
 

Pozdravljene ustvarjalke in ustvarjalci prihodnosti! 

Vabimo te, da se udeležiš najboljšega tekmovanja za mlade v Sloveniji, na katerem tekmuješ s svojimi 

idejami! Podjetniško tekmovanje POPRI, letošnji slovenski nagrajenec za Evropsko nagrado za 

spodbujanje podjetništva, išče nove tekmovalce. 

 

Sestavi svojo ekipo. Uresniči svojo idejo. Ustvari svojo prihodnost. 

Prijaviš se lahko s svojo idejo, ki jo opišeš v prijavnem obrazcu. Le-ta od tebe zahteva nekoliko 

premisleka glede 9 poglavij, ki sestavljajo poslovni model. Tudi če še ne veš, kaj poslovni model je, te 

bo predloga vodila skozi reševanje s pomočjo usmeritev in praktičnega primera slovenskega izdelka. 

Še boljše pa je, če poslovni načrt ali podobno projektno nalogo, ki ste jo pripravili v šoli v sklopu 

podjetniških vsebin, prilagodiš za prijavo na POPRI. 

Prijavni obrazec najdeš na spletni strani popri.si/#prijaviSe ali na platformi Mikrobiz. 

http://popri.si/popri-tekmovanje/#prijaviSe
http://www.mikrobiz.net/


 

Pomembni datumi 

13. marec  Oddaja poslovnega modela 
30. marec  Razglasitev 10 polfinalistov 

6. april / dopoldan  Osebne predstavitve najboljših 10 ekip iz vsake kategorije iz cele Slovenije 
pred strokovno komisijo 

6. april / 18.00  Predstavitev finalistov, zaključna prireditev in podelitev nagrad v 
Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica 

 

 

 

  



Letos v komisiji še več podjetnikov! 

Razkrivamo tri člane strokovne komisije, ki bodo ocenjevali vaše pisne izdelke. 

 

Lojze Bertoncelj 
30Lean 

Majda Dodevska 
Solis PR 

Blaž Zupan 
Univerza v Ljubljani 

 
Mentor podjetnosti in 
podjetništva v večjih 
organizacijah, podjetniških 
pospeševalnikih, inkubatorjih 
in šolah. Moderator 10+ 
startup vikendov. 

Nekdanja novinarka in 
urednica, strokovnjakinja za 
marketing in odnose z 
javnostmi ter soustanoviteljica 
startupa Scoutee. 

 
Serijski podjetnik (Optiprint, 
Svet magnetov, Prihranimo.si), 
pedagog in raziskovalec na 
Ekonomski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. 
 

 

Pridruži se nam! 

Najdeš nas na družbenem omrežju Facebook (/popripopri), za vsa vprašanja pa nam piši na 

elektronski naslov: popri@primorski-tp.si. 

 

Če želiš preveriti, ali je tvoja ideja dobra, doživeti nepozabno izkušnjo, pridobiti nova znanja, se 

pomeriti z vrstniki iz cele Slovenije, ne premišljuj več in se prijavi do 13. marca 2017 na POPRI! 

https://www.facebook.com/popripopri/
mailto:popri@primorski-tp.si

