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COWORKING LOGATEC | PODJETNIŠKA DELAVNICA 

PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI & MLADI 
 

 torek, 20. november, ob 16.30 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec, Tržaška c. 11 
 

 

Lokalna skupnost in podporne podjetniške organizacije dajemo pomemben poudarek tudi mladim in potencialnim 

podjetnikom in podjetnicam ter izmenjavi idej in izkušenj. Zato pripravljamo številna predavanja in delavnice s področja 

posameznih strok, podjetniških veščin ter poslovanja in podjetniškega delovanja. Številni (mladi) podjetniki v okviru 

podpornih storitev države za poslovne subjekte obiščejo SPOT Slovenske poslovne točke (bivše VEM), kjer so jim na voljo 

storitve podjetniškega svetovanja, informiranja in podjetniškega usposabljanja ter obogaten nabor storitev s področja 

internacionalizacije in tujih investicij.  Ena od bolj obiskanih SPOT točk je na Območni obrtno-podjetniški zbornici Logatec. 

Tokrat pa organiziramo podjetniško delavnico in razpravo z (mladimi) podjetniki v okviru vzpostavitve coworking prostora 

in inkubatorja, ki bo imel sedež na logaški zbornici in bo sledil osnovnemu cilju – spodbujanju in razvoju podjetništva. 

 

Od podjetniške ideje do podjetniške priložnosti (16.3018.00) 

 Ali je vsaka ideja tudi poslovna priložnost? Kako to izvemo? 

 Ali naj takoj pripravimo poslovni načrt oziroma poslovni model? Kako začeti? 

 Katera so orodja, ki nam pomagajo pri načrtovanju in začetku podjetniške poti? 
 

Delavnico bo vodil redni profesor podjetništva dr. Mitja Ruzzier s Fakultete za management 
Univerze na Primorskem, ki je večletne praktične izkušnje nabiral najprej kot samostojni 
podjetnik, nato pa na različnih položajih v zdravstvu, distribuciji in trgovini. Glavne teme 
njegovega raziskovanja, poučevanja in svetovanja so podjetništvo, mednarodno poslovanje, 
inovativnost, blagovne znamke ter internacionalizacija MSP.  
 

Imam dobro poslovno idejo! Kaj naj sedaj z njo? (18.0019.15) 

Okrogla miza z mladimi logaškimi podjetniki, ki so se na pot podjetništva odpravili v zadnjem obdobju: 

 Rodolfo Di Giamberardino, RUDI kava, mikro pražarna kave (več)* 

 Rebeka Vegelj, Melon & Lime, ekološke podloge za jogo, ki so povezane z aplikacijo (več) 

 Matic Treven, M Atelje, oblikovalec notranje opreme in industrijskega oblikovanja (več) 
 

*razprava bo v slovenščini, zagotovljeno bo konsekutivno prevajanje 
 

Priložnost za mreženje (19.15-20.00) 
 

E-PRIJAVNICA (do 18. 11. 2018) 
 

 

Coworking prostor (deljen delovni prostor) predstavlja sodobno obliko opravljanja dela, ki največkrat vključuje skupno 
delovno okolje in prostor. Coworking prostor omogoča občasno ali stalno delitev delovnega okolja ter 
ustvarjalno/poslovno sodelovanje in mreženje. Prostori bodo namenjeni predvsem mladim podjetjem in ambicioznim 
posameznikom na začetku njihove poslovne poti in jim najem klasičnih poslovnih prostorov ne predstavlja ustrezne 
rešitve. Prostori bodo zagotavljali tudi ugodne pogoje za sodelovanje med podjetniki ter gradnjo lokalne skupnosti. S 
tem bomo aktivno spodbujali ustvarjalno in poslovno sodelovanje med uporabniki najrazličnejših profilov. 
 

Srečanje se izvaja v okviru projekta Formica Cerkno-Idrija-Logatec, ki ga sofinancirajo Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

http://www.coffeerudys.com/
https://melonandlime.com/
http://matelje.si/
http://ozs.force.com/dogodki/dogodekPrijavnica?id=a0N0X00001OSowSUAT

