
 

 
Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 
»Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in 
konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.« 

 

Možnosti dijaškega podjetniškega delovanja 

 

Slovenija zadnja leta zelo veliko pozornosti in sredstev namenja razvijanju podjetnosti šolarjev. 
Podjetnost se najbolje razvija ravno s podjetniškim delovanjem. Dijaške skupine zadnja leta 
čedalje bolj pogosto nastopajo s svojimi idejami ter nekateri z njimi tudi že vstopajo na trg. 

Ključni faktor za uspeh podjetništva je vsekakor močno in strokovno podporno okolje, od šolskih 
staršev, učiteljev in mentorjev do podpornih organizacij, kot sta Razvojni center Novo mesto ter 
Javna agencija Spirit. 

Na okrogli mizi, ki je predvsem namenjena dijakom drugih in tretjih letnikov ter učiteljem, ki si 
želijo realizirati idejo ter s prvimi negotovimi koraki stopiti na pot podjetnosti. 

Moto dogodka - Ne bojte se poskusiti, stali vam bomo ob strani! 

 

Kdaj in kje? 

KDAJ: petek, 19.4.2019, 12.00 - 13.30 

KJE: Gimnazija Novo mesto, atrij 

 

Delavnica je namenjena: 

• inovativnim potencialnim podjetnikom (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški 
delavci, raziskovalci), 

• novim in obstoječim podjetjem s potencialom hitre rasti »start up«, 

• hitro rastočim podjetjem s potencialom globalne rasti »scale up«. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gimnm.org/
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Vsebina dogodka 

● Predstavitev dijaških in študentskih podjetniških zgodb (Heijus, Loryson, Medeni butik  
Č’bela) 

● Predstavitev dveh startup-ov (Drinkopoli, LaceNano) 
● Predstavitev podpornega okolja (Razvojni center Novo mesto d.o.o.) 
● Predstavitev pogostih preprek na podjetniški poti mladih ter rešitev zanje 
● Odgovori na vprašanja obiskovalcev 

 

Gosti omizja 

● Andrej Pelko in Valentina Bojanec, soustanovitelja dijaškega startupa Heijus 
● Žiga Kočevar in Eva Vrščaj, soustanovitelja dijaškega startup-a Loryson 
● Larsen Cundrič in Raja Kužnik, soustanovitelja študentskega startup-a Medeni butik 

Č’bela 
● Peter Bukovec, soustanovitelj startup-a LaceNano 
● Matej Ambrožič, ustanovitelj startup-a Drinkopoly 
● Simon Jeraj in Anja Jakše, podjetniška mentorja z Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.  
● Janez Gorenc, učitelj angleščine in mentor podjetništva na Gimnaziji Novo mesto 

 
 
Za dodatne informacije pišite na e-naslov: anja.jakse@rc-nm.si. 
 
Dogodek je brezplačen.  
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