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ZRS Bistra Ptuj na območju 
Sp. Podravja izvaja sistema-
tično promocijo in svetova-
nje podjetnikom že vrsto let. 
Preko VEM-točke nudi učin-
kovit servis vsem s poslovno 
idejo, da jo lahko udejanjijo z 
ustanovitvijo svojega podje-
tja. Svetuje tudi podjetjem v 
fazi rasti pri snovanju marke-
tinških in prodajnih strategij, 
internacionalizaciji, nudi po-
moč pri investicijskih načrtih, 
oblikovanju strategij razvoja 
in pri organizaciji razvojnih 
oddelkov. V lanskem letu se 
je med ZRS Bistra Ptuj, Šol-
skim centrom Ptuj, Tovarno 
podjemov, podjetniškim in-
kubatorjem Univerze v Ma-
riboru in Zavodom Antona 
Martina Slomška oblikovalo 
partnerstvo za skupen kon-
cept programa za motiviranje 
posameznikov za podjetni-
štvo in podporo nastajajočim 
ter novim podjetjem. Letos se 
jim je pridružil še Klub ptuj-
skih študentov. Oblikovali so 
celovit program za podjetni-
ško aktivacijo v Spodnjem 
Podravju za ciljni skupini mla-
dih in drugih inovativnih po-
sameznikov. 

Start:up Ptuj zagnali 
konec leta 2013
Ena izmed prvih akcij partner-
stva je bil dogodek Start:up 
Ptuj, ki je potekal lani novem-
bra in decembra na Šolskem 
centru Ptuj. Šest mladih pod-
jetniških skupin je po naj-
sodobnejših metodologijah 
razvijalo prototipe svojih pod-
jetniških idej in se potegovalo 
za vavčerje v skupni vrednosti 
3.000 evrov za nadaljnji ra-
zvoj svoje podjetniške ideje. S 
pomočjo najsodobnejših pod-
jetniških metodologij, kot so 
”design thinking”, ”lean star-
tup” in ”business model gene-
ration”, so mladi ob pomoči 
izkušenih mentorjev v krat-
kem času intenzivno razvija-
li poslovni model in prototip 
svoje podjetniške ideje. Za-
čelo se je z dvodnevnim moti-
vacijskim usposabljanjem, na 
katerem so organizatorji več 
kot sto mladim, motiviranim 
za podjetniško udejstvovanje, 
predstavili konkretna orodja 

za uresničevanje podjetniških 
idej. Podjetniškega ”sprinta” 
Start:up Ptuj se je udeležilo 
16 dijakov in študentov, ki so 
v šesturnem programu razvi-
li šest prototipov podjetniških 
idej. Predstavljamo jih v nada-
ljevanju.
Počitniške hiše za sprosti-
tev: izkoriščanje neokrnjene 
narave Haloz v kombinaciji 
s premišljenim programom 
bo mestnemu prebivalstvu 
ponudilo pobeg iz betonske 
džungle v neokrnjeno naravo 
v sožitju s spremljajočo turi-
stično ponudbo. 
Želodko: družbeno odgovor-
no podjetje se bo ukvarjalo 
z odkupom in obnovo rablje-
nih predmetov, ki jih bodo po 
zelo znižani ceni ponudili so-
cialno šibkejšemu segmentu 
uporabnikov.
Lükova Čüda: podjetniška 
skupina je oblikovala pestro 
ponudbo izdelkov iz prleške 
čebule, ki jo bodo ponudili 
tako individualnim uporabni-
kom kot tudi podjetjem za po-
slovna darila.
D-talkie: je ideja za napra-
vo, ki bi služila za neverbal-
no sporazumevanje voznikov 
v cestnem prometu. S pomo-
čjo interaktivnega zaslona in 
pametnega telefona omogo-
ča, da si vozniki izmenjujejo 
razna sporočila.
Imagine: je ideja za spletno 
posredništvo pri izdelavi in 
posredovanju individualizira-
nih oblačil. Rešitev bo omogo-
čila, da umetniki, glasbeniki 
ali kdorkoli drug naročijo in-
dividualizirana oblačila in jih 
potem prodajajo svojim zve-
stim oboževalcem. 
Drive by ATM: je rešitev za 
gosto naseljena mestna sre-
dišča, ki bo uporabnikom 
omogočala dostop do ban-
komata neposredno iz avto-
mobila. Tako se bodo lahko 
uporabniki izognili izgubi 
časa s parkiranjem in iska-
njem najbližjega bankomata.
Na zaključni predstavitvi idej 
so podjetniške ekipe prido-
bile povratne informacije s 
predlogi za izboljšave, kar 
bodo lahko s pridom izkori-
stili pri nadaljnjem razvoju 

