
                                                                                                                                          

                                                                              

 
 
O PROJEKTU 
  
Z namenom povezovanja regijskega gospodarstva in bodočih perspektivnih kadrov iz 
SAŠA regije smo v okviru EU projekta INNOVATION 2020 izoblikovali projekt 
»Študentskih raziskovalno-razvojnih projektov za podjetja in organizacije SAŠA 
regije« z imenom »Zmagovalni izziv«. Z njim želimo prispevati k zadovoljevanju 
potreb podjetij in organizacij v SAŠA regiji po visokokvalificiranem znanju mladih, 
perspektivnih kadrov iz te regije.  
 
V okviru projekta bodo strokovnjaki SAŠA inkubatorja v tesnem sodelovanju s 
strokovnjaki iz partnerskih podjetij in organizacij pripravili raziskovalno-razvojne 
izzive, ki jih bodo reševale študentske skupine iz univerzitetnih in visokošolskih 
središč (Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem in druge 
visokošolske organizacije, kjer študirajo mladi kadri iz SAŠA regije). 
 
S projektom skušamo spodbuditi podjetja, organizacije in mlade iz SAŠA regije k 
izvajanju skupnih projektov, z namenom pospeševanja pretoka znanja iz 
univerzitetnega okolja v gospodarstvo in s tem posledično pospešiti gospodarski 
razvoj SAŠA regije. Na ta način želimo podjetjem in organizacijam, ki sodelujejo v 
projektu omogočiti, da v okviru timskega reševanja opredeljenih razvojnih izzivov 
dodobra spoznajo mlade strokovnjake, ki bi morebiti lahko postali njihovi bodoči 
sodelavci. 
 
Proces izvajanja projekta: 
 

1. Oblikovanje izzivov; Poslovne probleme oziroma izzive podjetij in organizacij 
SAŠA regije, ki jih je možno dodeliti študentskim timom, oblikujemo skupaj: 
strokovnjaki iz podjetja, podjetniški svetovalci, asistentje in profesorji ter jih 
objavimo na spletnih straneh www.sasa-inkubator.si ter www.innovation2020.eu  

        
2. Promocija izzivov med študenti; V SAŠA inkubatorju nato preko mreže 

študentskih organizacij in klubov, sodelujočih profesorjev in asistentov, preko 
lastne adreme študentov ter preko adreme partnerske mreže projekta Innovation 
2020 obvestimo čim večji krog študentov, ki znajo, zmorejo in so voljni reševati  
izzive, ki jih terja neposredna podjetniška praksa. 

        
3. Mentorirano delo študentov na izzivih; Študenti z reševanjem izzivov vstopajo 

v realni svet dela, odgovornosti in samostojnosti ter sooblikujejo posamezne 
poslovne rešitve. Takšno sodelovanje pomeni za podjetja in organizacije 
relativno poceni reševanje določenih problemov ob dragocenem vzpostavljanju 
in negovanju odnosov s potrebnimi kadri, ki lahko po diplomi pripeljejo do 
zaposlitve mladega strokovnjaka v bližini domačega kraja. Za študente tovrstne 
izkušnje predstavljajo preverjanje znanja, pridobljenega med dotedanjim 
študijem in možnost, da si lažje načrtujejo svojo poklicno pot v domači regiji, 
seveda pa tudi morebiten dodaten vir zaslužka. 



                                                                                                                                          

                                                                              

 
 
KDO LAHKO SODELUJE 
 
Namen projekta je spodbujanje sodelovanja med mladimi, podjetji in organizacijami 
SAŠA regije, ki bodo z izvajanjem skupnih projektov prepletali teoretična znanja in 
izkušnje ter tako na inovativen način reševali konkretne probleme podjetij. 
 
Projekt je torej namenjen vsem mladim iz SAŠA regije, ki se izobražujejo v domači 
regiji oziroma drugih visokošolskih in univerzitetnih središčih, in se želijo spoprijeti z 
izzivi, s katerimi se srečujejo podjetja in organizacije. Prav tako je namenjen tistim, ki 
bi se želeli preizkusiti v podjetništvu.  
 
Ključni partnerji v projekt so razvojno naravnana podjetja iz SAŠA regije, ki bodo s 
pomočjo strokovnjakov SAŠA inkubatorja oblikovali izzive za mlade. Pripravili bomo 
podrobnejši opis posameznih projektih nalog in ponudbe za zainteresirane mlade.  
 
