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PODJETNIŠKA IDEJA POSTOJNSKIH OSNOVNOŠOLCEV 
RAZGLAŠENA ZA NAJBOLJŠO 

 
Danes (5. aprila) je v Novi Gorici, v organizaciji Primorskega Tehnološkega parka in 
soorganizaciji Spirit Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, potekal finale 
tekmovanja POPRI. Gre za nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih od 12. do 29. 
leta starosti, kjer je sodelovala tudi ekipa postojnskih osnovnošolcev. Štirje radovedni, 
iznajdljivi, predvsem pa podjetni Blažka, Naja, Lovro in Pino iz Osnovne šole Miroslava Vilharja 
so s svojo dovršeno poslovno idejo E-Fairytales osvojili naziv zmagovalcev in s tem potrdili, 
da tudi mladi znajo razvijati prave podjetniške ideje!  

Izjemno motivirana in predana ekipa otrok je s strokovno podporo mentorjev Dolores Keš in 
Uroša Turka ter Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, v sodelovanju s šolo, intenzivno 
razvijala svoj poslovni model, ki je na večstopenjskem tekmovanju prepričal tudi ocenjevalno 
komisijo. Poleg zmagovalne denarne nagrade v vrednosti 2.000 EUR, je postojnskim mladim 
podjetnikom posebno nagrado v višini dodatnih 3.000 EUR na finalnem dogodku namenil 
uspešen slovenski podjetnik Ivo Boscarol. Platformo »Od otrok za otroke celega sveta« je 
namreč izbral med vsemi poslovnimi modeli (v kategoriji OŠ, SŠ in fakultet) kot najboljšo 
poslovno idejo, ki ima potencial.  

»Resnično smo lahko ponosni na sposobnosti in podjetniške veščine, ki jih izkazujejo naši 
mladi podjetniki, s katerimi smo tudi v letošnjem letu sistematično in kakovostno sodelovali v 
okviru start up vikendov ter nadaljnjih vsakotedenskih srečanj, na katerih smo skupaj razvijali 
poslovne ideje. Uspeh ekipe E-Fairytales je resnično potrditev trdega dela in številnih odrekanj 
osnovnošolcev, ki so izkazali izjemno vnemo in zanimanje za podjetništvo. Že do tega trenutka 
so s svojim delom ustvarili izjemno podjetniško zgodbo, ki verjamemo, da bo tudi zares 
zaživela.« Dolores Keš, vodja programov za mlade v Podjetniškem inkubatorju 
Perspektiva 

»Podjetniški inkubator Perspektiva bo zmagovalcem in tudi ostalim nadobudnim mladim, s 
katerimi sodelujemo v letošnjem letu, še naprej nudil popolno podporo in iskal ustrezne 
možnosti ter priložnosti, s katerimi pristopamo in pomagamo tudi vsem ostalim podjetnikom v 
naši podjetniški skupnosti. Zmagovalni ekipi bomo nudili spodbude, v brezplačno uporabo jim 
bo na voljo poslovni prostor ter ostala infrastruktura v inkubatorju, prav tako tudi vsebine in 
mentoriranje.« dr. Jana Nadoh Bergoč, vodja Podjetniškega inkubatorja Perspektiva 

S programi za mlade bo Podjetniški inkubator Perspektiva nadaljeval tudi v novem šolskem 
letu. Ob tej priložnosti vabijo k sodelovanju vse zainteresirane šole, ki jim bo na voljo strokovna 
podpora in znanje, s katerimi bodo vsi sodelujoči ustrezno opolnomočeni s podjetniškimi 
vsebinami in veščinami. 

 

 

 



 
 

 

E-FAIRYTALES, LETOŠNJA NAJBOLJŠA PODJETNIŠKA IDEJA! 

Predstavitev ekipe E-Fairytales, ki je prepričala letošnje ocenjevalce: »E-FAIRYTALES 
(www.efairytales.si) je globalna spletna stran, na kateri lahko družine iz celega sveta najdejo 
nove, avtorske in poučne pravljice, ki jih pišemo, rišemo, sinhroniziramo in animiramo otroci 
sami. Na spletni strani  lahko uporabnik izbirajo med tremi naročniškimi modeli. Uporabnik 
lahko vsako pravljico bere oziroma lista kot knjigo v dveh različnih jezikih (slovenskem in 
angleškem), napisano z velikimi ali malimi tiskanimi črkami. Prav tako lahko isto pravljico tudi 
posluša sinhronizirano z ilustracijami v ozadju ali pa jo gleda animirano kot risanko. Na ta način 
lahko družine na enem mestu najdejo pravljico, ki jo bodo lahko otroci sami ali skupaj s starši, 
starimi starši brali, poslušali ali gledali. Tega danes še ne morejo, saj takšno spletno mesto ne 
obstaja. E-FAIRYTALES je namenjena družinam z otroci, starimi od 0-10 let in njihovim starim 
staršem. Te družine zaradi hudega tempa življenja nimajo časa vsak dan brati svojim otrokom 
in pogosto obiskovati knjižnico. Vsak od staršev ali/in starih staršev pa se od časa do časa 
znajde v situaciji, ko potrebuje samo nekaj časa zase in takrat lahko otroke koristno zaposlijo 
z branjem, poslušanjem ali gledanjem animiranih pravljic. V tem trenutku na spletu ne najdejo 
novih pravljic, ki bi jih lahko brali, poslušali in gledali kot animirane, zato smo tu ekipa E-
FAIRYTALES.«  

Na trenutni spletni strani E-FAIRYTALES si uporabniki lahko pogledajo, kako bo spletna stran 
delovala in si lahko eno od pravljic tudi brezplačno preberejo, poslušajo in gledajo kot risanko. 
Druge pravljice so do zagona naročniškega modela »zaklenjene« za predogled. Ko bo 
omogočen naročniški model, bo dodan filter pravljic, kjer bo tudi  kratek opis vsebine pravljice 
in gumb, kjer bo določena starost otrok, za katerega je pravljica primerna. Spletna stran je 
primerna za gledanje preko računalnika, omogočena pa je tudi različica za gledanje preko 
ekrana telefona in tablice. 

 

Mlade podjetnike lahko podprete tudi vi in sicer s klikom na njihovo platformo ter izkazanim 
zanimanjem za njihovo ponudbo. 

 

Podjetniški inkubator Perspektiva 

 

 

 

V naslednjih dneh vas bomo povabili na novinarski dogodek, kjer se boste 

srečali z zmagovalci. 

 

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo in dosegljivi na doris@inkubator-perspektiva.si 

oziroma na 031/824-631 (Doris Komen Horvat). 

https://efairytales.si/
mailto:doris@inkubator-perspektiva.si

