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SEZNAM MENTORJEV

Prejemniki finančnih spodbud P2, SK75 in SI-SK so 
upravičeni do individualnega mentorstva s strani 
izkušenih podjetnikov in podjetniških svetovalcev  
oziroma startup mentorjev.

Namen vključevanja izkušenih startup mentorjev v proces 
mentoriranja start-up podjetij je prenos specifičnih 
izkušenj in znanj ter specifičnih socialnih povezav v 
proces uspešnega razvoja prejemnikov javnih sredstev.

V nadaljevanju se nahaja seznam startup mentorjev 
med katerimi lahko izbirajo prejemniki finančnih 
spodbud Sklada.

Več informacij je na voljo na 
startup-plus.podjetniskisklad.si ter www.startup.si.

Ekipa Slovenskega podjetniškega sklada

https://startup-plus.podjetniskisklad.si/
https://www.startup.si/
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Denis Arh  |  Crust Technology

Izkušen CTO, startupovec in tehnični 
svetovalec z več kot deset leti izkušenj pri 
agilnem razvoju digitalnih produktov.

Denis je trenutno zaposlen kot VP inženiringa na podjetju Crust technologies, 
pred tem pa je bil zaposlen v podjetju Povio Labs, je pa tudi ustanovitelj 
podjetja Kendu, ki deluje na področju razvoja in programiranja spletnih ter 
mobilnih aplikacij. Pretekle delovne izkušnje je nabiral tudi v podjetjih, kot so 
D .Labs, Fusedrops, LectureHub, 3fs, Domenca in Innovatif. Denis Arh je izkušen 
CTO, start-upovec in tehnični svetovalec z več kot deset let izkušenj pri agilnem 
razvoju spletnih in mobilnih produktov, vodenju ekip in oddelkov, iskanju in 
rekrutiranju razvojnih kadrov ter izgradnji IT infrastruktur. Je specialist za GNU / 
Linux, MySQL, PostgreSQL, NoSQL in razvoj spletnih aplikacij.

https://www.linkedin.com/in/denisarh

Damir Adrović  |  samostojni svetovalec

Poslovni coach, prodajalec, markentingaš, 
razvijalec poslovanja in zastopnik pri 
FasterCapital.

Damir je po zaključenem študiju ekonomije na Univerzi v Ljubljani svojo 
karierno pot pričel pri podjetju Xlab, kjer je bil aktiven na področju prodaje 
in marketinga, nadaljeval pa pri podjetju Ceneje.si in Donatella Lucchi 
Consulenze. Leta 2013 je v sklopu Academia Audacia (OSA Business 
Accelerator) na področjih prodaje, marketinga in razvoja poslovanja mentoriral 
več kot 50 startupov v idejnih fazah. V zadnjih letih je bil aktiven kot razvijalec 
poslovanja pri podjetju Learn-Crypto, zastopnik inkubatorja FasterCapital ter 
kot mentor in poslovni coach v podjetju JOY.

https://www.linkedin.com/in/damiradrovic/

https://www.linkedin.com/in/denisarh
https://www.linkedin.com/in/damiradrovic/
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Toni Balažič  |  Panvita d.d.

Predsednik uprave podjetja Panvita d.d. 
ter bivši predsednik uprave trgovskega 
podjetja Mercator d.d.

Toni Balažič, trenutni predsednik uprave Panvita d.d., je svojo karierno pot začel v podjetju 
Spem d.o.o. kot direktor projektov in razvoja, kjer je bil zadolžen tudi za ustanovitev  
Londonske šole odnosov z javnostmi (LSPR Slovenija) in bil njen prvi direktor. Poklicno 
pot je nato nadaljeval v Petrolu kot direktor marketinga in v podjetju AT Kearney. Leta 
2007 je prevzel mesto predsednika uprave Fructala. Leta 2010 je bil imenovan na mesto 
predsednika uprave Skupine Žito in Žito d.d. Za tem pa je v letu 2012 prevzel mesto 
predsednika uprave podjetja Mercator d.d., ki ga je vodil do leta 2017.Trenutno deluje kot 
predsednik uprave in direktor podjetja Panvita d.d.

https://www.linkedin.com/in/toni-balazic-7006a7/

Simon Belak  |  Bird Buddy

Mentor na področju analitike, produktnega 
razvoja, growth hacking, procesov in 
pozicioniranja.

Redka mešanica globokega tehničnega znanja (in ozadja) in razumevanja poslovne strani, procesov 
in marketinga. Dolga zgodovina udejstvovanja v ekosistemu. Bogate mednarodne izkušnje.

Trenutno: Vodja analitike na BirdBuddy.
Nekoč:Metabase. Metabase je startup s sedežem v San Franciscu. Na dnevni ravni produkt uporablja 
preko 50.000 podjetji iz celega sveta med drugim N26, Revolut, Swisscom, Adidas, SpaceX, … Skozi 
pre-seed in dve investicijski rundi smo zbrali okoli $50M.

GoOpti. Postavil in vodil analitičen oddelek. Z realnočasovnimi cenovnimi modeli zvišal 
profitabilnost za 35%. Upeljal growth hacking v podjetje. Pomagal pri pridobitvi 4.5M serije A.

Hekovnik. Soustanovitelj prve startup šole v Sloveniji. Več ducat scale-upom in velikim podjetjem 
pomagal postati data-driven in mentoriral preko 100 pre-seed ekip.

http://si.linkedin.com/in/simonbelak

https://www.linkedin.com/in/toni-balazic-7006a7/
http://si.linkedin.com/in/simonbelak
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Denis Benič  |  Wavenetic

Soustanovitelj podjetja Printbox, Beyond in 
Ink Labs. Izkušen podjetniški svetovalec.

Denis je soustanovitelj in tehnični vodja podjetja Beyond ter Ink Labs, Inc. obe 
podjetji sta iz San Francisca. Pri nas v Sloveniji je Denis znan kot ustanovitelj 
podjetja Printbox, podjetja ki ponuja tiskanje v oblaku. Bil je tudi ustanovitelj 
podjetij DBI, LiveCLIQ in Telsima. Mlajšim podjetnikom lahko pomaga 
na področjih zagona start-up podjetja, produktnem vodenju, mobilnem 
poslovanju ter blockchain aplikacijah.

https://www.linkedin.com/in/denisbenic/

Jordan Berginc  |  Studio podjetništva

Soustanovitelj GEA College, izredni profesor 
na Fakulteti za dizajn, doktor podjetništva 
in ustanovitelj podjetja Studio podjetništva.

Jordan je soustanovitelj GEA College, izredni profesor na Fakulteti za dizajn 
ter ustanovitelj podjetja Studio podjetništva. Je izkušeni vodja projektov z 
izkušnjami v mednarodnih projektih v vodstvenih in svetovalnih panogah. Z 
doktoratom iz podjetništva ter več kot 30 let izkušenj na področjih treninga, 
svetovanja, izobraževanja in raziskovanja vodenja je znan v startup svetu tudi 
kot izkušen mentor. 

https://www.linkedin.com/in/jordan-berginc-71678013/

https://www.linkedin.com/in/denisbenic/
https://www.linkedin.com/in/jordan-berginc-71678013/
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Lojze Bertoncelj  |  CorpoHub

Svetovalec, moderator in mentor na 
področjih korporativnega inoviranja  
ter vitkih in agilnih metod razvoja  
startup podjetij.

Kot vodilni partner deluje v družbi CorpoHub, ki je vodilno slovensko podjetje 
na področju spodbujanja in pospeševanja korporativnih inovacij ter sodelovanja 
in povezovanja korporacij s startupi doma in v regiji. Pred tem je deloval v 
podjetju 30Lean, ki se ukvarja z isto dejavnostjo kot CorpoHub, in še pred tem 
kot notranji inovator, razvojnik, prodajnik in tržnik, tako izdelkov kot storitev, na 
domačih in tujih trgih, v družbah Merkur, Mladinska knjiga, KD Group, Iskra in 
drugih. Je svetovalec, moderator, član komisij na številnih startup dogodkih in 
aktivni mentor na področjih korporativnega inoviranja, vitkih in agilnih metod 
razvoja startup podjetij ter produktov in zgodnjega “growth hackinga”.

https://www.linkedin.com/in/lojzebertoncelj/

Luka Birsa   |  Visionect

Luka Birsa je podjetnik in navdušenec nad 
izdelki, ustvarjenimi na križišču fizičnega in 
digitalnega sveta.

Luka Birsa je soustanovitelj tehnološkega podjetja Visionect, navdušuje pa se nad izdelki, 
ustvarjenimi na križišču fizičnega in digitalnega sveta. Zaljubljen je v odprte platforme, pripomočke 
in v prihodnost komunikacije.

Ustanovil je podjetje Visionect, ki ustvarja digitalno signalizacijo nove generacije na osnovi 
elektronskega papirja. Vodi zvezdniško skupino razvijalcev in razvoj tehnologije, pa tudi razvoj 
izdelkov in podjetja. V prostem času rad pomaga drugim startupom, da se spopadejo z gradnjo 
tehnološkega zagona s tehničnih, proizvodnih ali poslovnih vidikov.

Med njegovimi kompetencami so razvoj izdelkov, povezane naprave z nizko porabo energije, 
vgrajena strojna oprema, elektronski papir, strojna in programska oprema ter infrastrukturne 
kombinacije, razvojne ekipe stavb in arhitektura sistemov.

https://www.linkedin.com/in/lukabirsa/

https://www.linkedin.com/in/lojzebertoncelj/
https://www.linkedin.com/in/lukabirsa/


7#STARTUPPLUSPROGRAM

SEZNAM MENTORJEV

Matic Bitenc  |  Toshl

Soustanovitelj in CEO startupa Toshl, 
s katerim se je udeležil programa v 
prestižnem pospeševalniku 500 Startups.

Matic je soustanovitelj in CEO startupa Toshl, ki razvija in trži aplikacijo za pregled 
in upravljanje osebnih financ ter sledenje stroškom. Z rešitvijo, ki ima danes že okoli 
2,5 milijona uporabnikov, je Matic leta 2012 pripravil podjetje za sprejem v enega 
najuglednejših ameriških pospeševalnikov 500 Startups, sicer pa v podjetju skrbi 
predvsem za razvoj novih poslovnih konceptov in modelov ter za nadgradnjo rešitev. 
Pred tem je kot arhitekt uporabniške izkušnje v podjetju 3fs razvijal in vodil številne 
mobilne in spletne projekte, soustanovil slovensko Mac skupnost Jabuk in bil član Sveta 
za elektronske komunikacije Republike Slovenije. Zadnja leta kot mentor startupom v 
zgodnjih fazah pomaga s svojimi izkušnjami na področjih ujemanja produkta in trga, 
uporabniške izkušnje ter marketinga.

https://www.linkedin.com/in/maticbitenc/

Aleš Blatnik  |  Bolha.com

Podjetnik, poslovni angel in ustanovitelj 
spletnih portalov Bolha.com in 
Napovednik.com.

Aleš je ustanovitelj dveh slovenskih uveljavljenih spletnih portalov, Bolha.com in Napovednik.
com. Bolha.com je bila prodana tujima medijskima koncernoma, Napovednik.com pa je 
do danes postal največji vodnik po dogodkih. Kot mentor in žirant večkrat sodeluje na 
mednarodnih in nacionalnih podjetniških dogodkih, kot so Seedcamp, StartUp leta, iTime, 
Spark.me in podobno. Z znanjem in izkušnjami poslovnega razvoja, kapitalom in socialno 
mrežo pomaga zagonskim podjetje pri uresničitvi podjetniških idej. Je tudi avtor člankov in 
knjig o medijskem svetu ter poslovni angel.

https://www.linkedin.com/in/maticbitenc/


8#STARTUPPLUSPROGRAM

SEZNAM MENTORJEV

Robert Blatnik  |  Institut “Jozef Stefan”

Robert Blatnik je strokovnjak za 
upravljanje tehnologije in odcepljena 
podjetja na Centru za prenos tehnologij in 
inovacij Instituta “Jozef Stefan”.

Robert Blatnik je strokovnjak za upravljanje tehnologije in odcepljena podjetja na Centru za 
prenos tehnologij in inovacij Instituta “Jozef Stefan”. Magistriral je na področju novih medijev 
in e-znanosti na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, diplomiral na Fakulteti za 
organizacijske vede Univerze v Mariboru in se izobraževal v programu EDP na MIT Sloan School 
of Management v ZDA. Je imetnik priznane licence Certified Licensing Professional (CLP). 

Svoje bogate izkušnje je nabiral kot raziskovalec na področju elektronike in računalništva ter 
kot član upravnega odbora Združenja profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije in kot član 
sektorske skupine Enterprise Europe Network za IKT. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi enajstih 
odcepljenih podjetij: Genuine Technologies, Infinite, FlexHex, InoVine, RGA, Plasmadis, Nanos 
Scientificae, Particulars, Vibteh, Modro oko in Inncert.

Danes se ukvarja z organiziranjem, vodenjem in predavanjem na izobraževalnih ter partnerskih 
dogodkih za zaščito intelektualne lastnine, trženje inovacij, visokotehnološkega podjetništva 
in partnerskega povezovanja za industrijo in raziskovalce. Pohvali se lahko tudi s članstvom v 
organizacijskem odboru Mednarodne conference za prenos tehnologij, na kateri od leta 2010 
naprej vodi izbor tržno najzanimivejših inovacij podjetnih raziskovalcev.

https://www.linkedin.com/in/robertblatnik/

Niels Bogart 

Investor, entrepreneur, and  
operations specialist.

I am a serial entrepreneur and investor, very broadly oriented and interested mostly in tech startups in the 
(pre) seed stage preferably with hardware involved.

I love to bring the best out of people and help young entrepreneurs find their authentic style. Do you think I 
can help you? Let me know!

https://www.linkedin.com/in/nbogerd/

https://www.linkedin.com/in/robertblatnik/
https://www.linkedin.com/in/nbogerd/
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Aleksandra Bohorč  |  Abundia

Izkušena direktorca v finančni industriji, 
strokovnjakinja za poslovno načrtovanje, 
investicije, razpise in finance.

Aleksandra je trenutno direktorica nadzora pri Coface PKZ. Svojo kariero je začela kot 
vodja financ in računovodstva pri podjetju Prva group, nadaljevala pa v podobnih vlogah 
v podjetjih, kot so KD, Slovenica življenje in Kompas. Z željo po podjetništvu se je nato 
podala na samostojno pot in svoje izkušnje začela prenašati na različna podjetja. Kot 
mentorica mladim podjetjem sodeluje s Poslovnimi angeli Slovenije v okviru Start up 
klinike, s Slovenskim podjetniškim skladom in s Saša inkubatorjem Velenje. Kot pove 
sama, opaža veliko dodano vrednost mladim podjetjem in podjetjem v reorganizaciji, kjer 
jim lahko pomaga predvsem pri izdelavi poslovnega načrta in finančnem načrtovanju.

Jure Bratkič   |  BreakThrough

Podjetnik, mednarodni mentor, 
predavatelj, član nadzornih odborov ter 
ustanovni član dveh nevladnih organizacij.

Jure že skoraj 20 let živi in dela v ZDA. Njegova dodana vrednost je globoko poznavanje 
E-commerce, management in leadership ter velike poslovne mreže. Je ustanovitelj in 
solastnik 2 podjetij; BreakThrough in SkipQ. Hkrati je tudi ustanovitveni član neprofitne 
organizacije v Južni Kaliforniji, Private Directors Association, ki pomaga različnim 
ameriškim podjetjem z izzivi povezanimi z delovanjem upravnih ter nadzornih odborov. 
Je prav tako ustanovni član globalnega Start Up Mentor Board, ki se ukvarja predvsem s 
startup sceno v Aziji.

Razumevanje, koncepte in razmišljanje o ameriškem trgu in o ameriškem poslovnem 
duhu deli ter aktivno predava na treh kontinentih. Njegova znanja, izkušnje in nasvete so 
že uspešno koristila mala, srednja, velika podjetja in startupi.

https://www.linkedin.com/in/jurebratkic/

https://www.linkedin.com/in/jurebratkic/
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Robert Bratuša Brant  |  Itera GroupLabs

Robert je uveljavljen direktor, mentor in 
svetovalec specializiran za poslovno in 
digitalno transformacijo.

Robert je uveljavljen direktor, mentor in svetovalec specializiran za poslovno in 
digitalno transformacijo. Je diplomiran inženir računalništva in informatike, magister 
poslovodenja in organizacije, na Harvard Business School pa se je izpopolnil na 
vodstvenem podiplomskem programu, kjer se je osredotočal na prestrukturiranje 
podjetij. Je imetnik številnih certifikatov kot so FCPA, GAICD, Lean Six Sigma Black 
Belt, Scrum Master in Prince2. 

Ima dosežke na prodajnem, finančnem in IT področju, saj je svoje izkušnje nabiral 
kot vodja upravljalne skupine pri Impact International, direktor pri podjetju HCM LP 
Australia, IT vodja pri Artius, vodja programa pri podjetju Health Support Queensland 
in kot direktor financ ter poslovanja pri podjetju EFOS, kjer se je v času njegovega 
delovanja vrednost podjetja potrojila na 17 milijonov evrov. 

Njegove poslovne in prodajne izkušnje vključujejo Evropo, Azijo in Avstralijo. Njegovi 
dosežki vključujejo vodenje 12 mednarodnih projektov preoblikovanja podjetij, kjer je 
postavil vizijo in dosegel strateško rast.

Odlikuje ga sposobnost identificirati in razvijati talente ter poslovne priložnosti, 
in doseganje visoke stopnje zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih. V preteklosti je 
sodeloval s številnimi javnimi in zasebnimi podjetji, kjer je  
delal z več kot 50.000 ljudmi in pomagal implementirati več kot 60 projektov na 
področju informacijske tehnologije in poslovanja.  

Danes je svetovalec za informacijsko tehnologijo in digitalno transformacijo na 
področju ZDA in Slovenije.

http://www.linkedin.com/in/robertbrt

http://www.linkedin.com/in/robertbrt
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Oto Brglez  |  GlobalWebIndex Labs

Direktor tehnologije v podjetju 
GlobalWebIndex Labs in aktiven član 
startup skupnosti.

Oto je direktor tehnologije v podjetju GlobalWebIndex Labs (GWI Labs). GWI Labs je 
korporativni laboratorij za razvoj inovativnih, skalabilnih tehnologij s področja raziskav 
trgov, analitike in strojnega učenja. Zadnje desetletje svetuje in sodeluje z angleškimi 
in ameriškimi startupi, ki jim pomaga pri tehničnem razvoju produktov, tehničnem 
načrtovanju, arhitekturah in gradnji ter rasti distribuiranih ekip. Aktivno pa je sodeloval 
tudi v nekaterih slovenskih startupih in scaleupih, kot so Fika, D.Labs, Databox in v drugih.

https://www.linkedin.com/in/otobrglez/

Darja Brečko Poženel  |  DBP- Brand design studio

Oblikovalka vizualnih komunikacij z več 
kot 20 leti izkušenj z razvojem in promocijo 
blagovnih znamk..

Darja je ustanoviteljica in direktorica podjetja DBP Brand Design Studio, kjer vodi skupino 
strokovnjakov s področja marketinga in dizajna. Je univerzitetna diplomirana oblikovalka 
vizualnih komunikacij in ima več kot 20 let izkušenj na področju razvoja in promocije 
blagovnih znamk, tako v B2B kot v B2C segmentu.

Zadnje desetletje je Darja tudi docentka na Fakulteti za dizajn, pridruženi članici 
Primorske univerze, kjer predava in vodi praktične vaje. Je aktivna članica gibanja za 
krožno gospodarstvo in tajnostni razvoj. Je partnerica inštituta za krožno gospodarstvo 
Circular Change. Redno sodeluje na konferencah krožnega gospodarstva doma in v tujini.

Kot del vodstvene ekipe v pospeševalniku za startup podjetja ABC accelerator je bila 
Darja kreativni - art direktor za promocijo pospeševalnika in mentorica ter svetovalka za 
branding prve generacije startup podjetij Symvaro, Facility, TravelStarter in drugih.

https://www.linkedin.com/in/darjab/

https://www.linkedin.com/in/otobrglez/
https://www.linkedin.com/in/darjab/
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Mart D. Buh  |  AmCham Slovenija

Mart D. Buh je ekspert v marketingu, 
prodaji, komuniciranju in iskanju 
potenciala v zaposlenih.

Jezikoslovec po izobrazbi in podjetnik po duši Mart D. Buh je soustanovitelj in direktor 
jezikovne agencije LanguageSitter®, ki se je vodenja svojega podjetja malo prenajedel, ga 
po sedmih letih skrbno v upravljanje predal soustanoviteljici in nato pristal na AmCham 
Slovenija, kjer opravlja funkcijo Chief Experience Officerja ali po slovensko direktorja 
celovitih izkušenj.

V podjetništvu se je najraje ukvarjal z marketingom, prodajo, komuniciranjem in iskanjem 
potenciala v zaposlenih, zdaj pa na platformi najvplivnejše gospodarske skupnosti v državi 
soustvarja boljše poslovno in življenjsko okolje.