Med izvajanjem projekta bo SAŠA inkubator zagotovili strokovno podporo in 
svetovanje podjetniških svetovalcev in mentorjev.  
 
 
MOTIVIRAJMO AMBICIOZNE IN PODJETNE ŠTUDENTE! 
 
 
 
PONUDBA ZA ŠTUDENTE   
 
K reševanju izzivov so vabljeni vsi mladi iz SAŠA regije, ki se izobražujejo v domači 
regiji oziroma drugih visokošolskih in univerzitetnih središčih. Sodelujejo lahko 
individualno oziroma kot delovni timi z 2-3 člani (z navedbo ključnega člana tima). 
 
Katere so glavne koristi za študente? 
 
• Priložnost za izvedbo projekta, ki se navezuje na njihov študij. 
• Pridobitev izjemnih izkušenj skozi delo v poslovnem okolju. 
• Priložnost za razvoj novih veščin. 
• Učenje odgovornosti in samostojnosti. 
• Pridobitev reference za bodočo zaposlitev. 
• Sooblikovanje posameznih poslovnih rešitev za podjetja iz SAŠA regije. 
 
 



                                                                                                                                          

                                                                              

 
 
PONUDBA ZA PODJETJA in ORGANIZACIJE  
 
V okviru programa lahko sodelujejo vsa razvojno naravnana podjetja in 
organizacije iz SAŠA regije, ki bodo s pomočjo strokovnjakov inkubatorja oblikovala 
izzive za mlade ter s pomočjo organizatorja vzpostavila oziroma okrepila partnersko 
sodelovanje z akademsko sfero. 
 
Za podjetja in organizacije tako sodelovanje omogoča reševanje posameznih 
poslovnih problemov in pridobivanja novih idej (znanj, konceptov, poslovnih modelov, 
možnosti za uvajanje novih tehnologij, ustanavljanje novih profitnih centrov oziroma 
spin-off podjetij,…). Projekt podjetjem in organizacijam omogoča spoznanje 
potencialno zanimivih, ambicioznih in nadpovprečno sposobnih kadrov iz SAŠA 
regije. Sodelovanje v projektu zagotavlja tudi »outsourcing« idej, za katere podjetje ali 
organizacija nima dovolj virov ali niso zanimivi na kratek rok, vendar dolgoročno 
omogočajo nove razvojne možnost.  
 
IZZIVE ZA ŠTUDENTE bodo s podjetji in organizacijami sooblikovali  strokovnjaki  
SAŠA inkubatorja in partnerskih organizacij. 
 
Paket brezplačnih storitev za sodelujoča podjetja in organizacije v okviru projekta 
»Zmagovalni izziv« zajema sledeče sklope: 

•     informiranje o poteku projekta, 
• analiza ustreznosti opisa izziva in drugih potrebnih podatkov s strani podjetja 

(glej obrazec za pristop k projektu), 
• objava sodelujočega podjetja, organizacije, njihovih izzivov ter kontaktnih 

podatkov na spletnih straneh inkubatorja (www.sasa-inkubator.si) in projekta 
Innovation 2020 (www.innovation2020.eu), 

• promocija razpisanih tem partnerskih podjetij in organizacij med študenti na 
motivacijskih delavnicah in preko medijske promocije projekta. 

 
 
VLOGA PROFESORJEV, PREDAVATELJEV, ASISTENTOV IN RAZISKOVALCEV   
 
Profesorji, predavatelji, asistenti in raziskovalci, ki delujejo v okviru slovenskih 
univerzitetnih in visokošolskih središč, kjer študirajo mladi iz SAŠA regije, imajo v 
projektu posebno pomembno vlogo, saj jih želimo k projektu pritegniti kot promotorje 
izzivov SAŠA regije ter mentorje študentskih timov pri pripravi projektnih nalog.  
 
K sodelovanju želimo pritegniti predvsem tiste akademike, ki izhajajo iz SAŠA regije 
oziroma tiste, ki že aktivno sodelujejo z gospodarstvom SAŠA regije oziroma to 
načrtujejo. 
 
Profesorje, predavatelje, asistente in raziskovalce prosimo, da nam svoj interes za 
sodelovanje v okviru projekta »Zmagovalni izziv«, oziroma morebitna vprašanja, 
posredujejo na e-mail naslov: petra.sitar@sasa-inkubator.si. 



