prodajo  ali  rezultate  iz  njihovih
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oglasov. To je način, da vidite, kako drugi na vašem območju in nišo rastejo na Facebooku.
Tik nad fotografijo na naslovnici boste videli nekaj podobnega, kot je prikazano na sliki 23.

Slika 23: Možnost FBP, da vidite kdo so vaši konkurenti v vaši okolici na Facebook-u (Ayres,
2019).

Kliknite  “+ Add 5 Pages2 in Facebook bo naredil  predloge,  ki  temeljijo  na konkurenci  na
vašem območju v vaši isti  (ali  podobni) niši.  Če želite vam Facebook omogoča, da si jih
izberete več kot 5. Ko kliknete “Končano”, se originalna slika, prikazana nad vašo fotografijo,
nadomesti s poljem, ki prikazuje število všečkov strani vašega konkurenta in koliko se le to
ta teden povečalo. Če si  ogledate strani,  ki  si  jih želite ogledati in si  izveste,  da je stran
populana in je pridobila veliko novih všečkov strani, jo lahko obiščete, da vidite, kaj delajo
prav. To vam morda ne bo dalo veliko vpogleda, je pa motivacija, da boste prekinili slabe
navade na Facebooku in raje izboljšali objavo in oglaševanje.
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6 POTENCIALNI IZZIVI, S KATERIMI SE SOOČAJO 
ŽENSKE IN KAKO JIH PRESEČI

Veysi DEMIR, Family and social policies directorate of Ayonkarahisar (AFASPIM), Turčija

Ženske so se skozi zgodovino soočale s številnimi težavami v družbenem življenju. Čeprav
se te težave razlikujejo od države do države in od kulture do kulture, so glavne težave enake
v vsaki družbi. Če ženska sodeluje v poslovnem življenju se poleg njihove družinske vloge,
sooči  s  problemi,  ki  postajajo  vse  večji.  Ker  se  te  težave  spreminjajo  glede  na  stopnjo
razvoja žensk, njihovo stopnjo izobrazbe in dohodkovno stanje,  se ženske, ki  imajo nižjo
stopnjo izobrazbe in nižjo stopnjo dohodka, bolj soočajo s temi težavami in imajo več težav
pri reševanju teh problemov.

Ko se ženske, ki sestavljajo ciljno skupino projekta dreamy m-learning, začnejo ukvarjati še z
e-trgovanjem od doma,  bodo poleg svojih  družinskih obveznosti  soočale še z različnimi
težavami pri ustanavljanju in upravljanju podjetja.

V tem delu bodo navedene osnovne težave žensk in njihove možne rešitve.

6.1 DRUŽINSKE TEŽAVE

6.1.1 IZVAJANJE DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA IN POSLOVANJA V PODJETJU

Čeprav  se  življenje  žensk  razlikuje  glede  na  družbo je  njihova  družinska  vloga v  osnovi
podobna, vseeno pa so zaradi te vloge v družbi močnejše in odgovornejše. Ženske so zato
bolj odgovorne tudi pri upravljanju družine. Skrb za otroke, gospodinjstvo, starejše in oskrba
pacientov  naj  bi  bila  ženska delovna mesta,  zato  se v  nekaterih  družbah lahko pojavijo
takšni pritiski na ženskae. Čeprav se je to dojemanje v zadnjih letih začelo spreminjati, so
lahko kulturni pristopi obudili te obveznosti v podzavesti žensk.

Ena od največjih težav, ki jih ženske podjetnice postavljajo v svoj poslovni obraz, je zaradi
socialne opresije.  Položaj  med domom in delom ter osredotočenost na obe strani  lahko
postane  za  žensko  težak  proces.  Z  naraščajočimi  odgovornostmi  in  obveznostmi  pa
povečanje socialnega pritiska povzroča, da se ženske čutijo bolj pod pritiskom.
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S temi  težavami  se lahko soočajo zlasti  ženske podjetnice z otroki,  bolniki  in  starejšimi
sorodniki.  Skrb  za  otroke  in  hkratno  ohranjanje  poslovnega  življenja  lahko  bolj  stresno
obremenjuje poslovno življenje.

Čeprav  ženskim podjetnicam te  težave  otežujejo  delo,  jim ne preprečujejo,  da bi  delale.
Mnoge podjetnice lahko dosežejo uspešne rezultate, če skupaj opravljajo družinsko življenje
in poslovno življenje. Tu je potrebno narediti nekaj pravil v vaših odnosih z vašo družino in
uskladiti vaše družinsko življenje z vašo lastno pobudo. Porazdelitev dela in delitev dela se
lahko opravi s prošnjo za pomoč družinskih članov, da bi ženske lahko zmanjšale delovno
obremenitev.

6.1.2 POSKUŠANJE ZADOVOLJITI VSE

Zaradi kulturnih dejstev se pogosto šteje, da so ženske dolžne dobro ravnati z drugimi in
zadovoljiti druge zaradi svoje vloge. Življenje s temi vzorci lahko ustvari prepričljiv občutek
zadovoljstva  za  vse  pri  ženskih  podjetnicah.  Pričakovanja  družine  in  okolja  ogrožajo  ali
preprečujejo  podjetnicam,  da  se  odmaknejo  od  svojih  tradicionalnih  vlog  in  vstopijo  v
poslovno življenje.

Z  izobraževalnimi  in  motivacijskimi  aktivnostmi,  ki  jih  pripravljajo  država  in  nevladne
organizacije,  se lahko ženske vodi glede izpolnjevanja socialnih in družinskih pričakovanj.
Ženskam je mogoče pojasniti, da takšna pričakovanja ne smejo preseči njihovega življenja.
S podporo je mogoče doseči, da zaupajo same sebi.

6.1.3 NISO SPREJETE RESNO

Številne ženske, ki želijo biti vključene v poklicno življenje ali začeti s svojim podjetjem, se ne
jemlje resno in nimajo podpore. Medtem ko ženske, ki verjamejo, da so samozavestne, še
naprej izvajajo svoje pobude, ne da bi upoštevale odzive od zunaj. Ženske brez samozavesti
pa nadaljujejo življenje, ne da bi izvajale svoje načrtovane pobude.

Samozavest  žensk  lahko  poveča  motivacijsko  usposabljanje  kjer  se  srečajo  z  vzorniki.
Takšna  usposabljanja  izvaja  država  in  nevladne  organizacije.  Ker  se  lahko  ženske,  ki
pridobijo samozavest, bolje izražajo, lahko prepričajo druge, zato se jih jemljejo resno. Ker
bodo takšne dejavnosti odpravile predsodke v družbi, bodo težave žensk, ki jih ne jemljemo
resno, odpravljene.
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6.2 PROBLEMI V E-TRGOVINI

6.2.1 VARNOSTNI PROBLEM V E-TRGOVINI

Kljub naraščajoči uporabi interneta in aplikacij za elektronsko poslovanje je največja ovira za
razvoj  elektronskega  poslovanja  varnost.  Varnostna  vprašanja,  ki  se  lahko  pojavijo  v
komercialnih dejavnostih preko interneta, lahko vključujejo (Adam et al., 1999: 124):

─ dostop do nepooblaščenih omrežnih virov,

─ uničenje in poškodovanje informacijskih in omrežnih virov,

─ spreminjanje, mešanje ali dodajanje novih informacij,

─ pošiljanje informacij nepooblaščenim osebam,

─ kraja informacij in omrežnih virov,

─ zavrnitev pošiljanja ali sprejemanja storitev in informacij,

─ omogočanje prekinitve in poškodovanja omrežnih storitev,

─ trditve, da ste prejeli ali poslali informacije, ki niso bile prejete ali poslane.

Rešitve varnostnega problema v elektronskem poslovanju lahko analiziramo v tri skupine:

Požarni  zidovi. Uporabniki  lahko  vstopijo  v  sistem  z  uporabniškim  imenom,  geslom,
internetnim IP naslovom ali  imenom domene.  Požarni  zid  ustvarja  oviro  med omrežjem
podjetja  in  zunanjim  internetom.  Nepooblaščene  osebe  ne  morejo  dostopati  do
računalnikov neposredno v omrežju.

Šifriranje  in  varnost  transakcij. Zlasti  je  pomembno,  da  se  informacije  posredujejo
prejemniku  brez  nevarnosti  kraje  in  zamenjave  med prenosom informacij  prek  kanalov.
Orodja, ki se uporabljajo pri teh metodah za zagotavljanje zaupnosti in varnosti, so digitalna
potrdila, digitalni in elektronski podpisi in organi za odobritev.

Protokoli  za  zaščito  po  spletu  in  varnost  interneta. Pri  elektronskem  poslovanju  je
pomembno,  da uporabnik sporoči  svojo identiteto drugi  stranki  in da tudi  druga stranka
obvesti  uporabnika o svoji  identiteti.  Za namen internetnega nakupovanja in elektronskih
plačilnih sistemov prek interneta so razviti različni internetni varnostni protokoli.

6.2.2 PROBLEM OBDAVČEVANJA V E-TRGOVINI

Z razvojem globalizacije in tehnologije je problem obdavčevanja še na začetku.

Preprosta preusmeritev kapitala in delovne sile iz držav z visokimi davki v različne države,
realizacija proizvodnje večnacionalnih podjetij v več kot eni državi, pojav virtualnih podjetij z
razvojem  interneta  in  elektronskega  poslovanja,  pomanjkanje  gotovosti  lokacije  od  teh
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podjetij,  prisotnost podjetij in strank v različnih državah in s tem različni dejavniki, kot so
davčni predpisi, so le nekateri od razlogov, ki povzročajo obdavčenje.

Kot  rezultat  raziskav,  izvedenih  v  okviru  OECD,  so  naslednja  načela,  ki  jih  je  potrebno
upoštevati za učinkovito in ustrezno obdavčitev interneta (Ekin, 1998: 119):

1. Sistem bi moral biti pošten: davčni zavezanci, ki so v enakem položaju, bi morali biti
obdavčeni na enak način kot podobne transakcije.

2. Sistem  mora  biti  preprost:  stroški  upravljanja  davčnih  organov  in  stroški  pritožbe
morajo biti nizki.

3. Pojasnitve pravil:  Davčni rezultat  posla mora biti  vnaprej  znan in davčni  zavezanec
mora vedeti, kaj je obdavčeno in kje se ta davek plača.

4. Sistem mora biti omogočen: Davčne izgube je treba zmanjšati.

5. Izogibati  se  je  potrebno  gospodarskim  odstopanjem:  odločitve  podjetij  je  treba
sprejemati za komercialne namene in ne za davčne pristope.

6. Sistem  mora  biti  dovolj  prožen  in  dinamičen:  davčne  odločitve  morajo  slediti
tehnološkemu in komercialnemu razvoju.

6.2.3 PROBLEM ELEKTRONSKIH PLAČIL

Tradicionalni  plačilni  sistemi,  kot  so  gotovina,  kreditna  kartica  in  prenos  sredstev  s
prodajnega mesta  (EFT /  POS),  so  trenutno nezadostni  zaradi  pomanjkanja  varnosti  ali
nezadostne  učinkovitosti  sistemov.  Novi  koncepti,  kot  so  digitalni  denar,  elektronska
denarnica,  pametna  kartica  in  elektronski  denar  zmanjšajo  težave,  ki  nastanejo  kot  del
elektronskih plačilnih sistemov. Razvoj in izboljšana varnost elektronskih plačilnih sistemov
bo tudi izboljšala elektronsko poslovanje. Ker je to najpomembnejša ovira za hiter razvoj e-
poslovanja, bo pričakovano rešen problem varnega plačila.

6.2.4 PROBLEM ZASEBNOSTI

Da  bi  potrošniki  lahko  opravljali  transakcije  prek  interneta,  je  potrebno  zaščititi  osebne
podatke  in  zasebnost  ter  zagotoviti,  da je  sistem varen.  Dejstvo,  da  je  osebne podatke
mogoče doseči brez težav in da je tisto, kar bi moralo biti tajno ni, povzroča, da so potrošniki
oškodovan in da je sistem negotov. Ta negotovost je največja težava pri širjenju e-trgovine
zlasti  pri  delu  domačih  podjetnikov.  Da  bi  povečali  in  popularizirali  zanesljivost
elektronskega poslovanja, bi bilo potrebno urediti načela in postopke v zvezi z umeščanjem
in obdelavo informacij, povezanih s posamezniki, uporabiti kazenske sankcije za tiste, ki jih
ne upoštevajo in pravice in pravna jamstva za zaščito osebnih podatkov.
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6.2.5 PROBLEM DOSTAVE IN CARINE

Pri  razvoju  e-trgovine in  njenemu vplivu  na gospodarstvo sta pomembna dva logistična
problema;  to so plačila in  distribucija.  V primeru poceni,  priročne in pravočasne dobave
paketnih pošiljk, se glavna distribucija in postopki carinjenja obravnavajo kot glavna ovira.
Zaradi  postopkov  carinjenja  se  predvidevajo  znatni  stroški  na  paket.  Zaporedna
mednarodna  trgovinska  pogajanja  zagotavljajo  znatno  znižanje  carin,  vendar  upravni
postopek za pobiranje davkov še vedno zahteva reformo.

