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EIC Univerzum Minerva Maribor izvaja dejavnosti na področju urjenja uma in razvoja 

človeških potencialov na področju mreženja, povezovanja in zagovorništva ter na področju 

intelektualne lastnine in prenosa tehnologij. 

Kot organizacija smo prodorna, napredna in inovativna nevladna organizacija, ki v prostor 

vnaša nove pristope pri izobraževanju, mreženju, podjetništvu in zaščiti intelektualne lastnine. 

Naše delo temelji na visokih strokovnih merilih, želji po odličnosti, prijaznosti, fleksibilnosti 

in tesnem odnosu s strankami. Smo ena izmed prvih izobraževalnih organizacij v Sloveniji, ki 

je pričela z uvajanjem učenja na daljavo ter prvi, ki smo pripeljali najsodobnejša spoznanja in 

znanja s področja učenja in tehnik pomnjenja v slovenski prostor.  

Na področju poučevanja za posameznike in skupine izvajamo delavnice, treninge in 

usposabljanja ne tematiko tehnik pomnjenja, kritičnega mišljenja, retorike in javnega 

nastopanja ter naprednega poučevanja. Na področju mreženja povezujemo NVO sektor, 

gospodarstvo in javno upravo ter smo nosilci mreže MINVOS – najštevilčnejše vseslovenske 

mreže nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja. V kolikor imate 

odličen model ali izum, pa vam bomo z veseljem svetovali ter pomagali učinkovito zaščititi 

vašo intelektualno lastnino 

 

Univerzum Minerva je družbeno odgovorna nevladna organizacija, ki se zaveda, da dobro 

poraja dobro in da človečnost poraja človečnost. S svojimi dobrimi deli skrbimo in 

prispevamo k boljši kakovosti življenja vseh nas z reševanjem družbenih, okoljskih in 

socialnih problemov. V organizaciji poznamo in smo identificirali ključna področja oziroma 

načela družbene odgovornosti. To pomeni, da nosimo odgovornost za vpliv, ki ga imamo na 

družbo in okolje; smo transparentni/pregledni v svojih odločitvah in dejavnostih; ravnamo in 

delujemo etično po vrednotah kot so poštenost, pravičnost in celovitost. Spoštujemo interese 

deležnikov; spoštujemo vladavino prava; mednarodne norme obnašanja in človekove pravice. 

Spoštujemo zakonske norme in pravila etičnega odnosa do sočloveka in širšega družbenega 

okolja. Enake možnosti za vse, ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje 

oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni 

ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne 

okoliščine so temelj našega delovanja. 
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