Mart ima izkušnje iz televizijske in filmske produkcije, z vodenjem projektov in dogodkov, 
pa tudi z vodenjem ekip, vključno z mednarodnimi.

https://www.linkedin.com/in/martdbuh/

Peter Bruner  |  Visionect

Vodja in vizionar Peter Bruner ima izkušnje 
z razvojem posla, blagovnih znamk in 
identitete.

Peter Bruner je večkratni podjetnik in kreativec, ki je prvo podjetje OOSM net d.o.o., ki se 
je ukvarjalo z digitalnim oglaševanjem, ustanovil takoj po študiju. Podjetje, ki se je kasneje 
prestrukturiralo v OOSM Ltd. v Londonu, je bilo izbrano tudi v priznani pospeševalnik 
StartUpBootCamp na Nizozemskem.

Peter je kot CEO v podjetju nenehno nadgrajeval svoje znanje s področja javnega 
nastopanja, njegov mentor in učitelj je bil med drugim David Beckett, svetovno znani 
TedX pitch coach. Petrova strast je javno nastopanje, svoje znanje pa od leta 2015 širi 
med slovenske mlade podjetnike kot predavatelj na delavnicah in konferencah ter 
preko sodelovanja z Zavodom Mladi Podjetnik, Tehnološkim parkom, Ljubljanskim 
univerzitetnim inkubatorjem, Zavodom Ypsilon in drugimi.

https://www.linkedin.com/in/peterbruner/

https://www.linkedin.com/in/martdbuh/
https://www.linkedin.com/in/peterbruner/
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Rok Colarič   |  Innovat pro, d.o.o.

Julien Coustaury  |  Fil Rouge Capital

Rok je izkušeni podjetnik, ki zna oceniti 
tržni potencial projektov in snovati 
inovativne projekte oziroma produkte.

Podjetnik na področju telekomunikacij in 
soustanovitelj ABC Growth VC in  
Fil Rouge Capital.

Rok Colarič je CEO in ustanovitelj podjetja, ki je na globalni trg lansiral Sleepy Bottle, 
napravo za pripravo svežega adaptiranega mleka za otroke v nekaj sekundah. Rok 
ima izkušnje na področju raziskave trgov, izdelave in izvedbe predstavitev ter pogajanj 
s potencialnimi partnerji in strankami. Zna oceniti tržni potencial projektov, snovati 
inovativne projekte oziroma produkte in prototipirati, pripraviti finančne projekcije.

Pozna svetovne baze intelektualne lastnine, na podlagi katerih ugotavlja obstoječe 
stanje intelektualne lastnine, pripravljal je tudi patentne dokumentacije. Spozna se na 
pridobivanje investicij, lansiranje izdelka na domačem in tujih trgih ... Rok v vsaki težavi 
vidi že rešitev in tudi poslovno priložnost. Svoje znanje in izkušnje, tako iz startup sveta kot 
iz sveta večjih podjetij, rad deli z zagonskimi podjetji, ki se ukvarjajo s fizičnimi produkti.

Julien Coustaury ima za sabo že več kot 20 let poslovnih izkušenj na vodilnih položajih. 
Delal je v več kot 80 državah na petih celinah in posredno ali neposredno sodeloval pri 
1.7 mrd.EUR finančnih transakcijah. V začetkih kariere se je ukvarjal s postavitvijo mobilnih 
omrežij ter v sklopu tega ustanovil tudi nekaj telekomunikacijskih podjetij. Kot aktiven 
soustanovitelj je bil s startupom DoubleRecall prisoten v Ycombinatorju S11, prav tako pa 
pomagal tudi pri ustanovitvi ABC Pospeševalnika in njihove veje VC sklada ABC Growth.
Skupaj s svojim poslovnim partnerjem Rogerjem Boltom je preko sklada tveganega 
kapitala Fil Rouge Capital vložil že v več kot 40 podjetij v SEE regiji. V zasebnem življenju 
rad smuča na snegu in vodi, goji olive za olje in zbira dobra vina.

https://www.linkedin.com/in/rok-colarič/

https://www.linkedin.com/in/juliencoustaury/

https://www.linkedin.com/in/rok-colarič/
https://www.linkedin.com/in/juliencoustaury/
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Gregor Cuzak  |  samostojni svetovalec

Podjetnik, strokovnjak za marketing, filozof 
ter svetovalec startupom.

Gregor Cuzak se ukvarja z marketingom, pri čemer daje poudarek financam. Kariero 
je pričel v oglaševanju (1996), nato je soustanovil startup (2006), nato pa je postal 
samostojen svetovalec za marketing (2012). Posebnost njegovega dela je vnašanje 
številk v nepredvidljivi svet marketinga, bodisi pri načrtovanju donosov iz investicij 
v posamične marketinške kampanje (ROMI), do celovitih poslovnih načrtov. O tem 
tudi občasno predava. Njegove reference so: Mayer McCann, iTivi, Tuš, mimovrste=), 
Marand, Atlantic Grupa. 
 
V zadnjih letih se je pretežno posvetih inovacijam v zdravstvu, soustanovil je skupnost 
HealthDay.si in je tudi koordinator v European Connected Health Alliance. Njegov 
osebni posebni projekt je Woodster Bikes.

Tadej Černivec  |  IPRC d.o.o.

Strokovnjak na področju intelektualne 
lastnine in registracije blagovnih znamk.

Tadej je svojo kariero pričel kot vodja projektov na 
Tehnološki agenciji Slovenije, nadaljeval pa kot 
vodja projetkov v organizaciji SPIRIT, kjer je skrbel za 
pripravo novih mednarodnih projektov za področje 
intelektualne lastnine. Leta 2013 je ustanovil lastno 
podjetje IPRC, ki se ukvarja s svetovanjem in pomočjo 
podjetjem pri vprašanjih glede intelekutalne lastnine 
in blagovnih znamk.

Kot izkušen mentor s svojim domenskim znanjem 
je v zadnjih letih prisoten v programih ABC 
Acceleratorja, Saša inkubatorja in Primorskega 
tehnološkega parka, svetoval pa je že podjetjem, kot 
so Ekosaja, Palačinka, Viar, Teampag in Bride.si.

https://www.linkedin.com/in/tadej-cernivec/

https://www.linkedin.com/in/tadej-cernivec/
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Anita Česnik Mažgon  |  Oblikovanje in izdelava Dekorja

Anita Mažgon je podjetnica z znanji 
ustanovitve spletne trgovine in prodaje 
na Etsy-ju.

Anita je ustanoviteljica podjetja All Little Rockstars, s katerim se predstavlja na 
Handmade platformi Etsy in Amazon Handmade. Od 2017 redno predava na 
temo prodaje na Etsy, postavitve spletne trgovine na Etsy, Amazon Handmade 
in Weebly ter sodeluje kot mentorica v projektu SIO v več podjetniških 
inkubatorjih. Svojo pozornost posveča ustvarjalcem, ki se trudijo s svojimi izdelki 
prodreti na tuj trg.

Rado Daradan  |  Mali junaki

Rado je soustanovitelj Malih junakov, 
market leaderja v že 6 državah po svetu. 

Rado je soustanovitelj uspešnega podjetja, ki ga v Sloveniji poznamo pod imenom Mali 
junaki, v tujini pa Hooray Studios. Zadnjih 6 let je imel ključno vlogo pri širitvi podjetja 
iz štirinajstih na 120 članov ekipe in uveljavitvi kot vodilnega na trgu v 6 državah po 
vsem svetu. Samo v letu 2018 so prodali skoraj pol milijona unikatnih knjig in ustvarili 12 
milijonov evrov prihodkov.

Rado ima široko znanje o vseh vidikih delovanja podjetja in je spreten odločevalec. Kot 
direktor podjetja skrbi za nemoteno delovanje vseh procesov v ozadju – od produkcije, 
tiska in podpore kupcem do vodenja financ.

https://www.linkedin.com/in/rado-daradan-b7a0238a/

https://www.linkedin.com/in/anita-cesnik-mazgon/

https://www.linkedin.com/in/rado-daradan-b7a0238a/
https://www.linkedin.com/in/anita-cesnik-mazgon/
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Aljoša Domijan  |  Gambit Trade, Aguatera

Aljoša je partner v podjetju Gambit 
trade, ki upravlja eno največjih slovenskih 
spletnih trgovin enaa.com.

Aljoša Domijan je serijski podjetnik, startup investitor in mentor. Aljoša je partner v podjetju 
Gambit trade, ki upravlja eno največjih slovenskih spletnih trgovin enaa.com, prav tako 
pa direktor podjetja Aguatera, ki deluje na področju vsebinskega marketinga. V 20 letih 
spletnega poslovanja so njegova podjetja ustvarila več kot pol milijarde evrov prometa.
Aljoša deluje tudi kot predsednik organizacije G plus Quant, ki povezuje investitorje 
ter startup podjetja. Aktivno deluje kot mentor v ABC pospeševalniku in poslovni 
angel. Investiral in uspešno je izstopil iz podjetja Viberate ter investiral v številna druga 
podjetja v Sloveniji in Evropi. Leta 2016 je prejel nagrado za najboljšega mentorja v ABC 
pospeševalniku.Svoje podjetniško delovanje dopolnjuje z družbenimi aktivnostmi, saj je 
v preteklosti deloval kot podpredsednik Slovenskega društva Informatika, predsednik 
Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, član 
sveta Zavod IAB Slovenija (IAB - Interactive Advertising Bureau), predsednik žirije WEBSI in 
predavatelj na Netfork spletni akademiji.Njegove kolumne s področja podjetništva, trženja 
in uporabe novih tehnologih lahko prebirate v najuglednejših slovenskih medijih,  
vključno s Financami.

https://www.linkedin.com/in/aljo%C5%A1a-domijan-9113a849/?ppe=1

Vida Dolenc Pogačnik  |  AmCham Slovenija

Vida Pogačnik Dolenc ima bogate 
izkušnje s povezovanjem podjetnikov in 
multinacionalk.

Vida Dolenc Pogačnik že več kot 15 let sodeluje z mednarodnimi korporacijami in 
slovenskimi podjetji različnih velikosti ter pri povezovanju podjetnikov in mulitnacionalk. 
Verjame, da je Slovenija lahko bolj konkurenčna na področju stimulativnega davčnega 
okolja, fleksibilnega trga dela in vlaganja v lastno znanje in razvoj. Blizu sta ji podjetniška 
miselnost in sodelovanje univerz z gospodarstvom, kot ga poznajo v ZDA. Zadnjih 6 let vodi 
poslovne in razvojne delegacije v ZDA, ki pomagajo slovenskim podjetjem vseh velikosti 
razmišljati “out of the box”, spoznati najnovejše tehnologije in prebojna podjetja ter nove 
poslovne modele. Pri razvoju trga ZDA za slovenska podjetja sodeluje z razvijalci trga in 
svetovalci za različna področja, zadnjih nekaj let je glavni kreator Boot Camp USA delavnic.

https://www.linkedin.com/in/vida-dolenc-poga%C4%8Dnik-87358b3b/

https://www.linkedin.com/in/vida-dolenc-poga%C4%8Dnik-87358b3b/
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Nina Dremelj  |  Poslovni angeli Slovenije

Branko Drobnak  |  Poslovni angeli Slovenije

Izkušena upravljavka podjetij, mentorica 
in podjetnica in investitorka z močnimi 
kompetencami v poslovnih strategijah, ki s 
svojim delovanjem dviguje vrednost podjetjem.

Znan in izkušen podjetnik, ustanovitelj 
investicijske hiše Poteza, investitor ter 
ustanovitelj in predsednik poslovnih 
angelov Slovenije.

Nina Dremelj je predsednica Poslovnih angelov Slovenije. Njena največja strast je pomagati 
podjetnikom, da njihove ideje spremenijo v prava, uspešna podjetja. V zadnjih 5 letih je investirala v 
več kot 16 startup podjetij, tako slovenska kot tuja in pomagala skleniti več kot 40 dodatnih investicij 
v vrednosti 40+M. Trenutno je predana tudi svojemu podjetju Alita Capital, kjer so pravi vlagatelji - 
relativno majhne zneske ter veliko svojega časa in znanja vlagajo v izjemno zgodnje ustanovitelje oz. 
ustanavljanje ekip s trajno voljo za oživitev inovativnih projektov.

V preteklosti je bila solastnica in uspešno vodila švicarski seed sklad AlpVent AG. Leta 2021 je pod 
okriljem poslovnih angelov pomagala ustanoviti prvi sklad tveganega kapitala daFUND, ki ga 
podpirajo poslovni angeli Slovenije, v katerem je vlagateljica in članica investicijskega odbora.

Branko Drobnak je ustanovitelj in predsednik kluba Poslovnih angelov Slovenije, ki ga je ustanovil 
leta 2007 in ki povezuje slovenske startupe z investitorji. širši javnosti je znan tudi kot ustanovitelj 
in direktor borznoposredniške hiše Poteza, ki jo je ustanovil leta 1992, ko je bil vlagateljski trg 
pri nas še v povojih, sedaj pa je aktiven v podjetju Arima ter kot član upravnega odbora podjetja 
Alta, katerega je pred kratkim prevzela banka BKS. Kot svetovalec svetuje večim podjetjem, 
ter je aktivno vključen v svetovalne odbore podjetij Acies Bio, X8 in Agencije za pospeševanje 
likvidnosti APL.Kot poslovni angel aktivno svetuje mladim podjetnikom in investira v startupe, 
kot posameznik ali pa v sodelovanju z drugimi poslovnimi angeli. Med njegovimi prejšnjimi 
investicijami pa so na primer podjetja kot so Acies Bio in Double Recall. V zadnjih letih pa je med 
drugim svetoval in svetuje podjetjem DS Meritve, Datainfo, SparkLPG, Redstart Instrumentation 
in GlobalCore. Branko je izjemno aktiven, vedoželjen in zanimiv človek, ki pa se v svojem prostem 
času rad sprosti kje pod soncem na valovih ali pa v prijetni družbi ob dobri hrani.

https://www.linkedin.com/in/nina-dremelj-a507795a/

https://www.linkedin.com/in/brankodrobnak/

https://www.linkedin.com/in/nina-dremelj-a507795a/
https://www.linkedin.com/in/brankodrobnak/
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Miha Fabjan  |  SmartNinja

Direktor in solastnik šole 
programiranja SmartNinja, ki je 
prisotna v EU, ZDA in Kanadi. 

Miha Fabjan je od ustanovitve podjetja leta 2015 pa do danes z ekipo uspešno 
preoblikoval SmartNinjo v franšizni model ter se tako razširili preko franšiznih 
partnerjev. SmartNinja je danes prisotna na 15+ trgih v EU, ZDA in Kanadi. Prav tako 
podjetje vodi lastne enote v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji s full-time remote ekipo.

Miha je zagovornik lean pristopa, bootstrappinga in optimizacije poslovnih 
procesov. Mladim podjetjem lahko pomaga pri širitvi na tuje trge preko 
franšiznega modela. Prav tako pa lahko pomaga na področjih prodaje, marketinga 
in optimizacije poslovnih procesov..

https://www.linkedin.com/in/miha-fabjan-b0558352/

Uroš Ferjančič  |  AgroMedica

Izkušen podjetnik, vodja prodaje v več 
znanih slovenskih podjetjih ter ustanovitelj 
in direktor podjetja AgroMedica.

Uroš je ustanovitelj in direktor podjetja AgroMedica, kjer se ukvarjajo z 
agronomsko analitiko in prodajo ter razvijajo inovativne izdelke namenjene 
kmetijstvu. Svojo kariero je pričel v različnih prodajnih vlogah v korporaciji 
Hidria, Plama in Tekstina. Leta 2013 je postal vodja pisarne za prenos tehnologij 
(ILO) Univerze v Novi Gorici, kjer je bil tudi izbran v komisijo pri ocenjevanju 
najbojših 10 poslovnih načrtov za izbor najboljšega startup podjetja v Sloveniji. 
Kot mentor je svoje organizacijske, vodstvene, prodajne in marketinške 
sposobnosti med drugim prenesel na mentorirana podjetja Bitnot, Tuam, 
Si.LOG, Su-Sad, Ferba in številna druga.

https://www.linkedin.com/in/uros-ferjancic-08a26548/

https://www.linkedin.com/in/miha-fabjan-b0558352/
https://www.linkedin.com/in/uros-ferjancic-08a26548/
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Martin Fišer  |  Nova komunikacija

Luka Ferlan  |  SportsRadar

Martin Fišer je strokovnjak za vpeljevanje 
Kaizen in lean metodologije v podjetja.

Izkušen razvijalec programske opreme in 
UX ter soustanovitelj podjetij Klika 
in Stribog.

Martin je ustanovitelj podjetja Nova Komunikacija, znotraj katerega se ukvarja 
s svetovanjem na področju vitke proizvodnje, Kaizen metodologije in vodenja 
timov. Svetoval je že številnim podjetjem, med njimi so Škrlj, Iskra Mehanizmi, 
Unior, Iskraemeco in druga.

Za njim je 20 let delovnih izkušenj, pri čemer je organiziral in vodil klicne 
studie z do 70 zaposlenimi, vodil projekte, izobraževalne seminarje, ustanavljal 
podružnice v tujini, optimiziral delovna mesta, digitaliziral proizvodno 
dokumentacijo, izdeloval podatkovne modele, vpeljeval Scrum metodologijo, ...
Pomaga vam lahko pri vpeljevanju Kaizen in lean metodologije, vodenju 
projektov ter  optimizaciji procesov.

Luka je izkušen razvijalec programske opreme, ki je svojo pot pričel kot projektni 
vodja v podjetju Konto, nadaljeval pa kot razvijalec programske opreme v 
podjetjih Hermes Softlab in StorScape. Kot soustanovitelj je bil udeležen pri 
nastanku podjetij Klika in Stribog, kjer je aktiven še danes. S svojim bogatim 
znanjem in izkušnjami iz industrije najraje pomaga startupom v idejnih fazah, 
pri vzpostavitvi uporabniške izkušnje, svetovanju pri razvoju programske opreme 
ter vodenju ekipe.

https://www.linkedin.com/in/martin-fi%C5%A1er-b782633/

https://www.linkedin.com/in/luka-ferlan-199982/

https://www.linkedin.com/in/martin-fi%C5%A1er-b782633/
https://www.linkedin.com/in/luka-ferlan-199982/
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Matjaž Fortič  |  Xenon forte

Cica Gajić Grabovac  |  Ulla Labs d.o.o.

Matjaž Fortič ima raznolika znanja in 
veščine, tako z vodenjem prodajnih ekip 
kot z vodenjem razvoja novih projektov ter s 
kriznim vodenjem in prestrukturiranjem.

Izkušena markentingašica in 
soustanoviteljica podjetja Ulla Labs ter 
podjetja DietPoint.

Rdeča nit zelo razgibane kariere Matjaža Fortiča je vodenje podjetij in prodaje v različnih 
branžah od informatike preko telekomunikacij do energetike in trgovine. Matjaž znanje in 
izkušnje, ki so se nabrale na tej poti, nenehno dopolnjuje in med seboj dobro kombinira.

Večji del svoje kariere je bil neposredno in intenzivno v stikih s tujimi partnerji, zato so 
njegove mednarodne izkušnje ena od pomembnejših kompetenc. Ima tudi izkušnje z 
vodenjem prodajnih ekip in partnerskih mrež, z vodenjem razvoja novih projektov, kakor 
tudi s kriznim vodenjem in prestrukturiranjem. Matjaž je suveren in komunikativen, 
zna motivirati, nadzirati, usmerjati. Ima izkušnje in reference s področja korporativnega 
upravljanja (vodstveni položaj v Skupini Iskratel in član nadzornega sveta ter predsednik 
revizijske komisije Pošte Slovenije).

Danes je Matjaž izvršni direktor podjetja Xenon forte, ki se ukvarja z distribucijo in prodajo 
izdelkov informacijske in komunikacijske tehnologije ter s storitvami na tem področju, 
sočasno pa je tudi član nadzornega sveta Pošte Slovenije.

Cica Gajić Grabovac je izkušena markentingašica in soustanoviteljica podjetja 
Ulla Labs ter podjetja DietPoint. V preteklosti je zasedala mesto direktorice 
marketinga v podjetju SimpLabs, mesto HQ produktne vodje v podjetju Krka 
ter kot PR svetovalka za podjetje Futura PR.S svojimi bogatimi izkušnjami v 
marketingu in PR, svojo marljivostjo, vestnostjo in ciljno usmerjenostjo pomaga 
startup podjetjem in mladim podjetnikom do preboja na trg.

https://www.linkedin.com/in/matjaz-fortic-b542066/

https://www.linkedin.com/in/cicagg/

https://www.linkedin.com/in/matjaz-fortic-b542066/
https://www.linkedin.com/in/cicagg/


21#STARTUPPLUSPROGRAM

SEZNAM MENTORJEV

Jakob Gajšek  |  Ljubljanski univerzitetni inkubator

Del ustanovne ekipe ABC Acceleratorja 
in sedanji direktor Ljubljanskega 
Univerzitetnega Inkubatorja.

