
Občina Logatec 

 

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 3 

Cerkno-Idrija-Logatec. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

 

VV  LLooggaattccuu  ppooddjjeettnniišškkii  ttaabboorr  zzaa  nnaajjssttnniikkee  

ŠŠOOLLAA  PPOODDJJEETTNNIIŠŠTTVVAA  
 

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec 

pon–sre, 29. 6.–1. 7. | od 8.30 do 14.00 
 

Za logaške najstnike bo začetek poletnih počitnic podjetniško obarvan s šolo podjetništva. Člani 

ekipe Ustvarjalnika pod vodstvom mag. Matije Goljarja, voditelja TV oddaje Štartaj Slovenija, bodo 

na obrtno-podjetniški zbornici mlade na zanimiv in zabaven način navduševali nad podjetništvom. 
 

 
 

 1. DAN – ponedeljek, 29. junij 2020                   3. DAN – sreda, 1. julij 2020 

Zbiranje – motivacijske in spoznavne igre  Zbiranje – motivacijske igre in zgodbe 

Predstavitev ekipe Ustvarjalnika  Pregled domače naloge 

Razvoj podjetja in spremembe, ki bodo 

krojile podjetniške ideje 

 Kako zgleda posel na začetku: Predstavitev 

prvih korakov znanih podjetij 

Začetna faza: Od navdiha do konkretne 

ideje: oblikovanje prve ideje s pomočjo 

mentorjev 

 Tretja faza: Od produkta do prvega naročila: 

priprava ponudbe za prvega kupca in nagovor 

prvih potencialnih strank  

Druga faza: Od ideje do konkretnega 

produkta/storitve: predstavitvene brošure, 

prodajnih nagovorov in prototipov 

 Zbiranje podatkov pri pogovoru s strankami.  

Na podlagi informacij izboljšati prodajne 

pristope  ter nagovorili potencialne stranke 

Pregled prvega dne + domača naloga do 

naslednjega srečanja 

 

2. DAN – torek, 30. junij 2020 

 Četrta faza: Od prvega naročila do posla:  

načrtovanje nadaljnje prodaje, priprava 

finančnega izračuna, prodajni lijak in časovnica 

izvedbe poslovne ideje 

Domače naloge in praktični primeri ter vaje  

s pomočjo mentorjev z zbornice 

 Zaključek – Predstavitev poslovnih idej, 

napredek tekom delavnic in časovnica za 

nadaljevanje razvoja posla 
 

Namen podjetniške šole: spodbujati podjetnost, ustvarjalnost in podjetniško miselnost pri mladih! 
 
 

Organizacija: Občina Logatec v sodelovanju z OOZ Logatec. 

Prijave in dodatne informacije: E-PRIJAVA                  (udeležba je brezplačna) 

Prijave veljajo do zapolnitve mest. Dodatne informacije: info@ooz-logatec.si, 051 651 538. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHGkVQJL2jS33_X1ZQty6G8knMGL7UUSSvt8DUX7Uop5SJQg/viewform?usp=sf_link