                                                                                                                                          

                                                                              

 
VSEBINA IZZIVOV  
  
Z izvajanjem projekta želimo prispevati k doseganju strateških ciljev SAŠA regije, ki 
jih želi le-ta uresničiti z udejanjanjem načrta razvoja gospodarskega središča SAŠA 
in drugih komplementarnih razvojnih načrtov. Prav tako želimo prispevati k 
uspešnemu razvoju v čezmejnih regijah, ki so vključene v EU projekt Innovation 
2020. Kot ključni cilj je bil prepoznan izziv, da se v SAŠA regiji ustvari tehnološka in 
ekonomska platforma za prestrukturiranje podjetništva, ki bo omogočala razvoj novih 
produktov in programov z večjo dodano vrednostjo ter odpiranje novih delovnih mest 
v regiji SAŠA preko nastajanja novih podjetniških pobud in krepitve oziroma 
prestrukturiranja obstoječih podjetij. Organizatorji in partnerji projekta Zmagovalni 
izziv bomo spodbujali mlade, da se s svojimi idejami in znanjem odzovejo na izzive 
regije in njenega gospodarstva. 
 
PODROČJA: 
 

1.  ENERGETIKA in OBNOVLJIVI VIRI 
o izzivi povezani z uporabo novih tehnologij, ki podpirajo proizvodnjo in 

boljši izkoristek konvencionalnih virov energije, 
o izzivi na področju rudarjenja in prenosa znanja v druga okolja, 
o izzivi na področju razvoja novih kapacitet v energetiki,  
o izzivi na področju proizvodnje alternativnih virov energije(solarna, 

geotermalna, vetrna energija,biomasa, itd), 
o izzivi na področju daljinskega ogrevanja, 
o izzivi na področju OVE in URE, 
o izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe –  razvoj čistih tehnologij, 
o … 

 
2. EKOLOGIJA IN OKOLJSKE TEHNOLOGIJE 

o izzivi s področja ekološke sanacije degradiranih okolij,  
o izzivi na področju reciklaže odpadkov, 
o izzivi razvoja okoljskih tehnologij,   
o izzivi na področju sodobnih komunalno oskrbnih sistemov,  
o izzivi na področju zniževanja toplogrednih plinov, 
o izzivi na področju varovanja in smotrnejšega koriščenja vodnih virov, 
o izzivi na področju varovanja pred naravnimi nesrečami, 
o … 

 
3. CELOVIT  INŽENIRING / DESIGN IZDELKOV IN STORITEV: 

o izzivi povezani z vrhunskim designom v različnih panogah,   
o izzivi celovitega razvoja in izdelave novih izdelkov, ki temeljijo na novih 

materialih z uporabo nanotehnologij in designa ter energetsko 
učinkovitih (nadpovprečno) in ekološko prijaznih (100-odstotna možnost 
reciklaže) proizvodov, 

 
 



                                                                                                                                          

                                                                              

 
o izzivi na področju IKT tehnologij, 
o izzivi na področju krepitve projektnega vodenja, 
o … 

 
 

4. TURIZEM IN ŠPORT 
o     izzivi povezani s promocijo in trženjem športnih objektov, 
o     izzivi s področja organizacije turističnih prireditev, razstav, dogodkov,    

tekmovanj, itd… 
o     izzivi povezani z izobraževanjem na področju turizma in športa, 
o     izzivi povezani s ponudbo športnih programov vrhunskega športa, 
o     izzivi povezani s ponudbo  programov športa za vse generacije, 
o     izzivi povezani z adrenalinskimi športnimi panogami, 
o     izzivi povezani s ponudbo turizma  in etnoloških izročil na podeželju, 
o … 

 
5.  MULTIMEDIJA 

o izzivi povezani z učinkovito uporabo multimedijske strojne opreme, 
o izzivi/novosti s področja programske opreme za izdelavo multimedijskih 

vsebin, 
o izzivi s področja multimedijskih vsebin na spletu, 
o izzivi za uporabo sodobne tehnologije in orodij za izdelavo 

multimedijev, 
o izzivi s področja razvoja multimedijskih tehnologij, 
o … 
 

6. RAZVOJ IZDELKOV IN STORITEV NA PODEŽELJU: 
o izzivi povezani z ustrezno tehnologijo pridelave, 
o izzivi povezani z ravnanjem z odpadki v skladu z dobro kmetijsko 

prakso, 
o izzivi povezani z izbiro najprimernejše dejavnosti na kmetijskem 

področju v tem okolju,  
o izzivi na področju ekološke pridelave hrane, 
o izzivi na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 
o izzivi na področju ohranjanja in osveščanja etnološko kulturnih 

dejavnosti, 
o … 

 
7. SPODBUJANJE KREATIVNOSTI IN INOVATIVNOSTI  

o oblikovanje in trženje klasičnih materialov (les, glina, steklo, tekstil, 
itd…) 

o izzivi na področju grafike,  
o izzivi na področju oglaševanja, 
o … 
 
 
 



