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Uvodne besede
Tako kot izzivi, se tudi ideje, ki te naslavljajo,
porajajo vsak dan. Tisti, ki te ideje prenašajo v novo
gospodarsko dejavnost in s tem ustvarjajo nove,
inovativne produkte in storitve, nova delovna mesta
in blaginjo, še posebej potrebujejo spodbudno
podporno okolje. To je sicer ključnega pomena tako za
potencialne podjetnike in novonastala podjetja, kakor
tudi za podjetja v ostalih razvojnih fazah.
Pomemben del podpornega okolja za podjetništvo
predstavlja podpora skupini podjetnežev, ki se izzivov
prihodnosti lotevajo na najbolj sveže načine, torej
skupini inovativnih potencialnih podjetnikov, startup in scale-up podjetij. Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo preko Javne agencije SPIRIT
Slovenija to podporo zagotavlja s pomočjo mreže
subjektov inovativnega okolja (tem krajše pravimo
tudi SIO). Vanjo je trenutno vključenih kar 21 subjektov
inovativnega okolja – torej univerzitetnih inkubatorjev,
podjetniških inkubatorjev, pospeševalnikov, tehnoloških
parkov in podobnih okolij.
Pred vami je publikacija, ki predstavlja podjetniške
svetovalce v teh okoljih, ki so v veliki meri pripomogli k
podpori nekaterih predstavljenih uspešnih podjetniških
zgodb v minulem letu 2021.
Publikacija je odličen vodnik za vse, ki se na razburljivo
pot podjetništva šele odpravljate. Predstavlja namreč
vse tiste, ki so neposredno vključeni v inovativne
podjetniške aktivnosti v lokalnem okolju – od same
ideje pa vse do lansiranja na trg in doseganja
konkurenčnosti na njem. In ravno na to – pomoč pri
uresničevanju inovativnih podjetniških idej, pomoč
pri nadaljnji rasti in razvoju z mentorsko in ekspertno
podporo – lahko računate pri sodelovanju z mrežo
subjektov inovativnega okolja.
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Uvodne besede
Živimo v času nenehnih sprememb, ko sta naši
sposobnosti odzivanja ter prilagajanja ključni pri
uspešnosti obvladovanja izzivov. Spreminja se
tudi narava inovativnosti. Ta se na globalnem trgu
premo sorazmerno razvija z digitalizacijo in umetno
inteligenco, trajnostnimi rešitvami in zelenimi
podjetniškimi aktivnosti. Temu mora slediti tudi
podporno okolje za podjetništvo, če želi izpolnjevati
svoje osnovno poslanstvo.
Celotna mreža SIO strokovnjakov, mentorjev in
specializiranih svetovalcev se trudi, da smo varnostna
mreža in hkrati odskočna deska start-up in scale-up
podjetij ter inovativnih posameznikov. Mreža SIO
organizira potrebam in današnjemu času prilagojene
promocijsko-motivacijske in tematske dogodke ter
vas informira. Z namenom, da bodo storitve mreže
SIO brezplačne, smo v obdobju 2020-2022 za njeno
delovanje namenili kar 10 mio EUR. V mrežo SIO so
vključeni izkušeni strokovnjaki, ki z mentoriranjem in
ekspertnim svetovanjem pomagajo vašim start-up
in scale-up podjetjem in inovativnim podjemom, na
poti do uspeha in prodoru na tuje trge, saj se SIO
mreža aktivno povezuje tudi v evropskem start-up
ekosistemu.
Obljubim vam, da bomo nove uspešne zgodbe
podpirali tudi v prihodnje!

Na svetovni ravni smo že skoraj dve leti priča
spremenjeni realnosti, ki je zaznamovala naša življenja,
tako na zasebnem kot poslovnem področju. Če je
bilo leto 2020 polno novih izzivov in negotovosti,
je letošnje še bolj neobičajno. Na veliko izzivov smo
sicer našli odgovore, podjetja in posamezniki smo se
prilagodili novi realnosti, vseeno pa pred nami še vrsta
izzivov.
Tako Evropa kot Slovenija imata odgovor na te izzive,
med katerimi ima pomembno mesto inovativno
podjetništvo. Kajti iskanje novih poti, novih rešitev
in novih možnosti je ključnega pomena za napredek
družbe, večjo blaginjo prebivalstva in načrtovanje
prihodnosti.
Le inovativne ideje z visoko dodano vrednostjo, ki so v
svojem bistvu zelene, trajnostne naravnane, družbeno
odgovorne ter digitalno podprte, lahko vodijo v
tehnološko neodvisnost, visoko kakovostna delovna
mesta, gospodarsko rast ter prinesejo odgovore na
najzahtevnejše družbene izzive.
Zato želimo s podpornim okoljem, katerega izjemno
pomemben del so subjekti inovativnega okolja,
zagotoviti celovito podporo, s katero lahko vzklije
vsaka inovativna ideja z velikem potencialom in
postane delček mozaika naše svetle podjetniške
prihodnosti.

Ustrezno podporno okolje in plodna tla za ideje pa
predstavljajo predvsem ljudje, pravi sogovorniki –
podjetniški svetovalci, mentorji, celotna skupnost. Zato
smo se odločili, da v letošnjem katalogu v ospredje
postavimo podjetniške svetovalce, ki delujejo v
subjektih inovativnega okolja.
Več kot petdeset jih je, ki z vsem srcem, znanjem in
pozitivno energijo pomagajo podjetnikom uresničiti in
zaživeti njihove sanje, s čimer poskrbijo tudi za lepši
jutri vseh nas. To je res spoštovanja vredno delo, zato
na SPIRIT Slovenija ne sofinanciramo zgolj izvajanja
aktivnosti 21 subjektov inovativnega okolja po vsej
Sloveniji, temveč z velikim veseljem na rednih srečanjih
in izobraževanjih skrbimo tudi za povezovanje,
izmenjavo znanj in dvig kompetenc podjetniških
svetovalcev.
Z močno podjetniško kulturo, izjemnimi svetovalci ter
sodelovanjem vseh akterjev inovacijskega ekosistema
bomo v prihodnosti nedvomno kos vsakemu izzivu!
Rok Capl
v. d. direktorja
SPIRIT Slovenija, javna agencija

Zdravko Počivalšek
Minister
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Predstavitev in seznam Subjektov inovativnega okolja (SIO)

Pomurska

A

Koroška

Gorenjska

Podravska

Zasavska
Osrednjeslovenska
Spodnjeposavska

CRO
Primorskonotranjska

ITA

Jugovzhodna
Slovenija
Obalno-kraška

Pomurski tehnološki park (Murska Sobota)
Tovarna podjemov (Maribor)
Štajerski tehnološki park (Pesnica pri Mariboru)
Saša inkubator (Velenje)
Inkubator Savinjske regije
MPI Vrelec (Rogaška Slatina)
RRA Koroška (Dravograd)
RCR Zasavje (Zagorje ob Savi)
Katapult (Trbovlje)
BSC - Kovačnica (Kranj)

V nadaljevanju so predstavljeni podjetniški
svetovalci iz Subjektov inovativnega okolja
(razvrščeni po regijah in nato abecednem
vrstnem redu) in nekaj njihovih izbranih
podjetniških zgodb, kako so podjetnikom in
podjetnicam pomagali pri realizaciji njihovih
podjetniških ambicij.

Subjekti inovativnega okolja so podjetniški
in univerzitetni inkubatorji, podjetniški
pospeševalniki, tehnološki parki in druge
sorodne organizacije, ki spodbujajo
nastajanje novih podjetij, zlasti tistih, ki so
pomembna za večjo konkurenčnost, višjo
dodano vrednost in enakomernejši regionalni
razvoj podjetništva.

Savinjska

Goriška

SPIRIT Slovenija, javna agencija, že od
ustanovitve naprej dejavno spodbuja
nastajanje inovativnih zagonskih podjetij v
Sloveniji in razvoj inovativnega podjetništva
v vseh regijah. Eden izmed osrednjih
programov spodbujanja inovativnega
podjetništva je sofinanciranje dejavnosti
Subjektov inovativnega okolja (SIO).

Ljubljanski univerzitetni inkubator (Ljubljana)
ABC pospeševalnik (Ljubljana)
Zavod Mladi podjetnik (Ljubljana)
Inkubator Gea College (Ljubljana)
Erudio Hub (Ljubljana)
Podjetniški inkubator Kočevje (Kočevje)
RIC Bela krajina (Črnomelj)
RC Novo Mesto (Novo Mesto)
Primorski tehnološki park (Šempeter pri Gorici)
Zavod Znanje Postojna (Postojna)

SPIRIT Slovenija, javna agencija,
delovanje SIO podpira v okviru programa
sofinanciranja izvedbe podpornih storitev
subjektov inovativnega okolja v Republiki
Sloveniji. Z javnim razpisom so izbrani
prejemniki sredstev, ki nato ciljnim skupinam
brezplačno zagotavljajo potrebno podporo
pri njihovih podjemih. V programskem letu
2020–2022 deluje enaindvajset SIO-tov po
vsej Sloveniji.
Njihove ključne storitve, ki jih nudijo
inovativnim podjetnikom in potencialnim
podjetnikom, so:
• informiranje in izvajanje promocijskih
delavnic,
• izvajanje tematskih delavnic s področja
različnih podjetniških tem,
• presoja podjetniških idej in diagnostika
podjetij,
• mentoriranje in svetovanje,
• izvajanje pospeševalnih programov in
tekmovanj za najboljše poslovne ideje,
• krepitev podjetniške skupnosti in druge
sorodne dejavnosti.

Inkubator Sežana (Sežana)
V lanskem katalogu so bili podrobno predstavljeni sami Subjekti
inovativnega kataloga, ki ga lahko najdete tukaj: www.podjetniskiportal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okolja-sio/gradiva,
vabljeni pa tudi, da si ogledate video predstavitev Subjektov
inovativnega okolja.
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GORIŠKA REGIJA

Primorski tehnološki park,

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Primorskega tehnološkega parka:

d. o. o.

Primorski tehnološki park
Mednarodni prehod 6, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
www.primorski-tp.si

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Malner d. o. o.
D www.malnercider.com
] info@malnercider.com

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2021.
• Ustanovitelja podjetja sta Maja in Boštjan
Pečar, brat in sestra iz sadjarske družine.
• Podjetje je član Primorskega tehnološkega
parka.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

Mitja Mikuž

Tanja Kožuh

Področje svetovanja

Področje svetovanja

] mitja.mikuz@primorski-tp.si
E 041 241 663

Razumevanje kupcev, testiranje produktov, iskanje
poslovnih modelov in povezovanje z mentorji ter
strokovnjaki.

Kratka predstavitev

Mitja vsebinsko oblikuje podjetniške programe
Primorskega tehnološkega parka. Njegovo temeljno
in edino vodilo pri tem so potrebe podjetnikov. Na
svoje delo gleda skozi lupo lean metodologije in
neprestanega izboljševanja storitve. Je koordinator
startup klubov, rednih srečanj, na katerih podjetniki
opozorijo na svoje izzive ter jih z medsebojno
izmenjavo mnenj in idej pomagajo reševati. Mitja
si prizadeva vnašati vedno nove in sveže vsebine
ter privabiti goste, pisane na kožo tukajšnjim
podjetnikom.

Referenčna podjetja

Ollo Audio, Protectus, Led Luks, Optispin, Essesntia
Pura, Innolab, Malner cider, U&V, Hempika, Kobi, Red
Pitaya.
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] tanja.kozuh@primorski-tp.si
E 041 577 210

Marketinške strategije, menedžment, odnosi z
javnostmi, business development.

Kratka predstavitev

Primorski tehnološki park je pod vodstvom Tanje
Kožuh postal eno najbolj dinamičnih okolij za
razvoj podjetništva v Sloveniji. Razvoj tukajšnjega
startup ekosistema temelji na njenem poglobljenem
poznavanju podjetnikov in podjetništva v
regiji. Tanja je namreč mentorica na področjih
strateškega vodenja, menedžmenta, organizacije
dela, kadrovanja, marketinških strategij, razvoja
blagovnih znamk, digitalnih komunikacij in odnosov
z javnostmi.

Referenčna podjetja

Led Luks, Alias Plus, Hopalai, Glossiq, Protectus,
Innolab, U&V, Red Pitaya, Rockvelo, Muvi Media,
Spocks.

Težava, ki jo rešuje podjetje
Ljudje se radi družijo ob dobri hrani in
pijači. Pri tem želijo med seboj deliti
dobre in okusne produkte z zgodbo, saj
je to iztočnica za kakovostno druženje in
povezovanje. Zaradi zdravstvenega vidika in
varnosti se kupci vse bolj izogibajo pijačam
z visokimi alkoholnimi stopnjami. Prav tako
so pozorni na kakovost in poreklo sestavin.
Inovativna rešitev
Malner cider združuje tradicijo in
inovativnost. Uvaja namreč inovativen
produkt na slovenski trg: prvi slovenski craft
cider, ki je osvežilna in naravno gazirana
pijača brez dodanih umetnih sladil. Malner
cider je pridelan in proizveden na sadjarski
kmetiji Pečar iz izključno jabolk z vrhunskim
brkinskim poreklom.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
zasnove strateškega razvoja podjetja.
• Mentorstvo na področju poslovnih
modelov in testiranja trga.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.
• Posredovanje pri vključitvi v Štartaj
Slovenija.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Primorskega tehnološkega parka:

OBALNO-KRAŠKA REGIJA

Inkubator,

d. o. o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana

Inkubator d.o.o., Sežana
Kraška ulica 2
6210 Sežana

U&V proizvodnja in trgovina, d. o. o.
D https://urosinvalentina.si
] info@urosinvalentina.si

www.inkubator.si

O PODJETJU

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

• Leto ustanovitve: 2018.
• Ustanovitelja podjetja sta Uroš in Valentina
Kavčič.
• Podjetje je član Primorskega tehnološkega
parka.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Kupci želijo zdravo dobro in doma pridelano
hrano. Hkrati pa se ob hitrem načinu
življenja, še posebej v mestih, ne uspejo
posvečati nakupu pri lokalnih, preverjenih
pridelovalcih sadja, ter doma kuhati
marmelade in pri tem še pazili na previsoko
vsebnost sladkorja, ki jo tovrstna hrana
običajno ima.
Inovativna rešitev
Uroš in Valentina na trgovskih policah
ponujata marmelade različnih okusov, sadne
in čajne sirupe, bio sadni namaz in marmele
– posebno sadno – mlečne namaze. Vse je
izdelano iz 100-% slovenskega sadja najvišje
kakovosti, upoštevajoč trajnostno pridelavo.
Pri tem upoštevata želje kupcev po nižji
vsebnosti sladkorjev.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
zasnove strateškega razvoja podjetja.
• Mentorstvo na področju postavitve ID
matrike blagovne znamke.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.
• Posredovanje pri vključitvi v Štartaj
Slovenija.
• Pomoč pri izdelavi naložbenega načrta.
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Dorijan Maršič

Maja Cergol Lipnik

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

] dorijan.marsic@inkubator.si
E 041 372 418

Evalvacija poslovnih idej, poslovno načrtovanje in
modeliranje, menedžment in organizacija procesov,
karierno usmerjanje, pitch pred investitorji.

Dorijan ima 30 let izkušenj iz menedžmenta podjetij
in ustanov. Kot nekdanji direktor Univerzitetnega
inkubatorja Primorske in zdaj Inkubatorja Sežana
je organiziral številne startup dogodke (Podjetna
Primorska), hekatone (NASA Space Apps Challenge),
platformo Startup Koper Capodistria, podjetniško
šolo in scale-up akademijo Sežana. Je predavatelj
in mentor podjetniškim skupinam ter z bogatim
socialnim kapitalom iskalec sinergij ob prenosu znanja
iz izobraževanja in raziskovanja v gospodarstvo. Je
član upravnega odbora EBN – evropskega združenja
inkubatorjev.

Referenčna podjetja

Protokol - Radio Capris, ITF, Flexy Team, Sileo,
Paradigma Technologies, Go-Istra, Newrefs, Hoopsy.

] maja@inkubator.si
E 05 731 35 00

Zagon podjetij, poslovno modeliranje, uvajanje
socialnih inovacij in družbene odgovornosti,
internacionalizacija, viri financiranja EU, promocija.

Maja je aktivna v podjetniškem podpornem okolju
od leta 2003. Delovala je v okviru svetovalnih mrež
Evropske komisije Euro Info Center in Enterprise
Europe Network ter sodelovala v številnih nacionalnih
in mednarodnih projektih spodbujanja podjetništva
in krepitve sodelovanja raziskovalne sfere z
gospodarstvom.
Kot svetovalka, razvijalka podjetniških programov,
mentorica in predavateljica odlično razume potrebe
start-up podjetnikov in prepozna podjetniški
potencial. S svojimi izkušnjami in povezavami zna
poiskati optimalne rešitve podjetniških težav in jih
predati na razumljiv in učinkovit način.

Referenčna podjetja

Engmotion, Mathitech, Klančar žerjavi, TNG oprema,
Linguarium, Fi by Gaja, Simeona, Befine-Pro, Pediman,
Paradigma Tech, Rilke Labs, Newrefs.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Inkubatorja Sežana:

NEWREFS, d. o. o.
D www.newrefs.com
] stefano.crismanich@newrefs.com

O PODJETJU

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

• Leto ustanovitve: 2016.
• Ustanovitelj podjetja je Stefano Crismanich.
• Podjetje je član Inkubatorja Sežana.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

Tomaž Vadjunec

Lara Pirc

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

Referenčna podjetja

Referenčna podjetja

] tomaz.vadjunec@inkubator.si
E 05 731 35 00

Svetovanje pri oblikovanju razvojne raziskovalne
dejavnosti ter svetovanje in priprava dokumentacije
pri pridobivanju sredstev na javnih razpisih za MSP.

Tomaž z osemnajstletnimi svetovalnimi
kompetencami pri snovanju regionalnih razvojnih
programov in strategij na področju gospodarstva ter
razvoju človeških virov svetuje pri razvoju modela
na področju razvoja človeških virov in povezuje
podjetja z raziskovalnimi organizacijami na področju
prenosa tehnologij po metodi trajnostnega inoviranja.
Pridobljene stike z veseljem deli s podjetniki.

Jenewein, Goap, Systech, Energetski sistemi, Seng,
Cosylab.
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] lara.pirc@inkubator.si
E 05 731 35 00

Validacija/optimizacija poslovne ideje, promocija,
marketing, javno nastopanje in priprave na
predstavitve investitorjem (pitch).

Lara ima več kot 15-letne izkušnje na področju
poslovnega komuniciranja, poslovnega protokola,
odnosov z javnostmi in javnega nastopanja. Je
trenerka, predavateljica, mentorica in svetovalka
za mehke veščine in predstavitev podjetniških
idej. Usvojene veščine dobro prepleta z znanjem
iz spletnega marketinga ter jih aplicira na svoje
varovance.

Sileo, Studionaut, Rivalmit, Hoops Dance, Hoopsy.

Težava, ki jo rešuje podjetje
Vzdrževanje plovil je za vsakega lastnika
veliko breme, tako finančno kot časovno.
Izziv slehernega lastnika plovila je
poenostavljeno vzdrževanje, zmanjševanje
stroškov in časa vzdrževanja. Poleg tega
se pri vzdrževanju plovil uporablja veliko
kemikalij, ki škodijo okolju in morskemu
ekosistemu.

PREJETA PODPORA SIO

• Mentoriranje na področju validacije in
optimizacije poslovnega modela.
• Mentoriranje na področju financ in davkov.
• Udeleženci Scale-up Academy Sežana
2021.
• Ekspertno svetovanje na področju
pridobivanja finančnih sredstev s pomočjo
poslovnih angelov.
• Pomoč pri internacionalizaciji.
• Svetovalne storitve glede pridobivanja
finančnih virov in investitorjev.
• Aktivni člani podjetniške skupnosti
Inkubatorja Sežana.

Inovativna rešitev
Svet navtike se še vedno zanaša na
standardne in klasične materiale, ki ga
dominirajo. Ti materiali zahtevajo veliko
vzdrževanja. Podjetje se je odločilo za
izdelavo motornega čolna, ki je v celoti
narejen iz HDPE -ja, polietilena visoke
gostote. S tem materialom se bo mogoče
popolnoma izogniti galvanski koroziji,
osmozi in drugim težavam, ki se pojavijo
na plovilih, narejenih iz standardnih
materialov. Prav tako ni treba nanj nanašati
antivegetacijskega premaza, ki je izjemno
škodljiv zdravju ljudi in okolju. Projekt je bil
izveden s pomočjo studia Akes Design.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Inkubatorja Sežana:

GORENJSKA REGIJA

BSC,

poslovno podporni center, d. o. o., Kranj (Kovačnica)

Kovačnica (BSC Kranj)
Župančičeva ulica 22
4000 Kranj

PARADIGMA TECH, d. o. o.
D https://paradigma-tech.com
] andrej@paradigma-tech.com

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2019.
• Ustanovitelja podjetja sta Andrej Volpi in
Gabrio Paoletti.
• Podjetje je član Inkubatorja Sežana.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Startup podjetje, ki deluje v industriji
vesoljskih tehnologij, je na trgu zaznalo
pomanjkanje satelitskih sprejemnikov in
oddajnikov za male satelite, Cubesat, drone
in SOTM.
Inovativna rešitev
Skupina inženirjev Paradigma Tech je razvila
kompaktne radijske sisteme, ki delujejo v
širokopasovnem omrežju K in Ka. Odlikuje
jih visoko integrirana, vsestranska in
učinkovita rešitev za male satelite, terminale
5G in SOTM. Sisteme odlikuje kompaktnost,
nižja masa in poraba energije.
Sprva so bili razviti v raziskovalne namene.
Zaradi njihove vsestranske uporabnosti
pa prodirajo tudi na trg, namenjen
komercialnim ponudnikom širokopasovnih
omrežij.

www.kovacnica.si

PREJETA PODPORA SIO

• Udeleženci Scale-up Academy Sežana
2021.
• Ekspertno svetovanje na področju
pridobivanja finančnih sredstev s pomočjo
poslovnih angelov.
• Pomoč pri pridobivanju investitorja.
• Ekspertno svetovanje na področju
internacionalizacije.
• Ekspertno svetovanje na področju
elektronike, informacijske in
telekomunikacijske tehnologije ter
sistemske infrastrukture za aplikacijo
podatkovne baze v oblaku.
• Aktivni člani podjetniške skupnosti
Inkubatorja Sežana.

