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Tehnološki park Ljubljana in ploščad MSUM   



  

Program startup šole PARK KREATIVNE 

MOBILNOSTI 

 
 

Petek, 14. 9. 2018 - ploščad MSUM 
 
17:00 – 17:15  Zbiranje in prihod udeležencev 
17:15 –  17:30   Otvoritev startup šole 
17:30 –  18:00   Predstavitev parka ter interaktivnih umetniških instalacij na temo mobilnosti 
18:00 –  19:00   Neformalno druženje 

  
Sobota, 15. 9. 2018 - avtonomna cona Metelkova in ploščad MSUM 
  
10:30 – 11:30  Skupinsko "ogrevanje v javnem prostoru" 
11:30 –  12:30   Vaje za reševanje izzivov mobilnosti v praksi 
12:30 –  13:30   Open brainstorming lab – odprta debata na temo iskanja kreativnih rešitev 

na temo izzivov mobilnosti– sodelovanje meščanov in ostalih zainteresiranih 
deležnikov 

  
Nedelja, 16. 9. 2018 - avtonomna cona Metelkova in ploščad MSUM 
 
10:30 – 11:30  Skupinsko "ogrevanje v javnem prostoru" 
11:30 – 12:30  Vaje za reševanje izzivov mobilnosti v praksi 
12:30 – 13:30  Open brainstorming lab – odprta debata na temo iskanja kreativnih rešitev 

na temo mobilnih problemov – sodelovanje meščanov in ostalih 
zainteresiranih deležnikov 

13:30 – 14:30  Neformalno druženje in priprave na startup šolo 

  
Ponedeljek, 17. 9. 2018 - ploščad MSUM 
 
9:00 –  9:30   Jutranja kava - Registracija in prihod udeležencev 
9:30 –  10:30   Predstavitev programa startup šole, Tehnološkega parka Ljubljana in 

projekta Chimera ter Centra za kreativnost – MAO 
Predstavitev udeležencev in idej 

10:30  – 12.00   Predstavitev poslovnih metod 
12:00  – 14.00   Usposabljanje – Pregled in oblikovanje poslovne ideje 
14:00 –14:30  Skupinsko "ogrevanje v javnem prostoru" 
14:30 – 16:00  Individualno delo in razvoj idej 

  
Torek, 18. 9. 2018 - ploščad MSUM 
 
9:00 –  9:30   Jutranja kava - Registracija in prihod udeležencev 
9:30 – 12:30  Usposabljanje – Dodelava poslovnih modelov 

Validation Board: Diskusija in analiza stanja ideje, preverjanje hipotez, 
pivotacije, ocena možnih rezultatov 

12:30 – 13:30  Primeri dobrih praks – predstavitev videov dobrih predstavitev in evalvacija 
13:30 –14:00  Skupinsko "ogrevanje v javnem prostoru" 
14:00 – 16:00  Individualno delo in razvoj idej 

  

 



  

Sreda, 19. 9. 2018 - ploščad MSUM 
 
9:00 – 9:30  Jutranja kava - Registracija in prihod udeležencev 
9:30 – 10:30   Usposabljanje – Kako pripraviti prepričljivo predstavitev 
10:30 – 11:00   Skupinsko "ogrevanje v javnem prostoru" 
11:00 – 13.00  Usposabljanje  –  Individualno delo z mentorji 
13:00  – 14.00  Medsebojne predstavitve projektov v nastajanju 

  
Četrtek, 20. 9. 2018 - Tehnološki park Ljubljana 
 
9:00 – 9:30   Jutranja kava - Registracija in prihod udeležencev 
9:30 – 12:00  Usposabljanje –  Piljenje predstavitev in pitchev 
12:00 – 13:00  Generalka - Demo moments – predstavitev projektov pred žirijo, 
13:00 – 15:00  Odprt termin (glede na potrebe, ki se pojavijo) 

  
Petek, 21. 9. 2018 - Tehnološki park Ljubljana 
 
10:00 – 10:30  Jutranja kava - Registracija in prihod udeležencev 
10:30 – 13:00  Generalka - Demo moments – individualno delo z mentorji 
14:00 – 15:00  Zaključna prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti s predstavitvijo 
15:00 – 16:00  Skupinska evalvacija projekta in neformalno druženje 

  

Prijave: Dogodek je brezplačen, vendar je zaradi prostorske omejitve za udeležbo na 
predavanju prijava obvezna.  

V primeru slabega vremena bo projekt potekal v notranjih prostorih MSUM, športne dvorane 
tabor in Tehnološkega parka Ljubljana. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0XmAcQu9lu3XqKEH17Gah8v19Ho8YwretxPg6RECEpn4N9A/viewform

