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VABILO 

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče v sklopu izvajanja projekta U-LAB 

(Učni izdelovalni laboratorij Slovenske Konjice – Zreče)  

v sodelovanju z 

Ustvarjalnikom 

 

VABI NA  

 PODJETNIŠKI KLEPET  

 

 MATIJA GOLJAR  

(Ustvarjalnik, voditelj oddaje Štartaj Slovenija) 

IN  

 DAVID KNEZ  

(QuickShoeLace vezalke) 

  

Vabljeni v GIMNAZIJO Slovenske Konjice (Šolski center Slovenske Konjice-Zreče), 

v PETEK, 21.4.2017, s pričetkom ob 17.00 uri. 

Z vami bo g. Matija Goljar - Voditelj oddaje Štartaj, Slovenija! in podjetnik iz Zasavja 

g.David Knez (QuickShoeLace vezalke). 

Matija Goljar: Ustanovitelj in vodja Ustvarjalnika, mentor podjetnikom doma in v tujini, 

predavatelj, podjetnik, ki je svoj prvi posel naredil pri rosnih 19 letih in pri 22 letih prodal 

posel za večkratnik vložka! Eden prvih Slovencev, ki so se šolali na ameriški univerzi za 

socialno podjetništvo Watson. 

David Knez: Inovator, dizajner svojih oblačil, varilec MIG-MAG, učitelj bordanja, 

prostovoljni gasilec, lovec  ter dobitnik nagrade  za  največ podpornikov na platformi za 

množično finaciranje KICKSTARTER  2016. 
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Podjetniški klepet z Matijo Goljarjem in Davidom Knezom bo potekal v sklopu aktivnosti 

projekta U-LAB, ki ga izvaja Šolski Center Slovenske Konjice–Zreče. 

Namen dogodka bo spodbuditi in motivirate vse  tiste, ki si želijo ustvariti nekaj svojega ali pa 

že imajo mogoče kakšno idejo in bi jo radi predstavili javnosti. V drugem delu dogodka bo 

predstavljen učni izdelovalni laboratorij in možnosti, ki jih bo ponujal mladim podjetnikom in 

vse ostalim, ki jih zanima izdelovanje stvari. 

  

Program:  

17.00 – 17.05 Uvodni nagovor 

17.05 – 18.00 Motivacijsko predavanje - kako napraviti prve korake v podjetništvo (Matija 

Goljar) 

18.05 – 18.15 Pavza  

18.15 – 18.30 Predstavitev projekta U-Lab (FabLab)  

18.30 – 19.15 Moderiran pogovor z gostom Davidom Knezom (QuickShoeLace vezalke) 

19.15 – 19.45 Vprašanja in odgovori 

19.45. – 20.00 Mreženje udeležencev 

 

Dodatne informacije: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske 

Konjice, 03/757 18 00. 

 

 

 