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Nives Justin

Lidija Kovač

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

] nives.justin@bsc-kranj.si
E 04 281 72 47

Definiranje poslovne ideje, registracija podjetja,
validiranje poslovne ideje.

Nives že 10 let deluje na področju podjetniškega
podpornega okolja. Poleg tega ima obsežne izkušnje
z vodenjem projektov, široko mrežo stikov na
regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru.
Najmočnejša je v podpori potencialnim podjetnikom
in tistim, ki šele stopajo v poslovni svet, ter v pomoči
pri prijavi na razpise.

Referenčna podjetja

] lidija.kovac@bsc-kranj.si
E 041 374 501

Razvoj poslovne ideje, marketing, sistematizacija,
poslovne finance.

Lidija podjetnikom pomaga pri definiranju poslovne
ideje in postavljanju podjetij na močne in zdrave
temelje. Še posebej močna je na poslovnih financah,
povezovanju podjetnikov s svojo obširno bazo, pomoči
pri sistematizaciji podjetij in strategiji razvoja.

Referenčna podjetja

Zavod Floios, Quama, d. o. o., Pravi um, d. o. o.

Andreja Košir, s. p., Nikolaj Burger, s. p., Lučka
Lučovnik, s. p., Ana Šercer, s. p.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Kovačnice:

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Kovačnice:

MULTIVERSE, ANDREJA KOŠIR, S. P.

Zavod Floios

D https://exploringforest.com
] info@exploringforest.com

D www.floiosjewelry.com/sl
] hello@floios.com

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2019.
• Ustanoviteljica podjetja je Andreja Košir,
ki svoje dejavnosti opravlja skupaj s
partnerjem Matjažem.
• Podjetje je član Kovačnice – podjetniškega
inkubatorja Kranj.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Kreirata in izvajata butična in trajnostno
naravnana doživetja v gozdu za telo in
duha, ki nam gozd pričarajo na način, kot
ga ne bi mogli nikoli izkusiti sami. Za vse,
ki si želijo od življenja več, in ta »več« zanje
ne predstavljala boljše službe, višje plače ali
bolj vplivnega položaja.
Inovativna rešitev
Gozdna kopel: Glavni namen gozdne
terapije / gozdne kopeli je celostna
sprostitev telesa in duha. Pozitivni učinki
rednega izvajanja gozdne kopeli oziroma
gozdne terapije pripomorejo k obvladovanju
anksioznosti, depresije, motenj razpoloženja,
izgorelosti, stresa kot posledice sodobnega
življenjskega sloga. Prav tako nam gozdna
kopel lahko pomaga pri povišanem krvnem
tlaku, boleznih srca in ožilja, sladkorni
bolezni, krepitvi splošne imunosti ter boljši
kakovosti življenja.

pomočjo med drugim izboljšamo svojo
gibljivost ter poskrbimo za krepko telo,
zdrave sklepe in lepšo telesno držo. Vsi
pozitivni učinki so še dodatno izraženi, ko
jogo izvajamo zunaj, na svežem zraku.

O PODJETJU

Doživetje prisluhnimo gozdu: Poslušanje
naravnih zvokov je pomirjujoče in
sproščujoče. V sodobnem svetu, ko smo
večino časa obdani z nenaravnimi zvoki,
je lahko tovrstna izkušnja pravi balzam za
dušo.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

PREJETA PODPORA SIO

• Mentorstvo na področju vzpostavitve
digitalnega marketinga (e-poštni
marketing in druge digitalne akcije).

• Leto ustanovitve: 2019.
• Ustanoviteljica je Tina Košak.
• Podjetje je član Kovačnice – podjetniškega
inkubatorja Kranj.

Težava, ki jo rešuje podjetje
Recikliranje elektronskih odpadkov v
trajnosten, uporaben in eleganten izdelek.
Inovativna rešitev
V studiu Floios izdelujejo ročno izdelan
trajnostni nakit iz recikliranega srebra,
pridobljenega iz elektronskih odpadkov.
Kosi nakita Floios so minimalistične
nespremenjene oblike narave, njegova
oblika pa je za vedno ujeta v srebrni lupini.

PREJETA PODPORA SIO

• Mentorstvo na področju razvoja poslovne
ideje in pospeševanja prodaje.
• Cilj je ustanovitev lastnega podjetja in
povečanje prodaje v tujino.

Gozdna joga: Ker večina ljudi joge navadno
ne izvaja zunaj, je lahko ta izkušnja tudi
edinstvena priložnost za to, da pogledate
izven okvirjev vsakdanjika ter si s prakso
gozdne joge podarite popolnoma novo
izkušnjo. Redna praksa joge prinaša številne
dobrobiti tako za telo kot duha. Z njeno
16

17

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

ABC Accelerator,

razvoj startupov in mladih podjetij, d. o. o.
ABC Accelerator
Ameriška ulica 2
1000 Ljubljana

www.abc-accelerator.com

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Jan Jandl

Ksenija Frelih

Andrej Korpar

Maja Navrboc

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

] jan@abc-accelerator.com
E 031 696 829

Vzpostavitev poslovnih procesov, razvoj produktov
v raznolikih industrijah, vodenje pri izdelavi in
predstavitvi »pitch« predstavitev, projektno vodenje.

Kratka predstavitev

Jan Jandl je inovativen, k rezultatom usmerjena
oseba, ki stremi h kakovostnemu razvoju digitalnih
storitev, s težnjo k apliciranju igrifikacije v uporabniške
izkušnje. Z nabranimi izkušnjami na različnih področjih
je že pri svojih 22 letih deloval v navtični industriji, kjer
je registriral svoj prvi patent in pri razvoju spoznal
vodilne proizvajalce v industriji.
Svojo razvojno pot je kasneje usmeril v tehnološko
industrijo in delal na izgradnji digitalnega orodja
v namen povečanja vpletenosti in akvizicije v
digitalnem oglaševanju. Raznolikost industrij in
procesov delovanja mu je prinesla ogromno znanja
in izkušenj na področju razvoja novih produktov,
poslovnih modelov, načrtovanju nastopa na trgu,
komunikacijskih in predstavitvenih veščin ter agilnih
pristopov delovanja in vodenja podjetij.

Referenčna podjetja

Epidemic, Wino.si, FWD, Ownbattle, Lawyerd,
Mcdonalds, Sonček, United Colors of Benetton, PBG,
Kisilak, F.A.K., S.Oliver.
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] ksenija.frelih@abc-accelerator.com
E 051 210 150

Sistematizacija in procesna optimizacija podjetja.
Izdelava SOP (»standard operating procedures«) kot
ogrodje za nadaljnjo rast in standardizacije znotraj
podjetji.

Kratka predstavitev

Ksenija je ustanoviteljica AnimoCore in podjetnica,
poslovna trenerka in graditeljica poslovnih sistemov.
Delala je v vrhunskih slovenskih avtomobilskih
podjetjih.
Njena glavna funkcionalna področja vključujejo
upravljanje kakovosti, nenehne izboljšave, optimizacijo
procesov, vitko proizvodnjo, sistematizacijo in
standardizacijo organizacij ter upravljanje sprememb.
Znanje iz korporative uspešno nadgrajuje s startup
zgodbami in preprečuje kaotično rast startupov z
implementacijo sistemov znotraj poslovnih procesov.

Referenčna podjetja

Etiketa Interactive, Sij, Pirnar, Gamima.

] andrej.korpar@abc-accelerator.com
E 040 942 000

Poslovni coaching, razvoj poslovnih modelov in
procesov, izdelava pitchev.

Kratka predstavitev

Andrej deluje na področju podpore startupom in
podjetništva. Ima veliko mednarodno širino, ki si jo
je pridobil v več kot osmih letih razvijanja in vodenja
mednarodnih podjetniških usposabljanj v Sloveniji,
in več kot 15 drugih državah EU, Azije in Bližnjega
vzhoda. Usposabljanja so bila osredotočena na
poslovni coaching in mentorstvo ter strokovni razvoj
ključnega kadra.
Vodil je več kot 20 celotedenskih treningov s
področja podjetniške podpore in coachinga za več
kot 350 udeležencev z vsega sveta. Bil je tudi član
sveta Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra. Je
ustanovni član in član izvršnega odbora organizacije
Slovenian-Australian Academic Association s
sedežem v Canberri.

Referenčna podjetja

Enteos, Spletus, Gorsko, ŠIGZ ...

] maja@abc-accelerator.com
E 070 289 781

HR, vzpostavitev treningov in onbording, projektno
vodenje in fasilitacija, »pitch«, razvoj produktov in
delovnih procesov v podjetju, določitev prodajnih
kanalov, vzpostavitev strategije nastopa na tujih trgih.

Kratka predstavitev

Maja je projektna vodja, ki je v preteklosti pomagala
pri izoblikovanju procesov delovanja podjetij in
njihovega internega izobraževanja ter treninga
zaposlenih za doseganja hitrejših in višjih ciljev.
Pripravila je tudi veliko internih korporativnih
treningov, vodnikov in delavnic.
Naštete dejavnosti je izoblikovala in izvajala v sklopu
službovanja v hitro rastočem start-up podjetju HBI
Technology, natančneje v hčerinskem podjetju
Happiest Baby, Los Angeles (California). Sodeluje pri
vzpostavitvi programa za mentoriranje in svetovanje
ter ima izkušnje na področju vodenja izobraževalnih
delavnic.
Po izobrazbi je diplomirana filologinja, kar predstavlja
in omogoča zelo kakovostno kreiranje vsebine za
izobraževanje in zunanjo komunikacijo.

Referenčna podjetja

Lawyerd, InTake, Stylorian, Ovation, Sliceer.
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Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
ABC Acceleratorja:

Shape, d. o. o.
Bernard Grum

Grega Potokar

D www.pablu.tv
] hi@pablu.tv

Področje svetovanja

Področje svetovanja

O PODJETJU

Njegova posebnost je podpora pri interni organizaciji
delovanja samih start-up podjetij, mentorstvo in
coaching pri delu na njihovem prodajnem nagovoru
(angl. sales pitch) ter s tem povezanimi materiali ter
coaching vodstva podjetja.

• Leto ustanovitve: 2020.
• Ustanovitelja podjetja so Aljoša Zidan,
Marko Balažič, Žiga Kerec.
• Podjetje je član ABC accelerator-ja.

Kratka predstavitev

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

] bernard@abc-accelerator.com
E 040 456 697

Bernardovo področje znanja in kompetenc je
izvajanje svetovanj in mentorstev start-upov. Pri tem
se osredotoča na delo z njimi, da identificirajo svoje
tržne ovire ter pripravijo akcijski načrt za njihovo
odpravljanje. Njegove kompetence vključujejo razvoj
produkta, izdelavo pitchev, določitev prodajnih
kanalov, strategijo spletnega nastopa, določanje
prodajnih ciljev, svetovanje na področju vodenja in na
področju pridobivanja investicij.

Kratka predstavitev

Kot mentor je sodeloval z več kot 150 različnimi
start-upi. Ob delu ena-na-ena, Bernard izvaja tudi
predavanja o različnih tematikah, ki so potrebne na
začetku podjetniške poti; vodenje, poslovni procesi
ter digitalizacija. Izvedel je več kot 50 predavanj na
tovrstne teme.
Bogate izkušnje mu koristijo pri delu kot članu komisij
za ocenjevanje na dogodkih, kot so Dragon Hack, ter
pri projektnih prijavah P2 Slovenskega podjetniškega
sklada in drugje.
V svojem mentorskem delu uporablja izkušnje,
ki jih je pridobil pri delu z javnimi raziskovalnimi
organizacijami, saj je soustvaril dva programa
povezav med podjetji ter Fakulteto za računalništvo
in informatiko Univerze v Ljubljani: med Novo
Ljubljansko banko, d. d. ter Zavodom RS za
zaposlovanje. Je gostujoči predavatelj na Fakulteti
za družbene vede Univerze v Ljubljani pri predmetu
Kadrovski praktikum in gostujoči predavatelj na
Gea College ter Zdravstveni fakulteti Ljubljana pri
predmetu Umetna inteligenca.

Referenčna podjetja

Tomappo, Codebrainer, Hotailors, Videobolt, Froc,
Arvio, Pablu, Vision Anchor.
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] grega@abc-accelerator.com
E 041 261 222

Grega v ABC Acceleratorju dela kot soustanovitelj
in start-up menedžer že od l. 2014, danes pa v ABC
opravlja vlogo glavnega poslovnega direktorja.
Je eden najizkušenejših »scoutov« in start-up
menedžerjev v Sloveniji.
Od leta 2015 je sodeloval pri izboru in poslovnem
razvoju več kot 100 start-upov v 10 generacijah.
Tudi sam ima 13-letne izkušnje s sodelovanjem pri
vodenju v družinskem podjetju Top-Gost, d. o. o.
Pri tem mu pomagajo tudi mednarodna izobrazba
in veščine, pridobljene v okviru najboljše univerze
za poslovno informatiko University of Lisbon (The
Confucius Institute in ISEG) ter v okviru Šanghajske
univerze za mednarodno poslovanje in ekonomijo
(2014). V okviru slednje je tudi prejel nagrado za
najboljšo poslovno idejo za start-up (2014). Grega se
ponaša tudi z bogatimi mednarodnimi praktičnimi
izkušnjami, saj je bil vodja, soustanovitelj ter Business
Development Manager tudi za ABC Venture Gates v
Munchnu. Ponaša se tudi z izjemno velikim številom
mednarodnih povezav, tako do portfolio podjetij
kot tudi do samih investitorjev v skladih tveganega
kapitala.

Referenčna podjetja

Video bolt, Tomappo, Symavro, Soplaya, Nervtech,
FlexKeeping.

• Pomoč pri prijavi na razpis P2 in pri
povezovanju s tujimi investitorji ter
pridobitve višje investicije s strani
Flat6Labs.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

Težava, ki jo rešuje podjetje
Razvoj spletnih trgovin je manjšim
podjetjem tako tehničen kot časovno
potraten izziv. Povprečna konverzija
spletnih trgovin je približno 3-%, povprečno
trajanje seje na uporabnika pa tri minute in
30 sekund. Oglaševanje v večini poteka po
družabnih omrežjih.
Inovativna rešitev
Pablu združuje povezljivost družabnih
omrežij in dobičkonosnost spletnih trgovin.
Mladim, inovativnim podjetjem v svetu
trajnostne mode omogoča prodajo po video
posnetkih v živo, kjer predstavljajo svoje
izdelke in delijo podjetniško zgodbo. Brez
filtrov in post produkcije. Končni rezultat je
povečanje nakupne konverzije na do 30 % in
daljše trajanje seje uporabnika (15 min).

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
zasnove strateškega razvoja podjetja.
• Mentorstvo na področju produktnega
razvoja.
• Mentorstvo na področju priprave na
»pitch« za potencialne investitorje.
• Mentorstvo na področju vzpostavitve
digitalnega marketinga na različnih
digitalnih kanalih in omrežjih.
• Priprava na pilotni projekt.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
ABC Acceleratorja:

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Erudio Hub,

inovativno poslovno okolje, d. o. o.

ERUDIO HUB d.o.o.
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana

Seavision, d. o. o.
D https://visionanchor.net
] sales@visionanchor.net

www.erudiohub.com

O PODJETJU

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

• Leto ustanovitve: 2020.
• Ustanovitelja podjetja so Andrej Podbevšek,
Anže Peklenk, Matija Jašarov.
• Podjetje je član ABC accelerator-ja.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Podjetje rešuje težavo nenadzorovanega
sidranja. Nesreče zaradi slabega sidranja so
med desetimi razlogi za nesreče na morju.
Povzročajo znatno materialno škodo.
Inovativna rešitev
Prvi sistem za nadzorovanje sidra s pomočjo
inovativne boje, ki obsega podvodno kamero
in lokacijski modul, s katerim hkrati s pomočjo
satelita opozarja na morebiten premik sidra in
ob tem sproži alarm na telefonu.
Središče delovanja je skrito v sidrni boji, ki je
povezana s podvodno kamero in pripeta na
sidro. S pomočjo povezave Wi-Fi se poveže
bojo s pametnim telefonom.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju zasnove
strateškega razvoja podjetja.
• Mentorstvo na področju produktnega
razvoja.
• Mentorstvo na področju priprave na »pitch«
za potencialne investitorje.
• Mentorstvo na področju vzpostavitve
digitalnega marketinga na različnih
digitalnih kanalih in omrežjih.
• Pomoč pri prijavi na razpis SK75 P2?.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.
22

Anja Škabar

Andreja Fajfar

Področje svetovanja

Področje svetovanja

] anja.skabar@erudio.si
E +386 64 235 300

Razvoj produkta, organizacija procesov, validacija,
poslovni modeli, pravno področje, promocija,
trženje, marketing, »Osebno« mentoriranje (razvoj
in ohranjanje strasti, ohranjanje širšega pogleda
panoge, nastavljanje ogledala in kompasa, podpora,
spodbuda, opora in sestavljanje koščkov poslovne
ideje v smiselno enoto)

Kratka predstavitev

Anja Škabar je pravnica, ki je v procesu pridobivanja
magisterija s področja podjetništva in ima večletne
delovne izkušnje na področju vodenja projektov,
organizacije dela in pospeševanja prodaje na terenu.
Uspešno je vodila svoje lastno podjetje, kjer je kot
izvršna direktorica organizirala in vodila vse poslovne
procese. Ima izkušnje s svetovanjem podjetjem
na področju različnih pravnih zadev, hkrati pa jo
odlikujejo odlične organizacijske in komunikacijske
kompetence.
Pridobljena ima dodatna znanja in kompetence
na področju marketinga, javnega nastopanja,
podjetništva in psihologije dela.

Referenčna podjetja

Potencialni podjetniki: Aljoša K., Aleš P., Urška V., Ali
S., Uroš M., Lawrence S., Kristina B.

] andreja.fajfar@erudio.si
E +386 64 235 300

Organizacija procesov in validacija problema.
promocija, trženje in celostna marketinška strategija,
»Osebno« mentoriranje (razvoj in ohranjanje strasti,
ohranjanje širšega pogleda panoge, nastavljanje
ogledala in kompasa, podpora, spodbuda, opora in
sestavljanje koščkov poslovne ideje v smiselno enoto)

Kratka predstavitev

Andreja Fajfar ima močne vodstvene kompetence
vezane ne večletne izkušnje z vodenjem podjetja.
Z vodenjem lastnega podjetja je pridobila izkušnje
na področju operativnega, strateškega, razvojnega
in finančnega vodenja podjetja. Izkušnje ima tudi v
kadrovanju in upravljanju s človeškimi viri.
Ima dobro razvite komunikacijske veščine. Čez
leta je s formalnim in neformalnim izobraževanjem
pridobila dodatna znanja na področju oglaševanja in
marketinga.

Referenčna podjetja

Andreja Fajfar je nova članica ekipe, in še ni
mentorirala v sklopu SIO projekta. Ima pa izkušnje z
vodenjem in organizacijo projektov na ERUDIO HUB
d.o.o. (Vodja programov za mednarodne startup-e),
kjer je pomagala voditi projekte pred semenske ali
semenske investicije v tuje startupe.
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Matjaž Škabar

Ksenija Kaloper

Področje svetovanja

Področje svetovanja

] matjaz.s@erudio.si
E +386 64 235 300

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Razvoj produkta, organizacija procesov, validacija,
poslovni modeli, davčno-finančno področje,
internacionalizacija podjetja, »Osebno« mentoriranje
(razvoj in ohranjanje strasti, ohranjanje širšega
pogleda panoge, nastavljanje ogledala in kompasa,
podpora, spodbuda, opora in sestavljanje koščkov
poslovne ideje v smiselno enoto)

Kratka predstavitev

Dimitrij Miklič

] dimitrij.m@erudio.si
E +386 64 235 300

Področje svetovanja

Razvoj produkta, organizacija procesov, validacija,
poslovni modeli, promocija, trženje, marketing,
davčno-finančno področje, internacionalizacija
podjetja, IT-ja, »Osebno« mentoriranje (razvoj
in ohranjanje strasti, ohranjanje širšega pogleda
panoge, nastavljanje ogledala in kompasa,
podpora, spodbuda, opora in sestavljanje koščkov
poslovne ideje v smiselno enoto)

Kratka predstavitev

Dimitrij Miklič je startup investitor in mentor z več
kot 20 letnimi izkušnjami v podjetništvu, gradnji
ekip, storitev in produktov. Startup podjetjem in
posameznikom pomaga pri razvoju idej. Glede na
svoje podjetniške izkušnje nudi pomoč predvsem
pri razvoju poslovnih modelov, organizaciji
procesov, na področju financ in izobraževanja,
IT-ja, marketinga, v delu tudi glede davčnih in
delovnopravnih zadev, itd.
Prav tako ima izkušnje z evropskimi projekti, saj je
vodil EU projekte v skupni vrednosti več kot štiri
mio EUR.
Pomaga lahko tudi pri pridobivanju strateških
poslovnih partnerjev in poslov na trgih EU, iskanju
kooperantov v EU pri proizvodnji kozmetičnih
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produktov. Na IT in izobraževalnem področju.
Ustanovil je več startup podjetij ali pa vanje
pristopil kot angelski ali semenski investitor.
Vodil je in še vodi ekipo 100 sodelavcev.

Referenčna podjetja

Languagesitter, Drone AG, Matjaž Kiler (ART
tehnika, storitve, d.o.o.), Aleš Kovač (MEZZO
d.o.o.), Matjaž Križman (MG biro d.o.o.), Damjan
Jurjevčič (Fisti d.o.o.), Aleš Turšič (Gastpro
d.o.o), Aleš Poteko (Groles d.o.o.), Uroš Čarman
(Svetkom d.o.o.), Andraž Vidic (Modrom d.o.o.),
Daniel Mart Buh (Languagesitter d.o.o.), Miha
Travnik (APP 99 d.o.o.), Sebastjan Pazlar (Go4jobs
d.o.o.), Urška Vončina (UV styling, d.o.o.), Easy.bi
d.o.o, 2HM Logistics d.o.o., Super Girl Ltd.,Color
Studio Ltd., StormeUp, Solvesall itn.

