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“Teorija je krasna, a dokler je ne 
pretvorimo v prakso, nima vrednosti.” 

 
 

INFOPAKET ZA UDELEŽENCE  

SPIRIT STARTUP VIKENDA 2016 

 
 
 

 
 
 
 

Živjo! 

 

Dobrodošel in dobrodošla na SPIRIT Startup Vikend! Pred tabo je info paket, v katerem 

so vse potrebne informacije, kako preživeti podjetniški maraton in se ob tem čimbolj 

zabavati. Obeta se nam nepozaben dogodek in veselimo se, da ga bomo lahko preživeli 

skupaj! 

 

Do takrat te lepo pozdravljamo, 

ekipa Ustvarjalnika 

  

Slovenske Konjice 
11. – 12. november 2016 
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Začetek in konec dogodka 

 

Dogodek bo potekal od petka, 11. novembra, do sobote, 12. novembra. 

 

Registracijski pult se bo odprl v petek ob 13.30 v ŠC Slovenske Konjice - Zreče. Tam se 

zberemo najkasneje do 14.30. Uradni del programa se začne ob 15.00. 

 

Uradni del dogodka se bo zaključil v soboto ob 18.00. 

 

Lokacija dogodka 

 

Dogodek bo potekal v ŠC Slovenske Konjice. Tisti, ki v Slovenske Konjice prihajate iz 

drugih krajev, vpišite v navigacijske naprave naslov Tattenbachova ulica 2, 3210 

Slovenske Konjice. 

 

Prevoz na dogodek  (za dijake ŠC Slovenj Gradec in EŠL Prešernova) 

 

Organiziran bo skupinski prevoz iz vaše šole na lokacijo Startup vikenda. Več informacij 

glede lokacije in časa odhoda ter prihoda  poiščite pri koordinatorjih projekta na šoli.  

 

ŠC Slovenj Gradec – Dora Najrajter 

EŠL Prešernova – Stanko Levičar 

 

Kaj imeti s seboj? 
 

Dogodek bo zelo sproščen in delaven. Nobene potrebe ni, da prihajate v srajcah in 

oblekah. S seboj imejte nekaj najnujnejših higienskih pripomočkov in kakšen prigrizek, 

ter seveda vse tisto, kar potrebujete za delo: prenosni računalnik z vsemi 

pritiklinami (ne pozabite na polnilce – vsak naj ima s seboj svojega kot tudi 

podaljške or. razdelilce), zvezke in pisala.  

 

Za tople prostore in blazine za spanje poskrbi Ustvarjalnik, s seboj pa prinesi svojo 

spalno vrečo. Ne pozabi pa tudi na podaljške, da boš lahko polnil/a svoje elektronske 

naprave. Če imaš napihljivo spalno blazino lahko prineseš svojo.  
 

Ker bomo kar nekaj časa preživeli na stolih, ti predlagamo, da si s seboj prineseš kakšno 

blazino za na stol. Po nekaj urnem sedenju in delu bo mehka blazina dobrodošla. ;)  
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Kaj boste dobili na dogodku? 

 

Organizatorji bomo poskrbeli, da bo vsaka ekipa dobila zadostno količino papirja, post-it 

listov in pisal. Na voljo bo tudi skupni tiskalnik. 
 

Hrana in pijača na dogodku 

 

Na dogodku boste imeli poleg zajtrka zagotovljena dva obroka (večerjo in kosilo). Na 

voljo je mesni ali vegetarijanski meni (ne pozabi tega navesti ob prijavi). Tisti, ki imate 

kakšne posebne omejitve glede prehrane nam to zapišite pod opombe ob prijavi.  

 

Predlagamo tudi, da s seboj prineseš kakšno sadje ali najljubše prigrizke - domače 

piškotke ali kaj podobnega in to oddaš na “sharing is caring” mizo, na kateri bo vsak 

udeleženec delil prigrizke z ostalimi. Tako se bomo počutili čim bolj domače.  
 

Internet  

 

Na dogodku bo za vse udeležence zagotovljen WIFI dostop do interneta. 

 

Spanje 

 

Najbolj ambiciozni udeleženci boste verjetno vikend prebedeli, saj boste želeli izdelati kar 

najboljši izdelek. Vseeno pa ti priporočamo, da vsaj nekaj ur nameniš okrepčilnemu 

spancu.  

 

Na dogodku bomo organizirali prostor za spanje z napihljivimi blazinami, ki bo na voljo 

ves čas trajanja dogodka. 
 

Prhanje 

 

Tuši ne bodo na voljo. Ker gre za samo eno noč, mislimo, da boste kot pravi pustolovci 

lahko zdržali do sobote brez prhanja. Mogoče kakšni vlažilni robčki niso odveč. 

 

Potek dogodka 
 

Točen urnik dogodka boste prejeli ob registraciji, zato vam zaenkrat podajamo le oris 

dogajanja. 
 

V petek ob 15.00 bo potekala otvoritvena slovesnost, kjer vas bosta v pozdravila Matija 

Goljar, vodja Ustvarjalnika in skriti gost, pridružili pa se vam bodo še podjetniški 

mentorji, predstavniki podpornega okolja za podjetništvo, predstavniki sponzorjev in 

drugi gostje. Zatem bomo poskrbeli, da se udeleženci med seboj spoznate, predvidoma 
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ob 15.30 pa se bodo začele predstavitve vaših podjetniških idej. Nekje do 18.00 

pričakujemo, da boste imeli formirane idejne ekipe, kar pomeni da boste lahko začeli z 

delom. 