                                                                                                                                          

                                                                              

 
8. SOCIALNA EKONOMIJA,  LJUDEM PRIJAZNA REGIJA SAŠA: 

o izzivi na področju prostovoljnega dela, 
o izzivi na področju zaposlovanja težje zaposljivih oseb, 
o izzivi na področju mladinskega dela, 
o izzivi na področju uvajanja socialnega podjetništva, 
o izzivi na področju vseživljenjskega učenja, 
o izzivi na področju izobraževanja, novih izobraževalnih programov, 
o izzivi na področju obšolskih in šolskih dejavnosti, 
o izzivi na področju raziskovalnega in projektnega dela mladih, 
o … 

 
Mlade strokovnjake želimo spodbuditi, da se lotijo reševanja izzivov iz svojega 
strokovnega področja, ki so ga spoznali tekom študija. Tako lahko projektne naloge 
rešujejo oziroma analizirajo izzive posameznih panog iz različnih strokovnih vidikov, 
kot so npr.: 

• ekonomski vidik, 
• sociološki vidik, 
• oblikovni vidik, 
• informacijski vidik, 
• tehnološko-proizvodni vidik, 
• pravni vidik, 
• okoljski vidik, 
• … 

 
Zelo zaželen pa je predvsem multidisciplinaren pristop k reševanju izzivov, kjer 
lahko mladi  iz različnih strokovnih področij skupaj rešujejo izzive kot 
multidisciplinarna skupina ter na ta način izbrani izziv obdelajo bistveno bolj celovito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          

                                                                              

 
PREDSTAVITEV  IZZIVOV  PODJETIJ in ORGANIZACIJ 
  
Na tem mestu so predstavljeni vsi izzivi sodelujočih podjetij in organizacij iz 
SAŠA regije (vsebino bomo dopolnjevali tekom projekta). 
 
Pogoj za sodelovanje, s predstavitvijo svojih izzivov, je ustrezno izpolnjen obrazec 
“Predstavitev podjetja/organizacije in mentorjev” ter ustrezno predstavljeni izzivi 
v skladu s predlogom “Predstavitev izzivov podjetja/organizacije za mlade”. Oba 
dokumenta morajo tisti, ki želijo sodelovati v projektu, ustrezno izpolniti in posredovati 
na naslov sitar.petra@sasa-inkubator.si.  
 
Izzivi podjetij 

 
Naziv 

podjetja/organizacije 
Naslov izziva Datum objave izziva 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          

                                                                              

 
 
KLJUČNI MEJNIKI PROJEKTA 
 
Uradni pričetek in javna predstavitev projekta bo v mesecu novembru 2009. Vse 
informacije o projektu »Zmagovalni izziv« bodo objavljene na spletnih straneh SAŠA 
inkubatorja, www.sasa-inkubator.si in spletnih straneh projekta Innovation 2020, 
www.innovation2020.eu . 
 
Predviden terminski načrt projekta: 
 
1. Uraden pričetek projekta »Zmagovalni izziv«  (november 2009). 
 
2. Predstavitev izzivov sodelujočih podjetij/organizacij in njihovih mentorjev (ves čas 

trajanja projekta oziroma 12 mesecev na leto). 
 
3. Organizacija motivacijskih delavnic v univerzitetnih in visokošolskih središčih, kjer 

bodo predstavljeni razvojni izzivi SAŠA regije ter sodelujočih podjetij in organizacij iz 
SAŠA regije (november-december 2009 in marec-maj 2010). 

 
4. Mentoriranje študentskih timov, ki bodo reševali izzive partnerskih podjetij in 

organizacij, s strani svetovalcev SAŠA inkubatorja in mentorjev (od novembra 2009 
do maja 2010). 

 
 
Mladi lahko v procesu dela oddajo informativno prijavo in si s tem pridobijo možnost 
strokovne pomoči pri izvajanju projektne naloge. Informativna prijava ni obvezna, je pa 
koristna, saj vas bomo lahko sprotno obveščali o dogodkih in drugih vsebinah, ki vam 
bodo lahko koristile pri pripravi projekta. 
 


