
 

 
»TEMATSKI DOGODEK« 

 

»Ali je danes možno združiti podjetništvo in prijazno-sonaravno življenje? « 
 
 

Kdaj? četrtek, 28. 11. 2019 ob 9.00 uri 
Kje? Študentski center Univerze na Primorskem, Čevljarska 27, 6000 Koper (Velika predavalnica, pritličje) 

 
UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju z Agencijo SPIRIT v okviru Programa podpornih storitev 
subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »SIO 2018-2019« organizira delavnico za inovativne 
potencialne podjetnike (inovativne posameznike, dijake, študente, pedagoške delavce, raziskovalce), nova in obstoječa podjetja s 
potencialom hitre rasti »start up«. 
 

»Uživaj življenje in ustvarjaj si delo sam.« Aleksander Batič 
 

Aleksander Batič nam bo predstavil možnost sonaravnih aktivnosti. Najprej se bomo motivirali ter dvignili nivo 
samozaupanja in iznajdljivosti. Prikazani bodo primeri dobrih praks - ekoloških naselij v Sloveniji in v tujini. 

 

Impact Hub Dunaj 

  
 

Aleksander Batič je univerzitetni diplomirani 

ekonomist. 12 let je direktor organizacije civilne družbe 
INTERSO, Koper. Organizira in vodi izobraževalne delavnice 
za osnovne in srednje šole ter fakultete na temo podjetništva in 
trajnostnega razvoja. Je član številnih mednarodnih 
izobraževalnih in trajnostno-razvojnih združenj. Bil je zadnji 
podpredsednik državno-zborskega Sveta za varstvo okolja RS, 
edini iz civilne družbe v zgodovini Sveta.  Pred tem je deloval v 
gospodarstvu kot managerski svetovalec, delal je v športnem 
marketingu, bil je komercialni direktor oglaševalskega podjetja 
in svetovalec v informatiki. Kot študent je v Ljubljani samostojno 
organiziral največje študentske prireditve in prvi v Sloveniji 
uporabljal telefonski marketing. 

Program tematskega dogodka: 
 

Sklop Termin Vsebina programa 

 

1 

 

09:00 – 09:15 

Predstavitev programa SIO 2018 – 2019 in podpornega podjetniškega okolja UIP 
Univerzitetnega razvojnega centra in  inkubatorja Primorske, 

Blaž Ćeklić 

 

2 

 

09:30 – 10:00 
Začetna motivacija za večje samozaupanje, iznajdljivost in pogum za sonaravne aktivnosti, 
Aleksander Batič 
 

3 10:00 - 10:15 Odmor za mreženje med udeleženci 

 

4 

 

10:15 – 12:00 

 
Predstavitev modela »Integralno življenje in delo v domačem okolju«, 
Aleksander Batič 

5 12:00-13:00  Predstavitev individualnih in skupnostnih dobrih praks iz Slovenije in tujine.  
Urbana in ruralna ekološka naselja in projekti, 
Aleksander Batič 

 



 
 

Moderatorka: Urška Klančar, Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.  
 

Organizator si dopušča pravico zamenjave vsebine ali predavatelja v primeru višje sile. Dodatna vprašanja nam pošljite na  
e-naslov: urska.klancar@uip.si 

 
VABLJENI NA DOGODEK! 

 

mailto:urska.klancar@uip.si

