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»MLADIM SE DOGAJA« NA SREDNJI ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA 

 

Srednja šola Slovenska Bistrica bo v sodelovanju s SPIRIT Slovenija (Javna agencija 

RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) 

organizirala in omogočila učencem in dijakom pester podjetniški oktober 2018. 

 

Pripravili in izvedli bomo tri aktivnosti:  

 

1. SPIRIT mini STARTUP VIKEND 2018 – VIKEND PODJETNIŠTVA  

Dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica se bodo 12. in 13. oktobra udeležili startup 

vikenda, ki bo potekal na Srednji ekonomski šoli v Ljubljani. Startup vikend je dvodnevni 

mladinski podjetniški dogodek, na katerem srednješolci razvijajo svoje prve poslovne ideje v 

delujoče prototipe.  

Dijake bo pri razvijanju idej vodil in usmerjal Matija Goljar, ustanovitelj in vodja 

mladinskega podjetniškega inkubatorja Ustvarjalnik ter aktualni voditelj oddaje Štartaj 

Slovenija na POP TV.  

 

 

2. TEDEN USTVARJALNOSTI, INOVATIVNOSTI IN PODJETNOSTI NA SREDNJI ŠOLI SLOVENSKA 

BISTRICA 

 

Srednja šola Slovenska Bistrica bo od 22. 10. 2018 do 26. 10. 2018 gostila učence 2. OŠ 

Slovenska Bistrica, OŠ Fram, OŠ Kajetana Koviča Poljčane, OŠ Pohorskega bataljona 

Oplotnica in OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. V aktivnost bo vključenih 54 

učencev, ki bodo s pomočjo zunanjega mentorja ustvarjali, razvijali in predstavljali sveže 

poslovne ideje in modele.  

 

 

3. PODJETNIŠKI KROŽEK NA SREDNJI ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA 
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V šolskem letu 2018/19 bomo na Srednji šoli Slovenska Bistrica zopet izvajali podjetniški 

krožek, v katerem bodo dijaki v timu oblikovali ustvarjalne podjetniške ideje in jih razvijali.  

Podjetniški krožek je zanimiv zaradi svoje drugačnosti, zato je pri dijakih, ki želijo izkazovati 

inovativnost, ustvarjalnost in iznajdljivost, dobro sprejet. S svojimi podjetniškimi idejami bodo 

morda nekoč ustvarili tudi lastno delovno mesto. Zaključna faza krožka je namenjena 

oblikovanju končnega produkta in predstavitvi poslovnih idej na različnih podjetniških 

tekmovanjih: 

 

− november 2018: izbor najperspektivnejših idej, Tehnološki park Ljubljana Brdo; 

− april 2019: POPRI, tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo, Ljubljana; 

− april 2019: Fakulteta za podjetništvo: Gea college, mladi podjetnik – državno 

tekmovanje: javne predstavitve, uresničljivost poslovnih idej, finančna in 

organizacijska izvedljivost, Ljubljana; 

− junij 2019: Univerza v Novem mestu: podjetniški natečaj za osnovnošolce in 

srednješolce; 

− šolsko leto 2018/19: Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih: program Moje 

podjetje ‒ izvedba poslovne ideje v praksi. 

 

 

Koordinatorici projekta:  

Simona Luetić 

Cirila Hajšek Rap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


