
                        
 

 
 

 

     

 

Mladi upi 2019 

Podjetniško-inovacijska delavnica za mlade 

raziskovalce 

Mladi upi – Kako načrtovati lastno podjetje, ki temelji na mojem doktoratu? 

 

30. maj 2019, od 13:00 do 16:30 

Institut "Jožef Stefan" (Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana), Velika predavalnica  

 

Prosimo vas za prijavo preko Eventbrite. 

IZOBRAŽEVANJE JE ZA VSE UDELEŽENCE BREZPLAČNO. 

 

Dodatne informacije: tehnologije@ijs.si 

 

Organizator: Center za prenos tehnologij in inovacij. 

 

Na delavnico so vabljeni podjetni (mladi) raziskovalci in študenti, dijaki, drugi inovativni posamezniki 

in potencialni podjetniki, spin-out timi v nastajanju in drugi podjetni raziskovalci JRO.  

Na dogodku bodo predavali:  

Dr. Levin Pal, Vodja skupine za zaščito intelektualne lastnine, višji strokovnjak za upravljanje s 

tehnologijami, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan. 

Mag. Robert Blatnik, višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami, strokovnjak za odcepljena 

podjetja, koordinator dogodkov, Certified Licensing Professional – CLP (vodja delavnice in moderator 

dogodka), Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan. 

Mag. Marja Medved, CMEPIUS, skrbnica pobude EURAXESS in Study in Slovenia 

https://www.ijs.si/ijsw
http://tehnologije.ijs.si/
https://www.eventbrite.com/e/mladi-upi-2019-podjetnisko-inovacijska-delavnica-tickets-60744179476
mailto:tehnologije@ijs.si
http://tehnologije.ijs.si/


                        
 

 
 

 

Mladi upi 2019 - Podjetniško izobraževanje za mlade raziskovalce 

PROGRAM (v pripravi) 

30.5.2019 | Institut »Jožef Stefan« (Velika predavalnica) | Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana 

 

13:00 

Uvod v podjetništvo in inovacije s pomočjo podpornega okolja.  
Kako na CTT pomagamo mladim podjetnikom in inovatorjem. Kako pridem do 
tehnologije/opreme in podjetniškega/raziskovalnega mentorja na IJS? 
Mag. Robert Blatnik, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan. 

13:10 

O znanju in ustvarjanju izumov. Kaj je intelektualna lastnina? Kaj je znanje in kaj 
izum? Kako ju lahko zaščitim? Kaj je patent in na kakšen način znanje lahko prodajam? 
Kako prepoznati dobre ideje primerne za trženje? – Možnosti zaščite in izkoriščanje 
intelektualne lastnine. Postopek prevzema službenih izumov na javnih raziskovalnih 
organizacijah  
Dr. Levin Pal, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan 

13:40 

Od ideje do podjetja. Podjetništvo za vsakogar. Kaj podjetje je? Osnove načrtovanja 
izdelka in razvoj podjetja s poudarkom na (lastnem) znanju. Razvoj izdelka in vrednosti 
za kupce mojih izdelkov. Načrtovanje in zagon (odcepljenega) podjetja in kdo mi pri 
tem lahko pomaga. 
Mag. Robert Blatnik, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan. 

14:10 

Kako po ideje in znanja v tujino. Predstavitev možnosti, ki obstajajo preko programov 
(Erasmus+, CEEPUS, bilateralne štipendije) in pobud, med njimi EURAXESS, ki razvijajo 
tudi podporna orodja in gradiva za raziskovalce in njihovo kariero.  
Mag. Marja Medved, CMEPIUS, skrbnica pobude EURAXESS in Study in Slovenia 

14:20 Odmor 

14:40 

Načrtovanje poslovnega modela in iskanje virov (ne samo denarja!) za zagon lastnega 
podjetja. Udeleženci miselno preverjajo in popravljajo lastni poslovni model (pravega 
ali namišljenega podjetja). 
Delo v skupinah (3-4): Izdelava poslovnega modela z Business Model Canvasom.  
Udeleženci razvijajo lastni poslovni model (pravega ali namišljenega podjetja). 

14:10 Kreiranje vrednosti za kupca. Kako razvijem izdelek po meri kupca? 

15:30 
Delo v skupinah (3 do 4) nadaljevanje: 
Ekipna priprava predstavitve poslovne ideje za investitorja.  

16:00 Kratek odmor 

16:10 Predstavitve ekip in izbor najboljše ekipe. 

16:30 Zaključek dogodka. 

 

 

 

 

 

https://www.ijs.si/ijsw
http://tehnologije.ijs.si/


                        
 

 
 

Dogodke in podporne storitve izvajamo kot subjekt inovativnega okolja Institut Jožef Stefan v Republiki Sloveniji v letih od 

2018 do 2019 »SIO 2018-2019«. Storitve so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije  

https://www.ijs.si/ijsw
http://tehnologije.ijs.si/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.mgrt.gov.si/
http://www.mgrt.gov.si/
http://www.spiritslovenia.si/