6.2.6 PROBLEM ZAŠČITE POTROŠNIKA

Pri varstvu potrošnikov v elektronskem poslovanju je treba upoštevati dve izhodišči. Prvo je,
da  elektronsko  poslovanje  vključuje  dve  različni  kategoriji  trgovanja.  Prva  kategorija
vključuje izbor, naročanje in celo plačilo fizičnega blaga prek interneta. Pri tej vrsti trgovine
se internet  večinoma uporablja  kot  sredstvo za pošiljanje  po pošti,  dostava izdelkov  pa
poteka na tradicionalen način, kot je dostava po pošti.

Zato se lahko težave potrošnikov, povezane s tem procesom, rešijo na podoben način kot
so rešitve za težave, ki se pojavljajo pri nakupih po pošti ali neposredni prodaji.

Transakcije  v  drugi  kategoriji  vključujejo  na  primer  trgovanje  z  blagom,  ki  se  imenuje
digitalno  blago;  izbira,  naročilo,  plačilo  in  dostava  blaga  potekajo  povsem  v  virtualnem
okolju,  tradicionalne metode pa se ne uporabljajo.  Takšne transakcije vključujejo nova in
drugačna izhodišča.

Drugo izhodišče, ki ga je potrebno upoštevati, je neomejenost elektronskega poslovanja.

Težave  potrošnikov,  ki  se  pojavljajo  pri  elektronskem  poslovanju  znotraj  iste  države,  je
mogoče rešiti z metodami, podobnimi tistim, ki se pojavljajo pri drugih načinih trgovanja.

V primerih, ko se potrošnik in prodajalec nahajata v različnih državah pa se pojavijo resni
problemi pri reševanju potrošniških težav.

V trenutnih aplikacijah za elektronsko poslovanje se stopnja goljufivega in varljivega vedenja
povečuje.  Po ocenah se 10% obsega transakcij  e-trgovine izvaja kot goljufivo obnašanje
(Online Brokerage, 1999: 85).

To kaže, da kakor se življenje potrošnikov na račun elektronskega poslovanja olajšuje, se
prav tako na drugi strani povečuje tudi tveganje izgube.

Zaradi  svojih  edinstvenih  značilnosti  in  čezmejne  narave  e-poslovanja  postaja  vse  težje
zaščititi potrošnike pred goljufivim in zavajajočim vedenjem.

Če  se  prodajalec  nahaja  zunaj  države,  v  kateri  je  potrošnik,  potrošnik  ne  more  imeti
potrebnih informacij o prodajalcu.
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Tudi če pozna potrošnik zakonodajo o varstvu potrošnikov v državi, se sooča z ovirami, na
primer pri  iskanju pravic z mednarodnimi telefonskimi klici,  stroški  postopka in sledenja,
jezikovnimi težavami in drugimi razlogi.

Ena  od  največjih  težav,  s  katero  se  potrošniki  soočajo,  je,  da  ne  morejo  določiti,  kje  je
prodajalec,  ko želijo vrniti  izdelek.  Ta težava se ne pojavlja  pri  fizičnem blagu.  Ker pride
blago, ki je naročeno, do kupca z dokumenti, kot so potrdila in računi, je enostavno določiti
identiteto  in  naslov  prodajalca  iz  teh  dokumentov.  V  digitalnem  blagu  pa  je  težko
identificirati prodajalca, ker izdelek doseže potrošnika na spletu. Pri nadomestilu za blago z
napako je tradicionalni sistem odgovornosti za proizvode nezadosten. V nekaterih državah
so sprejli  sistem povračila,  da bi  zaščitili  potrošnika pred neustreznim blagom, zlasti  pri
plačilih s kreditno kartico. OECD se trudi,  da bi veljala osnovna načela tega sistema tudi
znotraj  OECD.  TA sistem lahko povzamemo kot  dejstvo,  da se izdajatelji  plačilnih kartic
strinjajo,  da bodo vrnili  denar,  ki  so ga plačali  potrošniki  zaradi  pomanjkljivega blaga ob
določenih pogojih. Pri tem je treba pripraviti pravne predpise, zaščititi goljufiva in zavajajoča
ravnanja, informirati in izobraževati podjetja in javnost ter spodbuditi sektor, da vzpostavi
lastne notranje kontrolne in kontrolne mehanizme.

Zakon o varstvu potrošnikov, v različnih državah tipično ne vključuje konceptov, povezanih s
spletnim poslovanjem. Spletna prodaja se lahko oceni s prodajo od vrat do vrat.

6.2.7 ZAKLJUČNA MOČ ELEKTRONSKIH EVIDENC

Številne mednarodne študije obravnavajo dokončne zasnove elektronskih zapisov. V večini
držav  se pravni  posli  v  vrednosti  več kot  20 milijonov lahko dokažejo  le  s  prepričljivimi
dokazi (priznanje, določena določba, listina in zaobljuba). za dokazilo o transakcijah, manjših
od 20 milijonov, je možno, da se elektronski zapisi štejejo kot dokaz. V skladu z davčno
zakonodajo se komercialne knjige ne smejo hraniti  v elektronski  obliki.  Da bomo dosegli
spremembe  je  potrebno  vzporedno  s  tehnološkim  razvojem  vključiti  v  pravni  sistem  v
ustrezne  zakone  in  standarde  tudi  o  vodenju  evidenc  z  upoštevanjem  zapisov  v  obliki
mikrofilma ali mikrofiša ter računalniških zapisov s spremembami.

6.2.8 SODNIŠKI PROBLEMI

Elektronsko poslovanje je podjetjem in državam ponudilo nove priložnosti za mednarodno
trgovino,  hkrati  pa  so  se  pojavile  nove  težave  pri  izvajanju  zakonov  v  sporih  v  zvezi  s
trgovinskimi transakcijami.

Raziskave kažejo, da se pritožbe potrošnikov povečujejo v čezmejnem nakupovanju.

Reševanje teh težav je dolgotrajno. Težavno je določiti lokacijo prodajalca, od katere strani
zakoni se bodo uporabljali, jezik in stroški.
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6.2.9 ZAŠČITA INTELEKTUALNEGA KAPITALA

Trgovina  na  internetu  vključuje  tudi  licenciranje  in  prodajo  intelektualnega  kapitala.  Za
izboljšanje te trgovine morajo prodajalci zagotoviti, da njihov intelektualni kapital ni ukraden,
kupci pa morajo vedeti, da so izdelki izvirni. Potrebno je urediti mednarodne konvencije za
preprečevanje kraje avtorskih pravic, patentov in blagovnih znamk.

Tudi če tehnološki napredek, kot so metode šifriranja, pripomore k preprečevanju piratstva
in goljufij,  je treba vzpostaviti  učinkovito pravno infrastrukturo,  da se zaščiti  intelektualni
kapital  ali  razreši,  ko se pojavi  problem (A Framework  for  Global  Electronic  Commerce,
1997: 8). Pravice intelektualnega kapitala imajo pomembno mesto v razvoju in trgovanju z
idejami  in  kulturnimi  dejavnostmi.  Tehnološki  razvoj  je  olajšal  dostop  do  informacij  in
njihovega kopiranja.

Hkrati pa nove tehnologije tudi olajšajo sprejemanje ukrepov proti njim. V nekaterih primerih
je  zasebni  sektor  dosegel  napredek  pri  izvajanju  skupnih  standardov  za  varstvo  pravic
intelektualne lastnine v novih multimedijskih izdelkih in storitvah.

Poleg mednarodnih organizacij si vlade prizadevajo tudi za določitev skupnih standardov.
Za razvoj elektronskega poslovanja morajo države te pogodbe nemudoma izvajati v svojem
nacionalnem pravu (Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce, 2000: 21).

6.2.10 AVTORSKE PRAVICE

Internet zagotavlja nizkocenovni distribucijski kanal za informacije in zabavo, kot so film,
glasba in knjige. Prenos je lažji in cenejši od tiska kopij videoposnetkov ali knjig. Zaradi teh
razlogov se izdelki, ki niso prejeli dovoljenja za avtorske pravice, prodajajo po visoki stopnji
na internetu (Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce, 2000: 21) .

Da bi to omejili se izvajajo protiukrepe na nacionalni in mednarodni ravni. V večini držav je
mogoče najti zakone, ki se nanašajo na to težavo, vendar to ne zagotavlja učinkovite rešitve
problema.  Pravice  do  avtorskih  pravic  postajajo  v  današnjem  svetu  pomembnejše,  kot
naprimer Bernska konvencija za varstvo knjižnjih in umetniških del. Vse države bodo lahko
pridobile zaščito avtorskih pravic pod to pogodbo. Decembra 1966 je Svetovna organizacija
za  intelektualno  lastnino  (WIPO)  pripravila  Bernsko  pogodbo,  ki  je  privedla  do  novih
varnostnih smernic. Organizacija razvija načela, ki zagotavljajo, da komercialne priložnosti,
ki jih nudijo digitalne komunikacije, ne škodujejo.

6.2.11 PRAVICE PATENTOV IN BLAGOVNIH ZNAMK

Zaščita patentnih pravic je izredno pomembna z vidika ohranjanja izboljšav v tehnologiji,
računalnikih,  strojni  in  programski  opremi  ter  komunikacijskih  orodjih.  Spodbujanje  in
varovanje inovacij, ki izhajajo iz komercialnega razvoja na internetu, je izredno pomembno
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za prihodnost elektronskega poslovanja. Da bi izpolnili te cilje, nadaljuje delo ameriški urad
za  patente  in  blagovne znamke (PTOJ)  za  izboljšanje  sodelovanja  za  varstvo patentnih
pravic  z  zasebnim  sektorjem.  Urad  objavlja  tudi  publikacije  o  patentnih  pravicah.
Predsedstvo je sprejelo naslednja načela o patentnih pravicah:

─ razvoj sporazumov o patentih, da bi ustvarili varen okvir za elektronsko poslovanje,

─ izogibanje posredovanja vlade brez posredovanju dovoljenja imetnika patenta,

─ spodbujati  države, da razvijejo učinkovite in pravične mehanizme zaščite za zaščito
njihovih patentnih pravic,

─ razvoj ustreznih mednarodnih standardov za varstvo patentnih pravic.

Po drugi strani pa nastanejo resni problemi zaradi podobne blagovne znamke istih izdelkov
in storitev različnih strank. Države v zvezi s tem uporabljajo različne standarde. Konflikti se
pojavijo zlasti, če je isto ime registrirano na internetu ali če je registrirano isto ime. Blagovna
znamka  na  internetu  izpolnjuje  svojo  funkcijo  prepoznavanja.  V  splošnem  opisi,  kot  so
naslovi,  ne  ščitijo  intelektualnega  kapitala.  Po  drugi  strani  pa  je  zaščita  teh  imen  zelo
pomembna in sodišča temu vprašanju v zadnjem času dajejo poseben pomen. Spori med
trgovskimi  imeni  in  pravicami  poslovne  lastnine  so  se  do  danes  reševali  s  pogajanji  in
sodišči.  Brez  dvoma  lahko  pogodba  razvije  samoupravni  mehanizem  za  reševanje
morebitnih navzkrižij med uporabo pravic do imen in uporabo blagovnih znamk in zato ni
potrebno hoditi  na sodišča.  Dejansko lahko takšna situacija  ustvari  stabilnejše poslovno
okolje na internetu (Ekin, 1998: 126).

6.2.12 NELEGALNE OBJAVE

Na  internetu  je  problematična  tudi  prisotnost  nezakonite  ali  škodljive  vsebine.  Obstaja
protislovje med svobodo govora in varnostjo,  človeško moralo in podobnimi vrednotami.
Več  avtorjev  se  strinja,  da  nekatere  informacije  niso  na  voljo  na  internetu.  Na  primer,
izdelava bomb (Ekin, 1998: 123). Pretok informacij prek interneta mora biti brezplačen in ne
sme biti strog. V skladu s tradicionalnimi orodji internet omogoča uporabnikom, da zaščitijo
sebe ali svoje otroke pred vsebinami, ki jih ne želijo. Družine lahko na primer svojim otrokom
preprečijo  dostop  do  določenih  informacij  ali  dostop  do  neodobrenih  spletnih  mest.
Tehnologije filtriranja so zdaj na voljo. Regulacija vsebine je možna tudi na radiu in televiziji,
vendar pa bo uvedba istih predpisov na internetu preprečila rast in širitev interneta. Zato ne
bi  smeli  veljati  strogi  predpisi,  samoregulacija  industrije,  prilagajanje  konkurenčnega
sistema  in  uporaba  tehničnih  rešitev,  ki  so  enostavne  za  uporabo  kot  so  tehnologije
filtriranja in sistemi za preverjanje starosti (A Framework for Global Electronic Commerce,
1997: 7).

Aprila 2000 je bil v Združenih državah Amerike sprejet zakon o zaščiti zasebnosti otrok, da bi
preprečili dostop otrok do nezakonitih in neprimernih spletnih strani ter zagotovili zaupnost
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in varnost informacij, zbranih od otrok (How to Comply With The Children’s Online Privacy
Protection Rule, 2001).