Jakob je eden od ustanovnih članov ABC Acceleratorja in velja za poznavalca 
startup sveta. Septembra 2018 pa je bil imenovan na mesto direktorja 
Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja. Jakob je predan gradnji startup 
ekosistema, išče ljudi z idejami, jih izobražuje in jih povezuje z že uveljavljenimi 
podjetniki. Startupom v semenski fazi lahko med drugim pomaga z izgradnjo 
in optimizacijo poslovne strategije, svetuje pri investicijah in prodajah podjetij 
ter pomaga pri razvoju poslovanja. V svojem prostem času rad prebere kakšno 
dobro knjigo, obišče umetniško galerijo ali pa osvoji kakšnega od vrhov naših 
hribov. Če le gre, se v službo vozi s kolesom, vsekakor pa (skoraj) vedno oblečen v 
fin škotski karo.

https://www.linkedin.com/in/jgajsek/

Andraž Gavez  |  Moja Čokolada

Andraž Gavez je spletni trgovec z več kot 
10-letnimi izkušnjami, tudi v Outfit 7 in 
Studiu Moderna.

Andraž je soustanovitelj uspešne spletne trgovine mojacokolada.si in najhitreje 
rastočega fulfilment centra v regiji Fully.  Za njim je že več kot 10-let izkušenj na 
področju spletne prodaje. Je aktiven poslovni mentor različnim podjetjem in 
predsednik društva Spletnih trgovcev.

V preteklosti je sodeloval s podjetji, kot so Outfit7, Studio Moderna, Formitas, 
Žurnal24, in jih spoznal “od znotraj”. Zelo sproščen in enostaven digitalni 
ekspert, s 5-letno prakso remote dela..

https://www.linkedin.com/in/andrazgavez/

https://www.linkedin.com/in/jgajsek/
https://www.linkedin.com/in/andrazgavez/
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Samo Geršak  |  Tinktank 9

Strokovnjak za marketing in prodajo, 
prejemnik številnih slovenskih in tujih 
nagrad za komunikacijo.

Samo je kreativni direktor v neodvisnem komunikacijskem studiu Tinktank 9 (prej Delikatesa komunikacije) 
in mentor startupom ter majhnim podjetjem. Njegova močna področja so komunikacijske kampanje, 
komunikacijsko čiščenje (vse, kar ustanovitelji ali podjetniki vedo, pa jim je težko povedati v 25 besedah ali manj 
in tako izgubljajo priložnosti pri investitorjih in v prodaji) ter strateško svetovanje (growth hacks, prodaja).
V startupu Lock&Charge je skrbel za marketing in prodajo (produkt električna ključavnica za flote električnih 
koles, upravljana s pametnim telefonom), komunikacijsko strategijo, PR, “investors pitch”.

Pred tem je več kot 20 let deloval kot kreativni direktor v mednarodnih komunikacijskih agencijah Formitas 
BBDO and Luna TBWA, kjer je delal z naročniki, kot so Simobil, Krka, Nissan, Citroen, Spar, NLB, Microsoft, ENI 
Adriaplin, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za kmetijstvo, Tilia, Bayer, Hervis, American Express ... Prejel je več 
kot 50 mednarodnih in slovenskih nagrad za komunikacijo: EFFIE - nagrada za učinkovitost v marketinških 
komunikacijah, Zlati boben, mednarodni festival kreativnosti, Top Ten Disruption Award - TBWA izbor kampanj 
leta, SEMPL - mednarodni medijski festival, BalCannes - regionalna nagrada za kreativnost, SOF - slovenski 
festival kreativnosti, MM award - nagrada Marketing Magazina za kreativno odličnost. 

V zadnjih letih je svetoval podjetjem Waboost, Remigo in Codebrainer.

https://www.linkedin.com/in/samo-gersak-05b4a0b/

Matej Golob  |  CorpoHub

Vodilni partner v CorpoHubu, nekdanji  
IBM “executive”, soustanovitelj 30Lean ter 
eden od pionirjev vitkega in agilnega 
inoviranja v Sloveniji.

Matej je nekdanji IBM “executive” in trenutni vodilni partner v CorpoHubu. Računalničar, ki ga je 
potegnilo v svet ekonomije in financ. Leta 2013 je z Lojzetom Bertonceljem soustanovil podjetje 
30Lean in tako kot pionir vstopil na trg vitkega in agilnega inoviranja ter metodologijo “Lean 
Startup” uspešno širil in uvajal tako v korporacije kot v inovativna zagonska podjetja. Kot dinamična 
“can do” oseba z izkušnjami v panogah e-trgovine, IT-ja, okolja in energetike ter poslovnega 
svetovanja je že vrsto let iskan in priljubljen startup mentor. Skupaj z Lojzetom sta aktivno 
sodelovala tudi pri nastajanju prevoda knjige Running lean (Delaj vitko).

https://www.linkedin.com/in/matejgolob/?originalSubdomain=si

https://www.linkedin.com/in/samo-gersak-05b4a0b/
https://www.linkedin.com/in/matejgolob/?originalSubdomain=si
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Mihael Gornik  |  Dewesoft

Eden prvih zasavskih podjetnikov, vodja 
projektov pri Dewesoft in svetovalec v RCR 
Zagorje ter Katapult.

Mihael Gornik je svojo hardware kariero začel kot direktor v podjetju DIOTEC 
d.o.o, ki se ukvarja s proizvodnjo polprevodnikov. Nato je svojo karierno pot 
nadaljeval v podjetju DEWEsoft d.o.o., kjer je zaposlen kot vodja projektov in kot 
menedžer stalnih izboljšav.

https://www.linkedin.com/in/mihael-gornik-049198184/

Enej Gradišek  |  CorpoHub

Vodja pospeševalnega programa pri 
CorpoHubu in certificiran za vodenje 
programov Design Sprint in ScrumMaster.

Enej je aktiven kot vodja pospeševalnega programa in kot Design Sprint 
evangelist pri ekipi CorpoHub, kjer podjetjem pomagajo pri vpeljavi inovativnih 
poslovnih modelov in organizacij v njihove procese. Najraje dela s startup 
ekipami, korporativnimi inovacijskimi ekipami, študenti in podjetniki pri 
pospeševanju razvoja njihovega poslovanja, strategije in procesov. Je odprtih 
misli, strateško orientiran, vedoželjen, dobro organiziran in fokusiran.

https://www.linkedin.com/in/enejgradisek/

https://www.linkedin.com/in/mihael-gornik-049198184/
https://www.linkedin.com/in/enejgradisek/
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Tadej Gregorčič  |  Coherence.io

Ustanovitelj in tehnični direktor podjetja 
Motiviti ter produktni direktor podjetja 
coherence.io.

Tadej je ustanovitelj in tehnični direktor podjetja Motiviti, neodvisnega studia 
za razvoj računalniških iger, oblikovanje in razvoj programske opreme ter 
spletno založništvo. Pri različnih projektih je že sodeloval s podjetji, kot so 
Supercell, Adidas, LG, International Center of Photography in NBC Universal ter 
si tako nabral veliko izkušenj in kompetenc, ki jih sedaj deli s startup podjetji 
ter jim pomaga pri razvoju njihovega produkta. Ima več kot 15 let izkušenj 
pri načrtovanju, oblikovanju in prodaji programske opreme za splet, mobilne 
naprave in igralne konzole. Je specialist za programsko arhitekturo, razvoj iger, 
aplikacij in sistemov za splet, iOS, Android, desktop in konzole. Od leta 2018 
sodeluje tudi pri organizaciji konference SGC: Slovenian Game Conference, ki 
poteka vsako leto jeseni v Ljubljani.

https://www.linkedin.com/in/tadejgregorcic/

Andraž Grahek  |  Capital Genetics

Andraž ima že skoraj 20-letne izkušnje na področju kapitalskih 
trgov, prav tako je že deveto leto ustanovitelj in direktor podjetja 
CAPITAL GENETICS, hitro rastočega butičnega podjetja, dejavnega 
na področju korporativnih in podjetniških financ, vrednotenja ter 
skladov tveganega in zasebnega kapitala v Sloveniji.

Poleg svetovanja večjim klientom iz Slovenije in tujine, so se 
v zadnjih treh letih (najpogosteje pro-bono) usmerjali tudi v 

segment v podjetij v zgodnji fazi rasti (t.i. venture capital), kjer že več let pomagajo 
zagonskim podjetjem, podpirajo scale-up podjetja ter svetujejo večjim podjetjem 
pri investicijah v zagonska podjetja, predvsem na področju semenskega financiranja, 
presoje in vrednotenja podjemov.

Več kot 10 let je deloval kot finančni analitik, upravitelj premoženja investicijskih 
skladov in na koncu kot direktor naložbenega sektorja v družbi KD Skladi, kjer je vodil 
celotno ekipo upraviteljev, ki je upravljala preko 400 milijonov EUR v več  
kot 20 investicijskih skladih.

https://www.linkedin.com/in/andra%C5%BE-grahek-b2681637/

https://www.linkedin.com/in/tadejgregorcic/
https://www.linkedin.com/in/andra%C5%BE-grahek-b2681637/
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Bernard Grum  |  Vouk d.o.o.

Naredite rast sistemsko, s pomočjo 
njegovih izkušenj in zagnanosti startupa.

Fokus mentoriranja je povečevanje vrednosti startupa. Ni univerzalnega odgovora kako, je pa jasen cilj kam 
hočemo priti.  Njegove izkušnje omogočajo startupu, da razume različne opcije, ki jih ima da do cilja pride. 
Hotailors, je leta 2022 pridobil investicijo 23M€ startup s katerim dela od leta 2017. V več startupih je tudi 
pomagal doseči 20x povečanje prodaje ali spremenil način kako se startup loteva rasti.

Če imate jasno sliko kam s svojim startupom ciljate potem se boste sigurno razumeli, drugače pa verjetno ne.

Njegove izkušnje so iz zelo veliko različnih področij, kjer je na začetku svoje kariere bolj spoznaval tehnologijo 
od 2010 pa predvsem biznis. Do 2017 je bil v IBM Slovenija na različnih prodajnih in managerskih in regijskih 
pozicijah. Leta 2015 je bil eden od ustanoviteljev ABC Acceleratorja, s startupi je prvič resno srečal leta 2011, 
ko je Jugoslav Petkovič organiziral SeedCamp v IBM Innovacijskem centru, katerega je vodil.  Od takrat je 
mentoriral več kot 400 startup podjetij.

https://www.linkedin.com/in/bernardgrum/

Andrej Guštin   |  CREA pro

Soustanovitelj 3 podjetij, izkušen na 
področju optimizacije in avtomatizacije 
poslovnih procesov.

Andrej je soustanovitelj 3 uspešnih startup podjetij: CREA, CREAplus in CREApro. Že vrsto let je aktiven v 
projektih prenove poslovnih procesov v zagonskih podjetjih kot strokovni svetovalec s področja poslovne 
analize in upravljanja poslovnih procesov.

Svoje strokovno delo usmerja predvsem v reševanje problemov pri optimizaciji in avtomatizaciji poslovnih 
procesov, povezanih z ustvarjanjem novih produktov, proizvodnjo in digitalizacijo, trženjem ter prodajo, 
vključno s poprodajnimi aktivnostmi obvladovanja reklamacij in servisa.
Andrej je že sodeloval pri več kot 100 projektih prenove poslovnih procesov, je certificiran ISO presojevalec 
ter ima opravljene številne tečaje, tako domače kot tuje, s področja prenove in optimizacije poslovnih 
procesov. Na dosedanji poslovni poti je predaval na več kot 150 seminarjih in konferencah v Sloveniji in v 
tujini, redno pa sodeluje tudi kot zunanji predavatelj z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem ter 
posameznimi fakultetami. 

Kot mentor je že sodeloval s podjetji, kot so Arch vitalic, Pel3o, 4D PRINT in Omisli.si.

https://www.linkedin.com/in/andrej-gu%C5%A1tin-5bb143/

https://www.linkedin.com/in/bernardgrum/
https://www.linkedin.com/in/andrej-gu%C5%A1tin-5bb143/
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Rok Habinc  |  STH Management

Izkušen mentor, podjetnik, partner in 
izvršni direktor sklada STH Management 
ter član vodstva podjetja Strenia.

Rok Habinc je svojo podjetniško pot začel v družinskem podjetju, nadaljeval pa kot vodja 
projektov v podjetju Aktiva MAI svetovanje, del Aktiva Skupine. Vodil je projekte, ki so 
se ukvarjali z nakupi in prodajo finančnih, telekomunikacijskih in IT podjetij. Prispeval je 
k ustanovitvi enega prvih skladov tveganega kapitala v Sloveniji. V letu 2003 je prevzel 
vodenje podjetja SCT Strojegradnja (danes Strenia), ki proizvaja stroje za obdelavo 
mineralov in večje varjene izdelke za trg strojegradnje. V petih letih pod Rokovim 
vodstvom je Strenia podvojila prodajo, začela poslovati z dobičkom in podvojila dodano 
vrednost na zaposlenega. Na področjih vodenja in upravljanja podjetja, razvoja poslovnih 
modelov ter poslovnih marketing strategij je mentoriral podjetja Smart Turn Systems 
(Movalyse), Visionect in Plasmait. Je izvršni direktor in partner v skladu tveganega kapitala 
STH Management, kjer so med drugim investirali tudi v podjetji Smart Turn Systems 
(Movalyse, ki ima zdaj produkt Vigo zavarovanje) ter Visionect.

https://www.linkedin.com/in/rokhabinc/

Tine Hamler  |  Peekster

Soustanovitelj podjetja Peekster in  
alumni programov Wayra UK in 
TechCrunch Disrupt.

Kot soustanovitelj in direktor podjetja Aventa Plus / Peekster Ltd (VB) in 
partner v startup podjetju Bulbshare Ltd (VB) je že 7 let aktivno vpet v globalni 
startup ekosistem v Sloveniji, Veliki Britaniji in ZDA. Med drugim je bil tudi sam 
prejemnik razpisa P2, izkušnje pa je nabiral v okviru pospeševalnika Wyra UK 
in startup dogodka Startup Battlefield (TechCrunch Disrupt). Kot Wayra in TC 
Disrupt alumni že več let sodeluje in kot mentor v okviru SIO RRA Koroška, 
pomaga domačim startupom, pri razvoju poslovne strategije in in prodaje. 
Mentoriral pa je že podjetja, kot so Bulbshare Ltd., Latimer Ltd., AirCam, 
GetEcos in druga manjša podjetja v okviru Wayra UK in RRA Koroška.

https://www.linkedin.com/in/tinehamler/

https://www.linkedin.com/in/rokhabinc/
https://www.linkedin.com/in/tinehamler/
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Martin Hladnik  |  iQwood d.o.o.

Martin je osredotočen na razvoj in uvajanje 
novih produktov, vzpostavitev proizvodnih 
procesov in širjenje poslovanja s pomočjo 
ustanavljanja franšiz.

Martin Hladnik je mentor in soinvestitor v podjetju iz Velike Britanije, ki se ukvarja z obdelavo Big data za 
potrebe risk managementa v varnostnem sektorju. V preteklosti je svetoval proizvodnim in storitvenim 
podjetjem na področju dviga produktivnosti, uvajanja novih produktov.

Za seboj ima 15-letno kariero v avtomobilski industriji, kjer je znanja najprej nabiral v prodaji in vodenju 
projektov, nato pa kot direktor vodil večja proizvodna podjetja, v katerih se je ukvarjal predvsem z vodenjem 
timov, razvojem novih produktov ter optimizacijo proizvodnje s pomočjo robotizacije. Leta 2019 sem je 
pridružil podjetniku Mihi Bogataju, s katerim je kot direktor in solastnik izvedel transformacijo podjetja 
Ekoart hiše, d. o. o., ki je izdelovalo lesene montažne hiše. Podjetje so razdelil na dva dela, pri čemer je 
montažni posel prešel na novo podjetje Ekoart, d. o. o. Staro podjetje so transformirali v startup proizvodno 
podjetje iQwood, d. o. o., ki je trenutno v zaključni fazi združitve s podjetjem Lumar invest, d. o. o. in je 
vodilni slovenski ponudnik montažnih hiš. 

V vmesnem času so v podjetju pridobili pravico do uporabe Evropskega patenta in certifikata ETA za 
izdelavo masivnih lesenih sten iQwood ter izdelali inovativno proizvodno opremo, za katero so s strani GZS-
ja prejeli srebrno nacionalno priznanje za inovacijo leta 2021. Podjetje iQwood je od leta 2021 aktivni član. 

https://www.linkedin.com/in/martin-hladnik-384a3bb/

Boštjan Horjak  |  Liberty International

Boštjan Horjak je ustanovitelj mednarodno 
uspešnega turističnega podjetja Liberty 
International 

Boštjana je po študiju mednarodnih odnosov odneslo v turistične in organizacijske vode ter je v letu 
2001 prevzel podjetje Tao Turizem, leta 2003 pa postal izvršni direktor podjetja Liberty International. 
Tam je skrbel za organizacijo poslovanja, izvedbo finančne operative, pripravo novih turističnih 
produktov in finančno poročanje lastnikom podjetja.
 
Od leta 2006 dalje je solastnik in direktor podjetja Liberty International, ki je iz dveh oseb zraslo na 14 
rednih sodelavcev v štirih državah (Slovenija, Hrvaška, Srbija in Črna gora).

https://www.linkedin.com/in/bostjan-horjak/

https://www.linkedin.com/in/martin-hladnik-384a3bb/
https://www.linkedin.com/in/bostjan-horjak/
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Marko Hozjan  |  TAIA Translations

Marko Hozjan je serijski podjetnik z 
izkušnjami v projektnem vodenju, vodenju 
ekip in organizaciji.

Marko je soustanovitelj več podjetij: marketinške agencije Agencija 101, Startus 
skupina kot nosilec blagovnih znamk Sailsation, Navtični-tečaji.si (zgradil je 
največjo navtično šolo v regiji in podjetje uspešno prodal), največje jezikovne 
šole Jezikovne Akademije in tehnološkega podjetja TAIA INT.

Za njim je že 15 let delovnih izkušenj z vodenjem večjih organizacij in podjetij 
ter vodenjem startupov, zato vam lahko pomaga pri vodenje ekipe, projektnem 
managementu, razvoju in rasti podjetja. Ima izkušnje v mentoriranju podjetij, 
med drugim iz Studia 404 d.o.o. z blagovnimi znamkami Apollo in Space 
invoices ter ekipi, ki stoji za platformo Coolio!

https://www.linkedin.com/in/marko-hozjan/

Rok Hrastnik  |  SENSILAB

Izvršni direktor in član upravnega odbora 
podjetja SENSILAB.

Rok je izvršni direktor v podjetju SENSILAB, kjer skrbi za prisotnost in širitev 
podjetja na Evropskih trgih ter član upravnega odbora podjetja. V preteklosti 
je bil direktor podjetja Iprom d.o.o., soustanovitelj podjetja NeedleFound, 
MarketingStudies.net, Mapyx Ltd ter Donos d.o.o. Rok lahko mlajšim 
podjetnikom med drugim pomaga pri spletnem marketingu, spletni prodaji 
ter spletni analitiki.

https://www.linkedin.com/in/rokhrastnik/

https://www.linkedin.com/in/marko-hozjan/
https://www.linkedin.com/in/rokhrastnik/
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Aljoša Huber  |  IntelPlan

Ustanovitelj svetovalnega podjetja 
IntelPlan in sistemov strategij Od idej do 
rešitev ter izkušeni mentor in svetovalec v 
slovenskem startup ekosistemu.

Aljoša je ustanovitelj sistemov strategij rasti Od idej do rešitev in ustanovitelj 
svetovalnega podjetja IntelPlan. Pred tem je bil direktor startup podjetja Svetloba 
(REFLECTA Group) ter direktor prodaje, marketinga in razvoja storitev Pošte 
Slovenije. Z izkušnjami na področjih razvoja poslovnih modelov, razvoja produktov 
in storitev, prodaje, marketinga, strategij in procesov je kot mentor in svetovalec 
pomagal več kot 90 startupom in podjetjem različnih dejavnosti in velikosti. 
Njegovo poslanstvo je izboljševanje obstoječega stanja podjetij, posameznikov in 
družbe, tako da startupom in podjetnikom pomaga razvijati in uvajati inovativne 
poslovne modele ter jim pomaga doseči naslednje stopnje rasti.

https://www.linkedin.com/in/aljo%C5%A1a-huber-50bb582b/?ppe=1

Matej Humar  |  KIKštarter, Elektrina

Direktor pospeševalnika KIKštarter, izkušen 
manager tehnoloških podjetij z izobrazbo 
na tehničnem in poslovnem področju.

