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VABILO K SODELOVANJU 
 

pri spodbujanju podjetništva med mladimi 
v okviru aktivnosti VEM točke na RIC Slovenska Bistrica 

 
 
Podjetniška kultura v Sloveniji še ni postala vrednota družbe v tolikšni meri kot v uspešnejših podjetniških državah, 
čedalje bolj pa se zavedamo pomena podjetnosti in ustvarjalnosti. Eden izmed načinov dviga slovenske 
podjetniške kulture je tudi ozaveščanje in seznanjanje mladih s podjetništvom. Ker menimo, da je potrebno 
nenehno razvijati podjetnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, inovativnost, samozavest kot vrednote mladih 
organiziramo brezplačno podjetniško delavnico za učence vaše šole.  
 
Učencem bomo podali podjetniška znanja, seznanili z osnovnimi podjetniškimi pojmi kot so podjetnost, 
podjetništvo, podjetnik, poslovna ideja, poslovni načrt, ustanovitev podjetja, predstavili dobre prakse, 
spodbujali k aktivnemu razmišljanju in sodelovanju ter opogumljali za podjetništvo kot eno izmed možnih 
poti v njihovi karieri. 
 
Delavnico organiziramo v okviru izvajanja celovitih podpornih storitev VEM točk-projekta VEM 2016-1027, traja 2 
šolski uri in bi se  izvajala v prostorih vaše šole. Namenjena je učencem 8. in 9. razredov.  
 
Če ste zainteresirani za izvedbo takšne delavnice, oblikujte skupino najmanj 10 in največ 30 učencev ter poskrbite 
za prisotnost enega učitelja. Delavnice bomo izvajali od meseca marca do konca šolskega leta 2016/2017. Za 
primeren termin nas pokličite na telefon 02 292 72 10 (Danica KOŠIR) ali nam pišite na e-naslov: 
danica.kosir@ric-sb.si.  
 
Predstavitev organizatorja-Razvojno informacijski center (RIC) Slovenska Bistrica:  
Na RIC Slovenska Bistrica že 11 let deluje VEM točka (Vse na Enem Mestu), kjer je možno ustanoviti podjetje ali 
registrirati s.p. ter urediti prijavo v registre in evidence za davke ter socialna zavarovanja. Podjetnikom svetujemo 
pri oblikovanju poslovnih idej, poslovnih modelov ter pri postopkih, potrebnih za zagon podjetja. S svojimi 
aktivnostmi populariziramo podjetništvo med mladimi, pomagamo mladim podjetnikom na začetku poslovne poti in 
jih na poslovnih dogodkih povezujemo med seboj.  
 
V pričakovanju uspešnega sodelovanja vas lepo pozdravljamo! 
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