6.2.13 TEMELJNI PROBLEMI

Osnova  elektronskega  poslovanja  temelji  na  komunikacijskih  temeljih  in  informacijskih
tehnologijah.  V  nerazvitih  državah  ali  državah  v  razvoju  so stroški  komuniciranja  visoki,
tehnološka oprema je nezadostna in storitve, ki so na voljo, so neprimerne in nezanesljive.
Poleg telefonskih linij lahko nove sisteme, kot so optični kabli, sateliti ali kabelska televizija,
uporabijo  za  učinkovit  pretok  informacij.  Toda  najpomembnejši  problem,  s  katerim  se
srečujemo pri uporabi, je strošek.

Visoki  stroški  komuniciranja  so  eden  od  težav  pri  elektronskem  poslovanju.  Obstajajo
različna mnenja o oblikovanju cen. V skladu s tem je treba upoštevati neustreznost temeljev,
stroškov poslovanja in investicijskih stroškov. Zelo poceni in nediferencirano določanje cen
lahko povzroči nepotrebno uporabo. Zato lahko v določenih urah zaznamo višje postavke,
kar preprečuje zastoje. Ali konkurenca na trgu vpliva na oblikovanje cen? Zlasti v državah,
kjer ni konkurence v infrastrukturi, se stroški podvojijo, število uporabnikov pa se zmanjša za
20% v primerjavi z državami, kjer je fundacija povprečna (Ekin, 1998: 134).

Za dolgoročni uspeh interneta je potrebno določiti tehnične standarde o vprašanjih, kot so
elektronska plačila,  varnost,  avtorske pravice in  komunikacijske tehnologije.  Ti  standardi
morajo spodbujati konkurenco in zmanjšati negotovost na svetovnem trgu. Zlasti morajo
biti v skladu z mednarodnimi standardi.

6.2.14 DOLGOTRAJNI POSTOPKI DOSTAVE

Ena od najpogostejših težav, s katerimi se soočajo spletna mesta za e-trgovino, so postopki
upravljanja s tovorom. Ker imajo dolgotrajni dostavni procesi negativen učinek na lojalnost
kupcev, je treba postopek dobave voditi v koordinaciji z ladjarskimi družbami. Na zvestobo
kupcev pozitivno vpliva podajanje informacij o odloženem tovoru strankam, kompenziranje
napak s kodami daril ali popustov.

6.2.15 NEZADOSTNI PODATKI O IZDELKU

Natančne informacije o izdelkih kot so tehnične specifikacije, garancijsko obdobje, pogoji
uporabe,  itd.  morajo  biti  jasno  navedene  na  spletnih  mestih  za  elektronsko  poslovanje.
Netočne ali  nepopolne informacije  se lahko preusmerijo na spletno mesto kot vrnitev ali
preklic prodaje, kar povzroči izgubo kupca.
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6.2.16 POŠILJANJE NAPAČNIH IZDELKOV

Ena od glavnih težav pri  vsakem podjetju z elektronskim poslovanjem je hitro ukrepanje
podjetij  z  elektronskim  poslovanjem  pri  napačni  dostavi  izdelkov.  Spletne  strani,  ki
poskušajo  nadomestiti  napako,  bi  morala  izboljšati  mehanizme  za  nadzor  naročil  in  si
prizadevati za obnovitev zadovoljstva svojih strank, tako da ponudijo možnosti, kot so darilni
bon ali kupon za zadovoljstvo strank.
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7 USPEŠNE ZGODBE ŽENSK, KI SO MIKRO 
PODJETNICE

Artemis DRIVA, Panagiotis KENTERLIS & Lila ANTHOPOLOU, IDEC, Peiraias, Grčija
David RIHTARŠIČ, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Martine GAURY & Sigrid TERWOLBECK, Guimel, La teste de buch, Archachon, Francija
Samiye HANCIOGLU & Merve SENSOY, Afikad, Afyonkarahisar, Turčija

Malgorzata MIKŁOSZ, Danmar Computers, Rzeszow, Poljska
Veysi DEMIR, Family and social policies directorate of Afyonkarahisar (AFASPIM), Turčija

7.1 ZGODBE O USPEHU

Vseh pet držav (Turčija,  Francija,  Poljska,  Slovenija in Grčija),  ki  so sodelovale v projektu
Dreamy m-learning, je bilo zaprošenih, da IDEC-u pošljejo dve zgodbi o uspehu žensk, mikro
podjetnic. IDEC je zbral vse zgodbe, ki jih je mogoče združiti glede na področje, v katerem je
vsako podjetje aktivno. Zato so oblikovane štiri kategorije.

Prva je povezana z oblačili in čevlji. Pet zgodb je kategoriziranih tukaj:

1. “So beach” iz Francije, ki izdeluje pametne torbe / brisače za plažo v enem. Lahko se
jih nosi na rami in imajo priročno blazino ter praktične žepke

2. “Full Wardrobe” Hockshop iz Poljske, ki je neke vrste “second-hand” trgovina, katera
nudi izbrana oblačila visoke kakovosti. Zagotavlja tudi svetovanje pri izbiri izdelkov,
da bi zadovoljili individualne potrebe strank

3. “Cemile Gul” iz Turčije nudi oblačila, okrašena s turško ročno vezenino in večina jih je
izdelanih ročno. Ta oblačila so lahko oblačila za doma,  večerne obleke,  kaftan za
svečane priložnosti in oblačila, oblikovana po želji strank.

4. “Haberdashery  shop” galanterija  iz  Turčije,  ki  prodaja  izdelke  domače  obrti  in  iz
zaloge. Vsi izdelki so izdelani ročno.

5. “Sandalem” iz Grčije je začela kot majhna spletna trgovina preko Facebook-a, ki je
prodajala  ročno  izdelane  sandale,  katere  je  dekorirala  Helen.  Zdaj  prodaja  tudi
okrašene balerinke, škornje in usnjene torbe.
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Druga je povezana s kozmetičnimi storitvami. Tri zgodbe so kategorizirane tukaj:

• “XAXI nails” iz Poljske, katere namen je zagotavljanje visoko kakovost kozmetičnih

storitev  za  ženske.  Del  storitev,  ki  jih  nudi,  vključuje  manikuro,  pedikuro,  poročni
make-up in oblikovanje obrvi.

• “Kozmetika” iz  Slovenije  je  lepotni  salon,  ki  svojim  strankam  nudi  širok  izbor

kakovostnih kozmetičnih storitev. Vsaka stranka je individualno obravnavana in poleg
storitev se dodatno nudi ustrezne izdelke za domačo nego.

• “Pink Panda” iz Slovenije s svojo spletno trgovino, imenovano “licila.si” nudi izdelke za

ličenje, pomaga drugim ženskam pri ličenju in s tovrstnimi izdelki, kot tudi izdelke za
nego kože.

Tretja zadeva hrano:

1. “Les  pepites  noires” iz  Francije,  spodbuja  lokalne  proizvode  in  tartufe  (sveže  in
kuhane), katere nabira Isabelle s svojimi treniranimi psi. Na voljo je tudi spletna stran,
kjer so na voljo kuharski recepti.

Četrta je o spletni trgovini za nabožne predmete:

1. “Theodor” iz Grčije, je e-trgovina, ki prodaja nabožne predmete v Grčiji in kmalu se bo
razširila v Rusijo. Na spletni strani si lahko ogledate vse izdelke in najdete posebne
ponudbe.

Zgornje zgodbe o uspehu so podrobno predstavljene v nadaljevanju.
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7.1.1 OBLAČILA IN OBUTEV

SO BEACH, Francija

Zgodba  o  ustanovitvi
podjetja

Clara Costa živi v osrčju Arcachona, le nekaj korakov od plaže.
Prejšnje  poletje  sem  vzela  platneno  podlogo  za  ležanje  na
pesku,  ki  me je  opraskal.  Prekrila  sem jo  z  brisačo.  Bila  je
težka za nošenje. Dodala sem ročaje, da jo kot torbo nosim na
rami.

In  ključi  ter  telefon?  “Dodala  sem  tri  žepke,  med  platno  in
brisačo,  z  blazino  v  sredini”,  pojasnjuje  Clara,  ki  je  konec
poletja  skrbno  shranila  svojo  pametno  torbo  /  brisačo  v
omaro.

Bilo je, ne da bi računala na radovednost deklet. “Najprej me je
pozimi vprašala ena. Potem še ena”.  Priporočila so naredila
preostalo: “Našla sem se, da sem jih zašila za vse prijateljice.
4 ure za torbo”.

Poslovna ideja
Clara Costa je izumila torbo za plažo, ki ima tudi brisačo, se
nosi na rami, z blazino in žepki.

Pred tekmovanjem septembra v Lépine-u je  sprejela poletne
obiskovalce.

Izdelki / storitve
Prvič,  domača  konfekcija,  čeprav  je  še  vedno  omejena:  Na
Portugalskem sem našla družinsko delavnico. Tkanino kupim
v Bordeauxu, delavnica združeno dobi brisače in blazine.

Clara Costa nudi 30 modelov v različnih barvah.

93/126



2017-1-TR01-KA204-045864 Prilagodljivo mobilno učenje

Trg in trženje
Prvič,  Arcachonova  tržnica,  tržnica  La  Teste:  Clara  zloži  in
razgrne modele: dva krat po širini in dva krat po dolžini, zaveže
trak v pentljo in to je to. Prijatelji so osvojeni. Vsaka ima svojo
barvo,  cvetje,  modro bele proge,  bayadère (progast  vzorec).
Tkanine se lahko prilagodi tudi na željo strank.

Umetnik tatujev iz Gujan-Mestras je narisal vzorec, ki je nastal
po vsej dolžini tkanine. Izdelovalec čolnov iz La Teste-de-Buch
jih ponuja strankam s sliko njihovega čolna.

Izzivi in ovire
Clara meri brisačo, ki jo šiva, na podlagi praktičnosti, udobja in
estetike.  Po  mnogih  zgibanjih  je  našla  pametno  zlaganje.
Zadoščalo je, da spretno namesti ročaje, da nastane torba in
trik se je odigral!  Končno je lahko odšla na plažo s prostimi
rokami, z njeno torbo/ brisačo na rami!

Ta koncept je očitno spodbudil radovednost sosedov na plaži.
Po  izdelavi  nekaj  modelov  za  njeno  spremstvo,  jih  je  Clara
opremila z oznako: SO-BEACH.

Njen sin Nicolas je ustvaril logotip: sipina - sonce.

V majhni trgovini v Arcachonu, nedaleč od plaže, je Clara poleti
2016 preizkusila zanimanje turistov za svoj izdelek.

In zgodba bi se lahko tam ustavila ...

Toda zdaj,  ko ji  je  stranka v šali  rekla,  da ostaja več kot le
predstavitev na tekmovanju v Lépine-u. je Clara sprejela izziv.

In zgodba se nadaljuje:

September 2016 - Strasbourg - SREBRNA MEDALJA

April  2017 -  Pariz:  SREBRNA MEDALJA z BHV mnenjem,  in
medalja Državnega sekretariata za obrt.

“SO-BEACH” je bil rojen.

Objavili  so jih televizijski  mediji,  M6, France 2 in C8, pa tudi
lokalni tisk, tako da se zgodba na plaži nadaljuje.
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Priložnosti  in  zgodbe  o
uspehu

Prav tako se pripravlja, da bo svojo torbo za plažo branila na
tekmovanju  v  Lépine-u,  prva  dva  tedna  v  septembru  v
Strasbourgu.

“Bila  sem  izbrana  na  podlagi  prijave.  Tekmovanje  mi  bo
prineslo  nekaj  zvestobe,  pa  tudi  sponzorjev”,  upa,  saj  je
pravkar  zavrnila  povezavo  z  vlagateljem:  “Raje  ostajam
majhna doma”.

Prejšnjo nedeljo je Clara razstavljala svojo torbo / brisačo pri
Parc Mauresque v Arcachonu, kjer se je odvijalo 9. tekmovanje
Star West v pétanque-u (športu podobnem balinanju) z veliko
ljudmi. Žena Philippeja Candelora se je poškodovala in odšla s
svojo torbo / brisačo So Beach na rami. Tako se je znašla na
fotografijah nekaterih revij.

Rezultati  in  načrti  za
prihodnost

V trgovini, ki jo je odprla poleti v Arcachonu nedaleč od plaže,
Clara Costa ponuja trideset modelov v različnih barvah.

Danes je So-Beach francoska registrirana blagovna znamka.
Koncept  torbe  So-Beach  je  registriran  in  zaščiten  model
(vključene možnosti).  Njen oblikovalec je  mlada portugalska
ženska,  je  prva  izdelala  torbe  na  Portugalskem.  Ko  se  je
zgodba o torbi razširila, od 1. aprila 2017 pa se torba za plažo
SO-BEACH izdeluje v Franciji.

Proizvodnja  je  bila  zaupana  združenju  FRINGUETTE,  v
Biganosu 33, mestu ponovne strokovne vključitve.

