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PROGRAMOM DO 

HITREJŠE RASTI



O PARTNER PROGRAMU

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana v sodelovanju s priznanimi finančnimi 
strokovnjaki in uglednimi inštitucijami s področja financ vpeljuje dvoletni 
podjetniški program izobraževalno-svetovalne narave. Partner program je 
namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki imajo 
jasno vizijo in željo svoje podjetje povzdigniti na višji nivo poslovanja in stopiti 
korak pred konkurenco.

Prvo leto programa je namenjeno interaktivnim delavnicam, na katerih so 
predstavljeni najnovejši poslovni modeli in podjetniške prakse. Prepoznavanje 
in reševanje aktualnih problematik posameznega podjetja temelji na izmenjavi 
lastnih izkušenj udeležencev in primerjavi s konkurenčnim okoljem. V drugem 
letu programa vodstvo podjetja in moderatorji z individualnim pristopom 
implementirajo in nadgradijo aktualne procese poslovanja.

Partner program povezuje uspešna in ambiciozna podjetja z mednarodnim 
poslovnim okoljem, jim nudi strokovno podporo pri osvajanju novih trgov in 
širitvi čezmejnega poslovanja. Osnovni cilj programa je podpora podjetjem pri 
iskanju vseh oblik finančnih virov in suverenem nastopanju na kapitalskih 
trgih.



Implementacija in nadgradnja poslovnih procesov IPO

OCENA ZAČETNEGA STANJA/
VREDNOSTI PODJETJA
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1. LETO 2. LETO
VMESNA PRIMERJAVA, 
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SPOZNAVNO SREČANJE IN PREDSTAVITEV  SISTEMA KAPITALSKIH TRGOV
Predstavitev moderatorjev
Uvod v svet kapitalskih trgov

ORGANIZACIJA IN VODENJE PO MERI
CILJ:  Optimizacija organizacijske strukture in vodenja podjetja
AKTIVNOSTI:  Vpeljava akcijskih načrtov optimizacije vodenja na osnovi izkušenj udeležencev

SIMULACIJE FINANCIRANJA RASTI POSLOVANJA
CILJ:  Prepoznavanje najprimernejše strukture financiranja
AKTIVNOSTI:  Izvedba simulacij različnih oblik in obsega financiranja

PODJETJA SE PREDSTAVIJO INVESTITORJEM (ROAD SHOW)
CILJ:  Investitorji podajo svoj pogled in možnosti investiranja v podjetja
AKTIVNOSTI: Predstavitev podjetij in pridobivanje povratnih informacij s strani investitorjev

STRATEGIJE RASTI
CILJ: Razvoj zmagovalnih strategij
AKTIVNOSTI:  Strateške delavnice po metodi Balanced Scorecard 3. generacije

POSLOVNI MODELI 21. STOLETJA
CILJ:  Oblikovanje dolgoročne rasti podjetja
AKTIVNOSTI:  Predstavitev sodobnih poslovnih modelov in nadgradnja obstoječih

RAST POSLOVANJA IN Z NJO POVEZANI IZZIVI
CILJ:  Obvladovanje dolgoročne rasti poslovanja
AKTIVNOSTI: Obravnava ključnih izzivov, povezanih z rastjo poslovanja

ČASOVNICA PARTNER PROGRAMA



EKOSISTEM PARTNER PROGRAMA
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• Načrtujejo prevzeme
• Se soočajo z neobvladljivo rastjo
• Želijo izboljšati ugled podjetja
• Potrebujejo prenovo informacijske tehnologije
• Imajo težave z verigo dobaviteljev
• Želijo aktivneje delovati na �nančnih trgih
• Jim koristi članstvo in mreženje v PARTNER Klubu

• Imajo jasno vizijo
• Želijo hitreje in ceneje do zastavljenih ciljev
• Iščejo nove vire financiranj
• Iščejo strateškega lastnika
• Želijo povečati vrednost podjetja
• Želijo biti korak pred konkurenco
• Prodirajo na tuje trge

PARTNER PROGRAM JE NAMENJEN 

VODSTVU PODJETIJ IN LASTNIKOM, KI



• Maksimizacija vrednosti podjetja
• Nadgradnja poslovnega modela
• Optimizacija poslovnih procesov
• Povišanje transparentnost poslovanja
• Zagon nove rasti
• Preboj na tuje trge
• Povečanje prepoznavnosti podjetja v očeh kupcev, partnerjev
• Optimizacija strukture financiranj
• Višja stopnja kompetenc in bonitet na finančnih trgih
• Članstvo v PARTNER Klubu

KORISTI PARTNER PROGRAMA

RAST

PARTNER

VIZIJA



SEOnet je sistem elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, preko 
katerega lahko izdajatelji in ostali uporabniki hitro ter enostavno objavljajo 
nadzorovane in druge informacije na spletnem naslovu http://seonet.ljse.si.

PROGRESS večstranski sistem trgovanja (MTF) je namenjen hitremu, 
enostavnemu in poceni načinu izdajanja vrednostnih papirjev malih in 
srednje velikih podjetij za potrebe pridobivanja vseh oblik svežega kapitala. 

Funderbeam SEE platforma omogoča podjetjem v zgodnji fazi dostop do 
prepotrebnega kapitala skozi skupno financiranje.

Prva kotacija je namenjena izdaji vrednostnih papirjev slovenskih blue 
chipov, ki izstopajo po velikosti, transparentnosti poslovanja, likvidnosti in 
mednarodni prepoznavnosti. Standardna kotacija je namenjena podjetjem, 
ki so med investitorji prepoznana kot dobra naložbena skupina, so pa 
zahteve o velikosti in transparentnosti poslovanja nekoliko nižje od Prve 
kotacije.

BORZA JE TU ZA VAS!



Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Slovenska 56, 1000 Ljubljana

www.ljse.si

info@ljse.si

01 4710 288