 

Od tedaj pa vse do sobote ob 17.00, ko se bo iztekel čas za delo, vam bodo v podporo 

podjetniški mentorji, ki vam bodo pomagali z nasveti. Vsak mentor se bo sprehodil med 

ekipami, z vami delil svoje izkušnje in proces razvijanja idej spremljal z nasveti, predlogi 

in konkretnimi vsebinskimi vložki. 

Zaključek dogodka je v sobot, ko boste predstavili svoje ideje pred strokovno komisijo. 
 

Kako bodo izgledale predstavitve idej? 

 

To, da boste kot udeleženci Startup vikenda imeli priložnost predstaviti svojo poslovno 

idejo že veš... To sicer ni obvezno, vendar boš s predstavitvijo imel/-a možnost, da k 

njeni realizaciji pritegnete se ostale člane. 

 

Predstavitve bodo trajale največ eno minuto, brez uporabe kakršnih koli multimedijskih 

pripomočkov. Pri merjenju časa bomo zelo striktni in dosledni, saj si verjetno vsi želimo, 

da se predstavitve ne zavlečejo - da lahko čimprej začnemo z delom. 

 

Nekaj napotkov za učinkovito predstavitev: Bodite kratki in jedrnati, osredotočite se na 

opis problema, ki ga vaša ideja odpravlja in opis vaše rešitve. Povejte, koga vse 

potrebujete, da boste idejo lahko do nedelje udejanjili. Na primer: 

 

“Živjo! Sem Tine in obožujem fotografiranje. Vedno in povsod nosim s seboj fotoaparat in 

imam ogromno digitalnih slik. Žal pa nimam nobenega sistema, kako bi fotografije hranil. 

Zato sem si zamislil spletno aplikacijo, podobno dropbox-u, ki bi se avtomatsko povezala 

z mojim fotoaparatom vedno, ko ga priklopim na računalnik in prenesla fotografije na 

splet. Da to uresničim, potrebujem programerje, ki obvladajo PHP in mySQL ter 

oblikovalca. Vabljeni, da se mi pridružite!” 

 

Izbor idej 
 

Postopek izbora idej bo zelo preprost. Vsak udeleženec dogodka bo prejel tri glasove, ki 

jih bo namenil tistim trem idejam, ki so ga najbolj prepričale (za svojo ne bo smel 

glasovati). Ideje z največ glasovi bodo dobile priložnost za realizacijo in tisti, ki so jih 

predstavili, bodo postali vodje ekip. 
 

Vodje bodo nato imeli možnost sestaviti svoje ekipe. Pri tem vam bomo organizatorji 

pustili proste roke, da sodelujete s komerkoli želite, seveda pa bomo pomagali, da bo 

vsaka ekipa sestavljena iz prave kombinacije razvijalcev, oblikovalcev, tehnikov in 

podjetnikov. 
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Napotki in dobre prakse za uspešno delo 
 

V enem koncu tedna priti od prve ideje do realizacije produkta ni enostavna naloga. 

Verjetno se boste soočili z mnogimi izzivi, nekatere boste predvideli, marsikateri pa vas 

bo presenetil. 

Toplo vam priporočamo, da čeprav ima vodja ekipe najbrž že izdelan koncept ideje, to še 

vedno predebatirate in skušate izpiliti v skupini. Več glav več ve! 

 

Težko je za pričakovati, da v enem koncu tedna razvijete produkt z vsemi možnimi 

funkcionalnostmi, zato vam raje predlagamo, da se osredotočite na izdelavo tistega 

najnujnejšega, da izdelek dela in ga lahko demonstrirate pred komisijo. Vaš cilj naj ne bo 

izdelati popoln produkt, temveč tak produkt, ki z najmanj truda za razvoj pokaže njegovo 

funkcionalnost uporabniku, trgu in komisiji. 
 

Komisijo bo zelo zanimalo, če je vaš produkt zanimiv za uporabnike, zato bodo ekipe, ki 

ga bodo uspele v neki omejeni obliki predstaviti potencialnim uporabnikom, v veliki 

prednosti. Predlagamo vam, da se poleg razvoja produkta osredotočite tudi na njegovo 

trženje oziroma skušate pridobiti podatke o potencialnih kupcih skozi tržno analizo. 

Poskušajte svoj izdelek objaviti na spletu in ga razširiti na socialnih omrežjih, ali pa 

pojdite na teren in opravite nekaj razgovorov z mimoidočimi v Konjicah. 

 

Pri obojemu vam lahko pomagamo tudi organizatorji, saj bomo z velikim veseljem tudi 

preko naših kanalov (Facebook, Twitter...) promovirali vaše izdelke. 
 

Kako bo potekalo ocenjevanje idej 

 

Komisija, ki bo izbrala zmagovalca, si želi slišati čimboljše predstavitve. Predstavitev 

jemljite kot čisto pravi nastop pred vlagatelji na katerem prosite za investicijo. 

 

Komisija bo najboljšo ekipo izbrala tako, da bo pri svoji odločitvi upoštevala naslednje 

kriterije: 

 

   -  Dovršenost in atraktivnost poslovnega modela  

   -  Globina in natančnost tržne analize  

   -  Že doseženo zanimanje potencialnih strank na FB in spletu  

   -  Uspešnost realizacije in kvaliteta vašega izdelka  
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Dodatna vprašanja 
 

Na vsa dodatna vprašanja bomo rade volje odgovorili. Kontaktirate nas lahko na 

nejc@ustvarjalnik.org (040 312 299) 

matic@ustvarjalnik.org (041 971 779) 

marko@ustvarjalnik.org  (040 781 664) 

 

 

Se vidimo v petek, 11. novembra ob 15h!! 
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