FULL WARDROBE, Poljska

Zgodba  o  ustanovitvi
podjetja

“Full  Wardrobe”  Hockshop  (“Komis  Pełna  Szafa”)  je  bilo
ustanovljeno  marca  2012  v  Rzeszowu.  Idejni  vodja  in
ustanovitelj prostora je Karolina, diplomantka poljske filologije
na Univerzi v Rzeszowu. Opravila je dva podiplomska študija.
Sodelovala  je  tudi  na  več  izobraževalnih  tečajih  (prodajno
usposabljanje,  bager  -  nakladalnik,  projektno  vodenje).
Udeležila  se  je  različnih  izobraževanj  in  neformalnih
skupinskih  srečanj  žensk. Preden  je  odprla  svojo  “second-
hand” trgovino, je bila več mesecev brezposelna. V tem času
se je udeležila usposabljanja. Svoje podjetje vodi že od marca
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2012. Ime podjetja je “Full Wardrobe” Hockshop. Je neke vrste
“second-hand” trgovina, ki ponuja izbrana oblačila. Družba je
bila uspešna na domačem trgu in uživa veliko popularnost.

Poslovna ideja
Cilj podjetja je strankam zagotoviti najkakovostnejšo blagovno
znamko rabljenega oblačila po najnižji možni ceni. To je nekaj
med  tradicionalnimi  rabljenimi  in  visoko  kakovostnimi
blagovnimi  znamkami.  Je  odlična  alternativa  za  ljudi,  ki  si
želijo dobro in izvirno oblačilo, a ne želijo potrošiti bogastva
zanje.

Produkti / Storitve
Podjetje  se  ukvarja  z  nakupom  oblačil  od  fizičnih  oseb  in
njihovo  prodajo  v  trgovini,  pri  čemer  odšteje  del  dohodka.
Dodatno je v njegovo dejavnost vključeno tudi svetovanje pri
izbiri  izdelkov  za  individualne  potrebe  strank,  v  dodatni
komunikaciji  z  njimi,  tudi  glede  odkupa  oblačil  od  njih  in
osvežitve njihove garderobe. Kar razlikuje “Komis Pełna Szafa”
od drugih trgovin je, da so oblačila v prodaji predmet strogega
izbora. Zahvaljujoč  temu  lahko  dobite  le  kakovost  in  se
prilagodite najnovejšim trendom oblačil. Treba je poudariti, da
to podjetje ne ponuja oblačil samo za ženske, ampak tudi za
moške. Velik izbor različnih velikosti pomaga najti  izdelek, ki
nas  zanima.  Podjetje  se  promovira  s  sloganom  “PRODAJ,
ZASLUŽI, KUPI”. Delno je to opis njegovih dejavnosti

Trg in trženje
Karolina se je odločila uporabiti Facebook in Instagram, kamor
naloži  aktualne informacije ali  ponudbe najnovejših stvari,  ki
so na voljo v trgovini. Ima tudi lepo oblikovano spletno stran.
Vse storitve, ki jih ponuja trgovina, so na njej. Dobra praksa, ki
jo  uporablja  “Komis  Pełna  Szafa”  je,  da  informacije  o
zaposlenih  objavi  na  svoji  spletni  strani.  Takšna  aktivnost
lahko poveča njihovo motivacijo delovanja in naredi dober vtis
na potencialne stranke, ki obiščejo spletno stran. Instagram in
Facebook  delujeta  kot  informacijski  obrazec.  Podjetje
predstavi svoje izdelke z objavo fotografij, cenami in blagovno
znamko.  Zahvaljujoč  temu,  so  ljudje,  ki  uporabljajo  te
družabne  medije,  na  tekočem  s  ponudbo.  Lahko  se  tudi
seznanijo  s  cenovno  ponudbo  trgovine.  Drug  primer
sodobnega trženja je sodelovanje podjetja z modnimi blogerji.
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To  sodelovanje  ponuja  širši  razpon  in  večjo  prepoznavnost
podjetja.

Poleg omenjenih oblik tržnega komuniciranja,  se je  Karolina
osredotočila tudi na marketing priporočil. Zadovoljne stranke
oglašujejo svojo trgovino na internetu in med svojimi prijatelji.
Priznava,  da  je  ta  oglas  zelo  pozitivno  vplival  na  sprejem
njenega  podjetja,  ustvarjanja  primerne  podobe,  pa  tudi  na
večje število ljudi, ki uporabljajo njeno ponudbo.

Izzivi in ovire
Največji  izziv,  s  katerim  se  je  Karolina  soočila,  je  bilo
pomanjkanje  znanja  o  upravljanju  podjetja,  pravnih  in
administrativnih  vidikih  ter  poznavanju  strategij  trženja.
Karolina  se  je  prej  ukvarjala  z  različnimi  deli,  vključno  s
prodajo, kar bi lahko bila njena močna točka. Svojo trgovino je
začela na osnovi lastnih prihrankov. Imela je podporo svojih
prijateljev  in  moža,  čeprav  priznava,  da  ni  prepričana,  če
družina  verjame  v  uspeh  njenega  poslovanja. Zaradi
pomanjkanja znanja na področju vodenja lastnega podjetja se
je  odločila,  da  se  bo  udeležila  različnih  vrst  tečajev  in
usposabljanj. Prav tako priznava, da je bilo pomanjkanje časa
za njeno hčerko na začetku resen problem. Želela je uskladiti
poklicno in zasebno življenje za vsako ceno. Prav tako ni bila
prepričana,  ali  bo  ta  vrsta  trgovine  z  oblačili  uspela  v
Rzeszowu.

Prliožnosti  in  zgodbe  o
uspehu

Poslovna  ideja  je  izhajala  iz  njenega  zanimanja  za  modo.
Karolina  je  želela  ustvariti  prostor,  kjer  lahko  kupite  poceni
kakovostna oblačila. Še več, želela je tudi pomagati lokalnim
prebivalcem  pri  reševanju  oblačil  v  njihovih  garderobah,  z
namenom,  da  lahko  še  zaslužijo.  Poslanstvo  trgovine  je
zagotavljanje oblačil najboljše kakovosti, zato je treba oblačila
kupiti  pred  prodajo,  sprejeti  jih  mora  lastnik  ali  trenutno
odgovorna oseba. Ta izbira je eden od dejavnikov, ki ustvarjajo
podobo  trgovine.  Lahko  ste  prepričani,  da  boste  na  kraju
samem našli  samo oblačila,  ki  jih  izbere modno osveščena
oseba.  Dobra  marketinška  strategija  je  delovala  in  danes
trgovina zelo dobro dela.
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Rezultati  in  načrti  za
prihodnst

V prihodnosti  želi  Karolina uvesti  storitev “osebni  kupec”  ali
vpogled v strankino garderobo. Omogočala ji bo odločitev, kaj
naj  se zavrže,  kaj si bo vzela v trgovino in na koncu kaj bo
stranka  kupila  v  zameno.  Verjame,  da  bo  to  izboljšalo
kakovost  opravljenih  storitev.  Poleg  tega  bo  nakupovala  s
stranko.  Načrtuje  nove  storitve,  nove  promocijske  in
marketinške strategije.

Poleg  tega  načrtuje  izvedbo  nove  napredne  oglaševalske
akcije. V naslednjem letu je njen cilj ohraniti uspešen posel. V
naslednjih petih letih je glavni cilj odprtje nove, večje trgovine v
novih prostorih.

Še  več,  cilj  podjetja  je  širjenje  znanja  o  modi  in  aktualnih
trendih ter izobraževanje ljudi o tem, kako izbrati oblačila za
svojo postavo itd.

CEMILE GUL, Turčija

Zgodba  o  ustanovitvi
podjetja

1994

Kutahya- Turčija

Cemile Gul

Cemile Gul Home & Fashion Collections

Samostojni lastnik, podjetnik
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Poslovna ideja
Naši cilji so spodbuditi ženske, da se postavijo na lastne noge,
s  svojim  naravnim  talentom  za  izdelavo  turške  ročne
umetnosti  (vezenine)  in  postaviti  turško ročno umetnost  na
zemljevid.

Naše stranke so večinoma ženske.
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Produkti /storitve
Domači tekstil,  dekorativni izdelki, večerne obleke, kaftani za
svečane priložnosti, oblačila po naročilu strank.

Po 20 letih delovnih izkušenj v Centru za javno izobraževanje
Kutahya kot  učiteljica turških  vezenin,  se  je  Cemile  odločila
razširiti in promovirati to tradicionalno turško ročno delo, ki je
začelo  izginjati  s  tržišča  in  začela  je  poslovati  v  prostoru
velikosti 12 m2.

Najprej se običajno srečata stranka in svetovalec podjetja, da
izmenjata  ideje  o  zasnovi  zahtevanega  izdelka.  Po  zadnji
odločitvi, se oblikovanje izdelka začne.

Načini  dostave  podjetja  so  dostava  butiku  in  pošiljanje  na
naslov stranke.

Družba ima natančno politiko pakiranja, saj so vsi modeli zelo
dragoceni  in  nekateri  so  v  celoti  ročno  izdelani.  Sistem
embaliranja,  ki  se  uporablja,  je  namenjen  preprečevanju
poškodb med prevozom oblačil in se spreminja od izdelka do
izdelka.
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Trg in trženje
Domače  in  modne  kolekcije  Cemile  Gul  dajo  prednost
promociji od ust do ust. Prav tako promovirajo svoje izdelke
preko spletne strani  (http://www.cemilegul.com.tr),  socialnih
medijev,  lokalnih  in  nacionalnih  medijev,  brošur  in  modnih
revij.

Z  uspešnim  promoviranjem  se  je  uspeh  Cemile  Gul  v
poslovnem  življenju  razvil  hitro,  saj  so  žene  turškega
predsednika,  predsednika  vlade,  ministrov  in  zelo  znane
ženske slišale za njeno delo in jo zaprosile, da oblikuje oblačila
zanje.

S tem je poznana kot modna oblikovalka, ki je tesno zbližala
otomanske motive in prve dame.

Naše podjetje ima tri prodajalne v Kutahyi, Bursi in Istanbulu.
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Priložnosti  in  zgodbe  o
uspehu

Veliko  je  dejavnikov  uspeha  na  njenem  področju,  vendar
najpomembnejša  je  prilagoditev  na  spremembe;  ker  ima  v
vsaki  kulturi  vsaka  generacija  različne  zahteve.  Ne  morete
doseči svojih ciljev z izdelki, ki so jih imele rade generacije, če
ne upoštevate spremenjenega načina življenja, idej in nagnjenj
naslednje generacije.

Cemile Gul ima veliko nagrad. Nekatere so:

─ 2006:  Ören  Bayan  in  Center  za  usposabljanje  za
pripravništvo,  Ministrstva  za  šolstvo,  podružnica  40
Darning, Turčija Grand Prix.

─ 2006:  Ören  Bayan  in  Center  za  usposabljanje  za
pripravništvo,  Ministrstva  za  šolstvo,  Turška
tradicionalna ročna dela, Turčija Grand Prix.

─ 2006:  Ören  Bayan in Ministrstvo za šolstvo,  Center  za
usposabljanje za vajeništvo, podružnica različnih tehnik,
Turčija Grand Prix.

─ 2004:  Anchor  &  Ministry  of  Education  Apprenticeship
Training Center, Branch of Different Techniques, Turkey
Third Award.

─ 2004:  Anchor in Ministrstvo za izobraževanje, Center za
usposabljanje  za  vajeništvo,  podružnica  turških
tradicionalnih ročnih del, Turčija Grand Prix.

─ 2004: Anchor in Ministrstvo za izobraževanje, Center za
usposabljanje  za  vajeništvo,  podružnica  turškega
tradicionalnega ročnega dela, Turčija Tretja nagrada.

─ Poleg teh nagrad je bila pionirka pri odprtju 17 delavnic v
svojem poslovnem sektorju v Kutahyi in 1000 žensk dela
v teh delavnicah.

─ Organizirala  je  tudi  28  razstav  in  modnih  revij,  ki  so
potekale v Turčiji, Tanzaniji, Angliji, Libiji, ZDA, Singapurju,
Avstriji, Savdski Arabiji in Nemčiji.
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Rezultati  in  načrti  za
prihodnost

Plan  Cemile  Gul  za  prihodnost  je  spodbujati  Turčijo  na
mednarodnem nivoju z njenimi obrtmi kot tudi doseči lasten
začrtan obseg poslovanja.  Za ta načrt  je prevzela nekakšen
proces prestrukturiranja v lastnem podjetju.

Sprememba  je  neizogibna.  Glede  na  potrebe  trga  je  vedno
pripravljena proizvajati nove izdelke za trg.

Cemile Gul se želi širiti predvsem na mednarodnih trgih.

HABERDASHERY SHOP, Turčija

Zgodba o ustanovitvi 
podjetja

Odločila sem se ustanoviti podjetje, potem ko sem leta 2005
rodila  drugega  otroka.  V  ta  namen  sem  odprla  trgovino  z
galanterijo v Sinanpaşi, v okrožju Afyonkarahisar.

Poslovna ideja Moj cilj je prispevati k stroškom izobraževanja svojih otrok.

Moje stranke so gospodinje,  ki  običajno izdelujejo  obrtniške
izdelke.

