
 

 

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 

zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1.Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za 

vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostih oblikah učenja, posodobitev 

znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 

svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje 

kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje). 

 03 713 35 68 

www.upi.si  

 lu-zalec@upi.si 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ZIKŠT 3 JEZERA BRASLOVČE IN UPI LJUDSKA UNIVERZA 
vabimo zaposlene in brezposelne nad 45 let v  

 
BREZPLAČEN IZOBRAŽEVALNI PROGRAM  

»OD IDEJE DO PRODUKTA«,  
ki ga bomo spomladi 2019 izvajali v okviru  

projekta UŽU - Izzivi podeželja. 
 
 

 
 



Teme programa (vsaka tema zajema seminar in praktično delavnico ali 
ekskurzijo): 
 

 

PROJEKT IZVAJAMO V PARTNERSKEM 
SODELOVANJU:  
UPI – Ljudske univerze Žalec, Ljudske univerze 
Rogaška Slatina in Šolskega centra Celje. 
 

 Kako začeti? Zagon, oblika poslovnega 
subjekta, finance, poslovni načrt … 

 Od ideje do produkta – priprava in 
lansiranje produkta. Proizvodnja, 
surovine, vsebina, izgled … 

 Oblikovanje blagovne znamke. Ime, 
logotip, slogan, CGP, podoba izdelka, 
embalaža, promocijski materiali … 

 Promocija in trženje. Promocijski materiali, načrt trženja … 

 Poslovna komunikacija. Komunikacijske veščine, javno nastopanje. 

 Zadružništvo in/ali povezovanje kot oblika prodajne poti. 

 Zaključni dogodek. 
 

Program vključuje: 14 srečanj (delavnice, strokovne ekskurzije) in 
zaključni dogodek (90 ur) ter delo od doma (30 ur). Obiskali bomo uspešna 
podjetja in kmetije (Kmetija Flis, Poprask, Podjetje Malinca.si, Steklarstvo 
Lukanc, pekarna Deveta vas itd.) kot primer dobre prakse, delavnice pa 
bodo izvedli številni strokovnjaki s področja marketinga, komunikacije, 
oblikovanja, podjetništva (RA Savinja, Nastja Kramer, Blanka Kuljanac iz 
Medias kreativ, mag. retorike Hedvika Dermol Hvala ipd.). 

 
Pričetek programa: sreda, 13. 3. 2019, ob 
17.00, Dom kulture Braslovče 
Urnik: ob prijavi prejmete celoten program 
z urnikom (termini ekskurzij in delavnic) 
Prijave: info@3jezera.si; 070 788 253 
(Jasmina Roter Jager) 

mailto:info@3jezera.si