Dr. Matjaž Škabar je podjetniški svetovalec pri
ERUDIO HUB d.o.o. V svoji karieri je bil član uprave
in nadzornih svetov, kot tudi upravnih odborov več
uglednih podjetij (med drugim tudi v KD skupini in
predsednik uprave GEA COLLEGE d.d.). Ima večletne
izkušnje tudi na področju finančnega svetovanja.
Opravljal je tudi naloge likvidacijskega upravitelja.
Za sabo ima tudi podjetniške izkušnje, skozi katere
je med drugim deloval v trgovski panogi kot
soustanovitelj trgovskega podjetja.
Dr. Škabar je tudi predavatelj in dekan ERUDIO
visokošolskega središča, hkrati pa je tudi direktor
največjega zasebnega vrtca v Sloveniji.
Aktivno sodeluje v upravi in nadzornem svetu
Fakultete za medije in Fakultete za uporabne študije,
kjer opravlja naloge prodekana za gospodarske
zadeve.

Referenčna podjetja

GLOBTOUR d.d., RE.INVEST d.d., MG Biro d.o.o. itn.

] ksenija.kaloper@erudio.si
E +386 64 235 300

Organizacija procesov, validacija, promocija,
trženje, marketing, »Osebno« mentoriranje (razvoj
in ohranjanje strasti, ohranjanje širšega pogleda
panoge, nastavljanje ogledala in kompasa, podpora,
spodbuda, opora in sestavljanje koščkov poslovne
ideje v smiselno enoto)

Kratka predstavitev

Ksenija Kaloper ima večletne delovne izkušnje
na področju vodenja projektov, organizacije dela,
poprodaje, pospeševanje prodaje na terenu,
marketinga itn.
Zasedala je položaje vodje marketinga v enem izmed
večjih IT podjetji v Sloveniji ter večjem medijskem
podjetju v Sloveniji. Prav tako je vodila poprodajni
marketing v sklopu večje svetovne korporacije
Renault Nissan v Sloveniji in sodelovala s celotno
Adriatik regijo.
Kasneje se je usmerila v executive search/
headhunting kadrov v sklopu ene največjih kadrovskih
agencij v Sloveniji in pomagala pri postavitvi
executive search oddelka v podjetju.
Pridobljena ima dodatna znanja in kompetence
na področju marketinga, podjetništva in javnega
nastopanja ter upravljanja s človeškimi viri.

Referenčna podjetja

Svetovanje in informiranje v okviru aktivnosti B.

Potencialni podjetniki: Uroš K., Iztok K., Ali S., Uroš M.,
Aleš K., Matjaž K., Boštjan J., Jure L., Mateja M., Andrej
S., Andrej M., Matej O., Tjaša T.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
ERUDIA HUB:

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Inkubator GEA College,
podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o.

SOLVESALL, d. o. o.
D www.solvesall.com
] info@solvesall.si

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2018.
• Ustanovitelji podjetja so Luka Bradeško,
Comsensus, komunikacije in senzorika,
d. o. o., Quintelligence, Inteligentno
Upravljanje z znanjem, d. o. o., Luka
Stopar, Sebastjan Fabijan.
• Podjetje je član ERUDIO HUB,
podjetniškega inkubatorja.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Podjetje Solvesall je mlado IT podjetje,
katerega glavna področja dela so razvoj
programske opreme in mobilnih aplikacij
po meri naročnika, razvoj na področju
umetne inteligence in razvoj produktov na
področju mobilnosti in IoT. Podjetje ima v
portfelju več unikatnih rešitev za težave.
Izpostavili bomo le eno izmed njih. Z lastnim
produktom MACH namreč rešujejo težavo
lastnikov avtodomov glede spremljanja in
upravljanja avtodoma v smislu »pametnega
avtodoma«.
Inovativna rešitev
Rešitev za »težave« lastnikov avtodomov
so našli v inovativnem hardware izdelku,
ki v povezavi z mobilno aplikacijo v
svetovnem merilu predstavlja tehnološko
najnaprednejšo rešitev in s tem najboljšo
uporabniško izkušnjo na svetu.
Intuitivna mobilna aplikacija omogoča
skoraj neomejen nadzor avtodoma,
kakor tudi njegovo upravljanje. Mach
tako omogoča samodejno učenje lokacij
kampov, plaž, postajališč za avtodome
kakor tudi spremljanje in upravljanje z vsemi
povezanimi napravami in senzorji, kot so
klima, ogrevanje, hladilnik, luči, stopnica,
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stanje baterij, vode, odpadne vode, toaleta
in plina za ogrevanje. Poleg spremljanja
in upravljanja MACH nudi tudi seznam
pomembnih lokacij iskanje in načrtovanje
poti.

Inkubator GEA College
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana

Pod vodstvom Dr. Luke Bradeško, ki je IT
strokovnjak na področju umetne inteligence,
direktor podjetja
Solvesall, d. o. o. in raziskovalec na Institutu
Jožef Stefan, skupaj z ekipo vrhunskih
strokovnjakov, na podlagi lastnega znanja
in inovacij, razvijajo inovativne rešitve
za največja slovenska in tuja podjetja
(Pošta Slovenija, Reich Regel- und
Sicherheitstechnik GmbH itn.)

www.gea-college.si/inkubator-gea-college

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

PREJETA PODPORA SIO

Podjetniško svetovanje z različnih področij.
Mentorstvo s področja validacije ideje.
Mentorstvo s področja razvoja produkta.
Mentorstvo s področja motivacije,
ekipnega dela in kadrovskega načrtovanja.
• Mentorstvo s področja strateškega
načrtovanja.
• Mentorstvo s področja razvoja poslovnega
modela in nastopa na trgu.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti in udeležba na
dogodkih ter delavnicah ERUDIO HUB.
•
•
•
•

Rok Colarič, mag. posl. ved

David Arnež, mag. posl. ved

Področje svetovanja

Področje svetovanja

] rok.colaric@gea-college.si
E 040 491 740

Fizični produkti: Product Development, Product
Launch, raziskava trga, intelektualna lastnina,
investicije.

Kratka predstavitev

Lastne izkušnje z lansiranjem inovativnega izdelka
na globalni trg so mi omogočile razumevanje sveta
fizičnih produktov. Sodelovanje in mentoriranje
številnih startupov pa mi je dalo širino in sposobnost
razumevanja specifik različnih panog.
Startupi, s katerimi sodelujem, tako pridobijo znanja
s področja raziskave trga, poslovne strategije,
intelektualne lastnine ter razvoja in lansiranja
produkta.

Referenčna podjetja

LayOn, Less, Perfectmeals, Carbonia, Opti food, Ziva
Bowl, Poke Bowl, Lubiwood, Pikka, Festival Lesa,
Center eksperimentov Maribor ...

MANJKA FOTO

] david.arnez@gea-college.si
E 040 727 832

Storitve: razvoj po metodi Lean startup, Design
Thinging, raziskava trga, prototipiranje, investicije.

Kratka predstavitev

Soustanovitelj podjetij Foora in RingoX (oba IKT). Za
podjetji sem pridobil tudi različne tipe financiranja;
semenska investicija in A-runda, ter državne
spodbude. Pri mentoriranju se držim načela 80 %
časa poslušam, 20 % svetujem, usmerjam, spodbujam
k rešitvam. Podjetniški mentor mora najprej dobro
poslušati in razumeti dinamiko podjetja, ki mu svetuje.
Načelo: manj je več.
Startupom, ki jim svetujem, nudim »brezpogojno
podjetniško ljubezen« in iskreno drugo mnenje ter
nenehno vzdržujem visoko raven navdušenja startup
ekipe.

Referenčna podjetja

Perfect Meals, Magic Garden Design, Opti.Space,
NINU, Iro.Comb, Fistula Protect, MysteryThings,
TeamPag …
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
inkubatorja GEA College:

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
inkubatorja GEA College:

MAGIC GARDEN,
BIŠ Mina Zupančič, s. p.

PERFECT MEALS, d. o. o.
D https://perfectmeals.si
] info@perfectmeals.si

D www.magicgardendesigns.com
] mina@magicgardendesigns.com

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2020.
• Ustanoviteljica podjetja: Mina Lunder praktična vrtnarka, oblikovalka po duši in
ekonomistka po izobrazbi.
• Podjetje je član Inkubator GEA College.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Glavna težava, ki jo podjetje rešuje, je
pomanjkanje časa in znanja, da ljudje uredijo
svoj vrt v sožitju z naravo. Urejen vrt in
dobro počutje na vrtu sta za lastnike vrtov
pomembni komponenti. Kot tudi primeren
izbor rastlin za zasaditev vrta.
Inovativna rešitev
Rešitev za to težavo ponuja Magic Garden,
s ciljem, da skupaj s svojimi naročniki
ozelenijo planet. Ponujajo celovito rešitev
oblikovanja (dizajn) vrtov po načelu
sonaravnega vrtnarjenja. Nudijo tudi
smernice pri ustvarjanju vrta in ustrezen
izbor rastlin. Zavzemajo se za uporabo
trajnostnih materialov, avtohtonih rastlin in
okolju prijaznega vrtnarjenja. Tržijo »custom
made« dizajn vrtov, kjer vedno stremijo k
temu, da izberejo okolju ustrezno zasaditev,
vrtno pohištvo ter ostalo vrtno postavitev.
In v tem so drugačni od ostalih ponudnikov.
V ekipi so krajinski arhitekti, inženirji
agronomije, dizajnerji in ekonomisti, vsi pa
ljubitelji narave.

• Mentorstvo na področju postavitve
blagovne znamke.
• Mentorstvo na področju vzpostavitve
digitalnega marketinga (e-poštni
marketing in druge digitalne akcije).
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2020.
• Ustanovitelj podjetja: Rok Erklavec.
• Podjetje je član Inkubator GEA College.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Glavna težava, ki jo podjetje rešuje, je
pomanjkanje časa za pripravo zdravih in
kakovostnih obrokov. Hiter tempo življenja
žal marsikomu ne dopušča časa ali idej za
premišljeno pripravo zdravih jedi, ki bi nam
dvignile energijo pri delu ali vadbi, hkrati pa
bile še gurmansko okusne.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
postavitve poslovnega modela in
strateškega razvoja podjetja.
• Mentorstvo na področju postavitve
blagovne znamke.
• Mentorstvo na področju zakonodaje in
regulativ v gostinstvu (pripravi hrane).
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

Inovativna rešitev
Ponujajo predpripravljene visokokakovostne,
nizkokalorične obroke, ki zadovoljijo še
tako zahtevne okuse in poleg vsejedcev
nahranijo tudi vegetarijance, vegane ali pa
celo dietike in LCHF jedce. Za športnike in
ljudi z obremenjenim življenjskim slogom, ki
želijo vedeti, kaj jedo.
Perfect Meals paketi so pripravljeni v
Sloveniji iz skrbno izbranih sestavin.
Vrhunski fit obrok naročiš po svojem okusu
iz širokega nabora ponudbe ter ga prejmeš
na svoj dom v najkrajšem možnem času.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
postavitve poslovnega modela in
strateškega razvoja podjetja.
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OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Ljubljanski univerzitetni inkubator,
d. o. o.

Ljubljanski univerzitetni inkubator
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
www.lui.si

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Jakob Gajšek

Špela Rozman Dolenc

Veronika Jelen

Maša Abrić

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

] jakob.gajsek@lui.uni-lj.si
E 040 851 301

Pridobivanje investicij, Iskanje in validiranje strank in
trgov, postavljanje poslovnega modela.

Kratka predstavitev

Kot direktor LUI in pred tem soustanovitelj ABC
Acceleratorja je Jakob aktivno pomagal številnim
prepoznavnim slovenskim startupom, v še več zgodb
pa je bil vključen indirektno. Jakob je specialist za
pomoč pri iskanju investicij in nasploh za zgodnji
razvoj startupov. Je pravi naslov, če želite začeti svojo
zgodbo, pa ne veste kako.

Referenčna podjetja

Juicy Marbles, Beeping, Deltahub, Eurosender,
ReCatalyst, LiLi …

] spela.rozman-dolenc@lui.uni-lj.si
E 01 620 34 80

Validiranje problema pri potencialnih uporabnikih,
validiranje rešitve, določitev segmentov in ponudbe
vrednosti za uporabnike.

Špela že nekaj let svetuje in pomaga nosilcem idej
in startupom v zgodnji fazi pri določanju problema,
oblikovanju ustreznih rešitev, iskanju in validaciji
pravega segmenta uporabnikov ter iskanju prave
ponudbe vrednosti za izbran segment. Največ
neposrednih izkušenj dobiva z razvojem družinskega
podjetja. Ima certifikata Prosci® Certified Change
Practitioner in Scrum Master. Svetovanja so del
učnega procesa tudi zanjo in dragoceno znanje in
izkušnje ene ekipe skuša prenašati tudi na druge.

Referenčna podjetja

DTs Hub, LayOn, Lili, Wizbug, Ljubeča družina,
Trilobit, Alumnio, MilkyWaste, Educata, Mimi Spomini,
Impressieve, ArtyParty, Adanta …
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] veronika.jelen@lui.uni-lj.si
E 01 620 34 80

Validacija problema pri uporabnikih, raziskava trga,
določitev segmentov in določanje konkurenčne
prednosti, vsebinski marketing in tekstopisje, SEO.

Preden se je začela aktivno vključevati v startup
svet, je Veronika svoje kompetence na področju
tekstopisja, kreiranja vsebin in vodenja projektov
krepila v nevladnem sektorju na področju javnega
zdravja. Zadnja leta aktivno sodeluje s startupi v
začetni fazi razvoja in jim pomaga do vstopa na trg.
Podjetnikom zna ponuditi »zoom out« iz njihovega
strokovnega razmišljanja in jih prestaviti v miselni tok
bodoče stranke.

Referenčna podjetja

FeeDKo, Gingo Talk, Peach Booty Plan, eggo, Iurall,
Mr. Fibre, NYD, PrimeKombucha, Reina, Jump in
Nanny, NoChiz, Zelena izbira, Beactive, Silway, DBD
tools, Veggie bombs …

] masa.abric@lui.uni-lj.si
E 01 620 34 80

Iskanje in validiranje problema ter rešitve pri zgodnjih
uporabnikih ter postavljanje poslovnega modela.

Kratka predstavitev

Maša je že skoraj deset let aktivna v startup
ekosistemu. Ima veliko povezav, tako v Sloveniji kot
globalno. Pred tem je bila vodja EIT Digital huba za
JV Evropo, zdaj pa vodi EIT Health hub za Slovenijo.
Svoje pretekle izkušnje in povezave vedno poskuša
izkoristiti pri mentoriranju. Pri svojem delu se vedno
prilagaja »stranki« in išče nove ter inovativne pristope
k mentoriranju.

Referenčna podjetja

Zivabowl, ZiaDione, microBoost, AR Smart Dress,
LGBTown …
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja:

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja:

IURALL, d. o. o.

NYD, d. o. o.

D www.iurall.com
] team@iurall.com

D https://nyd.care
] info@nyd.care

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2018.
• Ustanovitelj podjetja je Primož Rojac.
• Podjetje je član Ljubljanskega
univerzitetnega inkubatorja.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Vsakdo se v življenju večkrat sreča s
potrebo po pravnih storitvah, a večina
nima ustreznega pravnega predznanja.
V množici informacij je težko hitro najti
pravno pomoč, ki bo tudi vredna zaupanja.
Hkrati je pogosta težava netransparentno
in nepredvidljivo vodenje ter obračunavanje
pravnih storitev.
Inovativna rešitev
IURALL je zasnoval platformo in aplikacijo
za pravne storitve, ki omogoča najem
odvetnika, pri čemer sta postopek in cena
vnaprej znana, ter pravno triažo - prvi
pravni pogovor v novi pravni zadevi. S tem
se stranke same odločijo za ustreznost
pravnika in izognejo nepredvidenim
stroškom.
Stranka s pomočjo platforme, el. pošte ali
aplikacije opiše svojo težavo in si rezervira
termin za klic specialista za podporo
strankam. Pri IURALL-u nato pridobijo
do tri možne rešitve in cenovne ponudbe
odvetnikov strokovnjakov za področje
izziva, pri čemer se stranka odloči za
najustreznejšega. Povežejo jo z izbranim
pravnikom, ves čas sodelovanja pa so na
voljo IURALL-ovi specialisti za podporo
strankam.
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PREJETA PODPORA SIO

• Mentoriranje na področju strategije
znamčenja in komunikacijske strategije.
• Ekspertno svetovanje na področju
osvežitve in prenove spletne strani.
• Ekspertno svetovanje na področju
izdelovanja vizualov v skladu s CGP.
• Ekspertno svetovanje na področju SEO
optimizacije spletne strani.
• Pomoč pri pridobivanju vavčerskih
sredstev.
• Aktivni član LUI startup skupnosti.

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2020.
• Ustanovitelji podjetja so Aljoša Praznik,
Boštjan Antolič in Klemen Rupnik.
• Podjetje je član Ljubljanskega
univerzitetnega inkubatorja.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Podjetje rešuje problem neprikladnosti in
slabe uporabniške izkušnje, povezane s
konvencionalnim diagnostičnim testiranjem
in pridobivanjem zdravnikovih interpretacij.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
zasnove strateškega razvoja podjetja.
• Ekspertno svetovanje na področju
medicinske regulatorne politike.
• Pomoč pri povezovanju s strateškim
partnerjem Merkur Zavarovalnico, d. d.
• Pomoč pri pridobivanju vavčerskih
sredstev.
• Pomoč pri pridobivanju sredstev RIS
Innovation Call 2021.
• Aktivni član LUI startup skupnosti.

Inovativna rešitev
Podjetje NYD razvija spletno platformo
za diagnostiko na podlagi biološkega
materiala posameznika, ki uporabnikom
omogoča preprosto naročanje in
opravljanje laboratorijskih testov v udobju
doma. Posameznikom ni treba več čakati
v ambulantnih prostorih, izognejo se
nepotrebnim obiskom laboratorijev, rezultati
testov pa so razumljivi vsakomur.
NYD se na trgu pozicionira kot diagnostična
storitev prihodnosti iz udobja kavča, ki
ponuja enkratne teste ali pa naročnino
na ponavljajoče se teste, predvsem za
rezultate, ki jih je smiselno spremljati znotraj
določenega časovnega obdobja. Test se
naroči preprosto na njihovi spletni strani,
hkrati pa nudijo 100-% garancijo kakovosti,
preverjene in usposobljene laboratorijske
delavce, spletno plačevanje in zasebnost ter
anonimnost.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja:

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Zavod mladi podjetnik,

Podjetniško svetovanje in izobraževanje, socialno podjetje

Zavod mladi podjetnik, so. p.
Trg komandanta Staneta 12
1000 Ljubljana

VIBEIT, d. o. o.
D https://vibeit.co
] hi@vibeit.co

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2017.
• Ustanovitelja podjetja sta Aleš Meglič in
Gregor Gregorec.
• Podjetje je član Ljubljanskega
univerzitetnega inkubatorja.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Tiskarne in printalnice z ugodnimi cenami
pogosto nudijo slabo izvedbo izdelkov
in zahtevajo kompleksno ter dolgotrajno
komunikacijo. Različne platforme za spletno
prodajo negativno vplivajo na ugled
blagovne znamke, številni ponudniki zaradi
beta verzij ne omogočajo transparentnega
vpogleda v celoten proces za naročnika.
Inovativna rešitev
V podjetju razvita tehnologija deluje kot
SaaS. Spletna platforma naročnikom
omogoča takojšen zagon spletne prodaje
z vsemi potrebnimi orodji, svetovanje in
grafično podporo, sprotno proizvodnjo
izdelkov s pomočjo ekosistema preverjenih
dobaviteljev, pošiljanje pripravljenih izdelkov
do končnega kupca ter podporo kupcem.
Platforma je namenjena naročnikom –
uporabnikom z zvesto bazo sledilcev
njihove blagovne znamke. Ponuja celostno
rešitev za naročnike, ki želijo monetizirati
svoj potencial ustvarjalnosti, idej, sporočil
in blagovnih znamk s pomočjo različnih
izdelkov, kot so npr. posterji, tekstilni izdelki,
športni dodatki, ter z njimi doseči svoje
kupce po vsem svetu.
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www.mladipodjetnik.si

PREJETA PODPORA SIO

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

• Mentorstvo na področju optimizacije
poslovnega modela.
• Mentorstvo na področju vzpostavitve
digitalnega marketinga.
• Pomoč pri pridobivanju vavčerskih
sredstev.
• Aktivni član LUI startup skupnosti.

Blaž Jamšek

Borut Borštnik

Področje svetovanja

Področje svetovanja

] blaz.jamsek@mladipodjetnik.si
E 031 823 305

Celovita pravna podpora za mlada zagonska podjetja
in podjetja v fazi rasti in širitve. Razvoj poslovnega
modela in produkta/storitev ter internacionalizacija
podjetja.

Kratka predstavitev

Blaž je izkušen pravni in poslovni svetovalec za
mlada zagonska podjetja in startupe na področju
korporativnega, gospodarskega in pogodbenega
prava ter na področjih razvoja in postavitve
poslovnega modela ter internacionalizacije
poslovanja. Je mentor pravnega oddelka Zavoda
Mladi podjetnik, soustanovitelj in član UO
Podjetniškega centra KIKštarter ter gostujoč
predavatelj na fakultetah ljubljanske univerze.

Referenčna podjetja

La Popsi, Belife, Bias Variance Labs, Nekster,
Uporabna psihologija.

] borut.borstnik@mladipodjetnik.si
E 031 857 940

Razvoj poslovnega modela in produkta/storitev,
internacionalizacija podjetja, organizacija podjetja,
prodaja, trženje in marketing.

Kratka predstavitev

Borut mesto direktorja Zavoda mladi podjetnik
zaseda od leta 2009. Že od takrat se aktivno
ukvarja s podporo in svetovanjem mladim
podjetjem in podjetnikom v začetnih fazah na
različnih področjih. Ukvarja se predvsem s področji
ocenjevanja uresničljivosti poslovne ideje, reševanja
pravnih in birokratskih ovir, marketinškim nastopom
na trgu in finančnimi projekcijami v prvih fazah
zagona podjetja.

