
 
 
 

 

 

 

VABILO NA PROMOCIJSKI DOGODEK 
 

Na Idrijskem in Cerkljanskem se lahko pohvalimo s številnimi uspešnimi podjetniškimi zgodbami. Uspešne so naše velike 

korporacije, prav tako pa so uspešna in inovativna številna manjša podjetja, zagonski start-upi, kreativni posamezniki in 

ustvarjalci. In prav tako kažejo svojo podjetnost in ustvarjalnost že naši dijaki in osnovnošolci. 

Radi bi vam pokazali in predstavili nekaj uspešnih zgodb iz našega lokalnega okolja. Kot navdih, morda kot spodbudo. Da 

se nas bo čim več zavedalo in bilo ponosnih na potenciale našega območja.  

V NAŠO DRUŽBO VAS VABIMO V TOREK, 22. 5., OB 17. URI. 

V VELIKI DVORANI MESTNEGA MUZEJA IDRIJA. 
 
 

Program  dogodka : 

o Uvodni pozdrav: župan Občine Idrija Bojan Sever 

o Da bo prvi korak v podjetništvo lažji - podporno okolje za spodbujanje podjetništva in podjetnosti na Idrijskem in 

Cerkljanskem, direktorica Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije mag. Jožica Lazar 

o Osnovnošolci v akciji - kako smo spodbujali podjetnost med osnovnošolci v 2018, Tina Mervic, Mladinski center Idrija 

o Inovativni in podjetni srednješolci – SPEEDY, projekt dijakov Gimnazije Jurija Vege in podjetja Kolektor, finalistov 

tekmovanja POPRI za najboljšo podjetniško idejo med mladimi v letu 2018; Bor Šturm, Janez Petrič, Samo Stelzer, 

Tadej Mlinar, Uroš Žgavec, Grega Poljanec in Tilen Klinc 

o Sklad Kolektor Ventures – pomoč in spodbuda za inovativne ideje in posameznike 

o Biti ali imeti – kam gremo? Ali se kot družba premikamo od statusa »imeti« h konceptu »biti« in kakšne so nove 

priložnosti, ki jih lahko dokumentiramo s primeri dobre prakse – Kako razvoj novih tehnologij spreminja naše življenje 

– Kako se spreminja naš odnos do blagovnih znamk – Kateri so najpomembnejši trendi, ki jih raziskovalci in globalni 

opazovalci napovedujejo, Tina Bolcar Repovš, direktorica marketinške agencije Studio Marketing  

o Voden pogovor z uspešnimi podjetniki iz lokalnega okolja:  

o Žan Menart, start-up podjetje Smart Optometry d.o.o., finalist tekmovanja za naziv Slovenski startup leta 2018 

o Blaž Carli, 2bion.net, razvojno podjetje, ki se ukvarja z razvojem spletnih rešitev, kot so onlinegym4me.com, 

trainers4me.com, avtoklik.si, varuhzdravja.si, itd. 

o Iztok Levac, imetnik svetovno znane franšize Subway in razvojni agent te blagovne znamke za slovenski trg 

o Valerija Verhovnik, nosilka kmetije Naš raj in znane Slaščičarne Emilija iz Idrije 

o Tomaž Razpet, Tinck inženiring d.o.o., prodorno podjetje za projektiranje in proizvodnjo turbin in komponent za 

hidroelektrarne 

o Bine Rovtar in Anita Česnik Mažgon, mlada kreativca, ki s svojimi unikatnimi izdelki na platformi Etsy žanjeta velike uspehe 

o Lenka Tušar, strokovnjakinja za digitalni marketing s fokusom na kitajski trg 

o Sproščeno druženje ob prigrizku. 

 Dogodek bo moderirala Sabina Carli.  

Več informacij: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, www.icra.si, 05 37 43 911 Organizatorji dogodka: ICRA d.o.o. Idrija in Občina Idrija 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogodek je del projekta STARTAP! IDRIJA-CERKNO. Partnerji 

projekta so: Občina Idrija, Občina Cerkno, Smart Optometry d.o.o., Certa d.d., Zveza društev Mladinski center Idrija in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. 


