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Vabilo na otvoritev PingPong kreativnega centra Trzin:  
začenjamo s predavanjem o množičnem financiranju 
 

Kdaj in kje: V sredo, 14. 1. 2015, ob 17. uri v prostorih Mladinskega kluba v Centru 
Ivana Hribarja (Ljubljanska 12f, Trzin). 
Za koga: Vabljeni kreativni posamezniki iz Trzina in njegove okolice, ki v veliki večini 
zaradi narave dela kreativnih poklicev delujejo in delajo od doma. 
Organizatorji: PingPong kreativni center Trzin v partnerstvu z Regionalnim centrom 
kreativne ekonomije (RCKE/RRA LUR) in Občino Trzin. 
 
 

 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas na otvoritev novega kreativnega centra PingPong, ki v sredo, 14. 1. 2015, 
ob 17. uri odpira svoja vrata v prostorih Mladinskega kluba v Trzinu. V PingPongu bo 
ob petkih med 9. in 17. uro lokalna kreativna skupnost delovala po metodi sodela 
oziroma t. i. coworkinga, ki različnim kreativnim profilom ponuja možnost tako 
neformalnega kot formalnega sodelovanja in povezovanja. 
 
 
Predavanje o množičnem financiranju 
Otvoritev bomo začeli 'delovno', in sicer s predavanjem o množičnem financiranju, ki 
ga bo izpeljal Luka Piškorič iz iniciative Slovenia Crowdfunding. Množično financiranje 
namreč predstavlja enega od pomembnih načinov pridobivanja zagonskih finančnih 
sredstev za razvoj novih izdelkov, storitev ter drugih (inovativnih) projektov s področja 
kreativnih industrij. 
 
 
Presenečenje in pogostitev 
Na dogodku vas čaka tudi presenečenje, prav tako pa si boste lahko ob slastni 
pogostitvi ogledali prelomne trenutke (v sliki in besedi), ki so zaznamovali 
povezovanje lokalne kreativne skupnosti iz Trzina in okolice, ter naše prostorske 
intervencije v Mladinskem klubu. 
 
 



 

 
 

                           
 
 

                
  

 

Prijave na brezplačna svetovanja s področja crowdfundinga 
Na pobudo RCKE, ki v partnerstvu z iniciativo Slovenia Coworking in Slovenia 
Crowdfunding v podporo nadobudnim kreativcem že organizira brezplačna svetovanja 
s področja crowdfundinga, bo ob odprtju kreativnega centra PingPong na voljo tudi 
poseben termin brezplačnih svetovanj v Trzinu. Svetovanja bodo potekala v petek, 16. 
1. 2015, v prostorih trzinskega mladinskega kluba med 10. in 14. uro. Na osebno 
svetovanje se lahko prijavite z izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete na spletni strani 
RCKE (http://www.rcke.si/novice/vrata-odpira-pingpong), pošljete pa jo Iris Koleša na 
elektronski naslov: iris.kolesa@ljubljana.si. Prijave  sprejemamo do zapolnitve mest.  
 
 
Vljudno vabljeni v našo družbo! 
 
 
Lepo vas pozdravljamo, 
 
PingPong kreativni center Trzin  
 
 
 
 
Več o PingPong kreativnem centru Trzin 
 
PingPong kreativni center Trzin je bil ustanovljen leta 2014 v partnerstvu lokalne kreativne skupnosti, 
Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v okviru projekta Regionalni center 
kreativne ekonomije (RCKE) in Občine Trzin. Ta je z namenom spodbujanja kreativne regeneracije na 
ravni občine v Centru Ivana Hribarja ponudila prostore Mladinskega kluba za oblikovanje sodelovnega (t.i. 
coworking) prostora, ki bi prispeval k razvoju kreativnih dejavnosti in spodbudil sodelovanje kreativnih 
posameznikov v lokalnem okolju. Lokalna kreativna skupnost vabi vse zainteresirane kreativce iz Trzina in 
njegove okolice, da se pridružijo pobudi in pomagajo sooblikovati prihodnost kreativnega centra.  
 
Delovanje PingPong kreativnega centra Trzin lahko spremljate tudi na Facebooku: 
www.facebook.com/kreativnicentertrzin. 
 

 

http://www.rcke.si/media/datoteke/RCKE-prijavnica-crowdfunding-Trzin.doc
http://www.facebook.com/kreativnicentertrzin