Referenčna podjetja

Plan Z, Probot, Ringox, Rok’s Nut Butter, Kavion.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Zavoda Mladi Podjetnik:

KAVION, d. o. o.
D http://kavanakamionu.si
] info@kavanakamionu.si

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2020.
• Ustanovitelj podjetja je Sandi Muheljić.
• Podjetje je član Zavoda mladi podjetnik.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

Maja Fortuna

Gašper Pleško

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

] maja.fortuna@mladipodjetnik.si
E 051 350 489

Svetovanje o oblikovanju podjetja, validacija
poslovnega modela, spletni marketing.

Maja je specializirana za svetovanje pri začetnih
dilemah podjetnikov, izbire pravilne oblike podjetja
in za splošne podjetniške nasvete za tiste, ki so
na začetku svoje podjetniške poti. Odlična je
tudi v svetovanju na temo optimizacije, prodajne
naravnanosti spletne strani, spletnega marketinga in
optimizacije spletne strani za iskalnike.

Referenčna podjetja

Dejan Lukić, s. p., Jure Čonč, s. p.

] gasper.plesko@mladipodjetnik.si
E 031 696 634

Validacija poslovnega modela, prodaja, trženje in
marketing.

Gašper je svoje podjetniške izkušnje pridobival pri
Klubu Poslovni angeli Slovenije, kjer je med drugim
izvajal dejavnosti organizacije podjetniških dogodkov,
mentoriranj, analize investicijskih priložnosti in
izdelav poslovnih načrtov. Hkrati je večletne izkušnje
s področja prodaje pridobil v hitrorastočem startup
podjetju Agilcon, kot ključni član startup ekipe, ki je
v petih letih zraslo iz 3 na kar 50 zaposlenih. Danes s
strastjo nadaljuje poslanstvo podpore podjetnikom na
začetku poti.

Referenčna podjetja

Referenčna podjetja
5 Oceans, RYZE, 123zero, Kavion.
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Težava, ki jo rešuje podjetje
Kava je vsakdanji del skoraj vsakega voznika
kamiona, ki dneve preživlja na poti. Vozniki
imajo točno določen vozni red, in tako mora
voznik za svežo kavo počakati na predviden
premor in še to se mora ustaviti tam, kjer je
kava po njegovem okusu. Dobra kava pa na
postajališčih postaja vse dražja.
Inovativna rešitev
V kamion brezplačno namestijo prilagojene
in varne kavomate za svežo kavo na kapsule.
Pri tem ne spreminjajo oz. poškodujejo
vozila, kavomat pa se lahko kadar koli
odstrani, brez sledi.
V zameno stranka kupuje izključno Kavion
kavne kapsule, ki so vrhunske kakovosti, po
ugodnih cenah.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
pregleda poslovne ideje.
• Mentorstvo na področju poslovnega
modela.
• Mentorstvo na področju pivotiranja
produkta na druge segmente trga.
• Mentorstvo na področju vzpostavitve
spletnega oglaševanja.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Zavoda Mladi Podjetnik:

PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA

Podjetniški inkubator Perspektiva

(Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo,
izobraževanje in ostale dejavnosti)
Podjetniški inkubator Perspektiva

PLAN Z, d. o. o.

Veliki Otok 44b
6230 Postojna

D https://www.easycarb.org
] lzupancic@easycarb.org

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2021.
• Ustanovitelja podjetja sta Luka in Klemen
Zupančič.
• Podjetje je član Zavoda mladi podjetnik.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Sladkorna bolezen je bolezen sodobnega
sveta, ki prizadene 378 milijonov ljudi
po vsem svetu. Zdravstvene študije so
pokazale, da omejevanje vnosa ogljikovih
hidratov zmanjša možnost zdravstvenih
zapletov pri bolnikih do 50 %.
Diabetiki morajo ostati dosledni pri meritvah
glukoze med napornim delovnim tednom.
Ne smejo zamuditi nobenega preverjanja in
morajo paziti na vnos ogljikovih hidratov.
Inovativna rešitev
Sistem Easycarb za preprosto merjenje in
beleženje zaužitih ogljikovih hidratov, ki
diabetikom omogoča boljši nadzor nad
svojo prehrano.
Rešitev Easycarb je sestavljena iz živilske
tehtnice s povezljivostjo Bluetooth, s katero
lahko uporabnik preprosto pošilja podatke v
mobilno aplikacijo, izbere vrsto hrane, beleži
vrednost zaužitih ogljikovih hidratov in
sladkorja ter si nastavi pametne opomnike.

www.inkubator-perspektiva.si

PREJETA PODPORA SIO

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

• Podjetniško svetovanje na področju
presoje poslovne ideje.
• Mentorstvo na področju validacije
poslovnega modela.
• Mentorstvo na področju analize trga in
konkurence.
• Pomoč pri prijavi na razpis P2.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

dr. Jana Nadoh Bergoč

Ana Širca, mag. tur.

Področje svetovanja

Področje svetovanja

] jana@inkubator-perspektiva.si
E 051 311 656

Oblikovanje poslovnega modela, opredelitev tržnokomunikacijske strategije, oblikovanje in validacija
produktov in storitev, organizacijski procesi.

Kratka predstavitev

Jana s skoraj 20-letnimi svetovalnimi izkušnjami
svetovance spodbuja pri oblikovanju in razvoju
njihovih podjetniških idej, z veliko mero analitičnosti
in sistematičnosti ter hkrati z upoštevanjem
ustvarjalnih potencialov posameznikov. Na osnovi
10-letnih izkušenj tudi na področju organizacije dela
in organizacijskega komuniciranja v malih in srednjih
podjetjih nudi učinkovito podporo tudi pri prvih
podjetniških korakih po ustanovitvi podjetja ter pri
tem izkorišča tudi svoje ekstenzivne profesionalne
mreže po EU in po svetu.

Referenčna podjetja
Capsule; OTB Marketing.
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] ana.sirca@inkubator-perspektiva.si
E 031 257 222

Oblikovanje poslovnega modela, poslovanje v
turizmu, organizacijski procesi in komuniciranje.

Kratka predstavitev

Ana je v svoji 16-letni karieri delala na različnih
področjih, od nevladnih regionalnih organizacij
do podjetij, predvsem v turizmu. Slednje je tudi
njena poslovna specializacija: svetovance na
področju turizma spodbuja k razvoju poslovnih
idej in oblikovanju inovativnih turističnih produktov.
Svetovancem nudi podporo pri prvih podjetniških
korakih, predvsem tudi tistih, ki naslavljajo lokalne
in regionalne trge. Ana je tudi izkušena projektna
vodja, svoje izkušnje s področja občinskih in
nacionalnih razpisov deli s svetovanci.

Referenčna podjetja

Digitalni marketing za srčne podjetnike, Maja
Lapajne; Helyze.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Podjetniškega inkubatorja Perspektiva:

OTB Marketing, Ajda Novak, s. p.
D https://otb-marketing.si
] hello@otb-marketing.si

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2020.
• Ustanoviteljica podjetja je Ajda Novak.
• Podjetje je član Podjetniškega inkubatorja
Perspektiva v Postojni.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

Dolores Keš, mag. manag.

] dolores@inkubator-perspektiva.si
E 031 602 186

Področje svetovanja

Oblikovanje poslovnega modela, opredelitev
tržnokomunikacijskih kanalov s poudarkom na
digitalnih medijih, vzpostavitev organizacijskih
procesov, oblikovanje strategije prodaje in
komunikacije, finančno načrtovanje.

Kratka predstavitev

Dolores 15 let kariernih izkušenj na področju
projektnega vodenja, strateškega načrtovanja razvoja
programov ter ciljnega vodenja mladih in odraslih, deli
s svetovanci. Slednje spremlja, spodbuja in usmerja
v procesu razvoja poslovne ideje od začetne faze do
celostne vzpostavitve delovanja podjetja. V procesu
razvoja od ideje do delovanja podjetja jih spodbuja
k proaktivnemu pristopu, optimizaciji in iskanju
novih trgov. Pri svojem delu nemalokrat vključuje
tudi lastne vire in povezave, tako v nacionalnem kot
mednarodnem okolju.

Referenčna podjetja

SOS Marketing, Mimotho Jewlery.

Težava, ki jo rešuje podjetje
Podjetje se osredotoča na reševanje težav
podjetij, ki ne uspejo predstaviti ter povečati
svoje konkurenčnosti na trgu zaradi slabega
(nenatančnega) poznavanja idealnih
strank, hkrati pa ne izrabljajo prednosti
digitalizacije ter avtomatizacije dela, ki
razbremenjuje posameznike ter skrajša
delovne procese zaposlenim.

kjer nudi podporo marketinškim ekipam
največjih podjetij iz različnih industrij.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
zasnove strateškega razvoja podjetja.
• Organizacijsko komuniciranje in pogajanja.
• Priprava projektnega predloga.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

Težave se pojavljajo že v internih ekipah,
kjer marketinško-prodajne odločitve ne
temeljijo na podatkih, temveč na občutku
vsakega posameznika. Hkrati težavo prinaša
še proces digitalizacije, ki je podjetja še niso
začela ali pa se je izogibajo ter se zanjo ne
odločijo v celoti.
Inovativna rešitev
Rešitev podjetje Out-of-the-box marketing se
skriva v povezovanju marketinško-prodajnega
oddelka, optimizaciji delovnih procesov,
digitalizaciji dela in nalog, pri katerih se lahko
uvede avtomatizacija ter iskanje načina
za obdelavo podatkov (ki jih podjetje že
poseduje), ki v vsakem trenutku zagotavlja
vpogled in osnovo za sklepanje odločitev o
nadaljnjih marketinško-prodajnih aktivnostih,
komunikaciji ali dosegu strank.
Podjetje svoje storitve nudi tako v Sloveniji
kot v tujini. Močno je prisotno v Veliki Britaniji,
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KOROŠKA REGIJA

RRA Koroška

regionalna razvojna agencija za koroško regijo, d. o. o.

RRA Koroška

Meža 10
2370 Dravograd
www.mpik-koroska.si

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Jure Knez

Urška Krajnc

Mirjam Ocepek

Boris Skudnik

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

] jure.knez@rra-koroska.si
E 059 085 186

Razvoj idej, poslovno modeliranje in načrtovanje,
pridobivanje virov financiranja, sodobni pristopi v
podjetništvu, projektno vodenje.

Kratka predstavitev

Jure svojo energijo že od leta 2009 usmerja v
grajenje koroške startup skupnosti in podjetniškega
ekosistema. Trenutno v vlogi vodje MPIK in
programa SIO na RRA Koroška. Navdušuje ga
iskanje podjetniških talentov, njihova ustvarjalnost in
zagnanost. Izziv mu predstavlja izvajanje podjetniških
delavnic, iskanje vrhunskih mentorjev in njihovo
povezovanje s podjetji. Ter kreiranje ostalih pogojev,
ki vsem podjetnim omogočajo optimalne pogoje
za uspešen zagon in rast podjetja. Ima več kot
15-letne izkušenj s podjetniškim mentoriranjem in
svetovanjem.

Referenčna podjetja

Dogs4motion; Aircam; Guitar God; Snuddly; GET
ECO, GOV-IS; Troia; SNACK.box; Mouzen; 2UNA;
4bart4; Timus; Lucija Čevnik; Coupling; Hop prevozi;
Jeromel.
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] urska.krajnc@rra-koroska.si
E 059 085 181

Razvoj poslovnih idej, poslovno načrtovanje,
pridobivanje finančnih virov, projektno vodenje.

Kratka predstavitev

Urška je članica ekipe Mrežnega podjetniškega
inkubatorja Koroška (MPIK) že vse od njegove
vzpostavitve v letu 2010.
V okviru MPIK-a vodi postopke vključitev novih
inkubirancev. Nudi tudi podporo pri podjetniškem
svetovanju, mentoriranju in izvedbi dogodkov.
Najbolj jo veseli delo z visoko motiviranimi, delovnimi
in ciljno usmerjenimi podjetniki oz. potencialnimi
podjetniki.

Referenčna podjetja

Robomatis; Tibi’s Box; ACA, Monika Smrtnik;
LACRIMA; Promaro; NacFoto; Inovat.

] mirjam.ocepek@rra-koroska.si
E 059 085 187

Digitalni marketing, vsebinski marketing in
copywriting, menedžment storitev in zadovoljstvo
uporabnikov, poslovno načrtovanje in poslovno
modeliranje, digitalizacija poslovanja.

Kratka predstavitev

Mirjam je od leta 2020 članica ekipe notranjih
mentorjev in svetovalcev MPIK. Sicer je marketing
oseba po duši in izobrazbi s petnajstletnimi izkušnjami
s področja strateškega marketinga in razvoja
internega ter eksternega komuniciranja. Aktivno se
ukvarja z razvojem vrhunskih storitev in izboljšanjem
uporabniške izkušnje. Hkrati je notranja mentorica
na programu »Podjetno nad izzive«, kjer pomaga
bodočim podjetnikom pri razvoju poslovnih idej ter
poslovnem modeliranju. Kot zunanja strokovnjakinja
sodeluje na projektih digitalne prenove podjetij.

Referenčna podjetja

Tech – Gum, Vizija XYZ, PURE relaxation & beauty,
Aesop’s Spirits, Noriški ogenj, Konjeniški center KONI,
Mojster Jaka, Mikoriza, GARTLing, FORMA studio.

] boris.skudnik@rra-koroska.si
E 059 085 193

Projektno vodenje, razvoj idej in poslovno
modeliranje, svetovanje podjetjem pri vzpostavljanju
informacijskih sistemov.

Kratka predstavitev

Boris z več kot 30-letnimi izkušnjami želi biti
spodbujevalec in pomoč takemu podjetniškemu
miljeju v regiji, ki bi poleg ustvarjanja visokih
prihodkov tudi zaposloval in soustvarjal družbeno
odgovornost podjetij.
Trenutno je kot strokovni sodelavec vpet v projekt
MPIK in program SIO na RRA Koroška. Je tudi vodja
projekta »PONI – Podjetno nad izzive RRA Koroška«,
kjer kot notranji mentor izbranim udeležencem
programa organizira pogoje za podjetniško
usposabljanje. Jim pomaga in jih spodbuja na njihovi
poti v svet podjetništva ter pri ustanavljanju lastnih
poslovnih subjektov.

Referenčna podjetja

Mouzen, Dogs4motion, Vizija XYZ, Špela Kresnik,
GartlING, Konjeniški center KONI, Aesop’s Spirits,
Mojster Jaka, PURE relaxation & beauty, FORMA
Studio.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška:

Dogs4motion, d. o. o.
D www.dogs4motion.com
D https://dogs4motionacademy.com
] info@dogs4motion.com

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2018.
• Ustanovitelja podjetja sta Jana Gams in
njen partner Primož Gams.
• Podjetje je član Mrežnega podjetniškega
inkubatorja Koroška (MPIK).

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

Tjaša Havnik

] tjasa.havnik@rra-koroska.si
E 059 085 183

Področje svetovanja

Razvoj idej in poslovno modeliranje, sodobne
metode in pristopi v podjetništvu, internacionalizacija
poslovanja in iskanje potencialnih vlagateljev.

Kratka predstavitev

Tjaša že od leta 2014 sodeluje pri iskanju potencialnih
podjetnikov ter jim s pomočjo delavnic in svetovanj
pomaga pri oblikovanju lastnih podjetniških
zgodb. V zadnjih letih se usmerja na področje
internacionalizacije in iskanja potencialnih vlagateljev.
Kot samostojna podjetnica pa z novopečenimi
podjetniki deli številne izkušnje vstopa na samostojno
podjetniško pot.

Referenčna podjetja

Dogs4motion; Bolta ledermajster, Markovič design,
M-FIT, Nemko, Matic Rek.

Andrej Erjavec

] andrej.erjavec@rra-koroska.si
E 059 085 182

Področje svetovanja
Pravne zadeve.

Kratka predstavitev

Andrej Erjavec je v svoji dolgoletni karieri deloval na
številnih pravnih področjih. Dolga leta je bil zaposlen
na finančni upravi, kjer se je seznanil s poslovanjem
podjetij z davčnega vidika, insolvenčnimi postopki,
kaznovalnim pravom, pravom družb … Z zaposlitvijo
na občini je pridobil izkušnje z vodenjem projektov
na področju gradbenega prava in zemljiškoknjižnega
prava. Kot pravnik na Regionalni razvojni agenciji se
veliko ukvarja z delovnopravnimi razmerji.

Referenčna podjetja

Milan Golčer s.p., Zavod Direndaj, ŠD Stoja, ŠD
Enduro, Društvo borilnih športov Fužinar.

Težava, ki jo rešuje podjetje
Podjetje rešuje problem zdravljenja psov
po ortopedskih ali nevroloških operativnih
posegih, zdravljenja psov s kroničnimi
bolečinami v sklepih ali z drugimi težavami
gibalnega sistema.
Inovativna rešitev
V centru Dogs4motion s pomočjo
veterinarske rehabilitacije in hidroterapije
psom izboljšujejo gibanje. Izvajajo
hidroterapijo v podvodni stezi, manualne
terapije, lasersko, ultrazvočno in magnetno
terapijo ter terapevtsko vadbo. Veliko pa se
posvečajo tudi fizični pripravi športnih in
delovnih psov v obliki spletnih izobraževanj,
seminarjev in delavnic.

• S pomočjo mentoriranja in svetovanja
je podjetje dodelalo poslovni model,
produkte in ponudbo. Zastavilo si je
konkretne cilje in načrt uresničevanja
strategije ter postavilo temelje uspešnega
komuniciranja, predstavitve in trženja
podjetja v splošni in strokovni javnosti.
• Mentorji so ekipi Dogs4motion pomagali
tudi pri uspešnem pridobivanju
zagonskega kapitala v okviru razpisa P2
SPS - Spodbude za zagon inovativnih
podjetij, ki so ga namenili za zagon
poslovne dejavnosti in širitev njihove
ponudbe.
• Z udeležbo na dogodkih in delavnicah pa
je podjetje pridobilo nova znanja, izkušnje
in poznanstva ter si razširilo poslovno
mrežo in možnosti sodelovanja.

Z vzpostavitvijo centra na Koroškem je ekipa
poleg vsega ostalega pokazala tudi, da je ob
ustreznem podpornem okolju mogoče uspeti
tudi v od centra odmaknjeni regiji, kot je
Koroška.

PREJETA PODPORA SIO

• Najem proizvodnega prostora v MPIK,
enota Ravne na Koroškem, je podjetju
omogočil, da je razvilo in vzpostavilo
center za veterinarsko rehabilitacijo in
športno medicino psov.
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SAVINJSKA REGIJA

Inkubator Savinjske regije,

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Inkubatorja Savinjske regije:

d. o. o.

Inkubator Savinjske regije, d. o. o.
Mariborska cesta 7
3000 Celje

www.inkubatorsr.si

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Iva Ana Virant

] iva.virant@inkubatorsr.si

] sasa@inkubatorsr.si

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

Svetuje od začetka razvoja ideje do reševanja težav
scale up podjetij, predvsem na področju marketinga
ter organizacije.

Prednostna naloga je skrb za tekoče izvajanje
inkubacijskih dejavnosti. Iva Ana je močna v
odnosih in skrbi za krepitev mreže, neprestano
identificira težave članov SIO-ta, išče rešitve ter
povezave. Opravlja splošno podjetniško svetovanje,
usklajuje mentorski program, svetuje podjetjem pri
pridobivanju virov financiranja. Skrbi za izvajanje
marketinških in PR aktivnosti ter organizacijskih
procesov.

Referenčna podjetja

EDM design, d. o. o., INICIAL Blaž Boršič, s. p., FACE
CODE, d. o. o., Tanniyn, d. o. o., Swanmosaix, Kreatus,
d. o. o.

46

Saša Lavrič

Od začetka razvoja ideje do reševanja problemov
scale up podjetij predvsem na naslednjih področjih:
pravno, finančno, marketinško, organizacijsko.

Z večletnimi delovnimi izkušnjami tako doma kot
tudi v tujini s svojim znanjem in izkušnjami pomaga
podjetnikom od začetka razvoja ideje do reševanja
problemov scale up podjetij. Ima široko mrežo
povezav ter pozna delovanje velikih sistemov in
javnega sektorja. Opravlja splošno podjetniško
svetovanje, svetuje podjetjem pri pridobivanju virov
financiranja in prijavah na razpise. Pomaga podjetjem
pri vzpostavljanju stikov.
Glavna skrb pa je grajenje in delo znotraj podjetniške
skupnosti inkubatorja.

Referenčna podjetja

DomDom, d. o. o., Viar, d. o. o., 4Fun, d. o. o., EDM
design, d. o. o., Vets4science, d. o. o., Mimateam, d. o.
o., Starfiniti, d. o. o., Kreatus, d. o. o., Dezziv, d. o. o.

4Fun, d. o. o.
D https://printeeapp.com
] podpora@printeeapp.com

O PODJETJU

• Printee je blagovna znamka podjetja
4FUN z mobilno aplikacijo za preprosto
naročanje izdelave fotografij.
• Leto ustanovitve: 2016.
• Prejemniki razpisa P2, SK75.
• Izbrani za »The most investible startup« na
konferenci Next Round 2019. Finalisti na
Pitch tekmovanju Podim 2018.
• Podjetje je član Inkubatorja Savinjske
regije, d. o. o. v Celju že od ustanovitve
naprej.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Na telefonih hranimo tisoče fotografij,
ki jih lahko pokažemo zgolj na ekranu,
najpogosteje pa preprosto pozabimo nanje.
Nekoč smo spomine hranili v fizični obliki
in to želijo vrniti ljudem. Printee želi postati
sinonim za hitro in kakovostno tiskanje slik.

