
Iščete dodatne vire 
financiranja za globalno rast 
vašega podjetja?  

Vključite se v intenziven program za pripravo podjetja  
na investicijo tveganega kapitala v zgodnji fazi rasti  

10. - 11.4.2014, Tehnološki park Ljubljana 

Go:Global program usposabljanja za investicijo, ki ga organiziramo partnerji nacionalne Iniciative 
Start:up Slovenija in ponudniki tveganega kapitala, je subvencioniran intenziven dvodnevni program, 
za pripravo podjetja na investicijo, tako z vidika strategije, priprave investicijske dokumentacije, 
poznavanja pogojev investicije, kot tudi z vidika možnosti predstavitve pred domačimi in tujimi 
investitorji.  

Program je namenjen podjetjem v zgodnji fazi rasti (in ne v semenski fazi), saj je prilagojen za 
pridobitev investicije s strani skladov tveganega kapitala. Tako se programa lahko udeležijo 
podjetniki z že ustanovljenim podjetjem, ki ima zaposleno ekipo in že ustvarja prihodke (od 200.000 
EUR letno naprej) in išče kapital za hitro rast.  

V okviru programa bodo udeleženci imeli priložnost, da v sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki 
poglobijo znanje s področja financiranja, pripravijo dokumentacijo za investicijo in se usposobijo za 
učinkovito predstavitev poslovne ideje pred investitorji.  

PROGRAM JE NAMENJEN PODJETNIKOM, KI HOČEJO:  

• pridobiti podroben vpogled v vire financiranja podjetij, 
• ugotoviti kateri viri investicij in financiranja so primerni za njihovo podjetje, 
• spoznati delovanje in miselnost investitorja tveganega kapitala, 
• izpopolniti dokumentacijo za pridobitev investicije, 
• obvladati veščine predstavitve poslovne ideje pred investitorji, 
• sodelovati z izbranimi strokovnjaki pri pripravi dokumentacije za pridobitev financiranja in 

pri pripravi nastopa pred potencialnimi investitorji,       
• vzpostaviti nova poznanstva in  se družiti z uspešnimi podjetniki. 

CILJI IZOBRAŽEVANJA IN POGOJI SODELOVANJA:  

• pregled primernih in razpoložljivih virov financiranja, 
• zahteve in pričakovanja potencialnih investitorjev, 
• dokumentacija, ki jo mora imeti podjetnik pripraviti za potencialnega investitorja, 
• usklajevanje osnovnih pogojev investicije in priprava investicijske pogodbe, 
• veščine za uspešno predstavitev poslovne ideje pred potencialnimi investitorji. 

V program se lahko prijavijo predstavniki podjetij, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• Podjetje ima 200.000 EUR ali več prihodkov 
• Podjetje je staro eno leto ali več in ima izdelan produkt 
• Podjetje je v fazi hitre ekspanzije na tuje trge 
• Podjetje ima ekipo, ki je polno zaposlena v podjetju 
• Podjetniki se bodo v celoti udeležili programa 

 

http://www.goglobal.si/pot-do-investicije/program-usposabljanja-za-investicijo
http://www.startup.si/sl-si/iniciativa-startup-slovenija/startup-ekosistem
http://www.startup.si/sl-si/iniciativa-startup-slovenija/startup-ekosistem
http://www.goglobal.si/pot-do-investicije/podroben-program
http://www.startup.si
http://www.goglobal.si


 

PODROBNI PROGRAM 

Viri financiranja in osnove tveganega kapitala 

četrtek, 10. april 2014 

Pogled podjetnika – iščem financiranje / investicijo 

14:00 – 14:10 Predstavitev programa Go:Global Slovenia Vera Nunić,  

vodja programa Go:Global 

14:10 – 15:00 Predstavitev udeležencev in zastavljeni cilji 
izobraževanja s strani udeležencev 

 

15:00 – 16:00 Pregled različnih virov financiranja podjetja Blaž Kos, 

Start:up Geek House 

16:00 - 17:00 Pot do investicije – od prvega kontakta do 
podpisa pogodbe  

Aleš Pustovrh,  

COINVEST 

Pogled investitorja – iščem dobro poslovno idejo / podjetje  

17:00 – 18:00 Dokumentacija, ki jo pričakuje investitor Tatjana Zabasu, 

RSG Capital 

18:00 – 19:00 Predstavitev pred investitorji   in 
komunikacija z investitorjem 

Aleš Špetič,  

ustanovitelj podjetja Zemanta 

 

Konkretna priprava na investicijo 

petek, 11. april 2014 

Priprava investicijske dokumentacije – mentoriranje 

14:00 – 16:00 Pregled poslovne ideje, strategije in ideje 
za nadaljnji razvoj 

Kristjan Pečanac,  

HEKOVNIK 

16:00 - 17:00   Pogajanja in usklajevanje osnovnih pogojev 
investicije (term sheet)  

Marko Ketler, LL.M. (LSE) 
ODI o.p.d.o.o. 

Osebno mentoriranje 

17:00 – 19:00 Osebno delo s podjetniki in svetovanje Aleš Špetič,  

ustanovitelj podjetja Zemanta 
 

Kristjan Pečanac,  

HEKOVNIK 
 

Tatjana Zabasu, 

RSG Capital 
 

Aleš Pustovrh,  

COINVEST 

Število mest v programu je za zagotovitev visoke ravni kvalitete omejeno na največ 10 udeležencev 
oziroma podjetij. Prijave sprejemamo do vključno 20.3.2014!  

 

http://www.goglobal.si/pot-do-investicije/prijavi-se
http://www.goglobal.si/pot-do-investicije/podroben-program


 

Udeleženci bodo izbrani na osnovi predstavitve podjetniške ideje, ki jo bo komisija za izbor ocenila 
perspektivno za pridobitev investicije. Komisijo sestavljajo mentorji, ki bodo sodelovali v 
programu. 

Podjetniki bodo z vključitvijo v program, ki ga sofinancira transnacionalni projekt ACCELMED, in je za podjetnike 

tako brezplačen, pridobili teoretično vedenje o virih financiranja podjetij ter praktična priporočila za pripravo na 

investicijo, ter izpopolnili in nadgradili veščine predstavitve poslovne ideje pred potencialnim investitorjem z 

izpopolnjeno investicijsko dokumentacijo. 

 

Dodatne informacije: 
V kolikor imate vprašanja oz. želite dodatna pojasnila o vsebini programa, prijavi in pogojih 

sodelovanja, jih naslovite na: Kristino Ober, tel. 01 620 34 05 ali Vero Nunič, tel. 01 620 34 07. 

 

Z veseljem vam bomo odgovorili. 

 

http://www.accelmed.eu/
mailto:kristina.ober@tp-lj.si
mailto:vera.nunic@tp-lj.si
http://www.accelmed.eu/