Matej je izkušen manager tehnoloških podjetij z izobrazbo na tehničnem 
in poslovnem področju z dolgoletnimi izkušnjami z razvojem poslovanja in 
vodenju tehnoloških projektov. Zadnjih deset let deluje kot namestnik direktorja 
ter član poslovodstva podjetja Elektrina. V podjetju je odgovoren predvsem za 
poslovni del, sam pa pravi, da so mu še posebej zanimivi izzivi, kjer je potrebno 
ustvarjalno združevati posel in vsebino. Želja po ustvarjanju ga je privedla do 
startupov, kjer je kmalu prevzel vodenje KIKštarter pospeševalnika (KšP). Je tudi 
aktivni član zadruge KIKštarter in se v vlogi mentorja, člana različnih komisij ali 
pa kot predavatelj aktivno udeležuje raznih startup dogodkov.

https://www.linkedin.com/in/matej-humar-2016306?originalSubdomain=si

https://www.linkedin.com/in/aljo%C5%A1a-huber-50bb582b/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/matej-humar-2016306?originalSubdomain=si
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Marko Jagodič  |  ABC Pospeševalnik

EIR (Entrepreneur in Residence) mentor za 
start-upe in scale-upe v programu  
ABC Acceleratorja.

Marko je EIR (Entrepreneur in Residence) mentor za start-upe in scale-upe v 
programu ABC pospeševalnika. Ima veliko izkušenj v inženiringu, razvoju aplikacij, 
svetovanju, vodstvenem svetovanju, upravljanju kakovosti, delu s strankami, s 
prodajo, projektnim vodenjem, nadzorništvom, pogajanjem, mentoriranjem 
in predavanjem.Markova specialiteta so mobilna plačila, varnostne mobilne 
transakcije in mobilno poslovanje v splošnem. Njegova strast pa je učenje novih 
zadev v življenju, dokončanje začetega in prenos izkušenj na druge.

https://www.linkedin.com/in/marko-jagodic-0b8450/

Sašo Jakljevič  |  Coach for Powerfull Results

Nekdanji vodja projektov in vodja 
marketinga v podjetju D.Labs ter 
ustanovitelj lastnega podjetja za 
“coaching” podjetnikov.

Sašo je v preteklih letih deloval kot vodja projektov in vodja marketinga 
v podjetju D.Labs. Nato pa je ustanovil svoje podjetje in se osredotočil na 
izboljševanje podjetniškega potenciala v osebah kot tudi podjetjiških ekipah. 
Z izkušnjami v računalništvu ter osebnim znanjem psihologije in motivacije 
pomaga in svetuje podjetnikom v semenski fazi okoli tem poslovne strategije, 
uporabniške izkušnje in prodaje. Kot mentor je že svetoval podjetjem, kot so 
RSLabs, Microbium, IDL Logistika, elight.ie in licklist.co.uk.

https://www.linkedin.com/in/sa%C5%A1o-jakljevi%C4%8D-90252095/

https://www.linkedin.com/in/marko-jagodic-0b8450/
https://www.linkedin.com/in/sa%C5%A1o-jakljevi%C4%8D-90252095/
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Marjetka Jakob je projektna vodja Pomurskega tehnološkega 
parka z večletnimi izkušnjami. 

Marjetka Jakob  |  Pomurski tehnološki park

Projektna vodja v Pomurskem 
tehnološkem parku.

 https://www.linkedin.com/in/marjetka-jakob-34ba93158/

Igor Jakomin  |  CargoX Ltd

Coach, mentor in svetovalec z več kot 25 
let izkušenj v mednarodnem poslovanju.

Že več kot 25 let nabira izkušnje na področju oskrbovalnih verig. Trenutno opravlja 
funkcijo Namestnika glavnega direktorja start-up podjetja CargoX. Podjetje je 
revolucionarni ponudnik rešitev na področju veriženja blokov – poznano kot 
blockchain - za logistično industrijo in mednarodno trgovino.

Pred tem je, od ustanovitve dalje, v podjetju opravljal tudi funkcijo Direktorja 
razvoja poslovanja in kasneje Operativnega direktorja podjetja. V tem obdobju je 
CargoX ustvaril in digitalno prenesel prvo pomorsko nakladnico (kot vrednostni 
papir) na blockchain tehnologiji v zgodovini ter razvil blockchain platformo 
za varen prenos dokumentov in podatkov, ki je prinesla številne mednarodne 
nagrade in priznanja (najbolj znana je zmaga na start-up tekmovanju 
mednarodne organizacije IRU – International Road Union iz Ženeve leta 2018. 
IRU je globalna panožna zveza nacionalnih združenj članic in pridruženih članov 
v 73 državah na 5 celinah, ki zastopa interese prevoznikov tovornjakov, taksijev in 
avtobusov po vsem svetu).

Igor Jakomin je v CargoX sodeloval pri podpisu pogodbe z Vlado Republike Egipt 
za vzpostavitev sistema ACI (Advance Cargo Information). 

https://www.linkedin.com/in/igor-jakomin-30974a5/

 https://www.linkedin.com/in/marjetka-jakob-34ba93158/
https://www.linkedin.com/in/igor-jakomin-30974a5/
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Čedomir Jakovljević  |  Infotehna

Ustanovitelj podjetja Infotehna - 
prejemnice gazele, izkušen podjetnik  
in svetovalec.

Čedomir Jakovljević je univ.dipl.ing.elektr. in ima MBA univerze Clemson, ZDA. 
Ves čas svoje poklicne poti se je ukvarjal  z razvojem različnih informacijskih 
sistemov,  z industrijskimi in poslovnimi  procesi v farmaciji, avtomobilski 
in računalniški industriji. Fokusiral se je na razvoj upravljanja dokumentov 
in procesov v okoljih, ki poslujejo pod strogo zakonsko regulativo, kot so 
farmacija, banke in državni organi. Po upokojitvi aktivno deluje kot mentor 
v okviru CEED in je član Kluba poslovnih angelov Slovenije. Investiral je v več 
startupov.Kompetence ima na področju obvladovanja rasti podjetja, prodiranja 
na tuje trge, financiranja in marketinga high-tech izdelkov in storitev. Je 
avtor prispevkov iz področja vodenja procesov, projektov implementacije in 
upravljanja dokumentov.

Miha Jereb  |  Prodajno izobraževanje

Podjetnik z veliko izkušnjami spletne 
prodaje, soustanovitelj oglasnika 
podarimo.si in tačaja kakoprodati.si.

Miha se s spletno prodajo ukvarja že vse od leta 2008, ko je že v prvih mesecih 
prodal 400 parov mestnih derez. V letu 2012 je preko spleta prodal več kot 10.000 
radar detektorjev, nekaj let za tem pa še več deset tisočev izdelkov za nego telesa. 
Med njegovimi spletnimi aktivnostmi je tudi spletni oglasnik Podarimo.si, ki ga 
je s svojim prijateljem ustanovil leta 2007. S svojim znanjem svetuje mladim 
podjetnikom, ki jih zanima prodaja na spletu, v okviru podjetniških krožkov in 
startup vikendov fundacije Ustvarjalnik. Med svetovana podjetja šteje  
Zen Egg in Doggy Lilly.
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Tomaž Jug  |  FasterCapital

Podjetnik z več kot 17 leti izkušenj, 
ustanovitelj Hexapad in član vodstvenih 
ekip Beezway in Editor.

Tomaž Jug je podjetnik z več kot 17 leti izkušenj s področij razvoja spletnih 
produktov in podjetij. Trenutno deluje kot ustanovitelj podjetja Hexapad, izvršni 
direktor podjetja Beezway in član vodstvene ekipe podjetja Editor, kjer se 
ukvarjajo z razvojem produkta, blagovnih znamk in franšizingom. Je strokovnjak 
za razvoj poslovanja startupov, spletnega razvoja in oblikovanja, uporabniške 
izkušnje, programiranja, poslovnega razvoja aplikacij ter franšizinga. Aktivno 
sodeluje s Primorskim tehnološkim parkom kot ocenjevalec in svetovalec za 
vrednotenje projektov. Kot predavatelj nastopa na podjetniških konferencah, 
na področju inoviranja pa je prejel že več priznanj Gospodarske zbornice, za 
spletne projekte pa tudi več priznanj Netko.

https://www.linkedin.com/in/tomazjug/?ppe=1

Matjaž Jug  |  ETC Adriatic

Podjetnik, startup predavatelj, soustanovitelj 
prostora za sodelo KIKštarter, član 
pospeševalnika KIKštarterja in lastnik 
podjetja ETC Adriatic.

Matjaž je podjetnik, startup predavatelj, soustanovitelj prostora za sodelo 
KIKštarter, član pospeševalnika KIKštarterja in lastnik ETC Adriatic - agencije 
za korporativne dogodke. Svoj prvi startup je ustanovil leta 2011, ko je z ekipo s 
pomočjo razpisa P2 izgradil rešitev za rezervacijo kampov. Za tem je svojo pot 
nadaljeval v turizmu kot ustanovitelj podjetja ETC Adriatic in v startup svetu kot 
pobudnik in ustanovitelj coworking prostorov KIKštarter. Je tudi član komisije 
pospeševalnika KIKštarter, kjer sodeluje pri izboru startup idej. Startupom v 
zgodnjih fazah najraje pomaga pri oblikovanju produktov, razvoju poslovanja in 
prodaje ter pri vprašanjih glede turizma, sodeloval in mentoriral pa je že podjetja, 
kot so Bevo, Sleepy bottle, BeLife kombucha, Gaia Naturelle, Vigoshop in druge.

https://www.linkedin.com/in/matjaz-jug-9b089971/

https://www.linkedin.com/in/tomazjug/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/matjaz-jug-9b089971/
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Mark Kalin  |  1337Works

Podjetnik, predavatelj, mentor, 
direktor švedskega sklada tveganega 
kapitala, menedžer. 

Mark trenutno opravlja funkcijo direktorja v švedskem investicijskem skladu 1337Works in direktorja 
švedskega podjetja Estable AB, ki revolucionizira industrijo konjskih dirk. Je strokovnjak za vzpostavitev 
inovacijskih ekosistemov in transformacij organizacij, poslovni svetovalec in podjetnik, projektni 
menedžer in strokovnjak za oblikovanje učinkovitih ekip, ki delujejo na daljavo.
 
Deluje tudi kot član upravnega odbora pri Poslovnih angelih Slovenije. S svojimi znanji in izkušnjami je 
pomagal že več podjetjem, med drugim tudi Eligmi, OriginTrailu in Gardnerju.

V preteklosti je bil vodja poslovnega razvoja v podjetju GenePlanet, vodilnem evropskem ponudniku 
inovativnih zdravstvenih in življenjskih rešitev, ki temeljijo na preventivnem genetskem testiranju. Mark 
Kalin je bil tudi namestnik izvršnega direktorja in vodja inovacij ter novih tehnologij v družbi BTC, kjer je 
pomagal preoblikovati BTC City v inovativno, pametno mesto.

https://www.linkedin.com/in/mark-kalin-m-sc-4377884b/

Martina Tia Kariš  |  Triomin d.o.o.

Martina Tia Kariš je svetovalka za poslovno 
svetovanje z izkušnjami v B2B.

Martina je podjetnica, ki je v 20 letih dobro spoznala ekosistem mikro podjetij ter vzpone 
in padce startupov. 

Danes je vodja financ v podjetju Triomin d.o.o. in hkrati pomaga podjetjem pri širitvi 
poslovanja ter sklepanju novih poslov.

Ima večletne izkušnje na področju računovodstva. S pridobljenimi znanji lahko pripomore 
k boljšemu poslovanju podjetja. Ena izmed najbolj pomembnih veščin, ki jim dnevno 
posveča veliko pozornosti, so finance. 

Hkrati tudi sodeluje s finančnimi inštitucijami pri pridobitvi finančnih sredstev.

https://www.linkedin.com/in/tilenkegl/

https://www.linkedin.com/in/mark-kalin-m-sc-4377884b/
https://www.linkedin.com/in/tilenkegl/
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Tilen Kegl  |  Visionect d.o.o.

Izkušen markentingaš, ki je do uspeha 
pomagal kar 11 “crowdfunding” 
kampanjam in 2 ICO-jem

Tilen Kegl je izkušen markentingaš, ki verjame v holističen pristop marketinških kanalov, 
kot so socialni mediji, vsebina, PR in SEO. S svojim pristopom in svetovanjem je pomagal 
kar 11-im kampanjam za množično financiranje (crowdfunding), med katerimi sta tudi 
dve izmed najbolj uspešnih v tem delu Evrope, ter 2-em ICO-jem. Skupaj je tako svetoval 
in pomagal podjetnikom do $10.000.000 sredstev. Startup podjetjem in mladim 
podjetnikom tako pomaga pri marketinški strategiji, koncipiranju in ustvarjanju viralnih 
Facebook videjev ter celostnih oglaševalskih kampanjah.

https://www.linkedin.com/in/tilenkegl/

Mirjam Kepic   |  Acceptus d.o.o

Mentorica na področju kadrovanja, 
prodaje, PR-ja in poslovnih strategij, z 
bogatimi podjetniškimi izkušnjami.

Mirjam je manager delovne sreče z bogatimi izkušnjami na področju coachinga, 
kadrovanja, postavitve strukture podjetja, organizacije dobrega teama, motivacije, 
vizije in poslanstva podjetja, prodaje, PR-ja in pridobivanja nepovratnih sredstev. Zelo 
dobro obvlada tudi kreativno pisanje in vsebinski marketing. 

Je članica svetovalnega odbora družbe Anticus (Sixt rent-a-car) in desna roka 
direktorja, kot zunanja izvajalka pa skrbi tudi za ekipo. Za podjetje je uspešno 
poiskala tudi strateškega investitorja. Hkrati se ukvarja s coachingom lastnikov in 
vodstvenega kadra in je pridobila Certifikat za managerja delovne sreče.

V 20-letni karieri je pridobila pester nabor izkušenj, sprva na radiu Hit kot novinar, 
urednik, moderator, nato kot vodja stikov z javnostmi (PR). Leta 2010 je odprla lastno 
podjetje Privoščite d.o.o. (www.privoscite.si), ki ga je leta 2018 uspešno prodala.

https://www.linkedin.com/in/mirjam-kepic-5700ab62/

https://www.linkedin.com/in/tilenkegl/
https://www.linkedin.com/in/mirjam-kepic-5700ab62/


36#STARTUPPLUSPROGRAM

SEZNAM MENTORJEV

Lucia Lučka Klanšek  |  LLK, Ilc

Podjetnica, investitorka, svetovalka 
in mentorica.

Lucia je ustanovila in vodila več uspešnih slovenskih ter ameriških podjetij, 
vključno z Nektar, Easy4Busy, and LLK. Študirala je ekonomijo, pri 18. pa že 
zajadrala v podjetniške vode - oče ji je podaril štiri kavne avtomate in v kratkem 
ji je uspelo njihovo število dvigniti 100 (postavila jih je v vse večje tovarne v 
Sloveniji). Avtomate za kavo je po 17. letih prodala enemu od zaposlenih, sama 
pa ustanovila podjetje Nektar. To je bilo v 90-tih eno najhitreje rastočih podjetij 
v Sloveniji, ki je s svojimi točilnimi napravami za negazirane pijače že razstavljalo 
na sejmih v Ameriki in na Japonskem. V 2004 je podjetje prodala in se preselila 
v New York.

Podjetje Easy4Busy je ustanovila skupaj s sinom Nikom, s katerim sta v 3 letih 
uspela zgraditi prepoznavno mednarodno podjetje. Podjetje je bile eno izmed 
prvih, ki je prehranske produkte (smutije) prodajalo preko spletne trgovine. 
Njihova distribucijska mreža je obsegala preko 600 trgovin v ZDA.

V 2008 je ustanovila fundacijo Slovenija4You, s katero je želela povezati 
uspešne Slovence doma in po svetu z ameriškimi podjetniki, mladim v Sloveniji 
pa približati podjetništvo. Women Economic Forum ji je v2017 kot priznanje za 
njeno delo podarilo nagrado Women of the Decade Award. 

V 2008 je ustanovila tudi svetovalno in investicijsko podjetje LLK, specializirano 
za družinsko in žensko podjetništvo. Investira in svetuje podjetjem, ki delujejo 
na področju prehrane, električnih vozil, modne industrije, pa tudi z nevladnimi 
organizacijami. Partner podjetja je Harvard Business School, kjer je Lucia v 2002 
diplomirala na programu OPM (poslovni program za lastnike in menedžerje v 
podjetjih).

Trenutno piše doktorat na temo razvoja ženskega podjetništva skozi različne 
politične in ekonomske okoliščine v Sloveniji..

https://www.linkedin.com/in/lklansek/

https://www.linkedin.com/in/lklansek/
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Niko Klanšek  |  HashMark

Jure Knez  |  RRA Koroška

Slovenec, ki je na Kickstarterju s svojimi 
projekti zbral že več kot en milion  
dolarjev podpore.

Projektni vodja v razvojni agenciji RRA 
in mrežnega podjetniškega inkubatorja 
Koroške MPIK.

Niko je najuspešenjši Slovenec na Kickstarterju, kjer je najprej začel zbirati denar 
za svoja dva lastna projekta FlyKly - pametno kolo Smart Wheel, za katerega 
je zbral 700 tisoč dolarjev, po tem pa še s pametnim skirojem Smart Ped, za 
katerega je zbral 385 tisoč evrov. Po prodaji podjetja FlyKly vodi lastno svetovalno 
podjetje, ki je pomagalo že več kot 40 crowdfunding projektom pridobiti več kot 
štiri milijone dolarjev. Kot mentor startup podjetjem večkrat pomaga pri razvoju 
poslovne strategije, investicijah in marketingu. Med njegovimi mentoriranimi 
podjetji pa so: 0xcert, Yappr, Makerduino, Origin Trail, Ondu in Sipaboards. Niko 
je bil tudi član košarkaške ekipe Union Olimpija, kateri je pomagal osvojiti 19 
zlatih medalj, s košarko pa ostaja povezan tudi danes, ko je član izvršnega odbora 
Košarkaškega kluba Slovan.

Jure Knez že od leta 2009 svojo energijo usmerja v kreiranje in grajenje 
koroškega podjetniškega ekosistema. Je vodja Mrežnega podjetniškega 
inkubatorja Koroška (MPIK) in programa Subjekti inovativnega okolja (SIO), ki 
delujeta v okviru RRA Koroška. Deloval je tudi kot vodja in mentor v programu 
Podjetno v svet podjetništva. Njegovo delo vključuje aktivno mentoriranje in 
svetovanje start-up podjetjem, med drugim Dogs4motion, Mouzen, Snuddly, 
Aircam in Guitargod. S svojimi znanji in izkušnjami lahko podjetjem pomaga 
predvsem na področjih kot so razvoj idej in poslovno modeliranje/načrtovanje, 
pridobivanje virov financiranja (nepovratnih in povratnih), sodobni pristopi v 
podjetništvu ter projektno vodenje.

https://www.linkedin.com/in/nklansek/

https://www.linkedin.com/in/jure-knez-9b6990170/

https://www.linkedin.com/in/nklansek/
https://www.linkedin.com/in/jure-knez-9b6990170/
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Tina Kociper  |  Fakulteta za turizem UP

Marko Kokol  |  Semantika

Predavateljica podjetništva na Univerzi na 
Primorskem ter izkušena projektna vodja.

Predavatelj na Fakulteti za računalništvo 
in vodja razvoja pri podjetju Semantika.

Tina je višja predavateljica pri predmetih Podjetništvo v turizmu in Projektni 
management v turizmu na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične 
študije Turistica. Že več kot 10 let se ukvarja s projektnim managementom in 
spodbujanjem podjetništva. Na Turistici je bila vodja čezmejnega projekta Slo- Hr 
Spodbujanje podjetništva na podeželju v turizmu Hint lab in projekta Poletna šola 
Družinskega podjetništva v turizmu. Med drugim se ukvarja tudi s svetovanjem 
mladim podjetnikom pri razvoju poslovnih idej in družinskim podjetjem pri 
prenosu nasledstva. Je članica komisij za ocenjevanje najboljših poslovnih idej. Je 
avtorica strokovnih in znanstvenih člankov, kolumnistka na temo podjetništva v 
Financah in svetovalka v družinskem podjetju s 45- letno tradicijo.

Marko je svojo pot pričel pri podjetju Datalab d.d., kot zunanji sodelavec, ter 
nadaljeval kot vodja razvoja pri podjetju Virtua in Semantika, kjer je, zraven 
zaposlitve v Eurodesign CSC, aktiven še zdaj. Kot programer se največ ukvarja s 
praktičnim razvojem in pisanjem kode v .NET, Javi in občasno tudi kakšnem bolj 
eksotičnem jeziku. Je tudi MCT in MCP za področja SharePoint, SQL in C#.

https://www.linkedin.com/in/tina-kociper-04a64a2b/

https://www.linkedin.com/in/markokokol/

https://www.linkedin.com/in/tina-kociper-04a64a2b/
https://www.linkedin.com/in/markokokol/
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Barbara Kolenc  |  Poslovni biser

Izkušena podjetnica in CFO, strokovnjakinja 
na področju financ in VC investicij.

