SPOROČILO ZA JAVNOST
Loally, Marine Sweeper in Zaspančki.si zmagovalci Podjetne Primorske 2015
Koper, 22. 5. 2015 – Natečaj za najboljšo poslovno idejo primorske regije »Podjetna Primorska
2015« se je sinoči zaključil s slavnostno podelitvijo nagrad v Gledališču Koper. Z zmagovalno idejo
je v kategoriji Navigator strokovno komisijo prepričala podjetniška skupina pod imenom
»Loally«, ki jo vodi Tjaša Vidic, v kategoriji Optimist Vladimir in Cvetka Bernetič s poslovno idejo
»Marine Foulsweeper«, v kategoriji Najboljši študentski projekt pa skupina »Zaspanček.si«, ki jo
vodi študentka UP FAMNIT Urša Bernardič. Zmagovalna podjetniška tima v kategoriji Navigator in
Optimist sta za nagrado prejela vavčer v protivrednosti 3.000 EUR, v kategoriji Najboljši
študentski projekt pa vavčer v protivrednosti 1.500 EUR.
UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP) v sodelovanju s partnerji že deveto
leto zapored organizira natečaj za najboljši poslovni načrt oziroma poslovno idejo Primorske
»Podjetna Primorska« z namenom spodbujanja podjetniške miselnosti in ustanavljanja novih tržno
naravnanih podjetij ter spodbujanja pretoka znanja iz univerze v gospodarstvo.
Ob tej priložnosti je Dorijan Maršič, direktor UIP povedal: »V današnjih razmerah je še kako
razveseljivo, da se mlajše in starejše generacije odločajo za podjetniško pot in so pripravljene realizirati
svoje inovativne podjetniške vizije in ideje. UIP že 10 let ustvarja pogoje za njihovo realizacijo in pri tem
beležimo lepe uspehe. Predvsem nam daje zadovoljstvo delo s študentsko populacijo, kar lahko
prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in večje samozadostnosti mladih med in po študiju.«
Uspešnost pomena in odlične izvedbe dogodka in predvsem veliko število izjemno kakovostnih
prijaviteljev, kot osnovo za nadaljnji razvoj regije, pa je posebej izpostavil rektor Univerze na
Primorskem dr. Dragan Marušič.
V tekmi za najboljši poslovni načrt se je potegovalo 23 poslovnih idej, samo 10 pa se jih je prebilo v
finale. Prijavitelji so lahko tekmovali v kategoriji Optimist, kjer so bili zbrani timi brez
podjetniških izkušenj ali v kategoriji Navigator, kjer so se člani tima že preizkusili na
podjetniškem področju. Enajstčlanska strokovna komisija pod vodstvom predsednice komisije mag.
Tine Kociper je v finale izbrala 12 najbolj perspektivnih poslovnih idej, a zaradi odstopa dveh
skupin se je v nadaljevanju pomerilo 10 skupin: 5 v kategoriji Navigator in 5 v kategoriji Optimist.
Finalisti so v času trajanja natečaja pridobivali nova znanja na podjetniških delavnicah, svojo poslovno
idejo pa nadgrajevali in izpopolnjevali skupaj s svetovalci in mentorji. Na koncu jih je čakala še
preizkušnja pred strokovno komisijo, kjer so svoje poslovne načrte osebno predstavili v 7-minutnem
»Elevator Pitchu«.
Poslovne ideje je ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz 11 članov, strokovnjakov s posameznih
področij: mag. Tina Kociper, strokovnjakinja za področje turizma in podjetništva (UP FTŠ Turistica) tudi
predsednica komisije, dr. Jaka Vadnjal, strokovnjak za področje podjetništva (Gea College), dr.
Klavdija Kutnar, strokovnjakinja za matematiko in prenos tehnologij (UP FAMNIT), dr. Doris
Gomezelj, strokovnjakinja za področje managementa in podjetništva (UP FM), mag. Rok Sabadin,
strokovnjak za financiranje podjetij (NLB Leasing), g. Boris Pfeifer, strokovnjak za raziskave, razvoj in
industrializacijo inovativnih izdelkov (Pfeiffer invent systems), dr. Cveto Križan, strokovnjak za
področje podjetništva in financ (Elcomin d.o.o.), g. Aleš Lipnik, strokovnjak na področju prenosa
tehnologij in raziskave v gospodarstvo (UP ZRS), mag. Veronika Gruden, strokovnjakinja za
oblikovanje in dizajn (Fakulteta za design), g. Massimo Rojac, bivši prijavitelj ideje na Podjetni

Primorski in inkubiranec UIP (Olium Kozmetika d.o.o) in mag. Andrej Medved, strokovnjak za
podjetništvo in predstavnik UIP Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske.
