
 

 

 
 

Ustvarjalnik je organizacija, ki mlade opolnomoči, da se preživljajo s tistim, kar radi 

počnejo.  

 

 To počnemo skozi mrežo podjetniških krožkov, ki jih organiziramo po srednjih šolah 

širom države. Lansko leto smo izvedli kar 52 takih krožkov in več kot 500 mladih naučili, da 

podjetništvo ni le matematika, temveč način življenja, razmišljanja in obnašanja. 

 

Poleg krožkov organiziramo tudi večje dogodke, na katerih se srečujejo mladi Ustvarjalci 

in kjer skupaj rastemo, se učimo in sklepamo nova prijateljstva. Prvi v nizu teh dogodkov v 

šolskem letu 2014/15 je:  

 
 

USTVARJALNIKOV MOTIVACIJSKI BOOTCAMP  
 

24. - 26. oktober, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica 

 

“Tako, kot se športnik ogreje pred pomembno tekmo, se na Bootcampu Ustvarjalci 

pripravijo na podjetniško pot, ki je pred njimi.” 

 

 

Rdeča nit prvega v seriji dogodkov Ustvarjalnika je povezovanje. Ustvarjalnikov 

motivacijski bootcamp je dogodek, katerega cilj je, da se SOOČIMO S SVOJIMI STRAHOVI in 

VZPOSTAVIMO MOČNA PRIJATELJSTVA.  

 

Zakaj? Ker v podjetništvu lahko uspe le tisti, ki prepozna svoje strahove, ne beži od njih 

in se z njimi pogumno sooči. Ker smo v življenju močni toliko, kolikor so močni naši odnosi z 

drugimi. Ker nam življenje da toliko, kolikor mu damo.  

 

 Cilj dogodka je, da se vsak udeleženec priuči teh vrednot in da se jih drži tudi, ko bo 

dogodek mimo. 

  



 

 

PETEK, 24. oktober 
»DO GOOD OR DO NOT« 

SOBOTA, 25. oktober 
»FACE YOUR FEARS« 

NEDELJA, 26. oktober 
»BUILD STRONG 

FRIENDS« 

17:00-17:30: Prihod in 

registracija 

Ob prihodu se oglasiš na U 

pultu, odložiš svojo opremo v 

telovadnici, kjer se bomo 

namestili in se pridružiš in 

podružiš ob prihodu ostalih. 

 

17:30-19:00: Spoznavalne 

aktivnosti  

Da lahko naš vikend začnemo, 

se moramo spoznati. Skozi 

spoznavne igre in izzive se 

bomo spoznali in povezali.  

 

19:00-20:00: Večerja 

Ob prijavi na dogodek ne pozabi 

sporočiti, ali ješ meso ali ne. 

 

20:00-22:30: Prvi izziv 

Kako Ustvarjalec pride do 

zajtrka? Zasluži si ga! Razdelili 

se bomo v skupine in poiskali 

vse potrebno. Kako? Brez 

denarja! A brez skrbi, ne bomo 

kradli :) 

 

23:00: Nočitev 

Za spanje potrebuješ spalko, in 

nekaj za pod glavo. Za ostalo 

poskrbimo tvoji Ustvarjalci. WC-ji 

in tuši SO! 

 

09:00-10:00: Zajtrk 

Če si ga prejšnji večer 

zaslužimo, seveda ;) 

 

10:00-13:00: Ali si upaš? 

Kaj je tisto, kar Te loči od 

uspeha? Da si upaš. Da 

pogledaš strahu v oči in 

ugotoviš, da jih ta sploh nima. 

Ko to storiš enkrat, vajo 

ponavljaš, dokler nisi mojster. 

Nova Gorica bo postala naše 

igrišče, zmagal pa bo tisti, ki bo 

svoj “upaj si” dokumentiral z 

največ “faili” in jih delil z ostalimi. 

 

13:00-14:00: Kosilo 

 

14:00-19:00: Aktivnosti v 

dvorani in na prostem 

Delili bomo svoje “upaj si” 

izkušnje in vajo nadgradili.  

 

19:00-20:00: Večerja 

 

20:00-23:30: Družabni večer 

Čaka nas večer z gosti, super 

pogovori, zgodbami, ki 

navdihujejo in glasbo. Če si 

glasbenik, prinesi svoj 

instrument. 

 

00:00: Nočitev 

09:00-10:00: Zajtrk 

 

10:00-13:00: Skupaj 

zmoremo 

Poznaš tisti občutek, ko prideš iz 

potovanja s prijatelji in rečeš: 

“Kar nazaj bi šel.” Domov bomo 

šli kot prijatelji, kot povezani 

Ustvarjalci, ki vemo, da je naša 

prihodnost svetla in 

najpomembnejše – vanjo ne 

korakamo sami, temveč skupaj s 

somišljeniki, ki spreminjamo svet 

na bolje in živimo življenja po 

lastni meri. 

 

13:00-14:00: Kosilo 

 

14:00-15:00: Slovo in odhod 

domov 

 

 
 