PREJETA PODPORA SIO

• Mentoriranje podjetja s strani vseh treh
podjetniških svetovalcev inkubatorja
na področju razvoja produkta, ekipe,
organizacije podjetja, tujih trgov čez
celotno obdobje vključitve v inkubator.
• Mentorstvo na področju vzpostavitve
blagovne znamke.
• Mentorstvo na področju vzpostavitve
marketinga in internacionalizacije podjetja.
• Ekspertno svetovanje ne področju izdelave
grafičnih uporabniških vmesnikov.
• Pomoč pri prijavi na razpise.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

Inovativna rešitev
Podjetje s svojo aplikacijo Printee ponuja
fotografije, foto knjige, slike v okvirju,
škatlice spominov, koledarje in darilne
knjige. Aplikacija Printee je bila ustvarjena,
da bi razvijanje fotografij postalo preprosto,
hitro in prijetno. Pri izdelavi fotografij
uporabljajo preverjeno klasično metodo
in izključno materiale visoke kakovosti.
Ker želijo zagotoviti čim hitrejšo dostavo,
vzpostavljajo mrežo kakovostnih foto
studiev po vsem svetu in uporabljajo lokalno
dostavo. Zagotavljajo popolno zasebnost in
šifriranje vaših fotografij.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Inkubatorja Savinjske regije:

SAVINJSKA REGIJA

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec,
d. o. o.

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec
Prvomajska ulica 35
3250 Rogaška Slatina
PE PC Vrelec
Celjska cesta 30
3250 Rogaška Slatina

EDM design, d. o. o.
D https://lamucidesign.com
] esra@lamucidesign.com

www.inkubator-rs.si

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2020.
• Ustanoviteljica in direktorica podjetja je
Esra Dagtekin Mirt, magistra umetnosti.
Ima večletne izkušnje v visokošolskem
izobraževanju v Turčiji.
• Podjetje je član Inkubatorja Savinjske
regije, d. o. o. v Celju.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Živimo v času nenehne nepredvidljivosti
in se zatekamo k različnim rešitvam pri
sprejemanju odločitev. Nekateri se zanašajo
na mnenja drugih ljudi, drugi berejo
horoskop, tretji si pomagajo pri sprejemanju
odločitev s pomočjo tarot kart.
Inovativna rešitev
Rešitev ponuja podjetje EDM design z
blagovno znamko La Muci Design, ki deluje
na področju založništva igralnih kart in
razvija dizajnerske tarot karte obogatene s
tehnologijo razširjene resničnosti. La Muci
Design pomaga uporabnikom tarot kart
odgovoriti na vprašanja o prihodnosti s tem,
ko jim ponuja originalne in inovativne tarot
karte, ki bodo preživele zob časa. Podjetje
že od prvega dne deluje globalno.
Uspešno izpeljana prva Kickstarter
kampanja: Fantome Tarot Deck, ki že
vključuje aplikacijo za razširjeno resničnost,
je požela velik uspeh in tako zbrala več
kot 200.000 EUR podpore. Podjetje se v
jeseni 2021 pripravlja na drugo Kickstarter
kampanjo. Podjetje namerava v prihodnosti
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vstopiti na druge popolnoma nepovezane
tržne nišne segmente pod novimi
blagovnimi znamkami.

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

PREJETA PODPORA SIO

• Mentoriranje podjetja s strani vseh treh
podjetniških svetovalcev inkubatorja
na področju razvoja produkta, ekipe,
organizacije podjetja, tujih trgov čez
celotno obdobje vključitve v inkubator.
• Mentorstvo na področju vzpostavitve
blagovne znamke.
• Mentorstvo na področju vzpostavitve
marketinga in internacionalizacije podjetja.
• Ekspertno svetovanje na področju
vzpostavitve Kickstarter kampanje.
• Pomoč pri prijavi na razpis P2 in na razpis
Mestne občine Celje.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

Branka Aralica, ekon.dipl.ekon.

Katja Kolarič

Področje svetovanja

Področje svetovanja

] info@inkubator-rs.si
E 03 620 26 02

Svetovanje pri razvoju podjetniške ideje, pri pripravi
poslovnih načrtov, svetovanje pri rasti podjetja,
internacionalizaciji, odpiranju podjetij v tujini, prav
tako svetovanje s področja razpisov, priprave
dokumentacije za razpise, priprave investicijskih
projektov in s področja marketinga.

Kratka predstavitev

Več kot 30 let je nabirala izkušnje v gospodarstvu na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih: od turizma,
steklarstva, pekarske branže, kovinskopredelovalne
branže in končno ustanovila svoje svetovalno podjetje
pred več kot 15 leti, kjer trenutno upravlja lastne
nepremičnine in izvaja predavanja.
2009 jo je Občina Rogaška Slatina povabila k vodenju
novoustanovljenega inkubatorja, kjer pomagajo
mladim podjetnikom in podjetnicam ter tistim s
podjetniško idejo. To dela s strastjo, veseljem. Znanje
in izkušnje prenaša mladim podjetnikom.

] recepcija@inkubator-rs.si
E 03 620 26 00

Pomoč pri ustanovitvi podjetja, pripravi poslovnega
načrta, dokumentaciji za razpise ter pri poročanju za
razpise.

Kratka predstavitev

Pomoč pri usmeritvah za ustanovitev podjetja,
priprava poslovnega načrta za podjetje, svetovanja iz
administrativnega področja. Izdelava raznih analiz in
poročil. Priprava dokumentacije na razpisane razpise
ter kasnejša pomoč pri poročanju na dobljene razpise.

Referenčna podjetja

Silurus, d. o. o., Ruža Šket, Bintrans, d. o. o., ND Dental,
d. o. o.

Referenčna podjetja

ND dental, d. o. o., Nives Kovačič, s. p., Bojan Kovačič,
s. p., Bintrans, d. o. o., Oktavian, Toni Avžner, s. p.,
Bogdan Lepan, s. p., Enisa Rojnik, s. p., Golden flower,
d. o. o., Jure Kolar, Katarina Pongračić, Avitabio, d. o.
o., Alenka Macuh-Tempelj miru, Matjaž Turnšek, s. p.,
Zavod Uvid, Nedžad Kajević, Snežana Prebil, s. p.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
mrežnega podjetniškega inkubatorja Rogaška Slatina:

Go Digi, d. o. o.
D https://godigi.si
] info@godigi.si

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2018.
• Ustanovitelja podjetja sta Tanja Fric in
Peter Šrimf.
• Podjetje je član Mrežnega podjetniškega
inkubatorja Vrelec. d. o. o.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

Aleš Boškoski, uni. dipl. inž. prometa

] svetovanja@inkubator-rs.si
E 03 620 26 03

Področje svetovanja

Razvoj poslovne ideje in postopki implementacije.
Svetovanje na področju grafične podobe podjetja.
Implementacija novih poslovnih modelov v
poslovanje podjetij in vključevanje v model krožnega
gospodarstva. Svetovanje na področju logistično
prometnih sistemov in svetovanje na področju
električne mobilnosti.

Kratka predstavitev

Mlad strokovni sodelavec MPI Vrelca, ki pri svetovanju
podjetnikom uporablja multidisciplinarna znanja, ki jih
je pridobil skozi delovanja v različnih panogah.
Bistvo svetovanja vidi v tem, da svetuje na področju,
ki nam je poznano in domače. Ko preidemo izven
svojega področja, se zavejmo, da nismo vsevedi in
poiščemo svetovanca- strokovnjaka, ki bo nadgradil
naše svetovanje. S tem bodo naše stranke pridobile
ustrezne rešitve za svoje izzive.

Referenčna podjetja
Rodom, d. o. o.

50

Damjana Prevolšek

] projekti@inkubator-rs.si
E 03 620 26 01

Področje svetovanja

Specializirano področje svetovanja: organizacija
poslovanja, upravljanje s človeškimi viri.

Kratka predstavitev

Podjetjem lahko pomaga na začetku poslovne poti,
ko se srečujejo s številnimi dilemami in vprašanji
s področja poslovanja, računovodstva, davkov,
zaposlovanja.
Spodbuja sodobne načine vodenja ter velik pomen
pripisuje odnosom v kolektivih in dobremu počutju na
delovnem mestu. Verjamem, da so človeški viri ključni
za uspeh podjetja in potrebujejo nenehni razvoj in
motivacijo.

Referenčna podjetja

Temida, so. p., KB mont, d. o. o.

Težava, ki jo rešuje podjetje
Razna podjetja, vladne in nevladne
organizacije ter razni drugi (poslovni)
subjekti si v poplavi informacij dandanes
zelo težko izborijo pozornost (potencialnih)
kupcev in uporabnikov oz. ciljne publike.

platformah; vsebinski nastop na družbenih
omrežjih, video produkcija, e-mail
marketing, prodajno svetovanje, vodenje
odnosov z javnostmi in številne druge
podporne storitve.

PREJETA PODPORA SIO

• Mentorstvo in svetovanje.
• Dejavno vključevanje v inkubator.
• Aktivna vključitev in delovanje v
podjetniški skupnosti.
• Strokovna znanja.
• Ostala podpora.

Inovativna rešitev
Ustanoviteljica podjetja se je zato odločila,
da svoje široko znanje na področju
marketinga, prodaje, komunikacije,
oblikovanja in digitalnih kanalov združi in
ga s pomočjo svojih pridruženih sodelavcev,
ki so specialisti za različna omenjena
področja, ponudi najrazličnejšim podjetjem,
organizacijam in drugim, ki želijo z
učinkovito komunikacijo in pojavnostjo svoje
končne uporabnike.
Dinamična in strokovno podkovana ekipa
tako zdaj pomaga različnim naročnikom,
s katerimi razvija kakovosten dolgoročen
odnos, saj deluje po načelu manj je več manj strank, ki se jim kar največ posvetijo in
skupaj z njimi dosegajo dobre rezultate.
Podjetje ponuja popoln paket storitev in
znanja na področju digitalnega marketinga
oz. spletnega nastopa: oglaševanje na
Facebooku, Instagramu, Googlu in ostalih
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SAVINJSKA REGIJA

SAŠA inkubator,

družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o.

SAŠA Inkubator d. o. o.
Šaleška cesta 2
3320 Velenje

www.sasainkubator.si

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Tanja Ževart Boček

Valentina Golja

Jan Skok

Ana Anžej

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

] tanja.zevart-bocek@sasainkubator.si
E 041 231 322

Validacija poslovnega modela, finance, prijave na
razpise.

Tanja ima več kot 15 let delovnih izkušenj s
področja finančnega upravljanja podjetij in
projektov. Sodelovala je pri pripravi in izvajanju več
mednarodnih projektov z odgovornimi funkcijami.
Na inkubatorju svetuje podjetnikom in potencialnim
podjetnikom s finančnega in pravnega področja,
pri prijavah na razpise ter pri ustanavljanju podjetij.
Pomaga jim tudi pri validaciji njihovega poslovnega
modela.

Referenčna podjetja

Evegreen, Sportimist, Datagrad, Sportimus, Ortoscale.

] valentina.golja@sasainkubator.si
E 041 861 992

Marketing, vsebinski marketing, prodaja, spletna
prodaja.

Valentina z desetletnimi izkušnjami na področju
vsebinskega in digitalnega marketinga ter prodaje, s
podjetniškimi izkušnjami z lansiranjem in vodenjem
lastnih spletnih trgovin, bo kot svetovalka pomagala
podjetjem in ekipam na področju komuniciranja
in začetnega pozicioniranja na trgu, pri social in
vsebinskem marketingu ter vzpostavitvi prodajnih
kanalov.
Valentinin moto je »Impossible is just a word«, zato je
vedno pripravljena iskati rešitve in s pozitivizmom in
ustvarjalnostjo spodbujati ter stremeti k izboljšavam.

] jan.skok@sasainkubator.si
E 031 763 102

Validiranje poslovne ideje, prepoznavanje ciljnega
segmenta, razvoj startupa, pomoč pri iskanju
finančnih virov.

Kratka predstavitev

Svetovalec in startup mentor, zadolžen za projekte,
opravlja pa tudi organizacijske in druge naloge, ki so
povezane z izvajanjem dogodkov (moderiranja). Pred
zaposlitvijo v SAŠA inkubatorju je delal v družbi P&C
Velenje, d. o. o., kjer se je ukvarjal z vrednotenjem
podjetij, pripravo investicijskih načrtov in drugim
poslovnim svetovanjem. Zainteresiranim podjetnikom,
ki pridejo po pomoč v inkubator, pomaga predvsem
pri pripravi poslovnih načrtov, analizi trga in
stroškovnem optimiziranju.

Referenčna podjetja

MooHero, WEB center, GT Collection, Autotech.

] ana.anzej@sasainkubator.si
E 03 7777 01 SAMO 8 ŠT.?
Poslovni modeli, marketing, copywriting, branding.

Kratka predstavitev

Ana Anžej je direktorica SAŠA inkubatorja.
Poleg vodenja, organizacije in izvedbe vseh
dejavnosti inkubatorja, aktivno mentorira in svetuje
startupom na področju marketinga, copywritinga,
brandinga in na področju poslovnih modelov ter
vitkega podjetništva, veliko znanja in izkušenj ima tudi
na področju izvajanja EU projektov.
V preteklosti je bila zaposlena kot raziskovalka
na IPAK inštitutu, kjer je bila zadolžena za
razvijanje novih podjetniških programov, izvajanje
izobraževalnih programov, pomoč pri pripravi prijav
programov na javne razpise, izdelavi obdobnih,
mesečnih in letnih poročil za različne podjetniške
programe, predstavitve projektov ciljni javnosti ter
stike z javnostmi.

Referenčna podjetja

Graška, Babave, Giftbuddy, Autotech, Avalinia.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne
podpore SAŠA inkubatorja:

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne
podpore SAŠA inkubatorja:

DATAGRAD, d. o. o.

MooHero Janez Turk, s. p.

D www.gradbeni-ednevnik.si
] info@datagrad.si

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2019.
• Ustanovitelja podjetja sta David Mernik in
Marko Sever.
• Podjetje je član Saša inkubatorja.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Pri izpolnjevanju gradbenega dnevnika, ki se
izpolnjuje na dnevni ravni, se izgubi veliko
informacij, ažurnost, zato se je pojavila potreba
po digitalizaciji operativnega gradbeništva.
Inovativna rešitev
Podjetje je zasnovalo in razvilo spletni gradbeni
dnevnik, ki nadomesti navadni gradbeni
dnevnik in s tem prihranimo na času in stroških
ter je dostopen kjer koli in kadar koli. Spletni
gradbeni dnevnik omogoča hitri vpogled
v arhiv brez brskanja po arhivu v omarah,
omogoča avtomatizirano izpolnjevanje le
z nekaj kliki in pdf izpis skladen s pravilniki.
Podjetje ponuja tri pakete glede na število
gradbenih dnevnikov na mesec.
Svojo rešitev želijo razširiti na projekt
eINŽENIR, ki bo vključevala več produktov:
Gradbeni eDnevnik, gradbena eKnjiga, ePopis,
eŠihterca … s ciljem pokriti večji segment
uporabnikov.
Podjetniška ideja je bila v programu Startup
generator uvrščena med prve tri in so
prejemnik nepovratnih sredstev s strani MO
Velenje, v vrednosti 10.000 EUR.
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PREJETA PODPORA SIO

• Mentoriranje in pomoč pri razvoju
podjetniške ideje ter načrt za lansiranje
novega produkta.
• Mentoriranje na področju validacije in
poslovnega modela.
• Mentoriranje na področju promocije in
marketinga.
• Vključeni v program Startup Generator.
• Ekspertno svetovanje: določanje ciljnih
skupin in segmentacija trga, trženjski kanali.

D https://form.typeform.com/to/epMcFejp
] urban@moohero.com

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2021.
• Ustanovitelj Janez Turk.
• Podjetje je član Saša inkubatorja.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Na domači kmetiji so ugotovili, da veliko
denarja izgubijo z zamujenimi gonitvami krav,
ki jih imajo okoli 150, Leta 2019 je zaradi tega
bilo na kmetiji kar 20.000 EUR izgube.
Inovativna rešitev
Razvili so produkt, ki se imenuje pametna
ovratnica. Ta ima senzor, ki spremlja gibanje
krave, njeno vedenje in na podlagi analize
podatkov ugotovijo odstopanja.

Ideja je bila uvrščena med top 3 na Startup
Generatorju.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju validacije
poslovne ideje in poslovnega modela.
• Mentoriranje na področju promocije in
marketinga.
• Mentoriranje in pomoč pri pripravi za investor
pitch za sodelovanje v programu Startup
Generator.
• Vključeni v program Startup Generator.
• Ekspertno svetovanje na področju
poslovnega modela in definiranja segmentov.
• Pomoč in mentoriranje pri zasnovi videa, ki
ga pripravljajo v sklopu Startup Generator.

Nenavadno obnašanje krave pogosto pomeni
prihajajočo bolezen ali potencialno gonitev,
zato lahko s produktom kmetu pomagamo
preprečiti potencialne bolezni ali optimizirati
reprodukcijo živine. Na podlagi pridobljenih
podatkov MooHero ekipa opravi analizo
podatkov in kmete obvešča o stanju in
aktivnosti posamezne krave.
Produkt je namenjen predvsem živinorejcem,
ki zaradi opravil zunaj hleva spregledajo
pomembne dogodke, ki jih krava pokaže z
obnašanjem.
Cilj je razviti poslovni model kot naročniški
model, kjer bodo naročniki plačevali naročnino.
Trije člani ekipe samostojno skrbijo za
detekcijske algoritme, analizo podatkov,
programsko opremo na ovratnicah ter prenos
teh podatkov v oblak in hrambo ter obdelavo
teh podatkov.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
SAŠA inkubatorja:

ZASAVSKA REGIJA

Katapult,

družba za spodbujanje podjetništva, d. o. o.
KATAPULT, družba za spodbujanje
podjetništva, d. o. o.

GRASKA, d. o. o.

Gabrsko 12
1420 Trbovlje

D https://graska.si
] info@graska.si

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2020.
• Ustanovitelja podjetja sta Martin Rojnik in
Peter Trček.
• Podjetje je član Saša inkubatorja.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Glavno poslanstvo, ki mu podjetje
sledi je prehod na 100-% polnovredno
rastlinsko prehrano in s tem proizvodnja
100-% rastlinskih izdelkov, proizvedenih
iz regionalnih ekoloških sestavin, brez
dodanih sintetičnih arom, kokosovih olj
in modificiranega škroba ter z visoko
vsebnostjo beljakovin.
Inovativna rešitev
Podjetje Graška, d. o. o. sestavlja izkušena
ekipa s področja prehrambene industrije.
Razvili so linijo produktov, kjer s pomočjo
divjih in udomačenih kultur za fermentacijo
ter drugimi naravnimi načini perzervirajo
hrano, ki ohranja visoko vsebnost
kakovostnih proteinov in sestavljenih
ogljikovih hidratov. S postopkom dolge
fermentacije stročnic postanejo te lažje
prebavljive in omogočajo boljšo absorbcijo
proteinov in mineralov. Med izdelki izstopajo
Buck – bio dimljen ajdov valj, tofu, tempeh,
Kimchi – fermentirana zelenjava in Chiko –
bio fermentiran čičerikin blok.
Ekipa je za svojo idejo na Startup Generator
programu prejela največ točk in na razpisu
Mestne občine Velenje prejela pomoč za
zagonska podjetja. Tržijo lastne inovativne
proizvode, ki jih v najetih proizvodnih
prostorih proizvajajo sami in jih tržijo
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www.katapult.si

predvsem v B2B segmentu, imajo pa tudi
svojo spletno trgovino.

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
analize trga in ključnih segmentov strank.
• Mentorstvo na področju postavitve
blagovne znamke in komuniciranja, pomoč
pri pripravi in scenariju promocijskega
videa.
• Mentorstvo na področju vzpostavitve
proizvodne linije.
• Mentorstvo na predstavitvi za investitorje
in pogajanja z njimi.
• Vključeni v program Startup Generator
(delavnice, mentoriranje).
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

Urša Poznič Goršek

Mihael Gornik

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

] ursa.poznic-gorsek@katapult.si
E 03 561 24 20

Pravno in davčno svetovanje, javna sredstva,
organizacija proizvodnje in logistike. Iskanje
in validiranje problema ter rešitve pri zgodnjih
uporabnikih ter postavljanje poslovnega modela.

Urša se je prvič srečala s startup svetom pred
desetletji, ko se je zaposlila v ETI-ju. Na Katapultu
je najprej sodelovala pri postavitvi startupov More
Than Beauty in Založba 5KA. Podjetjem svetuje
na pravnem področju, ima široko mrežo povezav
v lokalnem podjetniškem okolju in širše ter dober
vpogled v javna sredstva. Pomaga tudi pri organizaciji
logistike. Predvsem pa zna navdušiti in ne odneha,
dokler za težave podjetja ne najde rešitve.

Referenčna podjetja

Chipolo, Zojo, YFlab, Supertrening- Domen Bremec,
s. p., Gravity, Agitron, Dodopack, d. o. o. Taste of
Heaven, d. o. o., Kuolmi, s. p., Deconpro, Reusable
Technologies, Love2Bake.

] Miso.gornik@katapult.si
E 03 561 24 20

Iskanje in validiranje problema ter rešitve pri zgodnjih
uporabnikih ter postavljanje poslovnega modela.
Svetovanje pri izdelavi in certificiranju prototipov in
končnih izdelkov.

Mihael je začel kot razvijalec v Iskri Polprevodniki
in nadaljeval pot do vodje proizvodnje. Marketinška
znanja je pridobival v Varnost Elektroniki, več let je bil
direktor Diotec, d. o. o. in Semicron GmbH. Bil je eden
izmed vsebinskih vodij projekta PVSP. Soustanovitelj
večjih startupov, trenutno deluje kot TQM v
Dewesoftu in kot mentor v Katapultu v programih SIO
in Hardware.
Podjetnike prepriča s tehničnim znanjem in
izkušnjami, ki preprečijo številne začetne podjetniške
napake. Pozna pravila delovanja globalnega trga in
ima široko mrežo povezav.

Referenčna podjetja

Supertrening, YFlab, M33, Deconpro, Reusable
Technologies, Atmolab, Paradigma Tech, Jernej
Verbuč, s. p., Zojo, PAWSM.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Katapulta:

Love2Bake, Klemen Habat, s. p.
D www.facebook.com/
Love2Bake-118404360491879
] klemen.habat@gmail.si
] spela.pibernik@gmail.si

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2021.
• Ustanovitelj podjetja je Klemen Habat.
• Podjetje je član Katapulta.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

Neja Šoberl

Olga Knez

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

Referenčna podjetja

Referenčna podjetja

] neja.soberl@katapult.si
E 040 722 127

Pomoč pri odpiranju podjetij, davki, računovodstvo,
finance, zavarovalništvo.