Strokovna komisija je poslovne ideje in pripravljene poslovne modele ocenjevala na podlagi
ocenjevalnih kriterijev, kjer sta največji delež k oceni prispevala kriterija tehnološka in splošna
inovativnost ter potencial za rast, vzdržnost in internacionalizacija. V kategoriji Optimist jih je
najbolj prepričala poslovna ideja »Marine Foulsweeper«, morju prijazna rešitev problema obraščanja
plovnih objektov, v kategoriji Navigator pa »Loally«, spletna storitev, ki omogoča avtomatizirano
pripravo in najem pravnih pogojev za spletne strani. Med Optimisti so dodatno nagrado dodelili
najboljšemu študentskemu projektu »Zaspanček.si.«, mobilni aplikaciji, namenjeni preprečevanju in
zdravljenju motenj nespečnosti ter izboljševanju spanja in življenjskega sloga.
Študentska skupina Zaspanček.si , ki jo sestavljajo študentje Urša Bernardič, Neli Kovšca, Viktorija
Majger, Brigita Obreza, Matic Prinčič, Natalija Žlavs in Katja Praček, je tako opisala svojo idejo:
»Zaspanček.si je mobilna aplikacija, namenjena preprečevanju in zdravljenju motenj nespečnosti ter
izboljševanju spanja in življenjskega sloga. Tako želimo uporabnika naučiti samokontrole in
samoopazovanja ter mu pri tem nuditi podporo. Poleg aplikacije bomo po modelu individualnega
pristopa izvajali posamična srečanja, mreženja uporabnikov in pa delavnice ter krajše doživljajske
oddihe na temo motenj spanja.«
Tjaša Vidic, vodja zmagovalne skupine Loally iz kategorije Navigator, v kateri so še Andrej Erzetič, Aleš
Bržan in Matej Brus, o svojem projektu pravi:
»Pogoji poslovanja, pogoji zasebnosti, obvestila o piškotkih, pogoji uporabe - to so pravni pogoji na
spletnih straneh. Nekatere spletne strani ta obvestila imajo, drugi ne. Zato so nekatere strani skladne z
zakonom, druge ne. Spletna storitev »Loally« stranem zagotavlja red in pravno varnost. Pravne pogoje
pripravlja na strokoven, enostaven in cenovno ugoden način. Loally omogoča avtomatizirano pripravo
in najem pravnih pogojev za vsako spletno stran.«
»”Marine Foulsweeper” je morju prijazna rešitev problema obraščanja plovnih objektov in sredstvo
trajnostnega ozaveščanja. Deluje na osnovi sonaravno pogojene obrasti na nosilnem substratu fine
mrežaste strukture, ki je oblikovan kot ščitni podvodni plašč po meri plavajočega objekta, ki preprečuje
organizmom trdovratne obrasti (vitičnjakom ipd.) naselitev na osnovno, tako zaščiteno podlago
podvodnega dela plovila,« pa pravi Vladimir Bernetič, zmagovalec v kategoriji Optimist.
Zmagovalna podjetniška tima v kategoriji Navigator in Optimist sta prejela vavčer v protivrednosti
3.000 EUR, v kategoriji Najboljši študentski projekt pa vavčer v protivrednosti 1.500 EUR. Vavčer bodo
zmagovalci lahko izkoristili v obliki paketa svetovalnih storitev podpornega okolja za podjetništvo in
najema poslovnega prostora v UIP.
Za zmago sta jim je čestitala Dorijan Maršič, direktor UIP ter mag. Tina Kociper, predsednica strokovne
komisije. Nagrade (vavčerje) so prejeli iz rok pokroviteljev, ki že več let podpirajo projekt Podjetna
Primorska: Nataša Plesničar – vodja regije, UniCredit Banke Slovenija, Dean Žigon, predstavnik
Telekoma Slovenije d.d. in prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem.
Podjetniške time čaka v prihodnosti realizacija svojih poslovnih idej, kjer jim bo UIP še naprej
nudil podporo. Nagrade bodo zmagovalci lahko izkoristili po ustanovitvi novega podjetja, kar je
spodbuda k čimprejšnji uresničitvi poslovnega načrta.
Zbrane na prireditvi je z motivacijskim nagovorom pozdravil znani slovenski psiholog dr. Aleksander
Zadel, z glasbo pa obdarila primorska pevka Tinkara Kovač s kitaristom Danielom Matičem.
Natečaj Podjetna Primorska organizira UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v
sodelovanju s partnerji( Univerza na Primorskem, Gea – College) in sponzorji (Telekom Slovenije,
UniCredit Banka Slovenije, Actual), medijskimi sponzorji (Primorske novice, RTV Radio Koper, RTV

Televizija Koper, Tromba, Radio Capris) ter institucijama podjetniškega podpornega
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in javna agencija SPIRIT).
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