
 
 
 
IZJAVA ZA JAVNOST 
Postojna, 9. junij 2014 
 
POSTOJNSKA JAMA BO GOSTITELJICA TRETJE NACIONALNE KONFERENCE MLADIH 
PODJETNIKOV  
 
Projekt Podjetno v svet podjetništva 2014, ki je namenjen spodbujanju podjetništva med 
mladimi in njihovemu zaposlovanju, letos poteka že tretje leto in dosega želene cilje, saj se je 
programa, ki se izvaja v dvanajstih slovenskih regionalnih razvojnih agencijah, do sedaj udeležilo 
že 380 udeležencev, 52 % le-teh pa je začelo tudi svojo samostojno podjetniško pot, odprlo svoja 
podjetja ali pa se zaposlilo pri različnih delodajalcih. Gre pretežno za visoko kakovostna delovna 
mesta, ki jih torej ustvarjajo samoiniciativni in visoko izobraženi mladi ljudje, kar je dobro 
jamstvo, da se bodo novoustanovljene družbe vsestransko razvijale. 
 
Temeljna ideja projekta je udeležencem, izbranim na javnih razpisih, ponuditi strokovno pomoč 
in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujoče podjetje. 
Delo poteka v skupinah z desetimi udeleženci, ki se zaposlijo v eni izmed sodelujočih razvojnih 
agencij. V štirimesečnem obdobju, ko so izbrani udeleženci zaposleni na agenciji, pod vodstvom 
mentorjev razvijajo svojo poslovno idejo, pripravijo poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se 
usposabljajo za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da 
najkasneje v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali 
zaposli pri drugem delodajalcu. Osnovni cilj projekta je tako spodbujanje podjetništva med 
mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko izobrazbo in odpiranje novih delovnih mest. 
 
Glavni partner projekta, Regionalni center za razvoj iz Zagorja, bo letošnjo prvo 
nacionalno konferenco mladih visoko izobraženih podjetnikov in njihovih mentorjev, ki 
so ta trenutek vključeni v program Podjetno v svet podjetništva, skupaj z Regionalno 
razvojno agencijo Notranjsko-kraške regije organiziral 19. julija v Postojni. Skrbno 
načrtovan dogodek, ki bo usmerjen v povezovanje in izmenjavo izkušenj ter spodbude s strani 
uveljavljenih podjetnikov, ki s svojimi poslovnimi uspehi in gospodarskimi priložnostmi 
nedvomno predstavljajo dober zgled, bo potekal v Jamskem dvorcu, kjer se bo v sklopu 
celodnevnega dogajanja odvijal plenarni del srečanja, okrogla miza uspešnih podjetnikov ter 
tržnica podjetniških idej. Rdeča nit srečanja, na katerem se pričakuje preko dvesto udeležencev, 
bo spodbujati razvoj podjetništva med mladimi s poudarkom na kakovostnem, profesionalnem 
in optimističnem pristopu.  

Vabljeni v našo družbo, saj boste s svojo medijsko pozornostjo izkazali naklonjenost 
dogodku, potencialom in uspehom mladih podjetnikov ter razvojnim priložnostim naše 
družbe. Pozitivno, predvsem pa samoiniciativno usmerjanje v prihodnost je namreč v tem 
obdobju ključnega pomena. Ustvarjajmo spodbudno okolje in spodbujajmo potencial mladih!  

Za potrebe lažje organizacije in zagotavljanja kakovostnih informacij na dan dogodka je 
zaželeno, da svojo udeležbo na dogodku prehodno potrdite in sicer najkasneje do 16. junija na 
elektronski naslov doris.komen@gmail.com, ki vam je na voljo tudi za kakršnakoli vprašanja in 
dodatne informacije. 

 