Neja z izkušnjami in strokovnim znanjem podjetjem
pomaga pri odprtju podjetja, svetovanju na področju
davkov, računovodstva, zavarovalništva in financ.
Svetuje tudi pri programskih rešitvah na področju
vodenja projektov in je Katapultova prva oseba za vse
hardware in software računalniške težave.

Tadasana Joga, Geotrax, Gravity, PAWSM, Jernej
Verbuč, s. p., Dodopack, Fizio 5ra, Taste of Heaven.
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] olga.knez@katapult.si
E 040 656 954

Javna sredstva, uporabniška izkušnja, razvoj poslovne
ideje.

Olga prihaja iz letalstva in izkušnje iz operative in
t.i. človeških dejavnikov prenaša v svoje delo in
svetovanje. Na Katapultu skrbi za javne projekte.
Nad javnimi projekti ima dober pregled, skupaj boste
ugotovili, ali ustrezate razpisom, pomaga lahko pri
prijavi, vodenju in poročanju.

PAWSM, Domen Bremec, s. p., M3, Kokica, Eva
Jensterle - Moj glasbeni svet, Dodopack, Mediaplan8,
Reusable Technologies.

Težava, ki jo rešuje podjetje
Se spomnite začetka covida-19, ko je v
trgovinah zmanjkalo kvasa? Droži so divji
kvas. So preprosta zmes moke in vode, ki na
toploti začne fermentirati. Testo z drožmi je
izjemno okusno, saj ima pekovski kvas le eno
vrsto kvasovke, v drožeh pa je več kot 50
različnih vrst mlečnokislinskih bakterij in več
kot 20 vrst naravno prisotnih kvasovk, kar
ustvari polnejši okus.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
preverbe poslovne ideje.
• Mentorstvo na področju razvoja
poslovnega modela, identifikaciji
ključnih virov, dejavnosti in partnerstev,
optimizacije stroškov ter vzpostavitve
digitalnega kanala in marketinga.
• Vključitev v promocijsko-motivacijske
dogodke in tematske dogodke.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

Glavna težava, ki jo rešuje podjetje love2Bake
je, da za pripravo takega testa potrebuješ
približno 4–7 dni.
Inovativna rešitev
Rešitev za težavo sta našla Klemen in Špela
in podjetja Love2Bake. Po nekaj testiranjih
sta našla idealno mešanico in način,
kako ustvariti testo z drožmi, ki ga lahko
zamrzneš, testo pa ostane zračno in okusno.
V samo nekaj mesecih sta se dogovorila,
da se njuno zamrznjeno testo z drožmi
prodaja v 30 butičnih trgovinah in zadrugah
po Sloveniji. Podpisala sta pogodbo z
večjim trgovcem in začela s širitvijo na tuj
trg (Avstrija in Hrvaška). S sodelovanjem z
dvema partnerjema je mogoča tudi dostava
na dom po Sloveniji. Prodanih je že več
kot 3000 kosov. V prvi polovici leta 2022
načrtujeta lansiranje novega produkta z
drožmi.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Katapulta:

ZASAVSKA REGIJA

Regionalni center za razvoj,
d. o. o.

REGIONALNI CENTER ZA
RAZVOJ, d. o. o.

DODOPACK, d. o. o.

Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi

D https://dodopack.com
] andreja@dodopack.com

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2021.
• Ustanoviteljica podjetja je Andreja
Pogačar.
• Podjetje je član Katapulta, podjetniškega
pospeševalnika iz Trbovelj.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Podjetja težko sledijo vsem spremembam
v zakonodaji na področju embalaže, hkrati
pa si tudi mala podjetja želijo inovativnih
rešitev in materialov pri manjših serijah.
Inovativna rešitev
Podjetje Dodopack, d. o. o. za naročnike
razvija po meri narejene embalaže iz papirja,
valovitega kartona in biorazgradljivih
kompozitov. Poleg razvoja, prototipiranja,
oblikovanja ponuja tudi proizvodnjo malih in
velikih serij ter nabor že obstoječih rešitev.
Usmerjeni so v trajnostne rešitve. Posebno
pozornost posvečajo izbiri najprimernejšega
materiala, zasnujejo optimalno konstrukcijo
embalaže, ki zadosti svojemu namenu in pri
tem uporabijo čim manjšo količino samega
materiala, izogibajo se nepotrebnemu
tisku (ter še vedno zasledujejo cilj grafične
prepoznavnosti) ter s pomočjo premišljene
konstrukcijske zasnove zmanjšajo uporabo
lepila v največji možni meri.
V podjetju veliko vlagajo v razvoj znanja
in sledenju trajnostnim trendom, so aktivni
udeleženci več strokovnih konferenc,
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www.rcr-pro.eu
sodelujejo s strokovnjaki iz različnih
institucij, kot so Kemijski inštitut, Inštitut za
celulozo in papir ter Naravoslovnotehniško
fakulteto.

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje.
• Mentorstvo na področju strateškega
razvoja podjetja, optimizacije poslovnega
modela, globalizacije podjetja in zaščite
blagovne znamke.
• Ekspertno svetovanje na področju
vzpostavitve digitalnega marketinga
(e-poštni marketing in druge digitalne
akcije).
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.
• Udeležba na seminarjih in delavnicah.

Jasmina Skrinjar Ključevšek

] jasmina.skrinjar.kljucevsek@rcr-pro.eu
E 03 566 05 05

Področje svetovanja

• Podpora procesu poslovne ideje, v kateri ciljnim
skupinam pomaga preveriti poslovno idejo ter
narediti načrt njegove uresničitve.
• Podpora start up podjetjem v rasti in razvoju ter
podpora pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti
podjetja.
• Svetovanje pri finančnem vodenju podjetja in
pomoč pri razpisih.

Kratka predstavitev

Jasmina Skrinjar Ključevšek s svojimi tridesetletnimi
izkušnjami ter svetovanjem na področju ustanavljanja
podjetij in svetovanjem MSP-jem nudi kakovostno
podporo. Njeno specialistično znanje na področju
financ in različnih tveganj dopolnjuje njeno svetovanje
v vseh fazah rasti podjetij.

Referenčna podjetja

AHIL FITNES Jasmin Šiljić, s. p, GAMMA DIGITAL
Sanel Okić, s. p., Peter Stradar TOP VALJČEK,
s. p., GSS CORP Alen Odžić, s. p., VARNOSTNO
SVETOVANJE Andras Kertai, s. p.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Regionalnega centra za razvoj:

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Podjetniški inkubator Kočevje,

javni zavod za podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti

Podjetniški inkubator Kočevje
Trata XIV 6a, 1330 Kočevje
1330 Kočevje

Ahil fitnes, Jasmin Šiljić, s. p.
D www.facebook.com/AHILFitnes-108857018129621
] ahilfitnes@gmail.com

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2021.
• Ustanovitelj podjetja je Jasmin Šiljić.
• Podjetje deluje pod pravnoorganizacijsko
obliko, s. p., kot fitnes center pod imenom
Ahil fitnes.
• Podjetje ima najemniške prostore v centru
Hrastnika.
• Kakovostna fitnes oprema, ki je podprta
s pestrim programom (nudijo skupinske
vadbe, osebno trenerstvo, personalizirane
terapije in inštrukcije, prehransko svetovanje
in prehranske dodatke, animacijski program).

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

Podjetje, ki skrbi za zdravje ljudi
Osrednja naloga, ki si jo je podjetnik z
odprtjem fitnes centra zastavil je, da poskuša
rešiti problem čezmerne telesne teže (še
posebej v regiji), slabe samopodobe in
slabega počutja pri ljudeh, povečati gibanje,
vzdržljivost in kondicijo ljudi s tem pa celostno
krepiti zdravje in boljše počutje.
Ker se podjetnik zaveda, da si marsikateri
posameznik ne zna sam pomagati ali mu je
preprosto nerodno biti z drugimi skupaj v
enem prostoru, izvaja tudi personalizirane
terapije in inštrukcije, ki so prilagojene tako
z vidika ustreznih vadb s podporo ustrezne
prehrane.
Fitnes center Ahil fitnes, je s fitnes opremo in
ekipo izkušenih strokovnjakov zagotovo eno
izmed bolj konkurenčnih in kakovostnih fitnes
centrov po Sloveniji.
Inovativna rešitev
Rešitev, ki jo ponuja podjetje Ahil fitnes,
Jasmin Šiljić, s. p. je celosten, a hkrati cenovno
62

www.inkubator-kocevje.si

dostopen, z vrhunsko opremo in kakovostnimi
storitvami dodelan fitnes center, ki želi
pokrivati ne le potrebe lokalnega prebivalstva,
temveč tudi segment B2B (skrb za zdravje
zaposlenih v podjetjih).

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Ponujajo celovite rešitve preoblikovanja telesa
in dviga dobrega počutja ter samopodobe
ljudi, prizadevajo si ponuditi tudi prodajo
kakovostnih športnih dodatkov in prehrambnih
dopolnil.

PREJETA PODPORA SIO

• Mentorstvo na področju razvoju poslovne
ideje.
• Mentorstvo na področju izdelave in validacije
ustreznega poslovnega modela.
• Mentorstvo na področju odpiranja in
finančnega vodenja podjetja.
• Mentorsko svetovanje na področju prijave na
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za razvoj
podjetništva v občini Hrastnik v letu 2021.
• Pomoč pri pripravi ustreznih listin in
dokumentov za odprtje fitnes centra.

Marko Stijepič

Adem Ibrahimovič

Področje svetovanja

Področje svetovanja

] marko@inkubator-kocevje.si
E 041 262 289

Vodenje timov in projektov, organizacija zahtevnih
poslov, organizacija družbenih in izobraževalnih
dogodkov, razvoj novih izdelkov z jasno krivuljo
vrednost tržne inovacije, ustvarjanje celovite blagovne
znamke.

Kratka predstavitev

Marko se je po desetletju delovanja kot tržnik v
različnih podjetjih, tudi lastnem, odločil, da sprejme
v življenju nov izziv. Zdaj že sedmo leto vodi
kočevski inkubator, kjer skupaj s sodelavci razvija
podjetniško podporno okolje v Kočevju in okolici.
V slovenski startup ekosistem je bil vključen že od
njegovih začetkov. Pridobil je številne izkušnje na
področju poznavanja EU programov in vodenja
prijav na razpise. Velikokrat je sodeloval pri razvoju in
postavitvi spletne tehnologije za učinkovitejše delo in
komunikacijo v podjetju. Predvsem pa razume, kako
razviti trajen poslovni model in zasnovati zdravo rast
podjetja. Skozi mentoriranje prenaša to miselnost tudi
na inkubirana podjetja.

] adem@inkubator-kocevje.si
E 031 522 379

Vizualne komunikacije za podjetja, 3D tisk, grafično
oblikovanje, izobraževanje na področju robotike,
vodenje večpredstavnih projektov.

Kratka predstavitev

Adem je strokovnjak na področju vizualnih
komunikacij in vodja večpredstavnih projektov. S
svojimi izkušnjami je pomagal številnim startup
podjetjem pri zasnovi celostne grafične podobe in
vizualnih komunikacij. Pred leti se je dodatno usmeril
v vzgojno robotiko. Usposablja namreč učiteljev v
osnovnih šolah za uvajanje KUBO robotike v redno
poučevanje.

Referenčna podjetja

Sarine Dobrote, Sara Osterman, s. p., Zadruga Festival
lesa, z. o. o., so. p., Kovinar, d. o. o., EXTRAFIT, Aljaž
Štemberger, s. p.

Referenčna podjetja

Good4dogs, d. o. o., Intersocks, d. o. o., Milavert, Tina
Logar Bauchmüller, s. p.
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Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta
Kratka predstavitev

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Podjetniškega inkubatorja Kočevje:

Sara ima bogate izkušnje na področju vodenja
oglaševalskih kampanj in digitalnega marketinga.
Vodila je lasno podjetje, podjetja XS marketing in
bila nato zaposlena v eni odmevnejših marketinških
agencij v Sloveniji. Kot SIO svetovalka podjetjem
pomaga postaviti strategijo marketinga in
oglaševalskih kampanj ter pomaga pri razvoju
produktov ali storitev.

Referenčna podjetja
Andrej Palman

] a.palman@inkubator-kocevje.si
E 051 432 190

Zadruga Zakladi Kočevske, z. o. o., so. p., Jaka & I,
d. o. o.

Področje svetovanja

• Leto ustanovitve: 2019.
• Ustanovitelj podjetja je Miha Janež,
kasneje pa se je pridružil se Alen Udovč.
• Podjetje je član Podjetniškega inkubatorja
Kočevje.

Kratka predstavitev

Referenčna podjetja

Midea, d. o. o., Kognitivne rešitve Gregor Bohnec, s. p.,
Damjan Dobranič, s. p.,

Sara Krivdič Oražem

] sara@inkubator-kocevje.si
E 040 292 832

Področje svetovanja

Strokovnjakinja na področju marketinga, tekstopisje,
vodenje oglaševalskih kampanj, organizacija
družbenih dogodkov, razvoj poslovnega modela s
pomočjo kanvasov.
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D www.duaviz.com
] hello@duaviz.com

O PODJETJU

Inženiring in oprem objektov, organizacija in
načrtovanje proizvodnje, CNC programiranje strojev,
izdelava prototipov, zasnova serijske proizvodnje
in tehnoloških procesov ter izdelava tehnoloških
dokumentacij za nove izdelke.

Andrej je delal kot konstruktor v razvojnem oddelku
ter zasnoval številne izdelke iz lesa. Kot diplomirani
inženir lesarstva pozna vse, kar je o lesu treba vedeti.
Zelo je doma na področju vodenja projektov, razvoja
tehnoloških procesov in inženiringa opreme objektov.
S svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem pomaga
potencialnim podjetnikom in podjetnikom pri razvoju
novih izdelkov, izdelavi prototipov, optimizaciji dela
ter tehnoloških procesov. Vodi izobraževanja na
področju programiranja CNC strojev ter 2D risanja.
Startup podjetjem pomaga pri zasnovi in optimizaciji
proizvodnje, razvoju novih produktov in kalkulaciji cen
za nove izdelke.

DUAVIZ, Miha Janež, s. p.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Andrej Mladenovič

] andrej@inkubator-kocevje.si
E 041 352 935

Področje svetovanja

Brand menedžment, prijava na EU razpise, registracija
blagovnih znamk in intelektualnih lastnin, vodenje in
organizacija zadrug, vodenje in postavitev logistike,
finančno poslovanje, veščine komuniciranja.

Kratka predstavitev

Andrej je sprejel izziv in se pridružil Podjetniškemu
inkubatorju Kočevje leta 2015. To je bila prva
njegova zaposlitev v javnem sektorju. Pred tem
je deloval na področju novinarstva, video in avdio
produkcije, računovodstva, znamčenja menedžmenta
in logističnih storitev. Svoj prosti čas je posvetil
izobraževanju o neverbalni komunikaciji in tako postal
strokovnjak na področju interpretacije neverbalnega
vedenja ljudi in živali. Na Podjetniškem inkubatorju
Kočevje se je posvetil predvsem svetovanju in
mentoriranju startup podjetnikom. Usposobil se je
na področju registracije blagovnih znamk, temeljev
financ, organizira številne dogodke ter vodi različne
projekte. Podjetnikom pomaga pri prijavi na različne
razpise. V zadnjih letih je dobro spoznal tudi vodenje
socialnega podjetja in promocijo lokalne samooskrbe.

Referenčna podjetja

Zadruga Zakladi Kočevske, z. o. o., so. P., Urban
Bradeško, s. p., Kompa, d. o. o., Good4dogs, d. o.
o., Ekološka kmetija Kocjančič, d. o. o., Duaviz, Miha
Janež, s. p., Brewwood, d. o. o., Natural Log House,
Petra Blaznik Žagar, s. p.

Težava, ki jo rešuje podjetje
Kako bo videti hiša, glamping hiška,
igralnica v vrtcu? Kje bo stal najljubši
naslanjač in kako se bo ujemal z odtenkom
parketa, barvami sten in ostalo opremo?
Večina ljudi je vizualnih tipov in preden
nastane nov objekt, prostor ali izdelek,
želimo to videti, da si lažje predstavljamo in
se na koncu tudi odločimo za izvedbo.
Inovativna rešitev
Tukaj prideta na vrsto Miha Janež in Alen
Udovč iz podjetja Duaviz. Z realističnimi
3D vizualizacijami to ponazorita svojim
številnim strankam. Poleg 3D eksterierov
in interierov, ki upoštevajo prostorske
omejitve, izbrane materiale ter naročnikove
želje in okuse, ustvarja še 3D vizualizacije
produktov ter interaktivne 360° virtualne
oglede. Rezultat so zelo kakovostni,
natančni 3D izrisi, ki upoštevajo podrobnosti
ter prikazujejo dovršene rešitve notranjosti
in zunanjosti objekta ali novega izdelka; še
več, dopuščajo popravke oz. izboljšave. 3D
vizualizacije zato izboljšajo končne izdelke,
skrajšajo čas od začetka do konca projekta
ter praviloma znižajo stroške.

omogoča boljšo predstavitev produkta
kupcem, takšno, ki je s fotografijo ali
‘navadnim’ videom ne bi dobili. Marsikomu
pa tudi poruši napačne predstave, ki jih
ima o notranjosti ali zunanjosti objekta,
in z realističnimi vizualizacijami omogoči
izboljšanje bivalnega ali poslovnega okolja.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
zasnove strateškega razvoja podjetja.
• Mentorstvo na področju kalkulacije cen in
razvoja poslovnega modela.
• Svetovanje na pravnem področju.
• Mentorstvo na področju vzpostavitve
digitalnega marketinga.
• Pomoč pri prijavi na razpise.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

Njihovi naročniki so arhitekturna podjetja,
interjer oblikovalci in podjetja, ki želijo
svoje produkte predstaviti na drugačen
način. Sodobna digitalna tehnologija
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Podjetniškega inkubatorja Kočevje:

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Podjetniškega inkubatorja Kočevje:

Good4dogs, d. o. o.

iSmart, d. o. o.

D www.surovahranazapse.eu
] branko@good4dogs.eu

D ismart-biometrics.si
] info@ismart-biometrics.si

logotip:

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2019.
• Ustanovitelj podjetja je Miha Janež,
kasneje pa se je pridružil se Alen Udovč.
• Podjetje je član Podjetniškega inkubatorja
Kočevje.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Nekatere stvari se nikoli ne spremenijo, ena
takšnih so tudi prebavni organi in presnova
pri psu. Naravna evolucija je poskrbela, da
pes lahko le s svojim naravnim načinom
prehranjevanja v celoti izkoristi svoj genetski
potencial. Takšen način prehranjevanja
pa dosežemo izključno s surovo hrano.
V podjetju Good4dogs so ljubitelji živali,
tako se je tudi začela njihova podjetniška
pot. Za svojega psa Sala sta želela boljše
in kakovostnejše življenje, zato sta začela
testirani obstoječe produkte na trgu. Ker
nista našla ničesar, kar bi bilo ustrezno
glede na lastne, visoke standarde, sta začela
sama proizvajati pasjo hrano. Prvotno samo
za svojega psa Sala, kasneje pa še za pse
prijateljev.
Inovativna rešitev
Podjetje Good4dogs je na trg postavilo prvo
slovensko surovo hrano, ki je 100 % naravna
z vrhunskimi sestavinami. Svoj preboj na
trgovske police so naredili z nastopom v
šovu Štartaj Slovenija. Na prodajnih policah
so na voljo številni produkti in izdelki,
ki spreminjajo življenje številnim hišnim
ljubljenčkom po Sloveniji in tudi sosednjih
državah. Njihove odlične izdelke lahko kupci
najdejo na policah Špara ali Mr.Peta, veliko
pa se jih odloči tudi za neposreden nakup
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na njihovi spletni trgovini. Vedno znova
razvijajo izdelke in svojim številnim kupcem
omogočijo novosti, hišni ljubljenčki pa se
nikoli ne naveličajo surove hrane.

PREJETA PODPORA SIO

• Pomoč pri registraciji blagovne znamke na
EU trgu.
• Svetovanje na področju prodaje in
prodajnih kanalov.
• Svetovanje na področju razvoja poslovnega
modela.
• Pomoč pri prijavi na razpise.
• Svetovanje na področju zasnove spletne
trgovine in spletne prodaje.

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2019.
• Ustanovitelja podjetja sta Boštjan Komac
in Rok Pahulje.
• Podjetje je član Podjetniškega inkubatorja
Kočevje.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

Težava, ki jo rešuje podjetje
Če bi vas povprašali, kako si predstavljate
vhodna vrata prihodnosti, bi številni med
vami poleg moderne oblike zagotovo
omenili tudi možnost odpiranja brez ključa.
Pri iSmartu smo razvili novo generacijo
pametnega sistema za odpiranje vrat, sistem
INOSMART. Življenje brez ključev tako
postane manj stresno in bolj praktično.

Ko je dovolj že pametni telefon …
Celoten sistem lahko upravljate in nadzirate
kar z aplikacijo na pametnem telefonu.
Preprosto naložite aplikacijo, nato pa lahko
dodajate, ali odvzemate uporabnike in zanje
določite enega ali več načinov odklepanja,
spremljate lahko njihove aktivnosti.

PREJETA PODPORA SIO

• Pomoč pri razvoju prototipa.
• Svetovanje na področju pridobivanja
finančnih sredstev in razpisov.
• Svetovanje na področju varnostnih
testiranj.

Inovativna rešitev
Najinovativnejši način odklepanja na trgu INOSMART je pametni sistem odpiranja vrat,
ki omogoča odklepanje brez uporabe ključa.
Uporabnik lahko namreč izbira med tremi
bolj praktičnimi načini odpiranja – s prstnim
odtisom, s pametnim telefonom ali z
vnosom številčne kode. Tako se ob prihodu
na domači prag nikoli več ne boste vprašali,
v kateri žep ste pospravili ključe, ob odhodu
na pot pa ne boste zaskrbljeno razmišljali, ali
ste res zaklenili vhodna vrata.
Najnaprednejša tehnologija in
brezkompromisna varnost
Visokoločljivostni senzor omogoča
branje prstnega odtisa, novi algoritem
za prepoznavanje pa zagotavlja še
‘bliskovitejše’ delovanje. Varnost je na prvem
mestu, saj čitalnik varuje vrhunska raven
kodiranja, tako da vdor v sistem ni mogoč.
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Podjetniški inkubator Podbreznika
Razvojni center Novo mesto, d. o. o.

