
 
 

 
 
 
Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih 
šolah v šolskem letu 2016/2017 

 
 
Izbrani projekti in planirane aktivnosti srednjih šol: 
 
 

Srednja šola 

Izvajanje 
aktivnosti 

po 
metodologiji 

ZUIP 

Izvajanje 
»start-up« 

vikendov za 
dijake 

Izvajanje 
obšolskih 
dejavnosti 
za dijake 

Naslov projekta 

Prometna šola 
Maribor, 
Srednja 
prometna šola 

DA DA - 

Teden za učenje in razvoj 
poslovnih modelov canvas; 
Start-up za poglobljeno 
piljenje, dokončen razvoj in 
predstavitev poslovnih modelov 
canvas 

Zavod Antona 
Martina Slomška 

DA DA DA 

Teden za učenje in razvoj 
poslovnih modelov canvas; 
Start-up za poglobljeno 
piljenje, dokončen razvoj in 
predstavitev poslovnih modelov 
canvas, Krožek za razvoj 
poslovnih modelov canvas 

Srednja 
ekonomsko-
poslovna šola 
Koper 

DA DA - 
Z ustvarjalnostjo in 
inovativnostjo do podjetnosti, 
Start-up vikend za dijake 

Šolski center 
Slovenske 
Konjice-Zreče 

DA DA DA 

Z ustvarjalnostjo in 
inovativnostjo do podjetnosti, 
Start-up vikend za dijake, 
Obšolske dejavnosti za dijake 

Srednja 
ekonomska šola 
Ljubljana 

DA - DA 

Design thinking in prototipiranje 
v multidisciploinarnih timih 
osnovnih in srednjih šol: od 
ideje do prototipa, Podjetniški 
krožek 

Srednja 
ekonomska, 
storitvena in 
gradbena šola 
Kranj, Šolski 
center Kranj 

DA DA DA 

Z ustvarjalnostjo in 
inovativnostjo do podjetnosti, 
Start-up vikend za dijake, 
Obšolske dejavnosti za dijake 

Gimnazija, 
elektro in 

- DA DA 
Start-up vikend za dijake, 
Podjetniški krožek Spodbujanje 



pomorska šola 
Piran 

ustvarjalnosti, podjetnosti in 
inovativnosti med mladimi 

Gimnazija Novo 
Mesto 

DA DA DA 

Z ustvarjalnostjo in 
inovativnostjo do podjetnosti, 
Start-up vikend za dijake, 
Obšolske dejavnosti za dijake 

Ekonomska šola 
Ljubljana 

- DA DA 

Start-up vikend za dijake, 
Podjetniški krožek Spodbujanje 
ustvarjalnosti, podjetnosti in 
inovativnosti med mladimi 

Šolski center 
Ljubljana, 
Srednja strojna 
in kemijska šola 
Ljubljana 

- - DA Obšolska dejavnost 

Biotehniški 
izobraževalni 
center 
Ljubljana 

DA DA DA 

Zabavno podjetništvo, Podjetnik 
bom!, Podjetništvo - moja 
prihodnost 

Šolski center 
Slovenj Gradec 
- Srednja šola 
Slovenj Gradec 
in Muta 

- DA DA 

Start-up vikend za dijake, 
Podjetniški krožek Spodbujanje 
ustvarjalnosti, podjetnosti in 
inovativnosti med mladimi 

Srednja 
ekonomska šola 
Maribor 

 
DA 

DA DA 

Teden UPI + 1. dan podjetništva 
Maribor, Start up vikend na SEŠ 
MB, Promocija podjetništva med 
dijaki Sredin Ekosistem SEŠ 
Maribor - SEEŠ 

Šolski center 
Ptuj -  
Ekonomska šola 

DA DA - 

Teden za učenje in razvoj 
poslovnih modelov canvas; 
Start-up za poglobljeno 
piljenje, dokončen razvoj in 
predstavitev poslovnih modelov 
canvas, Krožek za razvoj 
poslovnih modelov canvas 

Srednja 
poklicna in 
strokovna šola 
Bežigrad - 
Ljubljana 

- DA - Start-up vikend za dijake 

 