Podjetništvo je priložnost 
idej. Podjetniške skupine so 
v nadaljevanju procesa ra-
zvoja podjemov dopolnile in 
izboljšale svoje prototipe po-
slovnih modelov in podjetni-
ške predstavitve. Dopolnjene 
predstavitve je nato pregle-
dala in ocenila podjetniška 
komisija, ki je tudi dodelila 
razpoložljiva sredstva pod-
jetniških vavčerjev v višini 
3.000 evrov, ki jih bodo lahko 
porabili za nadaljnji razvoj in 
uresničevanje idej.
Delo se nadaljuje tudi v 2014
S programom Start:up Ptuj 
želijo partnerji prebudi-
ti ustvarjalno in podjetniško 
dogajanje v mestu Ptuj ter 
spodbuditi nastanek novih, 
inovativnih in multidiscipli-
narnih podjetniških idej, zato 
se bo program start:up Ptuj v 
letu 2014 še dodatno okre-
pil. V pripravi je spletna stran 
www.startupptuj.si, v okviru 
katere bodo predstavljeni vsi 
ključni programi in dogodki 
partnerstva, dodatno k temu 
bodo za uporabnike in zainte-
resirane odprli komunikacij-
ske kanale preko Facebooka, 
Twitterja in YouTuba.
V okviru dogodkov za mla-
de načrtujejo promocijske 
dogodke, intenzivne pod-
jetniške delavnice in redna 
srečanja s potencialnimi 
podjetniki. Na teh dogodkih 
bodo udeleženci spoznali 
podjetniška orodja in sode-
lovali na tekmovanjih pod-
jetniških idej z nagradami, 
ki bodo motivirali mlade, da 
se vključijo v dodatne pod-
jetniške učne programe s 
ciljem izdelave poslovne-
ga modela, poslovnega na-
črta in prototipa produkta 
ter njegovega testiranja na 
trgu. Poleg klasičnih podje-
tniških vsebin bodo v pro-
gram vključevali tudi veliko 
skupinskih dinamičnih in in-
teraktivnih metod, ki služijo 
motivaciji, prepoznavanju ta-
lentov in izgradnji tima. De-
lavnic se bodo udeleževali 
tudi pedagoški mentorji in 
drugi učitelji ter se tako spo-
znavali s procesom razvo-
ja podjetniških idej v praksi 
in se navdušili za podjetni-
štvo. Dodatno se bodo lah-

ko udeleženci programov 
družili v tako imenovanem 
inovacijskem laboratoriju v 
okviru rednih mesečnih sre-
čanj. Najboljše podjetniške 
ekipe bodo ponovno nagra-
dili s podjetniškimi vavčer-
ji in jih spodbudili k drugim 
tekmovanjem mladih podje-
tnikov doma in v tujini.
Da bi še povečali privlač-
nost podjetništva, bodo raz-
vili podjetniško računalniško 
igro, ki bo združila pridobiva-
nje poslovnih znanj z zabavo. 
Mlade bodo poskušali zain-
teresirati za mednarodno so-
delovanje že v začetnih fazah 
razmišljanja o podjetju, načr-
tujejo povezave in izmenjavo 
izkušenj s sosednjo Hrvaško. 

Start:up šola Geek-
House
Za aktivacijo podjetniškega 
talenta v Spodjem Podravju 
bodo pripravili in organizirali 
celodneven podjetniški dogo-
dek po formatu podjetniške-
ga vikenda, kjer bodo lahko 
vsi udeleženci predstavili svo-
je ideje, se organizirali v eki-
pe, razvijali poslovni model in 
izvedli zaključne predstavitve 
idej, ki jih bo ocenila neodvi-
sna komisija strokovnjakov. 
Posebej bodo promovirali so-
cialne podjeme in podjeme 
žensk, zato bodo poskrbeli 
za zastopanost mentorjev iz 
vrst socialnih podjetnikov in 
podjetnic. Najboljše skupine 
bodo nagradili z vključitvijo v 
intenziven program Start:up 
šole GeekHouse v sodelova-
nju z iniciativo Start:up Slo-
venija. Start:up šola zajema 
celoten spekter najsodobnej-
ših znanj s področja gradnje 
start-up podjetij po t. i. »the 
lean start-up« in »business 
model generation« metodo-

logijah. Poleg enostavne in 
jasne predstavitve teoretič-
nih okvirov je bistvo progra-
ma predvsem praktično delo 
na razvoju poslovne ideje v 
podjetje.
V okviru Start:up GeekHouse 
bodo vzpostavili mrežo pod-
jetniških in tehnoloških men-
torjev, ki jih bodo praviloma 
ponudila obstoječa podjetja 
iz Spodnjega Podravja z mo-
tivom, da z ekipami start-up 
podjetij navežejo socialne sti-
ke oziroma vzpostavijo teh-
nološko oziroma poslovno 
partnerstvo ali pa le po svojih 
najboljših močeh prispevajo 
k razvoju regije.
Ključni cilj programa v letu 
2014 je, da bi nastala vsaj 
tri start-up podjetja (oziro-
ma vsaj ekipe), ki bi se inku-
birale v Start:up GeekHouse, 
ki ga bodo vzpostavili v par-
tnerstvu z iniciativo Start:up 
Slovenija in Klubom ptujskih 
študentov, ki bo prispeval sku-
pni delovno-komunikacijski 
prostor. V Start:up GeekHou-
se bodo organizirali tedenska 
druženja start-up skupnosti 
z zanimivim start:up progra-
mom.

Spodbujanje 
rastočih in zrelejših 
podjetij
Rastočim podjetjem bodo v 
partnerstvu pomagali tudi pri 
osvajanju tujih trgov, iskanju 
razvojnih sredstev preko pro-
gramov EU in s sodelovanjem 
pri raziskavah in razvoju izdel-
kov.
Programe bodo nenehno do-
polnjevali in poskušali v lo-
kalno okolje pripeljati tudi 
evropska sredstva za raziska-
ve podjetništva in podjetni-
ške programe.