Produkti / Storitve Prodajam ročno izdelane predmete in obrtne pripomočke

Izdelke oblikujem tako, da posnemam izdelke okoli sebe.

Moj način proizvodnje temelji na ročnih spretnostih.

Moja prodajna metoda je iz rok v roke na drobno.

Pakiranje izdelkov zagotavljam z vrečkami.
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Trg in trženje Tržne raziskave opravljam na internetu.

Svoje izdelke promoviram z ustno reklamo.

Svoje  promocije  izvajam,  ko  se  srečujem  z  ženskami  okoli
sebe, jih spodbujam k obrtništvu. Zdaj mislim, da je to najbolj
uspešna predstavitev zame.

Grožnje in ovire Pred začetkom poslovne zgodbe sem imela finančne težave z
lokacijo  podjetja.  Poleg  tega  so  obstajala  tveganja,  kot  so
predstavitev mojih izdelkov in nezmožnost  pokritja stroškov
podjetja,  tudi  če  bi  morala  voditi  podjetje.  Najprej  smo
prodajali  naše  ročno  izdelane  izdelke  preko  ustne  reklame.
Kasneje sem se prijavila na podporo mikrokredita, ki mi jo je
podarila naša vlada. Mikrokredit mi je pomagal premagati vse
moje težave.

Po moji zamisli obstaja razlika med “pridobiti idejo o službi” in
“opraviti  delo”;  videti  je  kot  razlika  med  “poznati  osebo”  in
“zgraditi  globoko  prijateljstvo  s  to  osebo”.  Vsakdo se  lahko
spozna  med  seboj,  vendar  ne  more  zgraditi  prijateljstva.
Vsakdo lahko pozna delo, toda vsak ne more voditi dela. Zato
je v poslovnem svetu delitev na delavce in menedžerje.

Priložnosti in zgodbe o 
uspehu
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Rezultati in načrti za 
prihodnost

Profit / izguba: Ker je mikrokredit,  ki sem ga uporabila,  brez
obresti  in  nepovratnih  sredstev,  nimam  nobenih  začetnih
stroškov. Zato lahko rečemo, da je dobiček mojih izdelkov na
dobri ravni.

Načrti  za  prihodnost:  V  prihodnosti  načrtujem  razširitev
svojega  poslovanja  in  izdelavo  ročnih  del  z  mednarodnimi
osebnostmi.

Novi  produkti:  Trenutno izdelujem samo tradicionalne ročno
izdelane izdelke.

Iskanje  novih  trgov:  Želim  sodelovati  na  svetovnih  trgih  z
uporabo  interneta.  Kje  se  hočeš  videti  v  enem  letu?  Želim
izboljšati svoje delo in spoznati nove trge v enem letu.

Kje se želite videti v 5 letih? Želim razširiti svoje delo in dodati
osebje, ki dela z menoj.

SANDALEM, Grčija

Zgodba  o  ustanovitvi
podjetja

Helen je ženska v srednjih tridesetih letih,  poročena, s tremi
šolo  obveznimi  otroki.  Preden  se  je  poročila,  je  delala  v
družinskem  podjetju.  Vendar  se  je  v  zadnjih  desetih  letih
osredotočila  na  vzgojo  otrok.  Sčasoma si  je  želela  narediti
nekaj več kot biti le gospodinja in mama in se je odločila, da
ustvari svoje podjetje.

Podjetje je začelo kot majhna spletna trgovina na Facebooku,
ki  je  prodajala  ročno  izdelane  sandale,  ki  jih  je  dekorirala
Helen. Do konca prvega poletja je Helen ustvarila bazo strank
in  začela  razmišljati  o  jesensko-zimski  sezoni,  ko  je
predstavila  ženske  balerinke,  škornje  in  usnjene  torbe.  Ime
spletne trgovine je Sandalem. Še vedno je majhna Facebook
trgovina,  kljub temu pa obstaja srednjeročni  načrt  za razvoj
spletne butične trgovine za ročno izdelane usnjene izdelke.

Poslovna ideja
Helen je imela prejšnje delovne izkušnje na področju trgovanja
s  čevlji.  Vedno,  ko  je  okrasila  svoje  čevlje  in  torbe,  je  zelo
uživala. Njeni prijatelji so jo večkrat prosili, naj to stori za njih
in tako se je začela ideja o začetku lastnega podjetja, ki temelji
na tem, kar je rada delala.
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Produkti / storitve
Sandalem je specializiran za usnjene sandale, čevlje, škornje
in torbe, ki so jih ročno izdelale majhne obrtniške delavnice v
središču  Aten  in  jih  je  okrasila  majhna  skupina  žensk  -
prijateljic.  Okrasitev sandalov je  bila diverzifikacijski  dejavnik
podobnih izdelkov, ki že obstajajo na grškem trgu.

Trg in trženje
Helen  organizira  zaloge,  proizvodnjo,  trženje,  prodajo  in
distribucijo.  S  podporo  nekaterih  prijateljev  je  organizirala
fotografiranje in izdelavo marketinških fotografij in materialov.

Stranke so ženske v Grčiji in na Cipru. Trenutno še ne misli na
nadaljnjo širitev, v srednjeročnem načrtu pa obstaja zamisel o
razvoju spletne trgovine v angleščini in širjenju tudi v druge
države.

Promocija je preko Facebooka in ustnih sporočil. Za začetek je
Helen  uporabila  veliko  mrežo  prijateljev  na  Facebooku  in  v
realnem življenju, da bi promovirala svoj posel.

Izzivi in ovire
Glavni  izziv  za  Helen  je  združevanje  poslovnih  aktivnosti  z
družinskimi obveznostmi v času konic. Ker gre za sezonsko
delo, obstajajo nekatera obdobja v letu, ko se povpraševanje
po proizvodih močno poveča, medtem ko so druga obdobja
bolj mirna. Denarni tok predstavlja tudi izziv na začetku nove
sezone,  ko  obstaja  potreba  po  skladiščenju  čevljev,  ki  so
temelj prodaje.

Priložnosti  in  zgodbe  o
uspehu

Sandalem je za Helen, ki se še vedno bori s tremi majhnimi
otroki, popolna okupacija. Lahko se odloči, da obdrži podjetje
dovolj  majhno,  da  ga bo lahko upravljala  in  hkrati  pridobila
dobiček ter prispevala k družinskemu proračunu.

Helen lahko dela v svojem mikro podjetju, ne da bi ohranjala
velike zaloge. Ker živi v bližini središča Aten, vzdržuje ustrezno
mrežo dobaviteljev in lahko hitro obnovi svoje zaloge.

Zgodba o uspehu so pričevanja in komentarji strank, ki so zelo
zadovoljne z izdelki.
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Rezultati  in  načrti  za
prihodnost

Vmesni načrt za prihodnost predvideva razvoj spletne trgovine
v angleščini in grškem jeziku ter širitev strank v druge države.
Ta  načrt  zahteva  nadaljnjo  časovno  zavezanost  in  seveda
naložbe v izgradnjo začetne zaloge za podporo hitrih prodaj..

7.1.2 KOZMETIČNE STORITVE

XAXI-NAILS, Poljska

Zgodba  o  ustanovitvi
podjetja

Podjetje  Xaxi-nails je  ustanovila Amelia,  študentka Fakultete
za angleško filologijo na Visoki šoli za usposabljanje učiteljev v
Rzeszowu, ki je končala tudi tečaj za nohte na oddelku Centra
za poklicno usposabljanje v Rzeszowu. S svojim podjetjem je
začela aprila 2016. Podjetje se nahaja v Rzeszowu v najetem
prostoru, ki ga je obnovila s pomočjo sredstev EU.

Poslovna ideja
Namen dejavnosti je zagotoviti visoko kakovostne kozmetične
storitve  za  ženske.  Zasebni  cilj  ustanoviteljice  je  povečati
svoje  veščine  v  kozmetologiji,  da  bo  sledila  vsem  novim
proizvodom in načinom dela na tem področju.

Stranke  so  prebivalci  Rzeszowa,  zlasti  tiste  iz  novih
stanovanjskih  naselij,  ki  so  v  bližini  salona.  Stranke
kozmetičnega  salona  so  ženske,  ki  skrbijo  za  svoj  videz  in
pričakujejo najvišjo kakovost storitev ter najboljšo kozmetiko.
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Produkti / storitve
V okviru dejavnosti, ki jih ponuja: poslikava nohtov, podaljšanje
nohtov, klasična in hibridna manikura, gel, klasična in hibridna
pedikura, ličenje, poročni make-up, občasno ličenje, poslikava
s kano in urejanje obrvi ter trepalnic, nameščanje trepalnic.

Posel  se  je  rodil  iz  zanimanja  lastnice  za  kozmetologijo.
Čeprav  ni  študirala  področja,  povezanega  neposredno  s  to
industrijo, so bile njene sanje zagotoviti takšne storitve.

Trg in trženje
Podjetje Xaxi nails se je odločilo za dokaj poceni, vendar zelo
učinkovito tržno strategijo v tej industriji. Če vemo, da so naše
storitve  na  najvišji  ravni,  smo  prepričani,  da  se  bodo  kupci
vrnili k nam in da nas bodo pohvalili svojim prijateljem. Tu se
pojavi  prvi  način  promocije,  kar  pomeni  trženje  preko
priporočila.  To  pomeni,  da  nas  lahko  zadovoljne  stranke
prosto  priporočajo  svojim  prijateljem  in  družini.  To  je  zelo
učinkovita metoda; vendar je potrebno opomniti, da nas bodo
tudi vse naše napake prizadele.

Druga metoda,  ki  jo  uporablja  lastnica,  je  vodenje  strani  na
Facebooku.  Urejanje  te  spletne  strani  ponuja  veliko,
brezplačnih  priložnosti  za  promocijo  naših  storitev  in  nam
omogoča  povezavo  s  strankami,  odgovarjanje  na  vsa
vprašanja  ali  celo  vzpostavitev  obiskov  prek  zasebnega
pogovora.  Še več,  Facebook nam omogoča,  da spremljamo
aktivnosti  in  zanimanje  uporabnikov  za  naš  profil.  Dobro
vodena  Facebook  stran  vam  daje  veliko  konkurenčno
prednost.

Naslednja  metoda,  ki  jo  je  uporabila  Amelie,  je  distribucija
vizitk.  Ta metoda vključuje stroške kartic in njihovega tiska.
Vendar pa je to skoraj obvezno, če želimo, da nas prepoznajo
kot  strokovnjake.  Pomembno  je,  da  je  oblikovanje  vizitk  v
skladu s profilom naše dejavnosti.

Ta  strategija  je  povzročila  konstantno  naraščanje  števila
strank. Bila je poceni in učinkovita.
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Izzivi in ovire
Najtežji  izziv,  s katerim se je soočila ustanoviteljica podjetja
Xaxi  nails,  je bilo zanimanje strank za njihov salon in zbrati
denar  za  odprtje  salona.  Zagon  vašega  podjetja  je  vedno
povezan z velikim tveganjem. V primeru neuspeha tvegamo
izgubo naših naloženih sredstev. Amelia je tvegala in žrtvovala
svoje prihranke, da bi vložila v svojo prihodnost. Zahvaljujoč
sofinanciranju Evropske unije in njenemu prispevku, je kupila
potrebno  opremo  in  najela  ustrezne  prostore.  Družina  ji  je
prišla  v  pomoč  pri  obnovi  in  pripravi  najetih  prostorov.
Zahvaljujoč  tem odločitvam,  se  je  izognila  posojilu.  Dodatni
izziv  je  bil  privabiti  stranke.  Zaradi  njene  odločnosti  in
potrpežljivosti  je  končno  osvojila  svoje  prve  stranke.  Na
svojem Facebook profilu je objavila rezultate svojega dela, kar
je povzročilo vedno večje zanimanje med strankami. Končno
se  je  pojavil  učinek  snežne  kepe  in  zdaj  je  strank  njenega
salona veliko.

