
 
 

Izzivi mladim 
 

ali pridobivanje izkušenj razvoja poslovnih konceptov oz. 
modelov na konkretnih poslovnih oz. družbenih izzivih 
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Izhodišča 

 

 
  

•povezati več 100 mladih in več 10 podjetij na več 10 
dogodkih po celi Sloveniji, 
•mladim in podjetjem približati sodobna znanja in 
izkušnje inovativnega reševanja izzivov, 
•delati na konkretnih srednjeročnih poslovnih oz. 
družbenih izzivih, 
•spodbuditi nadaljnji razvoj obetavnih poslovnih 
konceptov oz. modelov. 



Program delavnice (1/2) 

 

 
  

Program zajema: 
 



Program delavnice (2/2) 

 

 
  

•predstavljene metode spodbujanja ustvarjalnosti in 
inovativnosti,  
•predstavljena problematika in izzivi, s katerimi se 
podjetja srečujejo v okviru svojega poslovanja, 
•skupinsko delo mladih na pripravi celovitih poslovnih 
modelov za podjetja ob podpori predstavnikov podjetij in 
mentorjev, 
•predstavitev pripravljenih rešitev timov, 
•dogovori  za morebitna nadaljnja sodelovanja. 



Ciljna skupina 

 

 
  

•dijaki,  
•študenti, 
•brezposelne osebe, 
•drugi mladi  

od 15 do 29 let, 
 

•predstavniki podjetij. 



Mladi pridobijo kompetence 

 

 
  

•iskanje novih idej/konceptov. 
•oblikovanje poslovnih modelov. 
•preverjanje predpostavk, iteriranje in pivotiranje. 
•odkrivanje strank/trga (problemski intervjuji, intervjuji o 
rešitvah). 
•izgradnja prototipov (najosnovnejši sprejemljivi 
produkt). 
•iskanje motorjev rasti in preverjanje cenovnih modelov. 
•pičanje (predstavitev) poslovnega modela pred komisijo. 
•uporaba podpornega spletnega delovnega okolja in 
orodij za skupinsko delo. 
•delo v teamu. 



Podjetja pridobijo 

 

 
  

• razvoj poslovnega modela na problemu podjetja 
- sodobni pristopi 
- pogled od zunaj 
-strokovno mentorstvo 

• srečala perspektivne kadre, ki so: 
- zainteresirani 
- samoinicativni 
• celovito osebno izkušnjo sodobnih konceptov inoviranja poslovnih 
modelov, 
• nove koncepte, ki jih bodo razdelale ekipe mladih. 



  Prednosti enotedenskega 
            programa delavnic 

 

 
  

•delo na konkretnih izzivih z možnostjo nadaljevanja dela 
na rešitvah, 
•format dogodka je 2+1 plus 6 dni dodatnega 
konkretnega dela na terenu, 
•neposreden dostop udeležencev do strokovnjakov v 
podjetjih, do proizvodnje, do intervjuvancev, članov 
ekosistema, strank, trga (med rednimi delovnimi dnevi), 
•dogodki bodo podprti z gradivom za udeležence in 
skupnim spletnim okoljem. 



Področja sodelovanja 

 

 
  

•zagotovitev podjetij, 
•zagotovitev udeležencev, 
•zagotovitev prostorov in drugih pogojev, 
•promocija dogodkov, 
•sofinanciranje izvajanja aktivnosti Izzivi mladim in aktivnosti nadaljnjega 
dela na razvitih poslovnih modelih. 
 

Za sodelovanje se prijavite na spletni povezavi: http://www.podjetniski-
portal.si/o-podjetnistvu/izzivi-mladim/povabilo-k-partnerskemu-
sodelovanju  
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Več informacij: 

Javna agencija Republike Slovenije  

za spodbujanje podjetništva, 

 inovativnosti, razvoja,  

investicij in turizma 

 

SPIRIT Slovenija 

Program financira:         Verovškova ulica 60 

SI-1000 Ljubljana 

 
 www.mladimsedogaja.si  

 

 

T: 01 58 91 870 

izzivimladim@spiritslovenia.si 
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Hvala za vašo pozornost 