Barbara je po dokončani izobrazbi, kjer je pridobila naziv CFO, pričela svojo kariero kot 
finančnica v podjetjih, kot so Foras, Ernst  Young, Scania in Pro Plus. Na podjetju Ernst  
Young se je med drugim ukvarjala s prevzemi, skrbnimi pregledi in vrednotenji podjetij. S 
startupi se je srečala, ko je opravljala vlogo CFO v startup podjetju, ki je v le 4 letih naredilo 
korak od investicije VC sklada do izstopa lastnikov. Trenutno je še vedno aktivna v startup 
okolju kot zunanja svetovalka ter kot CFO v startupu, ki se pripravlja na vstop na trg. S svojimi 
bogatimi izkušnjami in znanjem na področjih poslovne strategije, financ, prava, investicij in 
prodaje podjetij, želi predvsem pomagati startup podjetjem v semenski fazi.

https://www.linkedin.com/in/barbara-kolenc-fcca-cfa-aa02892/

Edvard König  |  EKWB

Uspešni podjetnik, ki je svoje podjetje 
od 0 do 120 zaposlenih popeljal brez 
investitorjev in skladov kapitala.

Edvard König je ustanovitelj podjetja EKWB (Edvard König Water Blocks), ki je številka ena na 
svetu na področju vodnega hlajenja računalnikov visoke kategorije. Edvard se svojo podjetniško 
pot začel že kot študent lesarstva, ko je delal kot popoldanski samostojni podjetnik. Danes pa v 
njegovem podjetju dela že več kot 100 ljudi, ki skrbijo za razvoj, sestavljanje, prodajo in logistiko, 
proizvodnja delov pa poteka v več partnerskih zunanjih podjetjih.

Podjetje, ki je zraslo iz želje po tišjem in hladnejšem osebnem računalniku, je lani doseglo 
25 milijonov evrov prometa v več kot 130 državah sveta in kot partner sodeluje z vodilnimi 
proizvajalci računalniških komponent. Ljubezen do lesa je v sebi ohranil in tako kot prvi in edini 
svetu ponudil unikatno vrhunsko estetsko in funkcionalno rešitev: v les oblečene  
hladilne elemente.

Edvard pravi, da so podjetje EKWB vsaki 2 leti na novo postavili, med njegovimi veščinami  
pa so dobre pogajalske sposobnosti, poslovno načrtovanje, snovanje, dizajn, menedžment  
in mreženje.

https://www.linkedin.com/in/edvardkoenig/

https://www.linkedin.com/in/barbara-kolenc-fcca-cfa-aa02892/
https://www.linkedin.com/in/edvardkoenig/
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Peter Kos  |  NetApp

Podjetnik in svetovalec, ki je v 17 letih v 
mednarodnih korporacijah nabral mnogo 
izkušenj, ki jih želi sedaj deliti s startupi.

Peter je svojo kariero pričel kot poročevalec v podjetju Mobinet, kjer je pokrival teme okoli 
Telco in testiranja mobilnih telefonov. Po tem je pričel in zaključil izobraževanje za prodajalca 
v ustanovi IBM Global Sales School ter začel delati na prodajnih aktivnostih v sklopu podjetja 
IBM. Pot je nadaljeval v podjetju CA, trenutno pa dela v podjetju NetApp, kjer skrbi in vodi 
aktivnosti prodajnega kanala za Vzhodno Evropo, Baltik, Turčijo, Portugalsko in severne 
evropske države. Svoje bogate izkušnje in znanja, pridobljena v mednarodnih korporacijah, 
želi sedaj prenašati na startup podjetja, ki jim lahko pomaga na področjih marketinga in PR, 
razvoja prodaje in poslovanja, poslovne strategije ter “power pitchinga”.

https://www.linkedin.com/in/peterkos

Tomaž Kostanjevec  |  Inovaco

Tomaž je strokovnjak za pripravo 
investicijske dokumentacije z bogatimi 
izkušnjami v organizaciji.

Tomaž je izvršni direktor podjetja Inovaco d.o.o., kjer se ukvarja s projekti in z delom na različnih 
segmentih razvoja ter priprave investicijske dokumentacije. Ob tem je tudi vršilec dolžnosti na Spiritu 
Slovenija, javni agenciji. 

Tomaž je odličen v organizaciji, saj se je na tem področju kalil v Mariborski livarni, v podjetju Plinko 
Kostanjevec ter UKC Maribor. Je tudi dober poznavalec procesa nadzora kakovosti in ima bogate 
izkušnje z vodenjem ter organizacijo projektne in investicijske dokumentacije. Samo v UKC Maribor je v 
9 letih, kolikor je bil tam zaposlen, pripravil več kot 60 investicijskih programov.

Leta 2019 se je odzval povabilu in se zaposlil na Ministrstvu za obrambo, kjer je bil zadolžen za razvojni 
tehnični projekt izgradnje vojaškega letališča. Posvečal se je predvsem infrastrukturnim projektom, 
tehničnemu sodelovanju ter pridobivanju in izvajanju državnih in mednarodnih projektov. Sodeloval je 
pri strateškem planiranju mednarodnega projekta na temo vozil na električni pogon in vodikov pogon. 

Njegova izobrazba je kombinacija ekonomije, strojništva, menedžmenta in prava.

https://www.linkedin.com/in/toma%C5%BE-kostanjevec-411942190/

https://www.linkedin.com/in/peterkos
https://www.linkedin.com/in/toma%C5%BE-kostanjevec-411942190/
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Tanja Kožuh  |  Primorski tehnološki park

Urška Krajnc  |  RRA Koroška

Direktorica Primorskega tehnološkega 
parka je tudi strokovnjakinja za marketing.

Projektni vodja na RRA Koroška d.o.o.

Tanja je od leta 2012 direktorica Primorskega tehnološkega parka, odgovorna 
za razvoj podjetniških programov za startup in scaleup podjetja. V letih od 2013 
do 2017 je sodelovala kot ocenjevalka v predselekcijskem postopku razpisa 
P2 Slovenskega podjetniškega sklada, v letu 2016 pa kot članica nacionalne 
strokovne komisije na tekmovanju CESA. Pred tem je delala v startup podjetju 
ICIT, inovacijski center igralniških tehnologij, kjer je bila kot vodja marketinga 
vpeta v prodajo produktov na mednarodnih trgih. Največ izkušenj, ki jih v sklopu 
tehnološkega parka deli s startupi, ima na področjih načrtovanja razvoja podjetja, 
razvoja poslovnega modela ter gradnje in motiviranja ekipe.

Urška Kranjc je članica ekipe Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška 
(MPIK) že vse od njegove vzpostavitve v letu 2010. V okviru MPIK-a je aktivna na 
področju izvajanja podjetniških podpornih aktivnosti (podjetniško svetovanje, 
mentoriranje in informiranje). Podjetjem lahko pomaga pri razvoju poslovnih 
idej, poslovnem načrtovanju, pridobivanju finančnih virov, prijavah na razpise in 
projektnem vodenju.

https://www.linkedin.com/in/tanja-ko%C5%BEuh-7226203/

https://www.linkedin.com/in/ur%C5%A1ka-krajnc-b3437b16b/?originalSubdomain=si

https://www.linkedin.com/in/tanja-ko%C5%BEuh-7226203/
https://www.linkedin.com/in/ur%C5%A1ka-krajnc-b3437b16b/?originalSubdomain=si
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Matjaž Krč  |  EKWB

Predrag Krstič  |  Ascalab

Poslovni angel, sodni izvedenec za 
podjetništvo in mednarodno poslovanje  
ter svetovalec za pridobivanje  
nepovratnih sredstev.

IT strokovnjak, z močnim znanjem okoli 
digitalne hrambe, varnosti in kriptografije, 
podjetnik in ustanovitelj podjetja 
AscalGroup.

Matjaž se kot direktor podjetja Ideus zadnjih deset let in več ukvarja predvsem 
z mentoriranjem, svetovanjem in poslovnimi treningi za podjetnike, kot poslovni 
angel pa je podprl podjetja EK Waterblocks, Crea Innovativ in WGA World Gulet 
Assotiation. Med projekte podjetja Ideus sodita tudi School for Audacity and 
Entrepreneurship in Bold Company Accelerator Program. Je poslovni angel, 
sodni izvedenec za podjetništvo in mednarodno poslovanje ter svetovalec za 
pridobivanje nepovratnih sredstev. Startupom lahko pomaga predvsem na 
področjih poslovnega razvoja, internacionalizacije ter izgradnje finančne in 
organizacijske strukture.

Predrag je po zaključeni izobrazbi s področja računalništva na Univerzi v Nišu 
kariero pričel kot programer v podjetjih Milmark in Nitex, preden se je kot 
projektni vodja zaposlil v podjetju Hermes SoftLab (Comtrade). Leta 2012 je 
soustanovil podjetje AscalGroup Smart Data Security, kjer je sedaj tudi aktiven.  
S pridobljenim certifikatom Certified Scrum Master in močnim naborom IT 
znanj želi pomagati startup podjetjem v njihovih idejnih fazah, ko se ta  
srečujejo z IT izzivi.

https://www.linkedin.com/in/matja%C5%BE-kr%C4%8D-m-sc-5a71613/

https://www.linkedin.com/in/predragkrstic/

https://www.linkedin.com/in/matja%C5%BE-kr%C4%8D-m-sc-5a71613/
https://www.linkedin.com/in/predragkrstic/
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Primož Kunaver  |  Primum

Andrej Kunej  |  Viny Greta

Podjetnik in mentor, aktiven v 
pospeševalniških programih Ljubljanskega 
univerzitetnega inkubatorja in 
Inštituta Jožefa Stefana.

Uspešen podjetnik in svetovalec, 
ustanovitelj podjetja Viny Greta, s katerim 
so se udeležili natečaja Štartaj Slovenija.

Primož Kunaver je lastnik in direktor podjetja Primum, ki se ukvarja z razvojem 
globalnih tehnoloških rešitev na področju aerodinamike. Je stalni zunanji 
sodelavec Inštituta Jožef Stefan na področju inovacij in prenosa tehnologij 
v gospodarstvo ter glavni zunanji ocenjevalec in mentor podjetniških idej v 
Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju (LUI). Delovne izkušnje si je nabiral tudi 
kot direktor projektov v podjetju ITEO Management Consulting, kot sodelavec 
za marketing v Avtomontaži in kot projektant v podjetju Seaway. Kot podjetniški 
mentor je svetoval že večim podjetjem, med njimi so na primer myCol, Haze 
instruments, Plasmadis, RGA in Wintech.

Andrej ima za seboj že več kot 20 let različnih delovnih in poslovnih izkušenj, ki 
jih je nabiral tako pri ustanavljanju lastnega podjetja Viny Greta, s katerim so se 
udeležili natečaja štartaj Slovenija, ter kot član vodstvene ekipe podjetij Flikka 
d.o.o. ter GenePlanet d.o.o., kjer je bil zadolžen za trženske aktivnosti, ter razvoj 
novih produktov.  S svojimi bogatimi izkušnjami, posebnim načinom reševanja 
izzivov in s sodelovanjem z drugimi deležniki  pomaga startup podjetjem v 
zgodnjih fazah, pri razvoju poslovne strategije ter razvoju poslovanja in prodaje.

https://www.linkedin.com/in/primoz-kunaver-61078b18/

https://www.linkedin.com/in/andrej-kunej-03a76a6/

https://www.linkedin.com/in/primoz-kunaver-61078b18/
https://www.linkedin.com/in/andrej-kunej-03a76a6/


44#STARTUPPLUSPROGRAM

SEZNAM MENTORJEV

Roman Kužnar  |  RC IKT

Ksenija Lapornik  |  Aspekti d.o.o.

Izkušen vodja posla in projektov na 
področju internetnih in telekomunikacijskih 
tehnologij ter direktor RC IKT, inkubatorja 
podjetja Iskratel

Svetovalka z večletnimi izkušnjami vodenja 
marketinga v podjetjih, ki so uspešno 
delovala na domačem in tujih trgih.

Roman je po končanem doktorskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko, kjer 
je raziskoval inovativne in industrijsko aplikativne optimizacije na področju VLSI 
IC (Very large Scale Integrations Itegrated circiut), svoje delo nadaljeval kot vodja 
RD sektorja in vodja inovacijskih aktivnosti v podjetju Iskratel. Trenutno je kot 
izvršni direktor, dejaven v podjetju Sintesio ter v razvojnem centru za internetne 
in telekomunikacijske tehnologije (RC IKT), kjer vedno iščejo inovativne startupe 
na področjih IKT, ter jim pomagajo pri razvoju in vstopu na trg. V sklopu RC 
IKT in kot član Poslovnih angelov Slovenije, je vedno poln nasvetov za mlade 
podjetnike, razvojnike ter tehnične startupe. Je poln tehničnega znanja iz 
različnih področij, v prostem času pa se rad sprosti z družino in s svojim 
avtodomom odpelje kam na dopust.

Je direktorica podjetja Aspekti d.o.o., z večletnimi izkušnjami vodenja 
marketinga v podjetjih, ki so uspešno delovala na domačem in tujih trgih.
Poleg specializacije za celovit nastop podjetja na trgu je strokovnjakinja tudi 
na področju kakovosti, poslovne odličnosti po modelu EFQM in optimizacije 
procesov.Njena specialnost je integriran pogled na poslovno situacijo, kar je v 
veliko pomoč pri podpori strankam ob načrtovanju in uvajanju sprememb v 
poslovne procese in modele.

https://www.linkedin.com/in/roman-kuznar-6182ba7/

https://www.linkedin.com/in/ksenija-lapornik-aba73550/

https://www.linkedin.com/in/roman-kuznar-6182ba7/
https://www.linkedin.com/in/ksenija-lapornik-aba73550/
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Vuk Lau  |  Silicon Gardens Fund

Izkušen vodja, svetovalec, poslovni angel in 
mentor z bogatimi izkušnjami na področju 
informacijske tehnologije ter principal v 
pospeševalniku Reveris.

Vuk Lau je družbenik, startup svetovalec in mentor v startup pospeševalniku Reveris. Od 
januarja 2022 je principal pri Silicon Gardens Fundu.

Vuk je svoje izkušnje nabiral tudi pri martech Saas podjetju Celtra, kjer je opravljal vlogo 
»senior« direktorja »Solution Consulting« ekipe, ki je bila odgovorna za vključevanje in 
aktivacijo najbolj pomembnih strank v portfelju. Nadziral je pred-prodajni proces pri 
širokem naboru strank, od velikih »enterprise« podjetij do manjših »direct-to-consumer« 
podjetij. Nekatere od strank, s katerimi je direktno delal so Unilver, P&G, Adidas, Lego, Uber, 
Facebook, Google in Wolt. Pred to pozicijo se je preizkusil tudi, kot vodja ekipe za tehnično 
podporo. Od leta 2016 je bil tudi član vodstva podjetja.

Kot svetovalec in mentor pri  pospeševalniku Reveris je pomagal številnim startupom 
in šestim izmed njih zagotovil financiranje. V zadnjih treh letih je mentoriral številnim 
podjetjem, kot so Decoditive, Process Space, Optiguest, Wise Up/Razturi na maturi in Mobile 
Games Entertainment.

Prav tako je bil mentor v acceleratorskem programu Fil Rouge Capital, Bird Incubatorju in v 
programu Univerzum startup acceleratorja.

https://www.linkedin.com/in/vuklau/

Saša Lavrič  |  Inkubator Savinjske regije

Direktorica Inkubatorja Savinjske regije ter 
izkušena vodja projektov.

Saša Lavrič je direktorica Inkubatorja Savinjske regije šest let. Pred tem je 
opravljala vodstvene funkcije na RRA Celje in Javni agencije za podjetništvo in 
tuje investicije. Med drugim je bila tudi vodja velikega promocijskega projekta 
Shanghai EXPO 2010. 

https://www.linkedin.com/in/sasalavric/

https://www.linkedin.com/in/vuklau/
https://www.linkedin.com/in/sasalavric/
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Mateja Lavrič  |  Kolektor Ventures

Direktorica korporativnega VC sklada 
Kolektor Ventures in članica ekipe  
Kolektor Digital.

Mateja je po zaključenem študiju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani 
svojo karierno pot pričela v podjetju Kolektor, ki se mu je pridružila v letu 
2005 (takrat je bilo to podjetje Kolektor Sikom) in bila zadolžena za prodajne 
in nabavne logistične aktvinosti znotraj podjetja. Pot je nadaljevala v podjetju 
Kolektor Liv, zatem pa še v podjetju Kolektor ATP. Trenutno kot direktorica 
vodi enega najaktivnejših slovenskih korporativnih skladov tveganega kapitala 
Kolektor Ventures. V stalnem iskanju novih projektov, ki so komplementarni z 
vizijo podjetja Kolektor, se udeležuje startup dogodkov po Sloveniji in s svojim 
znanjem o oblikovanju produktov, poslovni strategiji in seveda investicijah 
mentorira startup podjetja, kot so Airnamics, Ektimo, Qlector, Smart 
Optometry in Sileo.

https://www.linkedin.com/in/mateja-lavrič-669a158b/

Miha Lavtar  |  Optiweb d.o.o.

Ustanovitelj in direktor podjetja Optiweb, 
svetovalec na področju grajenja podjetij  
in ekip.

Miha je ustanovitelj in direktor podjetja Optiweb, ki ga je začel graditi po tem ko 
je zapustil študij. Je svetovalec direktorja podjetja Kauch, soustanovitelj podjetja 
Videa in Blatfejst.Podjetnikom lahko pomaga z grajenjem in širjenjem digitalne 
prezence, grajenjem podjetja in kulture ekipe, HR (zaposlovanjem) ter pri 
Linkedin oglaševalskih strategijah.

https://www.linkedin.com/in/miha-lavtar/

https://www.linkedin.com/in/mateja-lavrič-669a158b/
https://www.linkedin.com/in/miha-lavtar/
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Mihael Leskovar  |  RDA LUR

Izkušen član podpornega okolja za 
podjetništvo. Svetovalec za digitalizacijo, 
prodajne tehnike, marketing. 

Mihael ima več kot 15-let izkušenj v institucijah regionalnega razvoja in podpornega okolja 
za podjetništvo. Na svojem trenutnem položaju v Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske 
urbane regije (RRA LUR) se osredotoča na spodbujanje podjetnosti in dvigu inovativnosti 
v družbi ter podpiranju trajnostnega razvoja v okviru programov in projektov s področja 
gospodarstva, internacionalizacije in človeških virov.

Aktivno je sodeloval pri več kot 20 razvojnih projektih oziroma pobudah. Njegova glavna 
področja so podjetniški izzivi mladih, razvoj poslovnih idej, vodenje projektov, raziskovalni 
in razvojni procesi ter EU projekti.

V preteklosti je deloval kot projektni menedžer v marketinški agenciji, kot direktor 
inkubatorja Štajerski tehnološki park, direktor Mariborske razvojne agencije in preko 
različnih evropskih, nacionalnih in regionalnih projektov izvajal podjetniška svetovanja s 
področja digitalizacije, prodajnih tehnik, marketinga in poslovnih modelov.

https://www.linkedin.com/in/mihael-leskovar/

Jaka Lindič  |  e2grow

Podjetnik, poslovni angel, profesor in 
raziskovalec, specializiran za vitke pristope 
k inoviranju.

Dr. Jaka Lindič je docent za podjetništvo in inovativnost na ljubljanski 
Ekonomski Fakulteti ter ustanovitelj in nekdanji direktor največjega 
starševskega portala v regiji, ki ga je prodal strateškemu investitorju. Je 
gostujoči raziskovalec na univerzi v kalifornijskem Berkleyju, kjer sodeluje tudi 
v inkubatorju SkyDeck. Kot poslovni svetovalec svetuje večjim slovenskim 
organizacijam, kot so Abanka, BHS, Gorenje in druge.Trenutno je aktiven v 
svojem podjetju e2grow, prav tako pa kot poslovni angel in svetovalec pomaga 
in investira v startup podjetja.

https://www.linkedin.com/in/lindic/

https://www.linkedin.com/in/mihael-leskovar/
https://www.linkedin.com/in/lindic/
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Aleš Lipičnik  |  Viva.Fit

Nekdanji profesor računalništva, izkušen 
e-podjetnik, pobudnik pospeševalnika 
KIKštarter ter soustanovitelj  
podjetja Connet d.o.o.

Aleš je svojo delovno pot pričel kot profesor računalništva in informatike ter poslovne informatike 
na Srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku. Za tem je pričel svoje aktivnosti še v privatnem 
sektorju, najprej kot svetovalec direktorja za e-poslovanje pri podjetju SOAP (MiniMAX), nato pa 
še soustanovil, iz strani ISSE, nagrajen startup projekt Company On Net (podjetje Connet d.o.o.), 
iz katerega pa je nato izstopil ter pričel svojo lastno pot. Je med glavnimi pobudniki kamniškega 
startup pospeševalnika KIKštarter, trenutno pa je zaposlen v družinskem podjetju. V sklopu svojega 
delovnega obdobja je Aleš nabral izjemno veliko izkušenj na področjih digitalnih in spletnih 
tehnologij, varovanja zasebnosti, GDPR ter na splošno poslovanja na spletu, sedaj pa to znanje 
prenaša na mlade podjetnike.

https://www.linkedin.com/in/aleslipicnik/

Jerneja Lončar  |  Good Tech Ventures

Izkušena vlagateljica tveganega kapitala z 
bogatimi mentorskimi izkušnjami.