Priložnosti  in  zgodbe  o
uspehu

Posel se je rodil zaradi zanimanja Amelie za kozmetologijo, pa
tudi zaradi njenega nezadovoljstva z obstoječim delom. Želja
po spremembi je  bila močna spodbuda za odprtje  podjetja.
Vendar  pa  taka  odločitev  zahteva  veliko  poguma  in  časa.
Lastnica  salona  za  nohte  Xaxi  se  ni  odločila  za  takojšnje
odprtje  podjetja,  kot  pravi,  je  menila,  da bo potrebno veliko
dela in da ne bo ostalo dovolj časa za druge dejavnosti in za
družino. Navsezadnje priznava, da je potrebovala le en dan za
ureditev vseh formalnosti. Tudi pomanjkanje prostega časa ni
bilo  tako  grozno,  kot  je  predvidevala.  Naslednji  izziv  je  bil
pridobiti prve stranke. Vse svoje prihranke je porabila za najem
in  opremo  prostorov,  zato  si  ni  mogla  privoščiti  nobene
organizirane marketinške akcije. Torej je izkoristila trženje in
promocijo  priporočil  na  spletu.  Zahvaljujoč  odločnosti  in
stalnemu  oglaševanju  na  različnih  forumih,  pod  različnimi
objavami  na  Facebooku  in  spodbujanju  prijateljev,  da
uporabljajo njene storitve,  je uspela ustvariti  skupino strank.
Po premagovanju začetnih težav pri  iskanju strank za svoje
storitve, so naslednji meseci postajali vse boljši. Danes salon
nenehno povečuje število strank, ki ga nato reklamirajo.
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Rezultati  in  načrti  za
prihodnost

Po mnenju  lastnice  salona  za  nohte  Xaxi  je  njena  največja
prednost zavedanje, da vodi uspešen posel in je ponosna na
ponudbo storitev. Slabosti vključujejo pomanjkanje časa, ki ga
namenja razvoju lastne ponudbe, pridobivanju novih znanj ali
promociji lastnega podjetja. Amelia tudi navaja, da če imamo
radi to kar delamo, nas bo to napolnilo. Pomemben plus je, da
ste lasten šef, da sami določamo, kako in kdaj bomo delali.
Vso svojo energijo lahko usmerimo v razvoj podjetja v skladu
z našimi pričakovanji. V prihodnosti namerava Amelia zaposliti
novega  zaposlenega.  Zaradi  hitrega  razvoja  podjetja  in
večanja  števila  strank,  bo  potrebovala  več  osebja,  da  bi
zadovoljila  povpraševanje  trga.  V  prihodnje  želi  povečati
število ljudi, ki bi delali za njo in morda število njenih prostorov
v Rzeszowu. V naslednjem letu je predlog Amelie zaposliti več
zaposlenih  v  svojem  podjetju.  Za  enkrat  mora  razdeliti  čas
med upravne zadeve, registracijo strank, čiščenje prostorov ali
kozmetologijo. Cilj Amelie v prihodnjem letu bo, zaposliti dva
nova zaposlena. Ena oseba se bo ukvarjala z upravljanjem na
splošno in skrbela za urejenost, ostali zaposleni pa bi morali z
njo opravljati kozmetične storitve. Če bo vse dobro potekalo in
bi se število strank večalo po sedanji stopnji, bi v naslednjih
petih letih želela Amelia odpreti še en salon ali pa se preseliti v
večje prostore. Potem bi lahko zaposlila še več osebja.

KOZMETIKA MAJA, Slovenija

Zgodba  o  ustanovitvi
podjetja

Leta  2015  je  bila  Maja  Košenina  brezposelna  in  je  bila
prisiljena začeti poslovati, da bi preživela.

Grosuplje, Slovenija

Maja Košenina

Kozmetika Maja s.p.

Beauty salon
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Poslovna ideja
Cilj  podjetja  je  svojim  strankam  ponuditi  široko  paleto
kakovostnih kozmetičnih storitev.

Stranke  starosti  60+  let  zanima  storitev  pedikure.  Mlajše  v
starosti  med 25 in 55 let  (običajno ženske) zanima skrb za
nego rok, nog in obraza, najmlajše generacije od 15 do 23 let
pa se zanimajo za nego kože z aknami.

Produkti / storitve
Ponudba  široke  palete  kakovostnih  kozmetičnih  storitev  na
enem mestu.

V bližini ni lepotnega salona s podobnimi storitvami.

Za vsako storitev se popolnoma posveti naročniku in s svojim
znanjem poskuša rešiti določene probleme.

Poleg storitev nudi tudi ustrezne izdelke za nego na domu

Trg in trženje
Opravila je majhno raziskavo o rednih strankah pri frizerju v
bližini,  če  bi  bile  za  stranke  zanimive  tudi  dodatne  lepotne
storitve.

Promocija poteka predvsem preko FB strani in Instagrama

Poslala je vabilo na otvoritev salona, z 10% popustom.

Izzivi in ovire
Veliko  se  je  spraševala,  če  bo  posel  prava  pot  in  če  ni
premlada za to.

Sama se spušča v “poznavanje poslovanja” in sama nenehno
izboljšuje svoje znanje.

Medtem “vedenje,  kako voditi  podjetje”  ali  vodenje prepušča
drugim, in sicer specializiranim podjetjem.
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Priložnosti  in  zgodbe  o
uspehu

Pomembno je, da vidi, da je stranka zadovoljna s storitvijo in
to je dodatna potrditev, da dela prav, če se ji stranka ponovno
vrne.

Rezultati  in  načrti  za
prihodnost

V svoj salon in potrebno opremo je vložila od 7.000 do 8.000
evrov.

V pol leta namerava zaposliti še drugega delavca.

V petih letih načrtuje dodatni salon na drugi lokaciji,  v obeh
salonih pa bodo skupno štirje delavci.

PINK PANDA, Slovenija

Zgodba  o  ustanovitvi
podjetja

Leta 2010 je Maja Švener pri 21 letih začela poslovati

Ljubljana, Slovenija

S svojo najboljšo prijateljico.

Najprej  se  je  imenovalo  Konverzija  in  nato  preimenovalo  v
PINK PANDA.

Spletna trgovina za ličila imenovana licila.si.
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Poslovna ideja
Pomagati drugim ženskam pri ličilih in jim priskrbeti ustrezne
izdelke.

Naročniki so najstnice in mlade ženske, ki spremljajo trende
na  Instagramu,  matere,  ki  želijo  biti  negovane  in  starejše
ženske, ki se rade ličijo in skrbijo za svojo kožo, ne le z ličili,
ampak tudi z izdelki za nego kože.

Produkti / Storitve
Izdelki za ličenje.

Ko se je Maja sama začela ličiti,  jo je zanimala tudi sestava
ličil, iz katerih so izdelana. V ta namen je naročala ličila v tujini,
ker niso bila testirana na živalih. In nenadoma je spoznala, da
na trgu primanjkuje tovrstnih izdelkov.

Navadno pakiranje in pošiljanje.

Zapakira jih  v  mehurčasto folijo in  rožnati  papir.  Potem gre
izdelek v rožnato škatlo ali belo ovojnico.

Trg in trženje
Ko vstopijo na novo tržišče, preverijo stroške oglaševanja na
Facebooku in Instagramu.

Instagram, Facebook, Google, TV (1x letno).

“Black Friday”  promocije preko Instagrama in Facebooka so
jim prinesle petkrat več dobička, kot so pričakovali.

Danes so največja spletna trgovina za ličila in zaposlujejo 6
ljudi.
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Izzivi in ovire
Težave nastanejo predvsem zaradi  hitre rasti  in financiranja
zalog  in  izjemno  pomembno  je,  da  se  pozornost  nameni
denarnemu toku, da lahko podjetje pozitivno posluje.

Oboje  “poznavanje  poslovanja”  in  “vedenje,  kako  voditi
podjetje”  je  zelo  pomembno,  vendar  je  odvisno od tega,  na
kakšni poziciji ste v podjetju in v vsakem primeru morate imeti
zaposlene, ki vodijo določene stvari v podjetju, vendar morate
biti osredotočeni na celotno podjetje.

Priložnosti  in  zgodbe  o
uspehu

Prava pot je veselje do dela in pozitivne številke ob koncu leta.
Poganja jih želja po napredku.

Izjemno  lep  dogodek  je  bila  otvoritev  naše  prve  fizične
trgovine na Hrvaškem. To je bilo za nas zelo naporno obdobje,
toda ko smo videli trgovino in ko se je pred otvoritvijo zbralo
več kot 100 ljudi, je bilo to za ekipo nekaj posebnega.

Rezultati  in  načrti  za
prihodnost

Maja in njena najboljša prijateljica sta v podjetje vložili  okoli
20.000 evrov, ki sta si jih sposodili od staršev.

Razširitev celo v še več drogerij, novih trgovin, lastne blagovne
znamke.

LES PEPITES NOIRES, Francija

Zgodba  o  ustanovitvi
podjetja

Začetek zgodbe je velika ljubezen do svojih psov, s katerimi se
Isabelle rada sprehaja po podeželju, ki ga ima rada. Nikoli ne
zgreši sezone gob in vedno se vrne domov s košarami gob ter
jih  konzervira  za zimo.  Ljubiteljica dobrih stvari  začne svoje
pse  trenirati  za  iskanje  tartufov.  Po  določenem  času  in
treningu, je končno našla dovolj tartufov, da je sklenila, da bo
imela s svojimi prijatelji majhno podjetje, je vzniknila ideja.
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Poslovna ideja
“Les  pépites  noires”,  Črno  zlato,  bo  ime  ...,  lahko  jih
promoviramo kot lokalne izdelke, tartufe, jih tržimo naprej na
trgu,  prodamo  v  odlične  restavracije  ...  Toda  Isa  si  ne  upa
sama začeti, prosi svojega moža, manjšega obrtnika, da se z
njo spusti v avanturo, on bo v ospredju, ona pa bo upravljala,
kreirala posel, spletno stran in socialna omrežja.

Produkti / storitve
Isa nudi 11 izdelkov, sveže tartufe, kuhane tartufe, z dodatki
(mandoline oliver, rožni les).

Spletna stran omogoča odkrivanje  izdelkov in  naročanje,  za
promocijo pa se uporabljajo družabni mediji

Ustna reklama deluje hitro in najbolj prestižni kuharji so od Ise
zahtevali, da jim priskrbi tartufe.

Njen mož je uradno gojitelj tartufov in nadzornik trga tartufov
v Gironde.

Trg in trženje
Na spletni strani nudi kuharske recepte.

Objavlja na socialnih omrežjih.

Črno  zlato  je  zdaj  na  vseh  trgih  tartufov  v  regiji,  na  trgih
lokalnih proizvodov.
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Izzivi in ovire
Malo  po  malem  Isa  ni  več  gospodinja,  temveč  vodi  vse
komunikacijske kanale svojega posla; znala je združiti strast in
posel.

Priložnosti in zgodbe o 
uspehu

Isa izvaja promocijo svojega izdelka tako, da doma organizira
degustacijo obrokov za omejeno število gostov (največ 10).

Rezulati  in  načrti  za
prihodnost

“Les Pepites noires”  Črno zlato so zdaj pomemben naslov za
tiste, ki želijo zagotoviti kakovostne tartufe.

THEODOR, Grčija

Zgodba  o  ustanovitvi
podjetja

Olga  je  ženska  sredi  30.  let,  dolgotrajno  brezposelna,  z
osnovno stopnjo izobrazbe.  Živi  v  predmestju Pireja s svojo
družino.  Vodi  lastno  e-trgovino  z  nabožnimi  predmeti,
imenovanimi “Theodor” (http://www.e-theo.gr).
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Poslovna ideja
Ideja  izhaja  iz  potrebe,  da  bi  zaslužila  denar  brez  velikega
naložbenega  tveganja.  Elektronska  trgovina  se  ji  je  zdela
dobra rešitev in že je imela nekaj stikov s trgovci na debelo.
Začetni načrt je bil usmerjen le v trg maloprodaje v Grčiji.

Produkti / Storitve
Sprva je nudila ozko paleto izdelkov in na koncu je našla več
dobaviteljev  ter  paleto  izdelkov  obogatila.  Pri  elektronski
trgovini  ni  bilo  potrebe  po  zaposlenih.  Za  fotografiranje
izdelkov  za  splet  je  morala  sodelovati  le  s  fotografom  in
spletnnim  razvijalcem.  Za  dostavo  izdelkov  se  uporablja
kurirska družba.

Trg in trženje
Opravljena je bila tržna analiza za opredelitev vrste izdelkov in
cen trgovcev na drobno. Z visoko kakovostjo, nizkimi cenami
in hitro dostavo je menila,  da je lahko konkurenčna. Spletna
trgovina je bila prevedena v angleščino, kjer so bile naslovljene
tudi  stranke  v  tujini.  Razvili  smo  Facebook  stran.  Nekaj
proračuna je bilo vloženega tudi v Google oglase in Facebook
oglase, da bi pritegnili prve stranke.

Izzivi in ovire
Glavni izziv je,  da so bili  vodilni na trgu z veliko širšo paleto
izdelkov in uveljavljenim ugledom.

V  prvih  mesecih  se  je  morala  ukvarjati  s  stroški  in  skoraj
ničelnim  dohodkom.  Morala  je  vložiti  več  denarja  v
oglaševanje  in  poiskati  več  oglaševalskih  orodij  in  rešitev.
Iskala  je  spletne  strategije  za  e-trženje  in  se  udeležila
nekaterih seminarjev za elektronsko poslovanje.
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Priložnosti  in  zgodbe  o
uspehu

“THEODOR” zdaj teče že tretje leto. Ima zunanje sodelovanje z
IT strokovnjakom in fotografom ter eno osebo, ki dela krajši
delovni čas za dostavo naročil. Prodaja na spletu odpira vrata
drugim državam in večjim trgom.

Družba  je  začela  ustvarjati  dobiček  ob  koncu  prvega  leta
delovanja.  Ima velik  odstotek strank,  ki  se vračajo in  dobijo
posebne popuste. E- trgovina se pojavi na 1. strani Googlovih
rezultatov iskanja ključnih besed, ki so v trendu.

Rezultati  in  načrti  za
prihodnost

Oglasi  na  aktualnih  spletnih  straneh  so  delovali  bolje  kot  v
socialnih medijih. To je vrednost za denar.

