
 

Spoštovani, 

SPIRIT Slovenija, javna agencija, v sodelovanju z Javnim skladom RS za razvoj 
kadrov in štipendije vabi študente k aktivni udeležbi na delavnici »Izzivi 
mladim«. 

Delavnica je namenjena študentom, ki bi želeli sodelovati s podjetji in drugimi organizacijami 
pri razvoju njihovih izdelkov in storitev. Ob podpori naših mentorjev boste z uporabo metode 
vitkega inoviranja preverili problem in skladnost rešitve glede na ugotovljene zahteve 
potencialnih kupcev ter pripravili poslovni model. Delavnica  omogoča zelo učinkovit zagon 
vašega novega projekta. 

Za sodelovanje v okviru posamezne delavnice se prijavite na naslednji povezavi. 

Program delavnice 

Udeležba na delavnici je za študente in predstavnike podjetij ter fakultet brezplačna. 

Pred prijavo mora biti dogovorjena sestava tima študentov, ki bo razvijal izdelek ali storitev 
za posamezno podjetje ali organizacijo; predstavnik podjetja ter predstavnik fakultete. 

Na delavnici bodo študenti prisotni ves čas, predstavniki podjetij in organizacij ter fakultet pa 
v uvodnem in zaključnem delu. Podjetje zagotovi vsaj enega sodelavca, ki se bo lahko 
vključeval v delo z mladimi v okviru enotedenskega programa (kontaktna oseba za telefonski 
stik z ekipo mladih). 

Razpisani termini: 

 1. delavnica 

•         Prvi dan: 7. 11. 2016 od 16. do 20. ure; 

•         drugi dan: 8. 11. 2016 od 9. do 18. ure;  

•         tretji dan: 16. 11. 2016 od 9. do 18. ure.  

Lokacija delavnice: Ljubljanski univerzitetni inkubator, Ljubljana. 

 2. delavnica 

•         Prvi dan: 14. 11. 2016 od 16. do 20. ure; 

•         drugi dan: 15. 11. 2016 od 9. do 18. ure;  

•         tretji dan: 22. 11. 2016 od 9. do 18. ure. 

Lokacija delavnice: Ljubljanski univerzitetni inkubator, Ljubljana. 

 

https://goo.gl/forms/ggXP7v2KnKcKa9G93
http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/izzivi-mladim/program-delavnice-za-mlade


3. delavnica 

•         Prvi dan: 14. 11. 2016 od 16. do 20. ure; 

•         drugi dan: 15. 11. 2016 od 9. do 18. ure;  

•         tretji dan: 22. 11. 2016 od 9. do 18. ure. 

Lokacija delavnice: Nova Gorica točna lokacija bo določena naknadno. 

4. delavnica 

•         Prvi dan: 3. 11. 2016 od 16. do 20. ure;  

•         drugi dan:  4. 11. 2016 od 9. do 18. ure; 

•         tretji dan: 11. 11. 2016 od 9. do 18. ure. 

Lokacija delavnice: Univerzitetni inkubator Tovarna podjemov, Maribor. 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronskega naslova 
izzivimladim@spiritslovenia.si.  

Več informacij o delavnicah: http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/izzivi-mladim/izzivi-
mladim-za-time-studentov .  

Finančna sredstva za izvedbo delavnic so zagotovljena s strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. 
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