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V okviru projekta Mladim se dogaja- Spirit Slovenija izvajamo na šoli interesno dejavnost Z 

ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Učencem smo predstavili podjetništvo, izvedli 

ustvarjalne delavnice z zunanjim mentorjem, učenci iščejo svoje podjetniške ideje, jih validirajo, 

pripravijo poslovni model Kanvas v večih delavnicah, izdelajo prototipe, predstavijo učinkovite 

prezentacije in zaključno predstavitev svojih izdelkov. V delavnicah razmišljajo, kako bi te izdelke 

lahko razvijali in tržili s pomočjo lokalnih podjetnikov in društev v kraju. 

Dejavnosti financira Spirit Slovenija, Javna agencija, ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo.  

Koordinatorica projekta: Darja Majhenič 
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