Ob vsakem obnavljanju ponudbe, se prodaja poveča. Zato je v
nenehnem iskanju novih dobaviteljev.

Mnogi kupci so prosili,  da si ogledajo izdelke v živo,  zato je
zdaj ustvarjen majhen razstavni prostor, ki postaja vse večji.

Njen naslednji  načrt  je prevod spletne strani  v ruski  jezik  in
spodbujanje izvoza v Rusijo.
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8 ZAKLJUČKI

Stanislav AVSEC, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

V tem poglavju so podane zaključne pripombe in razmišljanja o projektu Dreamy m-learning
ter o pristopu mobilnega učenja, ki se uporablja za podjetniško učenje na splošno.

Glavni  cilj  projekta  Dreamy  m-learning  je  bil  dvojen.  Prvič,  načrtovati  potrebe  nizko
izobraženih  žensk  in  oblikovati  prilagodljivo  mobilno  učno  okolje.  Drugič,  dati  strategijo
podjetniškega izobraževanja in usposabljanja za ženske, ki želijo začeti svoj posel doma, z
veliko podporo mobilnega učenja.

Boj  proti  revščini  in  socialni  izključenosti  je  eden  od  ključnih  ukrepov  Evropske  unije  v
strategiji za 2020. Eurostat je poročal, da je bila v zadnjih petih letih več kot tretjina odraslih
z  največ nižjo  sekundarno izobrazbo ogrožena zaradi  revščine ali  socialne  izključenosti.
Nizko izobražene ženske pogosteje živijo v revščini in socialni izključenosti kot moški, saj
ovire,  s  katerimi  se  soočajo  ženske,  vodijo  do  njihove  popolne  izključenosti  na  vseh
področjih  življenja.  Mnoge  od  teh  nizko  izobraženih  žensk,  ki  so  zaposlene  ali  ne,  se
ukvarjajo z obrtjo. Čeprav danes rokodelski izdelki postajajo vedno bolj dragoceni v očeh
kupcev, se večina teh žensk ne zaveda prave vrednosti svojih izdelkov ali kako jih izkoristiti v
komercialnem pomenu.

Dreamy m-learning je obravnaval to akcijo v pomembnem obsegu, tako z mednarodnim kot
regionalnim vplivom.  Osem članov  projekta  iz  držav  po  Evropi  se  je  zavezalo,  da  bodo
zagotovili uporabo multiplikatorjev z novimi spoznanji o tem, kako podpreti podjetništvo - z
uporabo  modularnega  mobilnega  učenja  za  njihovo  usposabljanje.  Mobilne  naprave
ponujajo vrsto novih priložnosti za oblikovanje in izboljšanje fizičnih in virtualnih učnih okolij,
interakcij, pridobivanja veščin in razvijanja znanja v različnih oblikah, ki potekajo v formalnih
in  neformalnih  okoljih.  Poleg  tega  mobilne  naprave  s  svojimi  aplikacijami  omogočajo
oblikovalcem tečajev prilagodljivo učenje, kjer je mobilno učenje prilagojeno tudi učencem z
različnimi učnimi potrebami in upoštevanjem učnega konteksta, zlasti v inkluzivnih okoljih.
Učenci so sodelovali v kontekstu kot sodelavci ali posamezniki, kjer interakcije med učenci
in mobilnimi napravami zahtevajo povratne informacije, pogajanja, posvetovanja, podporo in
zaupanje med ključnimi učenci. Mobilno učenje se lahko vključi v inkluzivne izobraževalne
programe,  zlasti  z  učenci  z  različnimi  posebnostmi,  vključno  s  kognitivnimi  in
psihomotoričnimi motnjami ter socialno-ekonomsko prikrajšanostjo.
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Več izzivov, s katerimi se danes soočajo podjetnice, in največje orožje, ki ga mora podjetnik
pridobiti v boju je, da se zavzamemo za idejo, za katero menimo, da bo prinesla spremembo
v njenem življenju, podjetju, svetu. Podjetja, ki so v lasti žensk, so še vedno v manjšini in
najbolj  izpostavljene ovire,  s  katerimi  se soočajo ženske,  pa se kažejo v:  (1)  kljubovanju
družbenim  pričakovanjem,  (2)  obravnavanju  omejenega  dostopa  do  financiranja,  (3)
prizadevanju  za  resno  obravnavo,  (4)  lastništvu  (5)  vzpostavitvi  podporne  mreže,  (6)
uravnoteženju  poslovnega  in  družinskega  življenja  in  (7)  obvladovanju  strahu  pred
neuspehom.

V priročniku smo predstavili  in razpravljali  o tem, kako premagati  te ovire,  več uspešnih
zgodb in namigov podjetnic. Ženske podjetnice, ki so uspele v svojem poslu, so v večji meri
usmerjene  v  ženske  posle,  kot  so  tekstil  in  obutev,  kozmetične  storitve  za  posebne
priložnosti, prehrambne specialitete in predmeti za duhovni razvoj.

Če povzamemo, Dreamy m-learning projekt prinaša nov pristop, kako učinkovito uporabljati
mobilne naprave pri začetku poslovanja na domu. Pokazali smo možnost sprostiti potencial
mobilnih  naprav,  da  bi  zmanjšali  tveganje  neuspeha  potencialne  ženske  podjetnice,
zmanjšali  strah  pred  tehnologijo  in  okrepili  podjetniške  namere.  Pri  mobilnem  učenju
podjetništva  je  še  vedno  potrebno  premagati  veliko  ovir,  vendar  z  inteligentnim  in
premišljenim pogovorom, strastnim zagovarjanjem in podporo ter avanturnim duhom smo
prepričani, da bo mobilno učenje postalo prevladujoča oblika izobraževanja in usposabljanja
za konkurenčna gospodarstva v prihodnjih letih.

120/126



2017-1-TR01-KA204-045864 Prilagodljivo mobilno učenje

VIRI IN LITERATURA

─ Adam, N., Doğramacı, O., Gangopadhyay, A. and Yesha, Y. (1999). Electronic 
Commerce: Technical, Businees and Legal Issues, Prentice-Hall, New Jersey.

─ A Framework for Global Electronic Commerce. (1997). The White House, July 1. 
Pridobljeno s http://www.ecommerce.gov/Framewrk.htm.

─ Agrawal, A. (2016, January 20). How to Open a Business Bank Account for Your 
Startup. Pridobljeno s https://www.inc.com/aj-agrawal/how-to-open-a-business-bank-
account-for-your-startup.html.

─ @ sign. (b.d.). Pridobljeno s: https://www.webopedia.com/TERM/_/_sign.html.

─ Ayres, S. (2019). Top 10 Benefits of a Facebook Business Page. Pridobljeno s 
https://www.postplanner.com/top-10-benefits-facebook-business-page.

─ Brand Registration Advice, How to Register Brands and Protect Brand Names. (2019). 
Pridobljeno s http://www.uktrademarkregistration.co.uk/brand-registration/What-is-
Brand-Registration.aspx.

─ Brophy, M. (2019, January 10). How to Accept Credit Cards Online for Small 
Businesses. Pridobljeno s https://fitsmallbusiness.com/accept-credit-cards-online.

─ Caldwell, M. (2009). Learn the Difference Between a Credit Card and a Debit Card. 
Pridobljeno s https://www.thebalance.com/difference-between-a-credit-card-and-a-
debit-card-2385972.

─ Clark, D. N., and Douglas, H. (2014). Micro-Enterprise Growth: Lessons from Home-
Based Business in New Zealand. Small Enterprise Research, 21 (1), 82–98.

─ Cameron, A. (2019). Business Name vs. Trading Name | What Is the Difference?. 
Pridobljeno s https://www.patriotsoftware.com/accounting/training/blog/business-
name-or-trade-name-difference.

─ Company Formation Greece. (2017). Pridobljeno s: 
http://www.companyformationgreece.com.

─ Coworking v Ljubljani - Mladipodjetnik.si. (2017). Pridobljeno s: 
https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/coworking.

─ DATA d.o.o. (2019). Pridobljeno s: https://data.si.

─ Davaki, K. (2013). Directorate General for Internal Policies – Policy Department C: 
Citizens' Rights and Constitutional Affairs. Pridobljeno s 

121/126

https://data.si/
https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/coworking
http://www.companyformationgreece.com/
https://www.patriotsoftware.com/accounting/training/blog/business-name-or-trade-name-difference
https://www.patriotsoftware.com/accounting/training/blog/business-name-or-trade-name-difference
https://www.thebalance.com/difference-between-a-credit-card-and-a-debit-card-2385972
https://www.thebalance.com/difference-between-a-credit-card-and-a-debit-card-2385972
https://fitsmallbusiness.com/accept-credit-cards-online
http://www.uktrademarkregistration.co.uk/brand-registration/What-is-Brand-Registration.aspx
http://www.uktrademarkregistration.co.uk/brand-registration/What-is-Brand-Registration.aspx
https://www.postplanner.com/top-10-benefits-facebook-business-page
https://www.webopedia.com/TERM/_/_sign.html
https://www.inc.com/aj-agrawal/how-to-open-a-business-bank-account-for-your-startup.html
https://www.inc.com/aj-agrawal/how-to-open-a-business-bank-account-for-your-startup.html
http://www.ecommerce.gov/Framewrk.htm


2017-1-TR01-KA204-045864 Prilagodljivo mobilno učenje

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493028/IPOL-
FEMM_NT(2013)493028_EN.pdf.

─ Decree determining craft activities and activities similar to crafts (Official Gazette of 
RS, Nos. 18/08 and 30/13 - ObrZ-E, 2008). Pridobljeno s: http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=URED6436.

─ Definition of online payment systems. (b.d.). Pridobljeno s 
http://www.transact.money/2007/10/definition-of-online-payment-systems.html.

─ Dejavnosti / eVEM. (2019). Pridobljeno s http://evem.gov.si/info/dejavnosti.

─ Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce, s. 21, 
http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/prod/dismantl.htm, 10/02/2001.

─ Doing Business 2018: reforming to create jobs – Slovenia. (2017). Pridobljeno s: http://
documents.worldbank.org/curated/en/437791510221742447/pdf/121099-WP-
PUBLIC-DB18-SVN.pdf.

─ Eid, R., and El-Gohary, H. (2013). The Impact of E-Marketing Use on Small Business 
Enterprises’ Marketing Success. Service Industries Journal, 33 (1), 31–50.

─ Ekin, N. (1998). Bilgi Ekonomisinde Elektronik Ticaret, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 
No:61, İstanbul.

─ Employment to population ratio, 15+, female (%) (modeled ILO estimate) | Data. (b.d.). 
Pridobljeno s https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS.

─ e-VEM - Državni portal za poslovne subjekte in samostojne podjetnike. (2005). 
Pridobljeno s http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem.

─ Eurostat: People at risk of poverty or social exclusion by age and sex. (2019). 
Pridobljeno s: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?
lang=en&dataset=ilc_peps01.

─ Eurostat: People at risk of poverty or social exclusion by educational attainment level 
(population aged 18 and over). (31. 1. 2019). Pridobljeno s: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_peps04.

─ Eurostat: Employed persons working from home as a percentage of the total 
employment, by sex, age and professional status (%). (8. 2. 2019). Pridobljeno s: http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ehomp&lang=en.

─ Female entrepreneurs - European Commission. (2017). Pridobljeno s 
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women.

─ FINANCIAL ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA. (b.d.). Pridobljeno s 
http://www.fu.gov.si/en.

122/126

http://www.fu.gov.si/en
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ehomp&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ehomp&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_peps04
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_peps01
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_peps01
http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem
https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS
http://documents.worldbank.org/curated/en/437791510221742447/pdf/121099-WP-PUBLIC-DB18-SVN.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/437791510221742447/pdf/121099-WP-PUBLIC-DB18-SVN.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/437791510221742447/pdf/121099-WP-PUBLIC-DB18-SVN.pdf
http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/prod/dismantl.htm
http://evem.gov.si/info/dejavnosti
http://www.transact.money/2007/10/definition-of-online-payment-systems.html
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6436
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6436
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493028/IPOL-FEMM_NT(2013)493028_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493028/IPOL-FEMM_NT(2013)493028_EN.pdf


2017-1-TR01-KA204-045864 Prilagodljivo mobilno učenje

─ Fishman, S. (2018). Every Landlord's Tax Deducation guide (15th edition), Berkeley, 
California: NOLO.

─ Forbes Agency Council (2019), 15 Mistakes to avoid when naming your bussines. 
Retrived from https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/06/08/15-
mistakes-to-avoid-when-naming-your-business/#60fc11724336.

─ Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. (2018). Pridobljeno s: 
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/formy-
opodatkowania.

─ Fundusze na założenie własnej firmy. (2018). Pridobljeno s: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-europejskie-
na-zalozenie-firmy.

─ Gable, N. (2019). How to Accept Payments Online | 7 Ways Businesses Get Paid. [Web 
log post]. Pridobljeno s https://paysimple.com/blog/all-the-ways-you-can-accept-
online-payments-in-2018.