Jerneja je navdušena nad tehnologijo, inovacijami in trajnostjo. Ustanovila je Good Tech 
Ventures za vlaganje in pospeševanje zagonskih podjetij, ki rešujejo pomembne izzive.

Pred tem je Jerneja sodelovala z General Motors pri prestrukturiranju, rasti poslovanja in 
združitvah in pripojitvah v ZDA. Leta 2010 je pomagala pri ustanovitvi korporativnega sklada 
tveganega kapitala GM Ventures in vodila evropska prizadevanja. Vlagala je v trajnostne 
materiale, električno in avtonomno tehniko vozil, strojno učenje, tržnice, analitiko podatkov 
in digitalno varnost. Zastopala je GM na v upravah startup podjetij v ZDA in Nemčiji.

Nato je leta 2013 ustanovila in vodila enoto za inovacije in naložbe v Evropi. V svoji vlogi 
gostujočega podjetnika je začela prvo GM-ovo storitev skupne uporabe avtomobilov, prvi 
GM-ov projekt vožnje in se pogajala o sodelovanju pri avtomobilskem skupnem sodelovanju 
z francosko družbo Zipcar.

https://www.linkedin.com/in/nejca/

https://www.linkedin.com/in/aleslipicnik/
https://www.linkedin.com/in/nejca/
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Sebastjan Lubej  |  
Tesla Motors Netherlands B.V. – Slovenia

Soustanovitelj podjetja Paulonija ter 
razvijalec v podjetju Tesla.

Sebastjan je zaposlen pri podjetju Tesla ter soustanovitelj podjetja Paulonija. V preteklosti 
je bil zaposlen kot vodja razvoja na Petrol, d.d. ter kot vodja občinske infrastrukture v KOP 
Brežice d.d. Je izkušen tehnični vodja projektov v avtomobilski industriji. Usposobljen 
strokovnjak za programsko in projektno vodenje, z iskušnjami v pogajanju, poslovnem 
načrtovanju, upravljanju, razvoju aplikacij in sončni energiji. Mlajšim podjetnikom pomaga na 
področjih projektnega vodenja, poslovne strategije in izkušnjami v energetskem sektorju.

https://www.linkedin.com/in/sebastijan-lubej-4a92b224/

Marjana Majerič  |  PwC

Izkušena strokovnjakinja 
internacionalizacije, strategije razvoja 
posla in investicij, aktivna deležnica 
slovenskega startup ekosistema.

Marjana je svoje izkušnje pričela nabirati kot vodja oddelka za posojila pri 
banki Volksbank Wien, kmalu za tem pa se zaposlila kot vodja investicij v 
investicijskem podjetju Horizonte Venture Management GmbH. Po 12 letih 
dela v investicijskem podjetju je pot nadaljevala v Smart Start inkubatorju 
ter kot strokovna zunanja svetovalka v Tehnološkem parku Kranj (RC IKT). Kot 
zunanja svetovalka sodeluje tudi s Tehnološkim parkom Ljubljana in podjetjem 
PwC. V zadnjem letu svetuje tudi v programu “Enterprise Growth Programme” 
izvajalca EBRD. Med vso svojo aktivnostjo pa je našla tudi čas za ustanovitev 
dveh lastnih podjetij. S svojimi bogatimi izkušnjami, povezavami in znanjem, 
nabranim na vseh omenjenih pozicijah, z veseljem pomaga startup podjetjem 
v fazi rasti, pri vstopih na nove trge, internacionalizaciji in pri vprašanjih okoli 
poznejših investicij, namenjenim širjenju podjetja.

https://www.linkedin.com/in/marjana-majeric/

https://www.linkedin.com/in/sebastijan-lubej-4a92b224/
https://www.linkedin.com/in/marjana-majeric/
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Luka Mali  |  MakerLab

Razvijalec, univerzitetni predavatelj, vodja 
laboratorija MakerLab in soustanovitelj več 
znanih startup podjetij.

Luka Mali je razvijalec, univerzitetni predavatelj in raziskovalec, vodja odprtega 
laboratorija MakerLab Univerze v Ljubljani in soustanovitelj podjetij Ulla, 
Entia, Lumu in Scoutee. Kot soustanovitelj naštetih podjetij je tudi alumni 
pospeševalnika Hardware.co ter bolgarskega VC sklada Eleven Ventures. Kot 
startup mentor je v zadnjih letih aktiven v Start:up Slovenija ter na Centru za 
kreativnost, kjer IoT podjetjem, kot sta Senseedge in Melon  Lime pomaga ter 
svetuje glede digitalnih tehnologij.

https://www.linkedin.com/in/lukamali/

Denis Mancevič  |  Herman & Partnerji d.o.o.

Denis Mancevič je izkušeni komunikator, 
poznavalec digitalnih orodij in kanalov.

Doktor družboslovnih in humanističnih znanosti z MBA diplomo Denis 
Mancevič zase pravi, da bolj kot na uradne nazive stavi na kreativnost, 
fleksibilnost in zvedavost. Je manager z izkušnjami iz vodenja enega največjih 
poslovnih sistemov v regiji, ki ne verjame v zastarele organizacijske hierarhije 
in išče alternativne vodstvene modele, ki v ospredje postavljajo medosebne 
odnose, integriteto in integrirano komunikacijo.

Nekdanji diplomat, danes pa med drugim tudi kolumnist, ki kot orodje 
uporablja širino znanj, izkušenj in zornih kotov. Nekdanji plavalec, ki se je 
prelevil v rekreativnega maratonca. Strastni popotnik, ki poskuša številne 
interese združevati v smiselno celoto. In o tem tudi kaj napisati.

https://www.linkedin.com/in/denismancevic/

https://www.linkedin.com/in/lukamali/
https://www.linkedin.com/in/denismancevic/
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Borut Markelj  |  Trilogic d.o.o.

Borut Markelj je ustanovitelj največje 
spletne platforme za naročanje hrane - 
ehrana.si.

Borut je ustanovitelj in solastnik podjetij Trilogic ter 5logic. Glavno storitev 
podjetja Trilogic predstavlja storitev ehrana.si, največji spletni portal za 
naročanje hrane na dom v Sloveniji, z več kot 200.000 registriranimi uporabniki 
in čez 300 ponudniki prehrane.

Družba 5logic se ukvarja z razvojem celostnega logističnega sistema za 
upravljanje flote dostavnih vozil na poziv z imenom AlpacaFleet.com. Borut je 
podkovan v programiranju, marketingu, vodenju projektov, razvoju spletnih in 
mobilnih platform.

https://www.linkedin.com/in/borut-markelj/

Damjan Matičič  |  Koofr

Izkušen startupovec in soustanovitelj ter 
direktor SaaS podjetja Koofr.

Damjan je izkušen startupovec in soustanovitelj ter direktor podjetja Koofr, 
ki je leta 2013 prejelo nagrado Slovenski start:up leta in pridobilo angelsko 
financiranje. Izkušnje je pridobival v različnih računalniških podjetjih, predvsem 
kot razvijalec in projektni vodja na različnih področjih - od pametnih vozil 
do upravljanja z električno energijo. Vrsto let je pokrival področji mobilne 
telefonije in hrambe podatkov kot novinar za Monitor, vodilno slovensko 
računalniško revijo. Izkušnje, ki jih sedaj prenaša na nova startup podjetja, nabira 
v svojem startupu, kjer se ukvarja predvsem s poslovnim razvojem podjetja, 
marketingom, prodajo velikim strankam, uporabniško izkušnjo, vodenjem ekipe 
in s financami.

https://www.linkedin.com/in/damjanm/

https://www.linkedin.com/in/borut-markelj/
https://www.linkedin.com/in/damjanm/
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Matt Mayfield  |  DevCenter2

Matt Mayfield je strokovnak za razvoj posla 
z več kot 15-letnimi izkušnjami.

Matt Mayfield je strokovnjak za razvoj posla z več kot 15-letnimi izkušnjami, 
eden od pionirjev analize izzivov pri tranziciji in strokovnjak za vzpostavitev 
ublažitvenih ukrepov. Je nekdanji inženir z vodstvenimi izkušnjami. Matt 
sedaj išče tehničnega soustanovitelja za startup, ki razvija inovativno rešitev 
za rekrutiranje talentov na področju programiranja, saj je prepričan, da ni več 
dobrih trgov za tovrstno rekrutiranje. Matt ni le lastnik podjetja Telekta, pač  
pa tudi soustanovitelj podjetja bizXpand, secializiranega za širitev posla. Bil je  
tudi direktor za rast v podjetju D-Labs. V podjetništvu ima tudi bogate 
mentorske izkušnje.

https://www.linkedin.com/in/mattmayfield/

Mitja Melanšek  |  Mali Junaki

Izkušen marketingar in soustanovitelj 
uspešnega slovenskega startupa  
Mali junaki.

Mitja je soustanovitelj podjetja Hurra Studios, kjer so razvili personalizirane 
knjige za otroke Mali junaki, ki jih uspešno tržijo na šestih svetovnih trgih 
(v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Franciji in ZDA). V podjetju je aktiven kot 
kreativni direktor in vodja marketinga. Pred tem je ustvarjal različne spletne 
strani in bloge ter bil aktiven v marketingških vodah. S kompetencami in 
znanjem okoli prodaje, komunikacije, marketinga in poslovne strategije je v 
zadnjih letih mentoriral in svetoval startupom, kot so Minipoliglotini,  
Printee in Kobi App.

https://www.linkedin.com/in/mic-melan%C5%A1ek-361b8688/

https://www.linkedin.com/in/mattmayfield/
https://www.linkedin.com/in/mic-melan%C5%A1ek-361b8688/
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Jernej Mele  |  CPPE inženiring d.o.o.

Inženir in raziskovalec strojnega in 
kemijskega inženiringa s številnimi 
izkušnjami v vodenju industrijskih 
projektov na mednarodnem nivoju. 

Jernej je od leta 2016 soustanovitelj in direktor podjetja CPPE inženiring, ki se ukvarja s strojnim in 
kemijskim inženiringom. Za njim je že vrsta uspešnih industrijskih projektov za večja slovenska in 
evropska podjetja, kot so Krka, Lek, BIASeparations, Helios, BOSIO, Valji Štore, Eustone, FIVES STEIN 
(Francija), Circe (Španija), IONIQA (Nizozemska), IEN (Poljska). Jernej je prejemnik številnih nagrad za 
inovacijo na področju uplinjana trdih goriv, intelektualni nosilec patentov in modelov in avtor visoko 
citiranih objav v znanstveni literaturi in na konferencah.

Sodeloval je na mednarodnih projektih v okviru HORIZONT 2020, FP7, Eureka, Eurostars, RIP09, 
SRRP, SMER in še mnogo drugih nacionalnih projektih sofinanciranih s strani EU.

Jernej je vrhunski strokovnjak z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami, njegova močna področja so 
uporaba opreme PTC CREO, ProEngineer, AutoCAD, Matlab, IPSE Pro in druge. V preteklosti se je s 
svojim znanjem in izkušnjami že pomagal startup podjetjem, med drugim tudi podjetju EUROINOX 
d.o.o. in CUSTOM SOLUTIONS d.o.o..

https://www.linkedin.com/in/jernej-mele-4112785/

Peter Merc  |  Lemur Legal d.o.o.

Izkušen startup pravnik osredotočen v 
industrije Fintech, Blockchain, e-Sport in 
spletne trgovine

Peter Merc je izkušen startup pravnik, ki je osredotočen v industrije Fintech, Blockchain, 
e-Sport in spletne trgovine ter ustanovitelj podjetja Lemur Legal. Je tudi ustanovitelj 
svetovalnega podjetja Fintech Factory EU, ter eden izmed pobudnikov in članov uprave 
združenja Blockchain Think Tank Slovenia. V preteklosti je deloval v finančni industriji 
kot član nadzornega odbora v Abanki, kot pooblaščenec za skladnost za finančne trge 
v Addiko Bank ter kot pooblaščenec za skladnost v banki NLB. Startup podjetjem in 
mladim podjetnikom pomaga pri pravnih vprašanjih in nasvetih, sestavljanju pravnih 
besedil za spletne strani in spletne trgovine ter pomoč pri sestavljanju whitepaper-jev za 
blockchain projekte.

https://www.linkedin.com/in/petermerc/

https://www.linkedin.com/in/petermerc/
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Anže Miklavec  |  EQUA

Podjetnik in ustvarjalec Kickstarter 
projektov Goat Mug in Gina ter blagovne 
znamke EQUA.

Anže je soustvarjalec odmevnih Kickstarter uspešnic, kot sta skodelica za kavo v 
obliki kozjega roga Goat Mug in pametnega aparata za pripravo kave Gina. Med 
drugim je razvil tudi blagovno znamko EQUA, v okviru katere trži okolju prijazne 
stekleničke za vodo. V procesu rasti vseh svojih projektov je osvojil vse ključne 
korake za nastanek, vodenje in razvoj startupov, od oblikovanja, uporabniške 
izkušnje, proizvodnje in marketinga do distribucije in prodaje. Kot mentor je 
aktivno sodeloval z ekipo OTO The massage Shagger pri pripravi Kickstarter 
projekta, ekipi Teodoor, kjer je svetoval pri pripavi Kickstarter projekta, promociji 
in proizvodnji ter uspešnemu blockchain projektu ICONOMI, kjer je svetoval na 
področju promocije.

https://www.linkedin.com/in/mic-melan%C5%A1ek-361b8688/

Dimitrij Miklič  |  Erudio hub d.o.o.

Dimitrij Miklič je večkratni podjetnik in 
mentor ter investitor v startup podjetja.

Dimitrij Miklič je startup investitor & mentor pri Erudio Akademiji, Erudio Cosmetics, Languagesiter 
in Erudio Hub. Je mentor več startup podjetjem in posameznikom pri razvoju njihovih idej. 
Startupom ponuja pomoč pri razvoju poslovnih modelov, organizacij, na področju financ in 
izobraževanja glede davčnih in delovnopravnih zadev.

V svoji karieri je med drugim vodil poslovanje v EU in izvrševal kontrolo pri postavitvi nove tovarne 
na Malti (vrednost investicije preko 2 milijona evrov). Ima tudi izkušnje s pridobivanjem strateških 
poslovnih partnerjev in poslov na trgih EU, s sodelovanjem s kooperanti v EU pri proizvodnji 
kozmetičnih produktov. Ustanovil je več startup podjetij ali pa vanje pristopil kot angelski ali 
semenski investitor.

https://www.linkedin.com/in/dimitrijmiklic/

https://www.linkedin.com/in/mic-melan%C5%A1ek-361b8688/
https://www.linkedin.com/in/dimitrijmiklic/
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Mitja Mikuž  |  Primorski tehnološki park

Vodja podjetniških programov, strokovnjak 
za oblikovanje poslovnih modelov.

Mitja je vodja podjetniških programov v Primorskem tehnološkem parku. Ti vodijo podjetnike skozi 
proces iskanja poslovne priložnosti na trgu, oblikovanja produkta po meri kupcev, postavljanja 
prodajnega lijaka in celostnega razvoja podjetja.

V parku deluje že več kot 10 let in v tem času mu je z ekipo uspelo razviti celostni inkubacijski proces 
ter močno startup skupnost. Dovolj zgovoren je podatek, da je v teh letih čez njegove roke šlo že 250 
podjetij in podjetniških idej. Je vodja startup šole in organizator startup vikendov v Novi Gorici.

Podjetjem, kot so OLLO Audio, Hopalai, Optispin, Zavod VseUK in Protectus, je pomagal pri 
oblikovanju poslovnega modela in vpeljavi metodologij vitkega podjetništva.

https://www.linkedin.com/in/mitja-mikuz-22225610/

Tine Musek  |  Potendo

IT strokovnjak in podjetnik, soustanovitej 
najobrtnik.si in ceneje.si, Agile Coach in 
marketing strategist.

Tine je svojo kariero pričel kot sistemski administrator in spletni razvijalec pri 
podjetju Ilumina in Ministrstvu za znanost in tehnologijo. Pot je nadaljeval kot 
razvijalec programske opreme v sklopu raznih odmevnejših IT projektov ter kot 
vodja projektov in spletni razvijalec pri podjetju ISL Online ter Xlab d.o.o. V letu 
2016 je bil kot partner prisoten pri ustanovitvi podjetja Potendo, svoje izkušnje 
okoli marketinške strategije pa je kot zunanji svetovalec delil tudi s podjetjem 
Sentinel Marine Solution. Trenutno je ob podjetju Potendo zaposlen in aktiven 
tudi v skupini Petrol kot razvijalec rešitev in Agile Coach. Startup podjetjem v 
fazi rasti najraje pomaga s svojimi bogatimi IT izkušnjami ter z izkušnjami okoli 
marketinških strategij, prodaje in razvoja poslovne strategije.

https://www.linkedin.com/in/tine-musek-ab20035a/

https://www.linkedin.com/in/mitja-mikuz-22225610/
https://www.linkedin.com/in/tine-musek-ab20035a/
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Andrej Muževič  |  Interbora

Podjetnik, poslovni angel in investicijski 
svetovalec z večletnimi izkušnjami v 
mednarodnem poslovanju in pri vstopih 
na tuje trge.

Andrej je direktor in lastnik podjetja Interbora, ki podpira podjetja pri vstopu 
na tuje trge in investicije v regiji. Je tudi ustanovitelj in direktor podjetja 
PhMR, ki je eno vodilnih podjetij za trženjske raziskave na področju farmacije 
v regiji ter direktor podjetja Sigma Energija, ki ima mednarodni patent za 
pridobivanje energije iz morskih valov. Že 20 let pa je aktiven tudi na področju 
komercializacije razvojno raziskovalnih mrež in razvoja nakupovalnih središč v 
regiji.Ima večletne izkušnje v trženjskem raziskovanju, financah, mednarodnem 
poslovanju in podpori pri vstopih na tuje trge. Je svetovalec uprave podjetja 
Veplas in aktiven mentor v Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju (LUI).

https://www.linkedin.com/in/andrej-muzevic-075b674a/?ppe=1

Žan Nekrep  |  Ad Lucem, d.o.o.

Žan ima izkušnje s področja 
marketinga, digitalnega marketinga 
in s prodajo na Amazonu.

Žan Nekrep je izkušen na področju marketinga in digitalnega marketinga, prav 
tako ima bogate izkušnje s prodajo na Amazonu. Žan je ustanovil tudi reviji 
Kužek in Mucek in blagovni znamki po nekaj letih prodal. V Sloveniji organizira 
podjetniške dogodke, med drugim je v Slovenijo pripeljal enega največjih 
podjetnikov in investitorjev Mannyja Fernandeza in kralja Facebook oglaševanja 
Azriela Ratza.

https://www.linkedin.com/in/%C5%BEan-nekrep-6b522b3/

https://www.linkedin.com/in/andrej-muzevic-075b674a/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/%C5%BEan-nekrep-6b522b3/
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Mirjam Ocepek  | RRA Koroška

Strokovnjakinja s področja marketinga in 
komuniciranja, mentorica na podjetniških 
programih s poudarkom na razvoju 
inovativnih poslovnih idej.

Mirjam je »marketingarca« po duši in izobrazbi s petnajstletnimi izkušnjami 
s področja strateškega marketinga in razvoja internega ter eksternega 
komuniciranja. Aktivno se ukvarja z razvojem vrhunskih storitev in izboljšanjem 
uporabniške izkušnje. Kot zunanja strokovnjakinja sodeluje na projektih digitalne 
prenove podjetij.

Je notranja mentorica na programu »Podjetno nad izzive«, kjer pomaga bodočim 
podjetnikom pri razvoju poslovnih idej ter poslovnem modeliranju in je članica 
ekipe notranjih mentorjev Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška.

https://www.linkedin.com/in/mirjamocepek/

Tina Osojnik  |  OSOJNIK Legal Boutique

Izkušena pravnica z znanji s področja 
zaščite intelektualne lastnine.

Tina Osojnik startupom že več let svetuje na področju zaščite njihove intelektualne lastnine 
(know-how, trade secrets, patenti, znamke, modeli) in pri mednarodnih pogodbenih odnosih. 
Prepričana je namreč, da je obvladovanje pravnih tveganj in tveganj, ki se pojavijo ob vstopu 
na tuje trge in so povezana s tem, da podjetje ohrani svojo konkurenčno prednost na trgu, eno 
najpomembnejših v podjetju.

V podjetjih, kjer je svetovalka, članica vodstvene ekipe ali mentorica, uspešno vzpostavljajo 
interne in eksterne sisteme varovanja znanja in konkurenčne prednosti, skozi stage gate procese, 
pravne temelje, vse pogodbe ter skozi monitoring trga in partnerjev..

https://www.linkedin.com/in/tina-osojnik-ll-m-mba-6033115/

https://www.linkedin.com/in/mirjamocepek/
https://www.linkedin.com/in/tina-osojnik-ll-m-mba-6033115/
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Herbert Paar  |  ASFINAG

Podjetnik s 24-letnimi izkušnjami na 
vodilnih pozicijah v mednarodnih 
koroporacijah in internih inovacijskih 
oddelkih.