Razvojni center Novo mesto, d. o. o.
Podbreznik 15
8000 Novo mesto

www.rc-nm.si/podjetniski-inkubator

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Simon Jeraj

Marko Vukobrat

Anja Jakše

Aleksej Metelko, dipl. ekon, WTP, CLAP

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

] simon.jeraj@rc-nm.si
E 031 519 568

Iskanje in validiranje težave ter rešitve pri zgodnjih
uporabnikih ter postavljanje poslovnega modela,
financiranje ideje.

Kratka predstavitev

Simon že osem let deluje kot podjetniški mentor in
svetovalec. Zadnjih šest let vodi Podjetniški inkubator
Podbreznik, kjer se dnevno srečuje s startup podjetji
in jim pomaga pri razvoju. Letno sodeluje pri
organizaciji vsaj 25 večjih dogodkov in programov
(startup) podjetništva. Deluje pri izobraževanju,
mentoriranju potencialnih podjetnikov in obstoječih
podjetij, predvsem na področjih poslovnega
modeliranja.

Referenčna podjetja

Hemptouch, SmartNinja, Sensedge, Motulii, Reusable
Technologies, Recigoba, Heijus, Visus, BrainTrain.
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] marko.vukobrat@rc-nm.si
E 040 602 480

Validacija in postavljanje vitkih poslovnih modelov.
Tržne strategije. Organizacija procesov.

Marko z večletnimi svetovalnimi, podjetniškimi
izkušnjami iz delovanja v gospodarstvu, s široko
mrežo povezav ter poznavanjem sodobnih
metodologij in prijemov, podjetnikom učinkovito
pomaga pri optimizaciji zagona podjetij in
nadaljnjega poslovanja ter pri postavljanju
učinkovitega in vitkega poslovnega modela. Markova
posebna lastnost je odkrivanje novih pristopov in
načinov, ki omogočijo hiter prodor tudi v situacijah
z omejenimi sredstvi. Svojo podjetniško strast
udejstvuje tudi z vodenjem programa Business
Gladiator.

] anja.jakse@rc-nm.si
E 040 587 884

Postavljanje poslovnega modela. Pomoč začetnikom
pri oblikovanju podjetniške ideje.

Anja se ukvarja z razvojem podjetništva med mladimi
in jih pripravlja za vstop na pravo podjetniško pot.
Vodi podjetniške krožke, start up vikende, podjetniške
izzive in tekmovanja, ter na tak način pri mladih
razvija podjetniško razmišljanje, ustvarjalnost in
inovativnost. Svetuje tudi na področju delovanja in
ureditve pravnega postopka nastanitvenih obratov s
strani fizične osebe.

] aleksej.metelko@rc-nm.si
E 030 304 303

Svetovanje na področju prodaje, komuniciranja,
marketinga in osebne rasti.

Aleksej ima bogate izkušnje z vodenjem razvoja
poslovanja, prodaje in marketinga. Vodil je številna
mednarodna pogajanja in deloval v različnih
industrijah. Je avtor številnih člankov in soavtor dveh
angleških knjig na področju Intuicije in uspeha. Več let
se je kalil tudi v prodaji na Amazonu.

Referenčna podjetja

Dantesmile, Skripsi, Navijalec povezovalnih trakov,
Noutbuk.

Referenčna podjetja

Terme Topolšica, Thermana, Unipor, Drolctech, Olta,
Stia, DE-Human, Bubble bite, Reusable Technologies,
Recigoba …
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Podjetniški inkubator Podbreznika:

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Podjetniški inkubator Bela krajina
Razvojno informacijski center Bela krajina

Podjetniški inkubator Bela krajina

bela krajina

Sensedge, d. o. o.
D www.sensedge.co
] tomaz.suklje@sensedge.co

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2019.
• Ustanovitelja podjetja sta Tomaž Šuklje in
Luka Mali.
• Podjetje je član Podjetniškega inkubatorja
Podbreznik.

Ulica heroja Stariha 19
8340 Črnomelj

www.inkubator-belakrajina.si

• Pomoč pri prijavi na razpis P2.
• Vključevanje v nove projekte in partnerstva.
• Mentorstvo na področju digitalnega
marketinga.
• Vključitev in sodelovanje v podjetniški
skupnosti.

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Trg interneta stvari je v letu 2020 dosegel 500
milijard USD. Večina sodelujočih na trgu se je
osredotočila na razvoj podatkovnih platform in
razvoj komunikacijskih tehnologij. Primanjkuje
pa primerov uporabe in kakovostnih
senzorskih rešitev, ki morajo biti v skladu z IoT
paradigmo stroškovno učinkovite.
Inovativna rešitev
Senstick je skalabilna in kakovostna senzorska
rešitev, ki omogoča merjenje različnih
parametrov. Ravno skalabilnost in možnost
hitre prilagoditve dizajna sta jedro njihovega
partnerskega poslovnega modela. V novih
vertikalah partnerjem zagotavljajo senzorje
po lastni ceni in si z njimi delijo dobiček od
prodaje celotne rešitve.
Njihovi kupci in uporabniki cenijo kakovost
in partnerski program, ki jim omogoča hitre
postavitve primerov uporabe. Senstick
oblikovno izstopa tako zaradi funkcionalnega
kot tudi oblikovnega vidika, kar glede na
odzive kupcev močno vpliva na odločitev pri
nakupu.

Kristian Asani

Alenka Tomašič

] kristian.asani@ric-belakrajina.si
E 051 806 925

] alenka.tomasic@ric-belakrajina.si
E 040 607 374

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Validacija idej, preverba poslovnega modela, digitalni
marketing ter rast s pomočjo growth hacking metod.

Kratka predstavitev

Kristian z večletnimi svetovalnimi izkušnjami
in izkušnjami iz lastne podjetniške zgodbe, s
poznavanjem digitalnega marketinga in growth
hacking metod podjetnikom pomaga pri validaciji idej
in iskanju učinkovitih načinov za hitrejšo rast. Spremlja
inovativne marketinške pristope, trende in orodja ter
skuša z njimi navdihniti čim več inkubirancev.

Referenčna podjetja

RingoX, Dudes vs. Gravity, PreciseFunnels, BeeQueen,
Vizir, Anig, Motulii, Svet pijač.

Validacija ideje, preverjanje trga, vizualna prisotnost
podjetij in produktov, grafična podoba, blagovna
znamka, pojavnost podjetja na družabnih omrežjih,
pomoč pri prijavi projektne dokumentacije in prijave
na razpise.

Kratka predstavitev

Alenka z več kot desetletnimi izkušnjami na področju
grafičnega oblikovanja, oblikovanja blagovnih znamk
in marketinga podjetjem pomaga pri njihovi vizualni
in predvsem spletni podobi. Z izkušnjami, ki jih je
pridobivala z delom v mladinskem sektorju ter delu
s socialnimi podjetji, pomaga pri procesu ujemanja
storitve, produkta s trgom, hkrati pa s svojim znanjem
priprave projektne dokumentacije pomaga mladim
podjetjem pri prijavah na razpise.

Referenčna podjetja

BeeQueen, Polaric Therapeutics, Bravina, Danilo
Pavlovič, OriginAlen.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju vpeljave
Desig Thinking metode v procese snovanja
novih produktov.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
RIC Bela krajina:

DUDES VS GRAVITY, d. o. o.
D https://dudesvsgravity.com
] dudesvsgravity@gmail.com

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2021.
• Ustanovitelji so Jan Kocjan, Andraž Jerman
in Jure Horvat.
• Podjetje je član PI Bela krajina.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

Mojca Šikonja

] mojca.sikonja@ric-belakrajina.si
E 031 707 810

] ana.granda@ric-belakrajina.si
E 040 728 724

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

Validacija poslovne ideje, preverjanje trga, iskanje
kadrov, zaščita blagovne znamke, pomoč pri prijavi
projektne dokumentacije in prijavi na razpise.

Mojca je ekonomistka z dvajsetletnimi izkušnjami na
področju nabave in prodaje blaga, globalizacijskih
trgov in kadrovanja. Iz svojih izkušenj svetuje
podjetnikom pri začetnih osnovah, ki jih ne poznajo,
pisanju ponudb, srečanje s prvimi kupci, oblikovanju
cene, svetovanje pri projektni dokumentaciji in
razpisih. Skupaj s podjetniško ekipo ocenjuje start
up ideje. Predvsem pa skrbi za red dokumentacije
in spremljanje navodil agencije za redno poročanje
projektov.

Referenčna podjetja

RED & RED HORSE, TYPO, Aktivni z Zdenko.
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Ana Granda Jakše

Validacija in oblikovanje poslovne ideje, preverjanje
trga, vzpostavitev vitkih poslovnih modlov, izbira
kadrov, vzpostavitev začetnih proizvodnih procesov.

Ana je andragoginja z več kot dvajsetletnimi
izkušnjami s področja mladinskega dela, organizacije
in svetovanja v izobraževanju odraslih ter turizma.
Je tudi solastnica podjetja, ki se ukvarja z izdelavo
tekstilov za avtodome, navtiko ter butičnega hišnega
tekstila. S svojim znanjem in izkušnjami sodeluje pri
organizaciji dogodkov ter izobraževanj, svetuje pri
razvoju poslovne ideje, vzpostavitvijo podjetja ter
vzpostavitvijo procesov ter področji dela v podjetju.

Referenčna podjetja
Dream Journey d.o.o.

Težava, ki jo rešuje podjetje
Težava, ki jo rešuje podjetje, se nanaša na
nišo športnih in rekreativnih plezalcev. Ti za
trening prstov uporabljajo tako imenovane
hangboarde, ki pa so estetsko neprijazni
in ne omogočajo večjega števila načina
oprijemov.
Inovativna rešitev
Rešitev za problem hangboardov, ki so
trenutno na trgu, je produkt Gravityboard
podjetja Dudes vs gravity, d. o. o., ki je
izdelan iz lokalnega lesa, je vizualno in
estetsko dovršen, in je lep okras v dnevni
sobi ali sobi plezalca, hkrati pa s svojimi
nepravilnimi linijami oponaša naravno skalo
in plezalcu omogoča nešteto različnih
načinov oprijema.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju vstopa
na trg, oblikovanja cen in marketinga.
• Mentorstvo na področju priprave kampanje
za Kickstarter.
• Mentorstvo na področju marketinga in
trženja.
• Mentorstvo na področju marketinga na
družabnih omrežjih.
• Svetovanje pri določanju cen pri vstopu na
tuje trge.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
RIC Bela krajina:

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
RIC Bela krajina:

RINGOX, d. o. o.

SILVIA - POLARIČNI TERAPEVTIKI, d. o. o.

D www.ringolock.com
] peter@ringolock.com

D https://polarictherapeutics.com
] silvia@polarictherapeutics.com

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2020.
• Ustanovitelj je Peter Bruner.
• Podjetje je član PI Bela krajina.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Ekipa podjetja RingoX, d. o. o. je imela
lastne težave oz. izzive kot sobodajalci
preko aplikacije AirBnb. Pri tem so se
nenehno srečevali s težavami glede
predaje ključev strankam, še posebej v
večstanovanjskih blokih.
Inovativna rešitev
Ringo je inovativna modularna IOT
naprava, ki odklepa vrata na daljavo s
pomočjo mobilnega telefona. Lastnikom
in upravljavcem nepremičnin omogoča
preprosto izdajanje in delitev digitalnih
ključev med goste ter beleži zgodovino
prihodov in odhodov. Pri hotelskih
nastanitvah se Ringo lahko povezuje z
obstoječimi sistemi nadzora pristopa (ACM)
in pametnimi sistemi upravljanja stavb
(PMS), ter je »one-stop-solution« rešitev po
meri.
Tehnološka prednost rešitve je njegova
specializacija za večstanovanjske stavbe
(bloki – Airbnb), saj lahko s pomočjo
povezave z domofonom odpira vrata v
stavbo in stanovanje.
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PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
marketinga, povezovanja s potencialnimi
kupci.
• Mentorstvo na področju priprave prijave
na razpis P2.
• Mentorstvo na področju iskanja
investitorja.
• Svetovanje pri izboljšanju uporabniške
izkušnje nakupa na spletni strani.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2019.
• Ustanoviteljica je Silvija Špehar.
• Podjetje je član PI Bela krajina.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Živimo v izredno stresnih časih, ko smo
obremenjeni z vsakdanjimi tegobami, hkrati
pa smo nenehno napeti zaradi digitalnih
naprav, ki nas obkrožajo. Moderen človek
izgublja stik z naravo in modrostmi starih
kultur, ki pomagajo pri spoprijemanju s
stresom in boleznimi, ki nastopijo zaradi
dolgotrajnega nezdravljenega stresa.
Inovativna rešitev
Silvija Špehar je kot odgovor na vsakdanje
težave modernega človeka ustvarila linijo
aromaterapevtskih pripravkov, ki s pomočjo
znanosti ajurvede in kristalov, pomagajo
posamezniku pri sprostitvi in spoprijemanju
z boleznimi ter ostalimi tegobami. Svoje
storitve nadgrajuje s prehranskimi dodatki in
se izobražuje na področju bioenergetike.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje pri vstopu na trg.
• Mentorstvo na področju priprave prijave na
razpis P2.
• Svetovanju na področju marketinga in
prodaje.
• Svetovanje pri izboljšanju uporabniške
izkušnje nakupa na spletni strani.
• Svetovanje pri vstopu na tuje trge.
• Vzpostavitve spletnih kampanj.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.
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POMURSKA REGIJA

Pomurski tehnološki park,

Podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju, d. o. o.

Pomurski

TEHNOLOŠKI PARK

Pomurski tehnološki park
Plese 9a
9000 Murska Sobota
www.p-tech.si

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Marjetka Jakob

Tomaž Lapoša

Igor Börc

] igor@p-tech.si
E 02 530 82 36

] nina@p-tech.si
E 02 530 82 32

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

Referenčna podjetja

Referenčna podjetja

] marjetka@p-tech.si
E 051 383 979

Identifikacija in evalvacija poslovnih idej, oblikovanje
poslovnih modelov, pridobivanje virov financiranja,
uvajanje vitkih metod.

Marjetka je dobra ocenjevalka poslovnih idej in
kompetenc njihovih nosilcev, obvlada pravnoformalne
predpise s področja zagona dejavnosti, izvedbo
finančnih simulacij in investicijskih elaboratov. Je
izvajalka motivacijskih in promocijskih delavnic ter
podjetniških šol. Razpolaga z izkušnjami povezovanja
izobraževalne sfere z lokalnim gospodarstvom. Je vir
informacij o ukrepih, spodbudah države in lokalnih
skupnosti. Je usmerjena k ciljem in kakovosti ter
vedno pripravljena pomagati.

Dukin, Pleione, Paradajz, Aluvar, Mitos grup, Virs,
AviRings, MATT Consultech, Pama hiše, Vinolentia,
Panorganix.
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] tomaz.laposa@p-tech.si
E 02 530 82 00

Promocija, vizualna identiteta, (digitalni)
marketing, izboljšanje uporabniške izkušnje (UX) in
komunikacijske veščine.

Tomaž s svojimi večletnimi bogatimi izkušnjami na
področju ustvarjanja kreativnih avdiovizualnih vsebin,
promocije in marketinga ter široko mrežo partnerjev
po celi Evropi, podjetjem svetuje in pomaga pri
njihovi vizualni podobi in komunikaciji s strankami,
dvigu prepoznavnosti podjetja in blagovne znamke
ter izboljšanju uporabniške izkušnje. Širok spekter
kompetenc mu omogoča, da podjetnikom pomaga
tudi pri oblikovanju poslovnega modela ter na
področju osebnostne rasti in komunikacijskih veščin.

Sladki raj, AviRings, Vermis, MATT Consultech, CNC
rezkanje in struženje Stevan Novak, Studio 3:16,
WoodRocks.

Tržne raziskave, strategije internacionalizacije,
oblikovanje poslovnih modelov ter organizacija
mednarodnih srečanj.

Igor razpolaga z večletnimi izkušnjami svetovanja
podjetjem pri njihovem zagonu in rasti, zadnjih
nekaj let pa prenaša znanja in izkušnje s področja
internacionalizacije. Njegovo prednost predstavlja
močna mreža projektnih partnerjev po celi
Evropi ter pristop k internacionalizaciji s pomočjo
pametnih storitev, digitalnih orodij ter trajnostno
uporabo potrebnih virov. S programom podpornih
digitalnih orodij in pametnih storitev omogoča
vključevanje podjetij v podporno mrežo »Digitalna
inovacijska vozlišča«, ki deluje v sklopu Pomurskega
tehnološkega parka.

Referenčna podjetja

Mitos Grup, Pleione, MMS&SS, CANA Water, Usol,
Šumer, Miniplast, Roboteh, Augmensys, PMS Elektro,
Dukin.

Nina Jelenovec

Vzpostavitev in organizacija podjetja, davki in
finance, upravljanje človeških virov, interni pravilniki in
pogodbe.

Nina je samostojna računovodkinja, zelo dobra
ocenjevalka finančnega poslovanja podjetij. Njen
fokus so računovodski izkazi, priprava investicijskih
elaboratov, različnih finančnih projekcij, davčnih
obračunov, letnih poročil za revizijske zavezance.
Je ekspert na področju optimizacije računovodskih
delovnih procesov. Cenjena je njena pomoč
podjetjem na področju zaposlovanja in oblikovanja
kadrovske politike kakor tudi pomoč pri pridobivanju
povratnih ter nepovratnih virov financiranja.

Referenčna podjetja

Hidrokop, IOT Miha Horvat, CNC rezkanje in struženje
Stevan Novak.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Pomurskega tehnološkega parka:

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Pomurskega tehnološkega parka:

AviRings, d. o. o.

Pleione, Aleksander Nemec, s. p.

D www.avirings.com
] info@avirings.com

D www.litore.eu
] info@litore.eu

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2020.
• Ustanovitelja podjetja sta Gašper Tompa in
Damir Škraban.
• Podjetje je član Pomurskega tehnološkega
parka.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Čeprav ljudje tekmujejo z golobi pismonoši
že vsaj dve stoletji, še dandanes niso razkrite
vse skrivnosti njihove orientacije. Strast na
področju športnega golobarstva v zadnjem
desetletju dobiva nove razsežnosti – vse več
denarja se vlaga v to industrijo, nagrade na
tekmovanjih presegajo petmestne številke,
azijski navdušenci pa odštevajo za ptice
zmagovalke milijonske zneske. Ključna težava,
ki jo rešuje podjetje s sledilnimi obročki, je
zmanjšanje izgub športnih golobov zaradi
napadov ptic ujed.
Inovativna rešitev
Podjetje je razvilo sledilni obroček za športne
golobe pismonoše, ki se pritrdi golobu na nogo.
Obroček v prvi vrsti služi sledenju tekmovalca
oz. goloba in hkrati zagotavlja obilo informacij
o letu na poti od izpusta do domačega
golobnjaka ter lastniku zagotavlja podatke o
hitrosti in višini leta, načinu premagovanja ovir,
kot so hribi in jezera.
Takšne informacije lastniku pomagajo
prilagoditi treninge, uskladiti kraje izpusta med
posameznimi konkurenti ter tako izboljšati
prihodnje dosežke njihovih tekmovalcev
golobov. Podjetje je z implementirano sodobno
tehnologijo celotno izkušnjo tekmovanja
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pripeljalo na popolnoma drugačno raven, ki
zagotavlja novo razsežnost tega športa.

PREJETA PODPORA SIO

• Oblikovanje poslovnega modela in pomoč
pri prijavi na razpis P2.
• Svetovanje na področju razvoja in uvajanja
novega izdelka na trg.
• Seznanitev podjetja s pripravami na različne
sejemske nastope – načrtovanje pred in po
sejemskih aktivnosti.
• Pomoč pri organizaciji dogodka kot
trženjskega orodja.
• Zajem video materiala na zaključnem
dogodku AviRings Derby 2021, ki bo
podjetju služil za izvedbo različnih
promocijskih kampanj doma in v tujini.
• Vzpostavitev nadzornega sistema za
spremljanje in prepoznavanje tekmovalcev
in njihovih rezultatov, za identifikacijo
alarmantnih statusov ipd.
• Vavčer za prototipiranje.

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2018.
• Ustanovitelj podjetja je Aleksander Nemec.
• Podjetje je član Pomurskega tehnološkega
parka.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Podjetnik s plovilom Litore one rešuje
težave uporabnikov obstoječih rekreacijskih
plovil na nožni pogon v stilu pedalino –
slednja vizualno delujejo izrazito plastično,
so okorna, neudobna in primerna le za
krajšo plovbo, običajno služijo za zabavo na
vodi.

PREJETA PODPORA SIO

• Oblikovanje poslovnega modela in pomoč
pri prijavi na razpis P2.
• Svetovanje na področju razvoja in uvajanja
novega izdelka na trg.
• Kanali promocije.
• Tehnična dokumentacija za serijsko
proizvodnjo.
• Seznanitev podjetja s pripravami na
različne sejemske nastope – načrtovanje
pred in po sejemskih aktivnosti.
• Vavčer za prototipiranje.
• Pomoč pri odločitvi glede statusnega
preoblikovanja podjetja ter pri iskanju
strateškega partnerja.