─ GiriŞimci Destek Paketi. (b.d.). Pridobljeno s 
https://www.akbank.com/tr-tr/urunler/Sayfalar/isim-icin-girisimci-destek-paketi.aspx.

─ Gregory, A. (2018). Why You Need a Facebook Page for Your Small Business. 
Pridobljeno s https://www.thebalancesmb.com/facebook-pages-for-business-
2951737.

─ How to Comply With The Children’s Online Privacy Protection Rule. (2001). Pridobljeno 
s http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/coppa.htm.

─ Initiative France - Accueil. (b.d.). Pridobljeno s http://www.initiative-france.fr.

─ International Standard Classification of Education ISCED 2011. (2012). Pridobljeno s:
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-
classification-of-education-isced-2011-en.pd  f  .

─ Leeflang, P. S., Verhoef, P. C., Dahlström, P. and Freundt, T. (2014). Challenges and 
Solutions for Marketing in a Digital Era. European Management Journal, 32 (1), 1–12.

─ Les réseaux d'accueil et d'accompagnement au service des créatrices. (b.d.). 
Pridobljeno s: http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-service-des-
creatrices.html.

─ Kadın Girişimciliği (Women Entrepreneurship) - KOSGEB. (b.d.). Pridobljeno s: 
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-
entrepreneurship.

─ Kagan, J. (2008, August 12). Automatic Bill Payment. Pridobljeno s 
https://www.investopedia.com/terms/a/automatic-bill-payment.asp.

123/126

https://www.investopedia.com/terms/a/automatic-bill-payment.asp
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-entrepreneurship
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-entrepreneurship
http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-service-des-creatrices.html
http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-service-des-creatrices.html
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://www.initiative-france.fr/
http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/coppa.htm
https://www.thebalancesmb.com/facebook-pages-for-business-2951737
https://www.thebalancesmb.com/facebook-pages-for-business-2951737
https://www.akbank.com/tr-tr/urunler/Sayfalar/isim-icin-girisimci-destek-paketi.aspx
https://paysimple.com/blog/all-the-ways-you-can-accept-online-payments-in-2018
https://paysimple.com/blog/all-the-ways-you-can-accept-online-payments-in-2018
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-europejskie-na-zalozenie-firmy
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-europejskie-na-zalozenie-firmy
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/formy-opodatkowania
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/formy-opodatkowania
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/06/08/15-mistakes-to-avoid-when-naming-your-business/#60fc11724336
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/06/08/15-mistakes-to-avoid-when-naming-your-business/#60fc11724336


2017-1-TR01-KA204-045864 Prilagodljivo mobilno učenje

─ Kierzkowski, A., McQuade, S., Waitman, R. and Zeisser, M. (1996). Marketing to the 
Digital Consumer. McKinsey Quarterly, 2,180–3.

─ KOSGEB. (b.d.). Pridobljeno s: https://www.kosgeb.gov.tr.

─ Nikunen, T., Saarela, M., Oikarinen, E. I., Muhos, M. and Isohella, L. (2017). Micro-
Enterprises’ Digital Marketing Tools for Building Customer Relationships. 
Management, 12 (2), 171–188.

─ Online Brokerage: Keeping Apace of Cyberspace, Special Study. (1999). Pridobljeno s 
http://www.sec.gov/studies/cybexum.htm.

─ Online marketing. (b.d.). Pridobljeno s: https://www.techopedia.com/definition/26363/
online-marketing.

─ Penaflorida, R. (2018). Making Sense of Facebook Page Analytics. Pridobljeno s 
https://www.reviewtrackers.com/facebook-business-page-analytics.

─ Piecuch T. (2017), Starting a business – materials for lecturers, Rzeszow University of 
Technology.

─ Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. (b.d.). Pridobljeno s:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

─ Rahimnia, F., and Hassanzadeh, J. F. (2013). The Impact of Website Content 
Dimension and E-Trust on E-Marketing Effectiveness: The Case of Iranian Commercial 
Saffron Corporations. Information & Management, 50 (5), 240–7.

─ Shim, J.K, Siegel, J.G. and Shim, A.I. (2011). The Vest-Pocket MBA (4th edition). New 
Yor, NY: Penguin Group Inc.

─ Shravani, P. T. (2017). Understanding the Difference Between Company Name and 
Trademark. Pridobljeno s: http://www.iamwire.com/2017/08/difference-company-
name-trademark/156468.

─ StartUpGreece. (n.d). Pridobljeno s: https://startupgreece.gov.gr.

─ StartYouUp. (b.d.). Pridobljeno s: https://www.citefast.com/?s=APA#_Webpage.

─ Statistics Poland. (b.d.). Pridobljeno s: http://stat.gov.pl/en.

─ Teo, T. S. H. (2005). Usage and Effectiveness of Online Marketing Tools among 
Business-to-Consumer (b2c) Firms in Singapore. International Journal of Information 
Management, 25 (3), 203–13.

─ The Slovenian Intellectual Property Office. (b.d.). Pridobljeno s 
http://www.uil-sipo.si/sipo/office/tools/home.

─ Trademark vs. Brand: Everything You Need to Know. (2018). Pridobljeno s 
https://www.upcounsel.com/trademark-vs-brand.

124/126

https://www.upcounsel.com/trademark-vs-brand
http://www.uil-sipo.si/sipo/office/tools/home
http://stat.gov.pl/en
https://www.citefast.com/?s=APA#_Webpage
https://startupgreece.gov.gr/
http://www.iamwire.com/2017/08/difference-company-name-trademark/156468
http://www.iamwire.com/2017/08/difference-company-name-trademark/156468
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.reviewtrackers.com/facebook-business-page-analytics
https://www.techopedia.com/definition/26363/online-marketing
https://www.techopedia.com/definition/26363/online-marketing
http://www.sec.gov/studies/cybexum.htm
https://www.kosgeb.gov.tr/


2017-1-TR01-KA204-045864 Prilagodljivo mobilno učenje

─ Türkiye Grameen Mikrofinans Programı. (b.d.). Pridobljeno s http://www.tgmp.net.

─ Turkish Official Gazette No: 28 366, Official Gazette Date 27/07/2012

─ Types of Bank Accounts - What is a Savings & Checking Account l Wells Fargo. (b.d.). 
Pridobljeno s 
https://www.wellsfargo.com/financial-education/basic-finances/manage-money/
options/bank-account-types.

─ Virtualna pisarna/sedež podjetja v Ljubljani. (2017). Retrived from: 
https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/virtualna-pisarna.

─ Web page. (2019). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Web_page.

─ Web search engine. (2019). Pridobljeno s 
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine.

─ What is an Email Virus?. (b.d.). Pridobljeno s 
https://www.techopedia.com/definition/15802/email-virus.

─ What is an E-payment system?. (2018). Pridobljeno s: https://securionpay.com/blog/e-
payment-system.

─ What is Brand Registration?. (2018). Pridobljeno s 
http://www.uktrademarkregistration.co.uk/brand-registration/What-is-Brand-
Registration.aspx.

─ What is Email spam. (b.d.). Pridobljeno s https://www.avira.com/en/support-what-is-
email-spam.

─ What is the Internet?. (b.d.). Pridobljeno s 
https://www.techopedia.com/definition/2419/internet.

─ What’s the Diffference Between Online and Mobile banking?. ( b.d.). Pridobljeno s: 
https://www.discover.com/online-banking/banking-topics/whats-the-difference-
between-online-and-mobile-banking.

─ What is difference between e Commerce and online shopping?. (b.d.). Pridobljeno s: 
https://www.quora.com/What-is-difference-between-e-Commerce-and-online-
shopping?redirected_qid=12986275.

─ What is the difference between the World Wide Web and the Internet?. (b.d.). 
Pridobljeno s https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-the-World-
Wide-Web-and-the-Internet.

─ What is a Web Server?. (b.d.). Pridobljeno s 
https://www.techopedia.com/definition/4928/web-server.

125/126

https://www.techopedia.com/definition/4928/web-server
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-the-World-Wide-Web-and-the-Internet
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-the-World-Wide-Web-and-the-Internet
https://www.quora.com/What-is-difference-between-e-Commerce-and-online-shopping?redirected_qid=12986275
https://www.quora.com/What-is-difference-between-e-Commerce-and-online-shopping?redirected_qid=12986275
https://www.discover.com/online-banking/banking-topics/whats-the-difference-between-online-and-mobile-banking
https://www.discover.com/online-banking/banking-topics/whats-the-difference-between-online-and-mobile-banking
https://www.techopedia.com/definition/2419/internet
https://www.avira.com/en/support-what-is-email-spam
https://www.avira.com/en/support-what-is-email-spam
http://www.uktrademarkregistration.co.uk/brand-registration/What-is-Brand-Registration.aspx
http://www.uktrademarkregistration.co.uk/brand-registration/What-is-Brand-Registration.aspx
https://securionpay.com/blog/e-payment-system
https://securionpay.com/blog/e-payment-system
https://www.techopedia.com/definition/15802/email-virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_page
https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/virtualna-pisarna
https://www.wellsfargo.com/financial-education/basic-finances/manage-money/options/bank-account-types
https://www.wellsfargo.com/financial-education/basic-finances/manage-money/options/bank-account-types
http://www.tgmp.net/


2017-1-TR01-KA204-045864 Prilagodljivo mobilno učenje

─ What is a Virtual POS Terminal? | myPOS Blog. (2019). Pridobljeno s 
https://blog.mypos.eu/virtual-pos-terminal/Nikunen.

126/126

https://blog.mypos.eu/virtual-pos-terminal/Nikunen


Partnerji projekta

AFYONKARAHISAR BUSINESS WOMEN'S 
ASSOCIATION (AFIKAD), TURČIJA

FAMILY AND SOCIAL POLICIES 
DIRECTORATE OF AFYONKARAHISAR 
(AFASPIM), TURČIJA

HACI BAYRAM VELI UNIVERSITY, TURČIJA

ORKON, TURČIJA

UNIVERZA V LJUBLJANI, SLOVENIJA

GUIMEL, FRANCIJA

DANMAR COMPUTERS LLC, POLJSKA

IDEC, GRČIJA



Knjiga  The Dreamy Mobile  Learning obravnava
sodobno  izobraževanje  v  pravem  času,  ki  je
primerno  za  vsakogar,  ki  nima  časa  za  druge
oblike  formalnega  izobraževanja.  Mobilna
tehnologija je prodrla v naše življenje in mobilne
naprave  postanejo  razširitev  našega  telesa  in
uma.

Naravna posledica je, da se mobilna tehnologija
uporablja  z  različnih  vidikov  našega  življenja.
Nekateri  jo  uporabljajo  za  komunikacijo  z
drugimi,  za  zabavo.  V  zadnjih  letih  vidimo
povečano  uporabo  mobilne  tehnologije  v
izobraževanju.  Mobilno  izobraževanje  zahteva
posebno oblikovano načelo, primerno za mobilne
naprave,  učinkovit  uporabniški  vmesnik  in
uporabnikovo zadovoljstvo. 

V  knjigi  se  načelo  izvaja  za  specifično  ciljno
občinstvo  –  ženske,  z  vsemi  omejitvami
sodobne družbe.  Čeprav gre za omejen vzorec
potencialnih  študentov,  bi  lahko  rezultate
uporabili  v  drugih  oblikah  mobilnega
izobraževanja. Kdor želi  razširiti  svoj pogled na
mobilno  izobraževanje,  bo  v  tej  knjigi  našel
uporaben  učbenik  ali  kot  referenco  za  svoja
prizadevanja.

Prof. dr. Marjan Krašna, Didaktika IKT, Univerza
v Mariboru, Slovenija

Danes obstaja precejšnja podpora podjetnicam,
ki  spreminjajo  delo  in  domačo  proizvodnjo  v
posel. Vendar je ta skupina podjetnikov relativno
manj izobražena in težje dostopa do podjetniških
znanj  na  formalni  način.  Zato  je  jasno,  da
podjetnice potrebujejo posebna orodja za hiter in
enostaven dostop do informacij, za interakcijo z
drugimi in  koristi predhodnih izkušenj.

Dreamy Mobile Learning nudi učno pot, ki temelji
na  sodobnih  tehnologijah,  da  podjetnicam
olajšuje  dostop  do  informacij  in  reševanje
problemov  z  uporabo  informacij.  Glede  na
dejstvo,  da  mnoge  podjetnice  ne  morejo
sodelovati  v  programih  formalnega
izobraževanja med delovnimi obremenitvami,  je
vrednost potrebnih informacij bolje razumljena.

Mobilna  tehnologija  se  pogosto  uporablja.
Orodje,  ki  je tako pogosto,  ni  namenjeno samo
komunikaciji  in  zabavi,  temveč  tudi  v
izobraževalne namene, prek posebnih aplikacij te
tehnologije. Aplikacija Dreamy Mobile Learning je
lahko  zelo  uporabna  kot  poseben  način
usposabljanja podjetništva.  Poleg tega lahko ta
priročnik prispeva k učenju drug od drugega, saj
predstavlja  primerjalno  perspektivo  izkušenj,
različnih partnerjev iz različnih držav.

Prof.  Dr.  Belkis  Ozkara,  Afyon  Kocatepe
Univerza, Afyon, Turčija
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