Herbert je svojo bogato kariero kot IT strokovnjak, razvijalec programske 
opreme in podjetnik gradil v različnih večjih podjetjih in mednarodnih 
korporacijah, kot so Atos, AVL, Roche, Kapsch, ÖBB, T-Systems, Raiffeisen in 
Allianz, kjer je zasedal vodilne IT položaje. Trenutno je zaposlen v podjetju 
Allianz Technology SE, kjer orkestrira izdaje globalnega programa digitalne 
transformacije v organizaciji in v njenih partnerjih. Svoje izkušnje prenaša 
na startupe, bodisi kot ocenjevalec SK75 startup podjetij kot tudi mentor, 
ki startupom pomaga predvsem na tehnični strani, pri razvoju uporabniške 
izkušnje, programske opreme in oblikovanja produktov.

https://www.linkedin.com/in/herbertpaar/

Sašo Palčič  |  Madwise

Strokovnjak za digitalno oglaševanje in 
marketing ter soustanovitelj oglaševalske 
agencije Madwise.

Sašo je strokovnjak na področju vsebinskega in digitalnega marketinga ter 
direktor agencije za digitalno oglaševanje Madwise. Je strasten strateg in je v 
svetu marketinga aktiven že več kot 15 let. Pri ustvarjanju, znamčenju in razvoju 
blagovnih znamk je sodeloval z vodilnimi slovenskimi in regijskimi podjetji, 
kot so Red Bull, Rog, Ford, Elan, Si.mobil, Adriatic Slovenica, Petrol, Nike, 
Kraš, TUš in številna druga. Sam pravi, da rad gazi po neuhojenih poteh in se 
vzpenja v smeri agilnosti z uporabo lean in scrum tehnik. Svojo ekipo in mlajše 
podjetnike, ki jim svetuje, intuitivno spodbuja k raziskovanju, sprejemanju, 
spreminjanju in odgovornosti.

https://www.linkedin.com/in/sasopalcic/

https://www.linkedin.com/in/herbertpaar/
https://www.linkedin.com/in/sasopalcic/
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Kristijan Perčič  |  Postartup - Pošta Slovenije

Svetovalec za razvoj IT poslovnih modelov 
pri Pošti Slovenije.

Kristijan je svojo poslovno kariero pričel kot vodja podravske regije za projekt E-šolstvo, 
nadaljeval pa kot koordinator projektov na Zavodu Antona Martina Slomška, kjer je 
svetoval vodstvu šol ter bil predavatelj na različnih seminarjih. Leta 2017 se je zaposlil 
na Pošti Slovenije, kjer je zadolžen za razvoj IT poslovnih modelov v sklopu njihovega 
startup programa Postartup, kjer iščejo predvsem rešitve, ki se dotikajo optimizacije 
dostave, pametne logistike in e-poslovanja. Kristijan s svojim znanjem, kompetencami in 
povezavami svetuje in pomaga startupom v sklopu programa Postartup, med drugim na 
primer Locodels, Carlock, Recrearo in iwashere.

https://www.linkedin.com/in/kristijan-per%C4%8Di%C4%8D-59782149/

Marko Perme  |  Agilcon

Marko Perme je poznavalec CRM in HRM 
ter rešitev v oblaku, pa tudi Salesforca in 
marketinga družbenih omrežij.

Marko Perme je soustanovitelj in direktor hitro rastočega podjetja Agilcon, ki se ukvarja z 
računlaništvom v oblaku in svetuje na področjih CRM in HRM. Marko ima več kot 20 let izkušenj iz 
IT industrije, sprva iz velikega regionalnega softverskega podjetja (Comtrade), zadnjih 8 let iz svojega 
podjetja, kjer zaposluje 50 inženirk, inženirjev, projektnih vodij, svetovalk in svetovalcev.

Sodeluje s srednjimi in velikimi organizacijami iz finančnega, telekomunikacijskega in podjetniškega 
sektorja pri različnih poslovnih rešitvah, ki temeljijo na oblačnih, socialnih in mobilnih storitvah. 
Osredotočen je na to, da strankam zagotavlja resnično poslovno vrednost z zagotavljanjem 
najnovejših uporabniško usmerjenih tehnologij v oblaku v kombinaciji z okretnimi profesionalnimi 
storitvami.

Med njegovimi veščinami so med drugim poznavanje CRM in HRM, projektnega menedžmenta, 
Salesforca, marketinga družbenih omrežij, prodaje rešitev in računalništva v oblaku..

https://www.linkedin.com/in/markoperme/

https://www.linkedin.com/in/kristijan-per%C4%8Di%C4%8D-59782149/
https://www.linkedin.com/in/markoperme/
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Matej Peršolja  |  Proteus Technologies

Soustanovitelj aplikacije Carlock, podjetja 
Protectus Technologies, Inc, sistema 
zaspremljanje vozila

Matej je soustanovitelj aplikacije Carlock, podjetja Protectus Technologies, 
Inc, sistema zaspremljanje vozila. V svoji preteklosti je bil prisoten tudi kot 
produktni vodja aplikacije KjeSiTaksi, raziskovalec in razvijalec na podjetju XLAB 
ter razvijalec v podjetju SRC.si.Matej lahko podjetnikom in ekipam svetuje 
okoli priprave aplikacije na vstop na trg, spletne prodaje izdelkov na različnih 
spletnih platformah in trgih ter tehničnih vidikih vašega mobilnega  
ali spletnega izziva.

https://www.linkedin.com/in/matej-per%C5%A1olja-7ba0829/

Matjaž Petrič  |  5M

Predsednik upravnega odbora  
skupine Avtotehna ter nekdanji  
CFO podjetja Outfit7.

Matjaž Petrič je predsednik upravnega odbora skupine Avtotehna, sicer pa 
izkušen finančni manager in strokovnjak z racionalnim in praktičnim pristopom 
k delu ter poslovnim izzivom. Že 17 let dela na različnih vodstvenih položajih v 
mednarodnih podjetjih, kot so Lek / Sandoz / Novartis, F. Hoffmann-La Roche 
in Outfit7. Matjaž se odlično znajde v različnih panogah, od farmacije in IT 
do finančnih holdingov, tako doma kot v tujini. Kot manager in direktor ima 
bogate izkušnje s poslovnim razvojem, iskanjem in rekrutiranjem talentov, 
upravljanjem hitre rasti podjetij in njihovim organizacijskim prestrukturiranjem.

https://www.linkedin.com/in/matjaž-petrič-aab2947/

https://www.linkedin.com/in/matej-per%C5%A1olja-7ba0829/
https://www.linkedin.com/in/matjaž-petrič-aab2947/
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Gregor Pipan  |  Xlab

Znanstvenik, raziskovalec, podjetnik in 
poslovni angel. Ustanovitelj in direktor 
podjetja Xlab.

Gregor je znanstvenik, raziskovalec, podjetnik, poslovni angel in startup 
mentor. Je ustanovitelj in direktor raziskovalnega podjetja XLAB ter ustanovitelj 
raziskovalne skupine XLAB Research, ki jo od leta 2005 tudi vodi, skupina 
pa uspešno sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalno-
razvojnih projektih. Kot nekdanji raziskovalec na Institutu Jožef Stefan je 
usmerjen predvsem v porazdeljeno iskanje in nadzor virov ter arhitekturo 
porazdeljenih sistemov. Kot aktiven član slovenskega startup ekosistema pa 
je Gregor Pipan soustanovitelj ABC pospeševalnika in mentor ter investitor v 
startupih, kot so Koofr, Sentinel Marine Solutions, Datafy.it, Moj mojster in drugi.

https://www.linkedin.com/in/gregorpipan/

Damjan Planinc  |  Get Interactive

Damjan Planinc je izkušen strokovnjak na 
področju digitalnega marketinga. 

Damjan Planinc deluje na področju digitalnega oglaševanja že več kot 15 let. 
Zadnjih devet let vodi digitalno medijsko agencijo Get Interactive z 10 zaposlenimi, 
zadnjih 6 let je 100% lastnik podjetja. Verjame v manj vsiljivo in učinkovito digitalno 
oglaševanje, zato želi Get Interactive pretvoriti v vodilnega slovenskega ponudnika 
“native” oglaševanja.

Poleg Slovenije dobro pozna spletna okolja še v Srednji in Jugovzhodni Evropi, saj 
je pomagal že številnim slovenskim in mednarodnim blagovnim znamkam doseči 
njihove marketinške in oglaševalske cilje.  

Pomaga vam lahko na področju spletnega marketinga, pri upravljanju družabnih 
omrežij, oblikovanju poslovnega modela, razvoju blagovne znamke in optimizaciji 
spletnih strani.

https://www.linkedin.com/in/damjanplaninc/

https://www.linkedin.com/in/gregorpipan/
https://www.linkedin.com/in/damjanplaninc/
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Nataša Potočnik  |  Enigmarium

Nataša Potočnik ima več kot 25 let izkušenj 
s področja kreiranja novih blagovnih znamk 
in sodi med pionirek igrifikacije v svetovnem 
merilu.

Nataša Potočnik ima več kot 25 let izkušenj s področja kreiranja novih blagovnih znamk, storitev in produktov 
v CONNECTA - oglaševalski agenciji polnega servisa - kjer je pridobila 360-stopinjski nabor znanj od A do Ž, 
da znamka iz ideje prerase v inovativen in profitabilen produkt ali storitev. Pri svojem delu združuje raznolika 
znanja, od podjetništva, brandinga, dizajna, storytellinga, online in offline tržnega komuniciranja do razvoja 
uporabniške izkušnje.

Od leta 2014 do danes je z ekipo v Enigmaiumu razvila 25 različnih iger, ki jih je moč igrati v Sloveniji, na 
Hrvaškem in v ZDA. Sodi med pionirke igrifikacije v svetovnem merilu in je pogosto v vlogi predavateljice 
na mednarodnih kongresih, seminarjih ali konfenencah, saj je njena specialnost prav kreiranje in inoviranje 
novih doživetij in produktov, uporaba igrifikacije za oživljanje kulturne dediščine, ki jih dopolnjujejo znanja s 
področij podjetništva in brandinga ter tržne komunikacije. Zaveda se namreč, da je “izkustveni marketing” vse 
pomembnejše trženjsko orodje. Po njenem prepričanju nepozabni trenutki in prvoosebna interakcija oživijo 
znamko, krepijo zavzetost in omogočajo povezovanje na čustveni ravni – če hočeš biti opažen, moraš biti 
zanimiv, inovativen, drzen in drugačen.

Natašina agencija CONNECTA je “one stop shop” za blagovne znamke, saj jim nudi vse od organizacije 
dogodkov do registracije znamk, kreiranja spletne prezence do celovitih akcij tržne komunikacije.

https://www.linkedin.com/in/natasapotocnik/

Borut Potočnik  |  BPMC

Izkušen in aktiven investitor, mentor in 
ustanovitelj podjetja BPMC, kjer pomagajo 
pri organizaciji podjetja v fazi rasti.

Borut je pričel svojo kariero kot asistent na Fakulteti za strojništvo, smer industrijski inženiring, potem pa pot 
nadaljeval kot strokovni svetovalec organizaciji UNIDO ter kot kot samostojni svetovalec, preden je pomagal 
ustanoviti in implementirati prvo slovensko državno agencijo za inovacije SIA. Bil pa je tudi predsednik 
skupine Gospodarske zbornice Slovenije za vodstveno svetovanje. V zadnjih letih je bil v vodstvenih pozicijah 
aktiven v podjetjih CREA pro in EKWB. Leta 1994 je ustanovil podjetje BPMC, kjer podjetjem v fazi rasti in 
širitve na mednarodne trge pomaga širiti ekipo, organizirati večnivojske vodstvene strukture in razviti strategije 
prodaje in razvoja podjetja.

https://www.linkedin.com/in/borutpotocnik/

https://www.linkedin.com/in/natasapotocnik/
https://www.linkedin.com/in/borutpotocnik/
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Grega Potokar  |  ABC Accelerator

Soustanovitelj in poslovni direktor v 
pospeševalniku ABC Accelerator

Grega Potokar je bil leta 2014 eden izmed ustanovnih članov ABC Acceleratorja, 
enega izmed največjih privatnih pospeševalnikov v Jugovzhodni Evropi. V 
pospeševalniku je zasedal vlogo upravljalca startupov do leta 2017, ko se je 
zaposlil v inovacijskem oddelku podjetja Xlab, kjer je bil zaposlen do 2018, ko se 
je vrnil v presktrukturiran in na novo zastavljen pospeševalnik ABC Accelerator, 
ki ga tudi trenutno kot poslovni direktor pomaga voditi in razvijati. Startup 
podjetjem in mladim podjetnikom pomaga pri razvoju njihovih poslovnih 
idej, ustvarjanju dobrega delovnega okolja in kolektiva, ter pri financiranju in 
podpori njihovih projektov v sklopu ABC Acceleratorja.

https://www.linkedin.com/in/gregapotokar/

Sabrina Povšič Štimec  |  RTV Slovenije

Vodja PR oddelka na RTV Slovenija, 
izkušena strokovnjakinja za promocijo  
in trženje, soustanoviteljica mrfibers.com  
in Arov.

Sabrina je vodja PR oddelka na RTV Slovenija, ki ga je prevzela in začela 
voditi od leta 2003 naprej. Kot mentorica in soustanoviteljica je aktivna v 
ekipi mrfibres.com ter je ustanoviteljica podjetja Arov d.o.o.  Ima obsežne in 
dolgoletne izkušnje na področju promocije in trženja, upravljanja blagovnih 
znamk, komuniciranja in javnega nastopanja ter spletnega marketinga, ki jih 
je pridobila, kot vodja oddelka za komuniciranje v javnem medijskem servisu 
med leti 2003 in sredine leta 201 in ki jih sedaj, kot mentorica, želi prenašati na 
mlade podjetnike in startupe.

https://www.linkedin.com/in/sabrina-povsic-stimec-5155094/?originalSubdomain=si

https://www.linkedin.com/in/gregapotokar/
https://www.linkedin.com/in/sabrina-povsic-stimec-5155094/?originalSubdomain=si
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Maja Požar Andrejašič  |  REC

Direktorica in soustanoviteljica v  
razvojnem podjetju REC d.o.o.

Maja je direktorica, vodja projektov in soustanoviteljica v razvojnem podjetju REC d.o.o., 
ki razvija inovativne rešitve za upravljanje baterijskih sistemov v različnih električnih 
vozilih, plovilih in letalih. Trenutno poslujejo z več kot 30 državami po vsem svetu. Svojo 
raziskovalno in razvojno pot je pričela že s štujimo fizike na Univerzi v Ljubljani, sama pa 
pravi, da svoje poklicne poti z vso svojo raznolikostjo ne bi mogla predviteti na začetku. Kot 
ocenjevalec podjetniških idej posameznikov ali skupin sodeluje s Primorskim tehnološkim 
parkom ter predava, mentorira in svetuje mladim podjetnikom v Podjetniškem 
Inkubatorju Postojna, kjer tudi v strokovni komisiji sodeluje na natečaju Inovativna 
Postojna. V letih 2015 do 2017 ter 2019 je sodelovala tudi kot ocenjevalec poslovnih 
projektov za razpis P2.

https://www.linkedin.com/in/maja-pozar-andrejasic-64b10748/

Rok Prešeren  |  RoboticsX

Soustanovitelj in CTO visokotehnološkega 
podjetja RoboticsX GmbH, tehnični 
strokovnjak na področju digitalizacije 
proizvodne industrije in procesov ter prodaje 
industrijskih rešitev.

Rok, doktor fizikalnih znanosti po izobrazbi, večino svoje kariere deluje na področju ustvarjanja 
digitalnih produktov in rešitev. Tako je sodeloval pri nastajanju prvih GSM rešitev za Siemens AG 
ter izdelavi digitalnih komunikacijskih rešitev za železnice po Evropi. Razvil je tudi produkt bazne 
postaje za na brezžični komunikacijski tehnologiji Wimax za ameriški startup Telsima, nekaj časa 
pa je tudi vodil razvojno ekipo Mobitel d.d. Zadnjih 10 let pa deluje na področju digitalizacije 
industrijske proizvodnje. Skupaj s partnerjem je tako na primer pred petimi leti začel razvijati 
rešitev X1 Grid, izdelala začetne prototipe ter z njimi prepirčala korporacijo Yaskawa Inc. V vlogi 
soustanovitelja in CTO-ja podjetja s področja digitalizacije industrijske proizvodnje je aktivno 
udeležen pri prodajnem procesu, zato dodobra pozna verigo dodane vrednosti in ključne deležnike 
v procesu prodaje in implementacije digitalnih industrijskih rešitev.

https://www.linkedin.com/in/rokpreseren/

https://www.linkedin.com/in/maja-pozar-andrejasic-64b10748/
https://www.linkedin.com/in/rokpreseren/
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Kristijan Pukšič  |  Reveel Technologies

Podjetnik s strokovnim znanjem 
na področjih poslovnega razvoja in 
projektnega načrtovanja.

Kristijan je svojo kariero pričel kot projektni vodja v organizacijah Zaščita Ptuj, 
Mladi projektni managerji in MLM Storitve. Leta 2013 je pričel kot direktor v 
podjetju Incepto, nadaljeval pa kot soustanovitelj in izvršni direktor Reveel 
Technologies. Je član Slovenskega združenja za projektni management, Mladi 
projektni managerji, International Project Management Association (IPMA) 
in IPMA Young Crew. Kot strokovnjak na področjih poslovnega razvoja in 
projektnega načrtovanja, pomaga startupom v semenski fazi, kot so Kokica, 
Safy in plavajoče pametne boje.

https://www.linkedin.com/in/kristijanpuksic/

Aleš Pustovrh  |  ABC Accelerator, Fil Rouge Capital

Soustanovitelj ABC pospeševalnika in 
partner sklada tveganega kapitala Fil 
Rouge Capital.

Dr. Aleš Pustovrh deluje kot asistent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, 
kjer je najbolj aktiven pri izobraževanju ekonomskih in podjetniških predmetov. 
Kot asistent opravlja raziskovalne, pedagoške in podporne aktivnosti. Bil 
je pobudnik in ustanovitelj projekta COINVEST, platforme za povezovanje 
visokotehnoloških podjetnikov z investitorji. Je tudi soustanovitelj in vodja 
programa na ABC pospeševalniku, kjer je odgovoren za razvoj programa za 
izobraževanje startupov ter pospeševanje njihovega razvoja. V zadnjih letih 
so vzpostavili podporni ekosistem za podjetnike, ki ima lokacije v Ljubljani, 
Münchnu in San Joseju (Silicon Valley). Aleš je tudi partner sklada tveganega 
kapitala Fil Rouge Capital.

https://www.linkedin.com/in/ale%C5%A1-pustovrh-832b785/

https://www.linkedin.com/in/kristijanpuksic/
https://www.linkedin.com/in/ale%C5%A1-pustovrh-832b785/
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Andraž Radovan |  EKWB d.o.o.

Specialist za digitalni marketing, mentor, 
investitor in lastnik podjetja.

Skozi več kot 10 letne izkušnje na področju digitalnega marketinga sem se spoznal že z 
vsemi apekti le tega (od SEO, SEM, postavljanje strategije do email marketinga in naprej).

Izkušnje sem gradil na različnih področjih kot so:
• zavarovalništvo,
• prehranska dopolnila,
• zdravila,
• kozmetika,
• računalništvo,
• kriptovalute,
• gaming industrija...

Mi pa nove industrije ne predstavljajo težave temveč izziv!

https://www.linkedin.com/in/andrazr/

Matej Rajk  |  UVC Solutions

Izkušen podjetnik, razvijalec posla in 
certificiran vodja projektov

Matej, razvijalec poslovanja za inovacije na področju medicine, trenutno zaseda 
pozicijo višjega razvijalca poslovanja v podjetju UVC Solutions. Pred tem je svoje 
izkušnje nabiral v podjetju za razvoj medicinskih pripomočkov MESI, kjer je bil 
zadolžen za področje mednarodne prodaje in marketinga inovativnih diagnostičnih 
orodij. V obdobju ko je zasedal pozicijo, je podjetje doživljalo dvokratno rast na 
letnem nivoju, ekipo razširilo iz 8 na 35 zaposlenih ter prodajo iz 8 na 50 držav. Kot 
vodja prodaje in marketinga je svoje izkušnje na iz teh področjih kalil tudi v startupu 
Printbox, kateremu je pomagal povišati mesečne prihodke za 500%. Svoje znanje 
sedaj deli med mlajše podjetnike in startup podjetja v zagonskih fazah.

https://www.linkedin.com/in/matej-rajk-33898169/

https://www.linkedin.com/in/andrazr/
https://www.linkedin.com/in/matej-rajk-33898169/
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Sonja Ratej Pirkovič  |  ALLUMEN PARTNERJI d.o.o.

Strokovnjakinja na področju kontrolinga, 
upravljanja tveganj in financ.

