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Posvetili se bomo naslednikom v družinskih 
podjetjih, njihovim načrtom in načinu priprave na 
prevzem podjetja, kako najti svoj prostor v okviru 
domačega podjetja, kako pripraviti družinsko 
ustavo ali narediti poslovni načrt za razširitev 
podjetja. K udeležbi na delavnici vabimo tudi vse 
ostale člane družin, ki sodelujejo v ali prihajajo iz 
tovrstnih podjetij. 

Vabimo udeležence iz vseh sektorjev, ne le turizma, 
pri izbiri gostov iz prakse pa bomo dali poudarek na 
sektorju gostinstva in turizma.

Na praktično zasnovani 5-dnevni delavnici lahko 
pričakujete: 

obiske uspešnih podjetnikov, 

teoretično osnovo, ki bo zagotovila 
razumevanje značilnosti družinskega podjetja, 
prednosti in slabosti, reševanje kon�iktov, 
priprava družinske ustave, 

pravne in davčne vidike prenosa nasledstva,

predstavitev podpornega okolja za podjetja. 

Udeleženci bodo ob podpori mentorja razvijali tudi 
elaborat na primeru svojega podjetja in sicer:

načrt za prenosa podjetja na novo generacijo 
ali 

pripravo družinske ustave 
ali 

poslovni načrt za razširitev dejavnosti 
družinskega podjetja, ustanovitev lastnega 
podjetja ali odprtje podružnice.

Delavnica bo ponudila osnovna in nadaljevalna znanja o značilnostih družinskih podjetij in 
kako izkoristiti prednosti družinskega podjetja.

DRUŽINSKA PODJETJA V TURIZMU -
USPOSABLJANJE NASLEDNIKOV ZA ZAPOSLITEV IN PREVZEM NASLEDSTVA

DELAVNICA
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Za dodatne informacije nas prosimo pokličite na
05 61 77 021

ali pišite na 
mariana.rodela@fts.upr.si 
ali tina.kociper@fts.upr.si 
(za vprašanja glede vsebine) 

program in podroben urnik lahko najdete na 
www.turistica.si /druzinska
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KOTIZACIJA

Delavnica je brezplačna. 

Mednarodna delavnica se izvaja v okviru projekta 
UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na 
Primorskem: operacijo delno �nancira Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 
3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost 
visokega šolstva.

PRIJAVE

Prijave bomo sprejemali do 10.9.2014 oziroma do 
zapolnitve prostih mest na 
www.turistica.si/druzinska 

TERMIN IN LOKACIJA

Delavnica bo potekala od 29.9 do 3.10.2014 od 9h 
do cca 14h v Portorožu na UP Fakulteti za turistične 
študije – Turistica, Obala 11a.

PREDAVATELJI IN GOSTJE

Predavatelji na delavnici bodo strokovnjaki s 
področja družinskega podjetništva, trije prihajajo iz 
tujine (zato bo del poletne šole potekal v 
angleškem jeziku) in imajo bogate izkušnje z 
delom in svetovanjem družinskim podjetjem. 
Povabili bomo tudi predstavnika podpornega 
okolja in predstavnika združenj družinskih podjetij. 
Gostje bodo znani slovenski podjetniki in člani 
družinskih podjetij z dolgo tradicijo, nekatere 
bomo obiskali tudi v njihovih podjetjih. 
Vsebinska vodja programa, mag. Tina Kociper 
prihaja iz družinskega podjetja s 42-letno tradicijo, 
ki ga vodi že tretja generacija. Poleg tega se 
raziskovalno ukvarja s to temo, predava istoimenski 
predmet in  svetuje pri upravljanju družinskih 
podjetij. 


