
 
 
 
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru  
Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in  
vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.  
Projekt UP Univerzitetni karierni center.  
 

 

»PODJETNIŠKA ŠOLA« 
Podrobnejši opis programa izvedbe delavnic v okviru »Podjetniške šole« 

 

 

Načrtujte svojo karierno pot že danes in spoznajte izzive podjetništva! 

PRIDRUŽITE SE NAM!  
 

Prijave zbiramo do torka, 12. 5. 2015, na e-naslov: andrej@uip.si 
 

Več informacij o univerzitetnem kariernem centru najdete na: www.kariernicenter.upr.si 

ali preko e-pošte: kariernicenter@upr.si oziroma po tel. na: +386 5 611 76 33. 

Št. Naslov delavnice  Datum, lokacija  Kratek opis vsebin delavnice 

1. Predstavitev 

podpornega 

podjetniškega 

okolja in 

ustanovitev 

podjetja 

Sreda, 13.5.2015 

UIP, Ferrarska 8, 

Koper (Velika 

predavalnica) 

 Pomen start-up podjetja in izkušnje inkubatorja UIP 
 Inkubacija in zagon podjetja  
 Kaj moram vedeti pred ustanovitvijo podjetja 
 Različne statusne oblike, ter njihove prednosti / slabosti 

 

2. Postavimo svoj 

poslovni model in 

spoznajmo 

osnove 

poslovnega 

načrtovanja  

Četrtek, 14.5.2015 

UIP, Ferrarska 8, Koper 

(Velika predavalnica) 

 Kdaj poslovni model in kdaj poslovni načrt  
 Spoznajmo poglobljeno posamezen element poslovnega modela 
 Pripravimo poslovni model 
 Zagotovimo konsistentnost in vzdržnost poslovnega modela 
 Naj bo vitko podjetništvo naša naravnanost  
 Izvedba poslovnega modeliranja Canvas metoda 

 

3. Pomen 

intelektualne 

lastnine pri 

razvoju in zaščiti 

podjetniške ideje 

Torek, 19.5.2015 

UIP, Ferrarska 8, 

Koper (Velika 

predavalnica) 

 Kaj je intelektualna lastnina in njen pomen kot konkurenčna 
prednost 

 Kako zaščititi intelektualno lastnino 
 Zaščita modela, blagovne znamke, tehnike,.. 
 Nasveti pri kreiranju blagovne znamke in drugi praktični nasveti 

4. Financiranje 

podjetniških idej 

in finančno 

upravljanje 

Torek, 26.5.2015 

UIP, Ferrarska 8, 

Koper (Velika 

predavalnica) 

 Osnovni finančni termini 
 Izkaz poslovnega izida in izkaz stanja 
 Upravljanje z denarnim tokom 
 Analiza točke preloma 
 Poslovni finančni kazalci 
 Možni viri financiranja podjetja 
 Viri financiranja v zgodnjih fazah razvoja podjetja 

 

5. Predstavitev 

podjetniške ideje 

in izdelava 

poslovnega 

modela 

Sreda, 27.5.215 

UIP, Ferrarska 8, 

Koper (Velika 

predavalnica) 

 Kako pripraviti dobro predstavitev 
 Od prvega stika do investicije 
 Priprava Elevator pitcha 
 Nastop, predstavitev pred komisijo 
 Izdelava poslovnega modela 
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