Inovativna rešitev
Podjetnik je razvil rekreacijsko plovilo na
električen pogon, ki nadgrajuje plovila na
nožni pogon. Plovilo Litore one je izdelano
s pomočjo procesa vakuumske infuzije, ki
predstavlja najboljši postopek v proizvodnji
kompozitov. Sestavlja ga visokozmogljiva
trda pena (3D CORE) z odličnimi tehničnimi
lastnostmi.
Plovilo zagotavlja prijetno plovbo s
pomočjo tihega električnega motorja
(max 5kW) s preprostim krmiljenjem.
Pokrov motorja služi kot naslonjalo za
roke. Natančen dizajn plovila zagotavlja
povečanje prostora na krovu. Sedeži, ki se
lahko spremenijo v ležišče, so ergonomično
oblikovani, nastavljivi in udobni. Plovilo
sprejme do pet oseb in nudi poleg zabave
tudi udobje ter užitek na daljši plovbi.
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PODRAVSKA REGIJA

Tovarna podjemov Maribor
Inštitut za raziskovanje podjetništva

Tovarna podjemov

Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor
www.startupmaribor.si

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Urban Lapanje

Nataša Rus

Lea Petrej

] lea.petrej@venturefactory.org
E 040 338 921

] dusan.pogacar@venturefactory.org
E 031 546 104

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Področje svetovanja

] urban.lapajne@tovarnapodjemov.org
E 041 372 418

Iskanje in validiranje problema ter rešitve pri zgodnjih
uporabnikih in postavljanje poslovnega modela.

Kratka predstavitev

Urban s petnajstletnimi svetovalnimi izkušnjami,
široko mrežo globalnih povezav v startup ekosistemu
in dobrim poznavanjem sodobnih pristopov,
metodologij in orodij, podjetnikom učinkovito
pomaga pri iskanju in validiranju poslovnega modela
ter reševanju poslovnih izzivov. Podjetnike prepriča
z »out of the box« idejami in praktičnimi rešitvami, ki
zelo hitro pokažejo rezultate. Kot programski vodja
mednarodne konference PODIM, ima široko mrežo
povezav, ki jo z veseljem deli s podjetniki.

Referenčna podjetja

Priot, DaiBau International, Equaleyes, Biometrika,
Arvio, Ball Back System, Bone drums, Chipolo,
Coinhab, Dezziv …
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] natasa.rus@tovarnapodjemov.org
E 031 346 664

Priprava strategije trženja in digitalni marketing,
projektno vodenje in finančno spremljanje projektov
in kadrovski menedžment.

Kratka predstavitev

Priprava strategije trženja, marketing, priprava
marketinških vsebin, opredelitev problema in rešitve.

Kratka predstavitev

Dušan Pogačar

Svetovanje s področja grafičnega oblikovanja,
vizualnega komuniciranja, razvoja blagovne znamke
in oblikovanja uporabniške izkušnje.

Nataša s petnajstletnimi svetovalnimi izkušnjami v
inkubatorju in delom na več mednarodnih evropskih
projektih podjetnikom pomaga pri produktivnosti,
učinkovitem načrtovanju in spremljanju načrtovanih
aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev.
Podjetnikom pomaga pri pripravi strategije trženja,
oglaševanju in nastopih na digitalnih kanalih.
Kot stalna članica ekipe konference PODIM, ima
široko mrežo mednarodnih povezav in izkušnje z
organizacijo velikih dogodkov.

Z osemnajstletnimi izkušnjami na področju
poslovnega svetovanja in dobrim poznavanjem
marketinških prijemov ter trženja, Lea podjetnikom
učinkovito pomaga pri reševanju poslovnih izzivov,
izdelavi strategij trženja in marketinškem nastopu
na trgu. S praktičnim pristopom vodi in usmerja
podjetnike pri iskanju rešitev ter jim z bogatimi
izkušnjami pomaga do boljših rezultatov in
učinkovitega nastopa na trgu. Prav tako pomaga
podjetjem pri pripravi vsebin za promocijo produktov
in storitev.

Kratka predstavitev

Referenčna podjetja

Referenčna podjetja

Referenčna podjetja

Inova IT, Equaleyes, Go4Goal, Datainfo, Highfly,
Borgla, Aircam, Altron, Packge sender, Poligram,
Optics Trade ...

Protofutura, Žiga Ferbežar, s. p., Spark LPG,
Interceptor, Solar integrated, Gridtech, PIBIP, Optima
solutions …

Dušan je od leta 2009 vključen v slovenski startup
ekosistem, sprva kot produktni oblikovalec v podjetju
Ortotip in nato kot soustanovitelj podjetja Tribar, ki se
specializira za razvoj produktov, predvsem inovativne
vsebinske embalaže, hkrati se ukvarja z grafičnim
oblikovanjem za različna domača in tuja podjetja.
Kot poznavalec podjetniških trendov se je aktivno
udejstvoval v skupnostnem razvojnem centru Tkalka
in co-working skupnosti KreatorLab. Je soavtor treh
patentov in enega zaščitenega modela.

Aquaporin A/S, Lumenova Solutions GmbH,
Dabomont, Tailorzyme A/S, Talum, Kokica, Spark
LPG, Interceptor …
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Tovarne podjemov:

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Tovarne podjemov:

ALTBIT, d. o. o.

SparkLPG, d. o. o.

] nejc.prelec@altbit.si

D https://sparklpg.com
] info@sparklpg.com

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2021.
• Ustanovitelja podjetja sta Nejc Prelec in
Simon Korošec.
• Podjetje je član Tovarne podjemov,
podjetniškega inkubatorja Univerze v
Mariboru.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Podjetje rešuje problem kraje električnih
koles. Prodaja električnih koles po svetu
strmo narašča in ta trend se bo še krepil v
prihodnjih letih. Na svetovni ravni je bilo v
2019 prodanih 32 milijonov e-koles, v istem
letu pa je samo na Nizozemskem ukradenih
kar 25.000 e-koles. Kolesa imajo visoko
vrednost, njihova kraja pa je zelo preprosta.
Inovativna rešitev
Produkt ekipe Altbit je sledilna naprava za
električna kolesa, ki omogoča nadzor nad
lokacijo e-kolesa, sproža alarm ob sumljivih
dogodkih, beleži zgodovino aktivnosti,
nudi digitalizacijo in IoT prilagojeno za
e-kolo. Prednost naprave je neodvisnost
od mobilnega telefona, saj se povezuje z
internetom po mobilnem omrežju.
Uporabnik lahko uporablja napravo kar
pet let brez mesečnih doplačil, kar ga
občutno razlikuje od konkurence, ki nudi
to ugodnost le do enega leta uporabe.
Dodatna prednost v njihovi ponudbi je
premium funkcionalnost, kot je odčitavanje
parametrov iz računalnika e-kolesa, zdravja
baterije in načrtovanje voženj.
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PREJETA PODPORA SIO

• Iskanje in validacija optimalnih elementov
poslovnega modela s poudarkom na
partnerstvih in segmentih uporabnikov.
• Pomoč pri iskanju ujemanja problema in
rešitev.
• Podjetniško svetovanje na področju
postavitve poslovnega modela.
• Pomoč pri prijavi na razpis P2.
• Svetovanje pri pripravi obveznih
pravilnikov in kadrovskih evidenc.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2018.
• Ustanovitelja podjetja sta Simon Štrancar in
Darko Obretan.
• Podjetje je član Tovarne podjemov,
podjetniškega inkubatorja Univerze v
Mariboru.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
27 mio avtomobilov se vozi na čisto in
uporabniku prijazno alternativno pogonsko
gorivo LPG. Vendar je avtoplinska tehnologija,
ki jo ti avtomobili uporabljajo, zastarela in ni
primerna za nove avtomobile, ki so opremljeni
z modernimi učinkovitimi motorji z direktnim
vbrizgom goriva.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
strategije trženja.
• Mentorstvo na področju nastopa na
digitalnih kanalih (pri idejni zasnovi
spletne strani, vizualni podobi spletne
strani).
• Usmerjanje podjetja pri pripravi vsebin za
spletno stran.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

Inovativna rešitev
Rešitev za ta problem ponuja podjetje
SparkLPG z avtoplinskim sistemom za motorje
z direktnim vbrizgom goriva v valj motorja.
Gre za rešitev, ki omogoča spremembo vozila
s sodobnim bencinskim motorjem DI v okolju
prijazno vozilo, ki uporablja avtoplin.
SparkLPG direct uporablja originalni sistem
za vbrizgavanje bencina za vbrizgavanje
tekočega plina ali bio LPG, zato je možno to
rešitev integrirati v vsak motor z direktnim
vbrizgavanjem bencina. Tehnologija
vsebuje tehnično mehansko rešitev, ki
omogoča vzdrževanje goriva v tekoči fazi
v vseh vremenskih pogojih, kar je ključno
za delovanje. Hkrati omogoča rešitev tudi
znižanje potnih stroškov.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Tovarne podjemov:

PODRAVSKA REGIJA

Štajerski tehnološki park,
d. o. o.

Štajerski tehnološki park

Pesnica pri Mariboru 20 A, Pesnica pri Mariboru
PE Železnikova, Železnikova ulica 4, Maribor
PE Pobreška, Pobreška cesta 20, Maribor

VITJASHOP, d. o. o.
D www.vitja.si
] vitja@vitja.si

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2017.
• Ustanovitelja podjetja sta Vitja Sikošek in
Marjana Sikošek.
• Podjetje je član Tovarne podjemov,
podjetniškega inkubatorja Univerze v
Mariboru.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Glavna težava, ki jo podjetje poskuša rešiti,
je slabo počutje ljudi in čezmerna teža.
Ustrezna prehrana in vadba sta pomembni,
a hkrati le prva dva elementa za odlično
počutje, izgled in zdravje. Tretji in bistveni
element je urejena prebava.
Inovativna rešitev
Rešitev za ta problem ponuja podjetje
VITJASHOP, ki upravlja spletno stran VITJA.
SI, s ciljem ozaveščati ljudi o pomenu
skrbi za zdravje, kondicijo, dobro počutje
in izgled. Ponuja celovite rešitve, kako s
spremembami v prehrani in optimizaciji
mikroelementov v telesu doseči želene
cilje. Trži lastne in tuje inovativne produkte,
veliko energije usmerja v izobraževanje
in osveščanje ljudi. Njihov prvi produkt
Premium Pro Floro ima dvojno delovanje,
kar ga naredi drugačnega od ostalih
izdelkov. Hkrati uničuje slabe patogene
organizme v prebavnem traktu ter naseljuje
dobre. Posledično hitro in učinkovito
pripomore k optimizaciji prebave.

www.stp.si

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetniško svetovanje na področju
zasnove strateškega razvoja podjetja.
• Mentorstvo na področju osvežitve in
prenove blagovne znamke.
• Mentorstvo na področju postavitve ID
matrike blagovne znamke.
• Mentorstvo na področju vzpostavitve
digitalnega marketinga (e-poštni
marketing in druge digitalne akcije).
• Pomoč pri prijavi na razpis SK75.
• Dejavna vključitev in sodelovanje v
podjetniški skupnosti.

Predstavitev podjetniških svetovalcev SIO-ta

Tanja Senekovič

] matjaz@stp.si
E 041 522 412

Področje svetovanja

Področje svetovanja

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

Poslovno načrtovanje, poslovni modeli, finančni viri,
internacionalizacija, kadrovsko področje.

»Moje poslanstvo je spremljati potencialne in mlade
podjetnike ter njihove nastajajoče ter razvijajoče se
ideje skozi vse faze njihovega zorenja, s svetovanjem
tako v poslovnem kot tudi osebnostnem smislu. Kot
svetovalka jim stojim ob strani že več kot 20 let in
še vedno z navdušenjem zrem v oči novih in novih
podjetniških zgodb. Skozi njih rastemo vsi – podjetniki,
podjetja ter ne nazadnje tudi jaz, učimo se drug od
drugega in s svojim delom postajamo boljši in boljši.
Moje Izhodiščno ekspertno področje je ekonomija,
po dolgoletnem delu v tehnološkem parku pa sem
priučeni mini ekspert še za številna tehnološka
področja, ki jih v ŠTP udejanjamo tudi v okviru
Digitalnega inovacijskega stičišča za pametne rešitve.«

Referenčna podjetja

Inslab, d. o. o.; Borgla, d. o. o.; Bee Natural, Benjamin
Pregl, s. p.; Atelje Virtua, Aleksander Legen, s. p.; OIM
Ortopedski inženiring, Dejan Tašner, s. p.; Proelium, Jan
Ternjak, s. p., ZUPANČIČ DESIGN, Timotej Zupančič, s.
p.; Hopagame, d. o. o.; Robert Stojković, s. p. idr.
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Matjaž Fras

] tanja@stp.si
E 051 441 860

Razvoj produktov, tehnološka vprašanja, validiranje
težave – rešitve.

»Kot inženir po duši ter strokovnjak na hibridnem
področju strojništva in ekonomije našim podjetnikom
nudim strokovno-tehnično poslovno podporo ter
skupaj z njimi rešujem tehnološke izzive ter iščem
odgovore na njihova tehnična vprašanja. Zame
nemogoče ne obstaja, vse so le izzivi, premostljivi
ob ustreznem kombiniranju različnih resursov ter
ustreznem načinu razmišljanja. Z odprtimi glavami
in out »of the box« pristopom skupaj rešimo še tako
zahtevne naloge ter ideje premikamo navzgor po
lestvici uspeha.«

Referenčna podjetja

Emsiso, d. o. o.; OIM Ortopedski inženiring, Dejan
Tašner, s. p.; MDE, Alen Husnjak, s. p.; Pohorske
dobrote, Tomaž Krajnc, s. p., Hopagame, d. o. o. idr.
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Štajerskega tehnološkega parka:

Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Štajerskega tehnološkega parka:

BEE NATURAL, Benjamin Pregl, s. p.,
proizvodnja kozmetike

OIM ORTOPEDSKI INŽENIRING,
diagnostika, proizvodnja in razvoj, Dejan Tašner, s. p.

D www.beenatural-cosmetics.com
] info@beenatural-cosmetics.com

D www.oim.si
] info@oim.si

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2019.
• Ustanovitelj podjetja je Benjamin Pregl.
• Podjetje je član Štajerskega tehnološkega parka.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Inovativna rešitev
Benjamin je svoje podjetje zasnoval z
dolgoročnim ciljem uporabe čebeljega
strupa (apitoksina) v zdravstvene namene
(izdelava krem za artritis ter razvoj in izdelava
zdravstvenih pripravkov za druge nevrološke
bolezni). Srednjeročni načrt je bil usmerjen
v razvoj kozmetike z apitoksinom, v okviru
katerega je bila kot prvi produkt razvita
ekološka high-performance obrazna krema,
zasnovana na čebeljem strupu in drugih visoko
učinkovitih snoveh za intenzivno nego kože
obraza – Bee Natural ONE.
V nadaljnji fazi je podjetnik razvil naslednji
kozmetični produkt, naravno kremo za roke
Bee Natural SOFT HANDS HONEY, prav tako
z dodanim čebeljim strupom, ki je trenutno v
začetni fazi uvajanja na trg.

PREJETA PODPORA SIO

• Podprli smo ga ob prijavi na javni razpis
P2R, v okviru katerega je pridobil finančno
podporo za zagon dejavnosti. Skozi
ekspertno podporo je pridobil strokovno
podporo na področju digitalnega marketinga
za spletno prodajo ter učinkovito trženje
produktov na družabnih omrežjih. Nadaljnji
razvojni načrti so usmerjeni v razvoj
tehnološke rešitve za rabo kozmetičnih
proizvodov, kar podjetje izvaja v tesni
navezavi z akademskim okoljem.
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• Mentoriranje in ekspertna podpora na
področju pridobivanja finančnih virov za
razvoj dejavnosti ter na področju trženja, s
poudarkom na digitalnem marketingu.

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2014.
• Ustanovitelj podjetja je Dejan Tašner.
• Podjetje je član Štajerskega tehnološkega
parka.

strank in njihovih specifičnih težav ter
pripravo rešitev zanje, ki ga je podjetje
razvilo skupaj s partnerji. Navedeno
predstavlja njihov diferenciator, ki ga želijo v
nadaljnjih fazah širiti na mednarodni trg.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA

PREJETA PODPORA SIO

Težava, ki jo rešuje podjetje
Podjetje OIM ORTOPEDSKI INŽENIRING
je specialist za ortopedske vložke po meri
posameznega uporabnika. Z vrhunskim
znanjem in izkušnjami partnerjev izvajajo
diagnostične postopke za identifikacijo
morebitnih ortopedskih deformacij, ki jih je
mogoče sanirati z implementacijo specialnih
individualno prilagojenih ortopedskih
vložkov, s čimer pri uporabniku dosežejo
udobnejšo hojo in boljše počutje. V
določenih primerih lahko celo preventivno
sanirajo stanje do te mere, da ni potrebna
morebitna operacija zaradi poslabšanega
stanja, ki ga je bilo mogoče urediti z
uporabo ortopedskih vložkov OIM. Podjetje
prav tako izdeluje tudi prilagojeno obutev
za stranke s posebnimi deformacijami.
Njihove stranke so tako vrhunski športniki
kot ljudje z različnimi ortopedskimi
težavami.

• Mentoriranje in ekspertna podpora na
področju prestrukturiranja organizacije,
pridobivanja finančnih virov ter
digitalizacije poslovnih procesov.

Inovativna rešitev
Za vse navedeno je ključna prednost OIM v
individualiziranem pristopu, poglobljenem
pregledu in pazljivem načrtovanju vse od
začetne faze, kar jim omogoča izredno
visok odstotek uspešnosti sanacije izvornih
težav, visok odstotek vračanja strank ter
predvsem njihovo zadovoljstvo. Tovrsten
pristop temelji na specialnem podpornem
softwareu za individualizirano obravnavo
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Poudarjene podjetniške zgodbe, ki so bile deležne podpore
Štajerskega tehnološkega parka:

Seznam predstavljenih podjetij v katalogu:
1.

4Fun, d. o. o.

2. Ahil fitnes, Jasmin Šiljić, s. p.
3. ALTBIT, d. o. o.
4. AviRings, d. o. o.
5. BEE NATURAL, Benjamin Pregl, s. p., proizvodnja kozmetike
6. DATAGRAD, d. o. o.
7.

PROELIUM, športna agencija in
poslovno svetovanje, Jan Ternjak, s. p.

8. Dogs4motion, d. o. o.
9. DUAVIZ, Miha Janež, s. p.

D www.proelium.si
] info@proelium.si

O PODJETJU

• Leto ustanovitve: 2017.
• Ustanovitelj podjetja je Jan Ternjak.
• Podjetje je član Štajerskega tehnološkega
parka.

O IZDELKU/STORITVI PODJETJA
Težava, ki jo rešuje podjetje
Jan je zaprisežen športnik po duši in
izobrazbi in kot tak je svojo poslovno
priložnost identificiral v ustanovitvi
profesionalne športne agencije, ki mladim
obetavnim športnikom nudi celovito
podporo na njihovi poti športnega in
osebnega razvoja. Na osnovi zaznane
potrebe po entiteti, ki bi mladim športnikom
in njihovim staršem omogočila sistematično
izgrajevanje športne poti, bodočih uspešnih
profesionalnih športnikov, je podjetnik
izoblikoval celovit program, v okviru
katerega športna agencija Proelium svojim
članom omogoča pridobivanje znanj na
področjih, ki so ključna za kakovosten
razvoj mladega športnika, hkrati pa jim nudi
strokovno podporo v najbolj občutljivem
obdobju, ko športniki še niso uspešni in
prepoznani ter kot taki niso deležni podpore
sponzorjev.
Inovativna rešitev
V okviru svojega tima je Jan združil
sodelavce in zunanje strokovnjake, ki z
vsebinami, ki jih izvajajo, zagotavljajo
širok spekter podpore, od strokovnega
izvajanja treningov, do psihološke podpore,
fizioterapevtske podpore ter mentoriranja.
Hkrati pa agencija za športnike skrbi tudi
v vlogi menedžerja, ki na strokovni ravni
prevzema odgovornost za vzpostavljanje
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DODOPACK, d. o. o.

10. DUDES VS GRAVITY, d. o. o.
11. EDM design, d. o. o.
ustreznih poslovnih povezav, promocijo
športnikov ter urejanje njihovih pravnoformalnih odnosov s tretjimi osebami.
Športna agencija Proelium je povezana z
uveljavljenimi športniki - ambasadorji, ki
s svojim znanjem ter socialno in poslovno
mrežo na globalni ravni sodelujejo pri
vzpostavljanju mednarodnih navezav ter
pomagajo pri novačenju mladih talentov v
perspektivne klube.

PREJETA PODPORA SIO

• Podjetnika smo podprli z mentoriranjem
na področju celovite organizacije in
vodenja podjetja, pridobivanja finančnih
virov za izvajanje in razvoj dejavnosti ter
z ekspertno podporo za zagotovitev zelo
kakovostne izvedbe strokovnih programov
v okviru usposabljanj in storitev za mlade
športnike.
• Mentoriranje in ekspertna podpora na
področju pridobivanja finančnih virov
za razvoj dejavnosti ter na področju
kakovostne postavitve podpornih funkcij
za izvajanje dejavnosti.

12. Go Digi, d. o. o.
13. Good4dogs, d. o. o.
14. GRASKA, d. o. o.
15. iSmart, d. o. o.
16. IURALL, d. o. o.
17. KAVION, d. o. o.
18. Love2Bake, Klemen Habat, s. p.
19. MAGIC GARDEN, BIŠ Mina Zupančič, s. p.
20. Malner, d.o.o.
21. MooHero Janez Turk, s. p.
22. MULTIVERSE, ANDREJA KOŠIR, S. P.
23. NEWREFS, d. o. o.
24. NYD, d. o. o.
25. OIM ORTOPEDSKI INŽENIRING, diagnostika, proizvodnja in razvoj, Dejan Tašner, s. p.
26. OTB Marketing, Ajda Novak, s. p.
27. PARADIGMA TECH, d. o. o.
28. PERFECT MEALS, d. o. o.
29. PLAN Z, d. o. o.
30. Pleione, Aleksander Nemec, s. p.
31. PROELIUM, športna agencija in poslovno svetovanje, Jan Ternjak, s. p.
32. RINGOX, d. o. o.
33. Seavision, d. o. o.
34. Sensedge, d. o. o.
35. Shape, d. o. o.
36. SILVIA - POLARIČNI TERAPEVTIKI, d. o. o.
37. SOLVESALL, d. o. o.
38. SparkLPG, d. o. o.
39. U&V proizvodnja in trgovina, d. o. o.
40. VIBEIT, d. o. o.
41. VITJASHOP, d. o. o.
42. Zavod Floios
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Ideja, ki je ne smem pozabiti!
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Ideja, ki je ne smem pozabiti!
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