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POVABILO K SODELOVANJU V PROJEKT 

»AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU« 
 

Pomurski tehnološki park kot institucija podpornega okolja s sedežem v Murski Soboti  že več kot 
desetletje skrbi za spodbujanje podjetniške kulture v Pomurski regiji - z izvedbo podjetniških šol, 
B2B mreženj, delavnic, seminarjev aktualnih, podjetniških tematik ter z brezplačnim individualnim 
svetovanjem tako podjetjem kot tudi tistim, ki o podjetniški poti šele razmišljajo. Področje našega 
dela pa so tudi mednarodni projekti v okviru katerih v sodelovanju z različnimi podpornimi in 
izobraževalnimi institucijami iz Slovenije in tujine pomagamo lokalnim podjetjem pri njihovi rasti. 
 
V obdobju januar - junij 2017 skupaj s podjetjem SUN Gornja Radgona d.o.o.  pripravljamo 
podjetniški program »Aktivacija mladih talentov v Pomurju« v okviru katerega boste mladi (dijaki, 
študenti, nezaposleni do 30 leta) lahko reševali konkretne izzive/probleme lokalnih podjetij pod 
koordinatorstvom Pomurskega tehnološkega parka in mentorstvom mag. Nataše Lorber, ki je bila 
mentorica mladim pri uvajanju podjetništva že v osnovnih šolah, izvajala je program Podjetno v 
svet podjetništva in vrsto let je bila vključena v delavnice Uvajanja podjetništva za brezposelne in 
bo mladim poskušala podati svoje več kot 20-letne izkušnje.   
 
Kaj boste pridobili z vključitvijo? 
- brezplačna pridobitev znanja s področja oblikovanja poslovnih modelov po sodobni metodi 
CANVAS in skupno reševanje izzivov posredovanih s strani pomurskih podjetij,  
- mreženje in delo z ambicioznimi podjetji 
- reševali boste konkreten podjetniški izziv s pomočjo katerega se boste predstavili podjetjem 
- praktično nagrado  
- najboljši boste prejeli nagrado 
 
Podrobnejšo vsebino in potek delavnic najdete v Prlilogi 1: Program delavnic! 
 
V kolikor menite, da je vsebina za vas zanimiva, dopolnjuje vaše znanje in prispeva k obogatitvi 
vaših izkušenj, vas vabimo, da izpolnite Prilogo 2: Prijavni obrazec in ga pošljete na mail: 
natasa.lorber@sun.si najkasneje do 10.04.2017. Lahko pa nam ga pošljete preko redne pošte 
na SUN GORNJA RADGONA D.O.O., Vrtna ulica 22, 9250 Gornja Radgona.   
 
Za dodatne informacije, vprašanja smo dosegljivi tudi na tel. št. 02 5643 014. 
 
K prijavi vas vljudno vabimo, 
 
Pomurski tehnološki park, d.o.o. in SUN Gornja Radgona, d.o.o. 
 
Murska Sobota, 20.3.2017 
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Priloga 2:  

PRIJAVNICA   

Splošni podatki 

Ime in priimek:   

Leto rojstva:  

Stalno bivališče:  

Telefon - GSM:  

Elektronski naslov:  

Dosežena stopnja izobrazbe:  

Naziv šole/fakultete:  

 
Trenutni status (nezaposlen, študent, 
dijak):  

 
Ali bi želeli v sklopu delavnic delati na lastni ideji:  DA   NE 
Če DA, idejo na kratko opišite: 
 

 
 
 

 
Na kratko opišite vaše dosedanje izkušnje ali povezanost s podjetništvom – kaj vas najbolj zanima: 
 

 
 

 
Vaš podpis: 
_____________________________ 

 
S svojim podpisom potrjujete, da boste v programu delavnic aktivno sodelovali; vsaj 80% udeležba 
in predstavljen končni izdelek (projektna naloga, aplikacija, prototip, shematski prikaz ipd.). Prav 
tako s svojim podpisom dovoljujem uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe projekta. 