Sonja ima večletne izkušnje na področju priprave poslovnih načrtov, finančnega 
vrednotenja novih produktov ter upravljanja tveganj.
 
Kot direktorica upravljanja tveganj ali direktorica kontrolingav v Petrolu d.d. je vrsto let 
aktivno sodelovala z vodstvom družbe Mbills d.o.o. pri pripravi novih finančnih produktov 
iz vidika kreditnih in operativnih tveganj, pripravi vsebinskih specifikacij za tehnične 
rešitve za novo lansirane produkte, projekcij za ovrednotenje posameznih produktov, pri 
pripravi letnega plana poslovanja in večletnih poslovnih načrtov.

https://www.linkedin.com/in/sonja-ratej-pirkovic-b3a70a16/

Gregor Rebolj  |  Silicon Gardens

IT strokovnjak, podjetnik, poslovni angel in 
soustanovitelj sklada Silicon Gardens Fund.

Gregor Rebolj je svojo podjetniško pot pričel kot soustanovitelj podjetja Klika, zunanji 
laboratorij za inovacije, ki ga je kot direktor pomagal razviti od 5 zaposlenih do 100 
zaposlenih in več kot 5 milijonov evrov prihodkov. Gregor je Kliko v letu 2012 združil s 
skupino Sportradar, danes največjim ponudnikom športnih podatkov na svetu. Leta 2014 
je soustanovil sklad zasebnega tveganega kapitala Silicon Gardens Fund I, ki je že vložil v 
10 podjetij, od katerih jih je 6 prejelo nadaljnje investicije. Podjetja, v katera so investirali, 
so med drugim: Povio, Flaviar, Cleanshelf, Eurosender, PricePilot in Mediately. Trenutno 
se osredotoča na povezovanje in rast lokalnega ekosistema startupov. Gregor je izvršni 
direktor investicijskega sklada SGF II, ki so ga ustanovili izkušeni podjetniki, kjer sodeluje 
s svojimi izkušnjami, mentoriranjem in pomaga z vzpostavljanjem poslovnih povezav 
podjetnikom v tehnoloških startupih na začetku njihove poti. Poleg tega je ustanovitelj 
Kyuriosity Huba, kjer ustanoviteljem startupov pomaga graditi podjetje že od faze 
poslovne ideje naprej.

https://www.linkedin.com/in/gregorrebolj/

https://www.linkedin.com/in/sonja-ratej-pirkovic-b3a70a16/
https://www.linkedin.com/in/gregorrebolj/
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Peter Ribarič  |  HR&M

Urednik revije HR&M, izboljševalec 
poslovanja organizacij, povezovalec 
poslovnih priložnosti in poslovni angel.

Peter Ribarič je odgovorni urednik revije HRM, ki je strokovna revija za področje razvoja 
organizacij in vodenja ljudi pri delu ter povezovalec priložnosti. Je lastnik in direktor 
podjetja Planet GV. Ima veliko izkušenj iz področja izobraževanja, IT-ja, bančništva in 
financ, založništva in medijev ter proizvodnje in kmetijstva. Je soustanovitelj sklada 
tveganega kapitala Silicon Gardens Fund. Kot poslovni angel vlaga in podpira predane 
podjetnike, njegova strokovna področja pa zajemajo: medije in založništvo, kontroling, 
računovodstvo in finance ter poslovna strategija in planiranje, njegova strast pa je 
organiziranje izobraževalnih poslovnih dogodkov.

https://www.linkedin.com/in/peter-ribaric/

Dejan Rojko  |  Versor

Izumitelj, poslovni razvijalec, startup 
podjetnik in direktor podjetja Versor, ki je 
razvilo parkirne rešitve.

Dejan je v svoji dolgoletni podjetniški karieri ustanovil več startup projektov 
in podjetij, svojo pot pa je pričel leta 2007 z ustanovitvijo podjetja Versor. Kot 
vodja projetka PinPoint navigation, kasneje pa tudi v projektu Dealstocker 
in podjetju Zendesign je bil aktiven pri razvoju koncepta ideje, pripravah na 
predstavitve in prodaji doma in v tujini. Trenutno je aktiven pri startupu Chair 
Nest, kjer izdelujejo najtanjši otroški stol na svetu. Kot mentor je delil svoje 
12-letne izkušnje in svetoval že številnim startup podjetjem, kot so Kvadro 
Studio, Vektor, Chair Nest in Periprotect-A.

https://www.linkedin.com/in/dejan-rojko-98424b6/

http://: https://www.linkedin.com/in/peter-ribaric/
https://www.linkedin.com/in/dejan-rojko-98424b6/


69#STARTUPPLUSPROGRAM

SEZNAM MENTORJEV

Boštjan Rupnik  |  Gambee

Strokovnjak za razvoj poslovnih modelov, 
mednarodno poslovanje in vstop ter 
prodajo na mednarodnih trgih.

Boštjan je svoje 20-letne izkušnje z razvojem poslovnih modelov in 
mednarodnim poslovanjem pridobil kot direktor poslovnega razvoja v družbi 
Gold Club in kot direktor v družbi Proizbira (Gambee), kjer je aktiven še zdaj.  
V obeh družbah je bil oziroma je član ožje vodstvene ekipe, odgovoren za razvoj 
novih poslovnih modelov, inovativnih in tehnološko naprednih  
igralniških produktov ter njihov vstop na različne mednarodne trge in za 
pridobivanje investitorjev. Kot podjetniški svetovalec sodeluje v podjetniških 
programih Primorskega tehnološkega parka in startupom s svojim znanjem 
pomaga pri razvoju poslovnih modelov, izgradnji distribucijskih mrež in pri 
pridobivanju investitorjev.

https://www.linkedin.com/in/bostjanrupnik/

Mitja Ruzzier  |  Amibit

Predavatelj podjetništva na fakuteti za 
management Koper ter soustanovitelj 
podjetja Amibit.

Mitja je doktoriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja 
internacionalizacije malih in srednjih podjetij in ima številne praktične izkušnje 
s področja podjetništva.  Njegova dela so bila objavljena v mednarodnih 
znanstvenih revijah, kot so Entrepreneurship and Regional Development, 
Transformations in Business and Economics, Managing Global Transitions, 
and Journal of Small Business and Enterprise Development.   Leta 2017 je 
Mitja soustanovil podjetje Amibit, kjer je sedaj vodja marketinga. Med drugim 
se ukvarja s svetovanjem podjetjem, na Fakulteti za management Koper pa 
predava pri predmetu podjetništvo. Njegova raziskovanje in svetovanje sta 
usmerjena v internacionalizacijo, mednarodni marketing in podjetništvo.

https://www.linkedin.com/in/mitjaruzzier/

https://www.linkedin.com/in/bostjanrupnik/
https://www.linkedin.com/in/mitjaruzzier/
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Gregor Sakovič  |  NLB d.d.

Izkušeni finančnik Gregor Sakovič je tudi 
vodja Centra inovativnega podjetništva NLB.

Gregor Sakovič ima več kot 15 let izkušenj z delovanjem v finančni industriji, 
in sicer v poslovodnih in nadzornih funkcijah. Je vodja Centra inovativnega 
podjetništva NLB, osredotoča se na razvoj inovativne poslovne ideje (po metodi 
Design thinking), poslovnega modeliranja (metodi Business model Canvas in 
Lean Canvas), ter na pripravo finančne funkcije in kreiranje finančnih projekcij 
(budgeting, stroškovne in prihodkovne kalkulacije) za startupe. Poseben poudarek 
namenja temi “kako se pogovarjati z banko” in bančnemu financiranju.

https://www.linkedin.com/in/gregor-sakovic-49395724/

Tanja Senekovič  |  Štajerski tehnološki park

Tanja Senekovič ima bogate izkušnje z 
mentoriranjem podjetij v fazah rasti in pri 
razvoju novih poslovnih idej.

Tanja Senekovič ima več kot 20-letne izkušnje dela s podjetji, ki jim svetuje 
predvsem pri razvoju poslovnih idej ter pri zagonu dejavnosti ter v nadaljnjih 
fazah poslovnih aktivnosti. Njene izkušnje vključujejo tudi poslovno načrtovanje, 
izboljšave poslovnega procesa, upravljanje in vodenje projektov. Tanja podjetjem 
pomaga tudi pri medsebojnem povezovanju in povezovanju s potencialnimi 
strokovnimi in finančnimi partnerji.

https://www.linkedin.com/in/tanja-senekovic-964a1332/

https://www.linkedin.com/in/gregor-sakovic-49395724/
https://www.linkedin.com/in/tanja-senekovic-964a1332/


71#STARTUPPLUSPROGRAM

SEZNAM MENTORJEV

Karla Sitar  |  SAŠA inkubator

Luka Simoneti  |  Alantra Austria & CEE GmbH

Direktorica SAŠA inkubatorja ter 
strokovnjakinja za EU projekte, investicije in 
mreženje.

Direktor podjetja Alantra Austria & CEE.

Karla Sitar je direktorica SAŠA inkubatorja, pobudnica povezovanja korporacij 
in startupov na področju industrije 4.0, izkušena start-up mentorica ter 
strokovnjakinja na področju EU projektov.

Luka Simoneti je direktor podjetja Alantra Austria & CEE, kateremu se je 
pridružil leta 2017 kot ustanovni član njihove platfrome za investicijsko 
bačništvo v Avstriji in srednji ter vzhodni Evropi.

Svoje izkušnje na področju investicijskega bančništva je pridobival pri različnih 
družbah kot so UniCredit, PwC in KPMG.

V času njegove kariere je Luka svetoval in sodeloval pri številnih mednarodnih 
transakcijah, ki so se nanšale na prevzeme in združitve ter so vključevale različne 
sklade zasebnega kapitala, globalne in regionalne družbe, podjetnike ter 
finančne institucije.

Luka se je v času študija uvrstil na Dekanovo listo najuspešnejših študentov in 
prejel številna priznanja na HEC Paris, kjer je magistriral iz mednarodnih financ. 
Prav tako je študiral na Univerzi v Ljubljani in opravil specializirane izbrane tečaje 
na London School of Economics.

https://www.linkedin.com/in/karla-sitar-074734a9/

https://www.linkedin.com/in/lukasimoneti/

https://www.linkedin.com/in/karla-sitar-074734a9/
https://www.linkedin.com/in/lukasimoneti/
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Boris Skudnik  |  RRA Koroška

Boris Skudnik ima bogate izkušnje z 
inkubiranjem podjetij, podjetniškim 
mentoriranjem, svetovanjem in 
informiranjem.

Boris Skudnik ima več kot 15-letne izkušnje z vodenjem, organizacijo in 
razporejanjem delovnih nalog, nadzorom in logostiko v nabavi ter vodenjem 
marketinških aktivnosti, zadnja leta pa nudi strokovno pomoč pri vodenju 
in izvajanju aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, 
z inkubiranjem podjetij, podjetniškim mentoriranjem, svetovanjem in 
informiranjem. Je tudi notranji mentor in strokovni sodelavec pri projektu 
Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje.

https://www.linkedin.com/in/boris-skudnik-52a75616b/

Julij Slapšak  |  Brown Bear Team

Julij Slapšak je uspešen podjetnik s širokim 
naborom znanja, vse od prava pa do 
marketinga ter prodaje.

Julij je ustanovitelj in direktor uspešnega podjetja Brown Bear Team, ki je 
prejemnik Bisnode Platinum priznanja. Narava njegovega dela zahteva obširno 
znanje prava, davčne zakonodaje, računovodskih znanj, marketinga in prodaje. Julij 
pravi, da je za dobro delovanje podjetja potrebno poznavanje človeških značajev in 
zmožnost v vsakem trenutku poiskati način reševanja situacij in konfliktov.

https://www.linkedin.com/in/julij-slap%C5%A1ak-162abb172/

https://www.linkedin.com/in/boris-skudnik-52a75616b/
https://www.linkedin.com/in/julij-slap%C5%A1ak-162abb172/
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Niko Slavnič  |  CMO

Podjetnik, investitor, avtor in predavatelj, 
podkovan v poslovni strategiji, načrtovanju 
in družbenih omrežjih.

Niko je serijski podjetnik, investitor, avtor, predavatelj, ki že 30 let pomaga podjetnikom, 
menedžerjem in podjetjem odkriti svoj ustvarjalni potencial.

Je diplomant Harvard Business School, Univerze v Amsterdamu, CEEMAN’s International 
Management Teachers Academy in Univerze v Ljubljani. Svoje znanje in izkušnje redno 
deli kot predavatelj (SSCA - École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers, IEDC - 
Bled School of Management) in gostujoči govornik v kar 19 državah.

Podjetjem pomaga predvsem na področju inbound marketinga, mreženja, razvoja izdelka, 
promociji, spletni ponudbi, družbenih omrežij, promociji, analizi spletnih mest in raziskavi 
ciljnih skupin.

V letu 2001 je ustanovil IQbator, prvi zasebni poslovni inkubator v SEE regiji, ter napisal 
knjigo “Tvegani kapital: Si upate tvegati?” ter pred kratkim še “The Slovenia book”. Skozi 
IQbator je do sedaj vložil, podprl ter pomagal že več kot 1000 startupom. Kot poslovni 
angel je tudi član Kluba Poslovnih angelov Slovenije.

www.linkedin.com/in/nikoslavnic

Robert Sraka  |  Big Bang d.o.o.

Robert je član uprave podjetja Big Bang 
Slovenija in podjetniški svetovalec.

Robert je član uprave podjetja Big Bang Slovenija. V preteklosti je zasedal vlogo direktorja oddelka 
v zavarovalnici Sava, direktor tehnologij v Sava Re, član upravnega odbora zavarovalnice Ilyria, 
direktor oddelka v Vzajemni zavarovalnici, ter mnoge druge vodstvene položaje. Robert lahko 
mlajšim podjetjem pomaga pri poslovni analitiki, strategiji ter upravljanju podjetja.

https://www.linkedin.com/in/robertsraka/

http://www.linkedin.com/in/nikoslavnic
https://www.linkedin.com/in/robertsraka/
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Špela Stres  |  Institut “Jožef Stefan”

Dr. Špela Stres je vodja Centra za prenos tehnologij 
in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” in vabljena 
predavateljica na Univerzi v Ljubljani in Mednarodni 
podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Dr. Špela Stres je vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” 
in vabljena predavateljica na Univerzi v Ljubljani in Mednarodni podiplomski šoli Jožefa 
Stefana. Doktorirala je iz fizike na Univerzi v Ljubljani, magistrirala iz prava na področju 
intelektualne lastnine na Univerzi v Torinu, izpopolnjevala MBA na Cotrugli Business 
School in opravila izpit za patentnega odvetnika. Od leta 2014 je imetnica certifikata CLP. 

Svojo kariero je pričela kot pedagoška in strokovna sodelavka na Inštitutu Jožefa Stefana 
in kasneje nadaljevala v Hamburgu na Deutsches Elektronen Synchrotron. Svoje izkušnje 
je pridobivala kot podpredsednica in članica upravnega odbora Evropskega združenja 
strokovnjakov za znanost in tehnologijo. Prav tako je bila članica svetovalne skupine za 
prihodnje nastajajoče tehnologije in članica svetovalne skupine SWAFS pri Evropski 
komisiji (DG Connect in DG R&I). 

Špela je članica strokovne skupine, ki svetuje projektni skupini EIC za Generalni direktorat 
za raziskave in inovacije v Evropi. Je tudi predstavnica foruma CERN Knowledge Transfer in 
foruma o medicinskih aplikacijah. 

Danes je dejavna na področju poslovnega razvoja in oblikovanja finančnega podpornega 
okolja za inovacije. Dela na različnih področjih tehnologije kot so industrijska robotika, 
nanomedicine, nanotehnologija in pametna mesta. V zadnjih 10 letih je igrala ključno 
vlogo pri ustanavljanju 11 odcepljenih podjetij.

https://www.linkedin.com/in/spelastres/

https://www.linkedin.com/in/spelastres/
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Rok Stritar  |  Kibuba d.o.o.

Podjetnik, mentor, soustanovitelj in direktor 
spletne trgovine Kibuba.

Rok je soustanovitelj in direktor spletne trgovine za gorniško opremo Kibuba. 
Ne dolgo nazaj je opustil svoje delo na ljubljanski Ekonomski fakulteti, kjer 
je v letih od 2004 do 2016 deloval kot predavatelj za podjetniške predmete 
ter se popolnoma posvetil razvoju podjetja. V preteklosti pa je deloval tudi v 
razvojni skupini Centra za eksperimentalno mehaniko Fakultete za strojništvo 
in razvoj programske opreme za podporo delovanja Izobraževalnega centra za 
jedrsko tehnologijo Inštituta Jožef Stefan.Z obsežnim znanjem o podjetništvu 
in s kompetencami na področju razvoja poslovnih modelov bootstrappinga, 
upravljanja in celostnega razvoja podjetja je mentoriral že številnim podjetjem, 
kot so Optiprint, Diagemnomi, Lango, Rast tim in druge.

https://www.linkedin.com/in/rok-stritar-50579844/

Tomaž Stritar  |  Ujemi znanje

Tomaž Stritar je podjetniški mentor, predavatelj 
in avtor več podjetniških priročnikov.

Tomaž Stritar je podjetniški mentor, predavatelj. Organizira in izvaja šole 
podjetništva in startup vikende ter na ta način pomaga bodočim podjetnikom 
pri prvih korakih v svet podjetništva. Njegovih predavanj in delavnic se je udeležilo 
že več tisoč udeležencev, tako v Sloveniji kot v tujini. Je soustanovitelj programov 
DPlac, Fefl in iniciative Tržič podjeten SI. Bil je tudi direktor podjetniškega 
inkubatorja. Je tudi avtor več člankov na temo podjetništva in avtor več 
podjetniških priročnikov. Vodi ga rek: “Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti.”

https://www.linkedin.com/in/tomazstritar/

https://www.linkedin.com/in/rok-stritar-50579844/
https://www.linkedin.com/in/tomazstritar/
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Simona Šega  |  DsgnFwd

Strokovnjakinja za marketing in 
poslovno strategijo ter soustanoviteljica 
oblikovalskega pospeševalnika DsgnFwd.

Simona je po svojih aktivnostih kot asistenka na Biotehniški fakulteti Univerze 
v Ljubljani svojo podjetniško pot pričela kot strokovnjakinja za marketing na 
podjetju SPES, nadaljevala pa pri podjetjih Koto in DZS. Leta 2007 je prevzela 
funkcijo izvršne direktorice podjetja Offbureau, spletnega delovnega mesta, 
ki v enem portalu združuje spletno kolaboracijo, upravljanje dokumentov 
in socialno omrežje. Leta 2013 je soustanovila oblikovalski pospeševalnik 
DsgnFwd, ki je v delni lasti oblikovalskega studija Gigo Design in kjer je aktivna 
še danes. Kot strokovnjakinja za marketing, poslovno strategijo in dizajn išče 
sodelovanja s startupi, ki razvijajo fizične ali digitalne rešitve s poudarkom na 
lepi obliki in funkcionalnosti.

https://www.linkedin.com/in/simonasega/

Boštjan Špetič  |  Zemanta

Soustanovitelj in direktor Zemante in eden 
prvih slovenskih startup podjetnikov ki je 
pridobil tvegan kapital v tujini.

Boštjan je soustanovitelj in direktor Zemante in eden prvih slovenskih startup 
podjetnikov ki je pridobil tvegan kapital v tujini. V letu 2017 je Zemanto, ki razvija 
tehnologije za “native” oglaševanje, prevzelo ameriško podjetje Outbrain, ki razvija 
največjo svetovno platformo za priporočanje kvalitetnih vsebin. Trenutno svojo 
podjetniško in managersko pot nadaljuje v Outbrainu kot strateški svetovalec 
za poslovni razvoj.Ima veliko izkušenj in znanja na področju razvoja produkta, 
prodaje, marketinga, kadrovanja ter finančnega modeliranja. Kot navdušenec nad 
najnovejšimi tehnologijami pa deluje kot svetovalec, aktiven startup mentor in 
poslovni angel.Boštjan je med drugim tudi soustanovitelj slovenskega angelskega 
sklada Silicon Gardens Fund.

https://www.linkedin.com/in/bspetic/

https://www.linkedin.com/in/simonasega/
https://www.linkedin.com/in/bspetic/
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Aleš Špetič  |  Klevio

Direktor podjetja Klevio, ustanovitelj štirih 
startupov ter aktiven član slovenskega 
startup ekosistema.

Aleš je na svoji podjetniški poti ustanovil že štiri startupe - Klevio, CubeSensors, 
DeckReport in Zemanta. Startup CubeSensors sta s svojim poslovnim partnerjem 
brez zunanjih denarnih sredstev pripeljala od ideje do produkta, ter zmagala 
na prestižnih tekmovanjih Best HW Launch Festival in TechCrunch Disrupt HW 
Battlefield. Trenutno pa je Aleš aktiven, kot direktor podejta Klevio. Znan je tudi kot 
aktiven član startup skupnosti, kjer je pomagal vzpostaviti pospeševalnik Telekoma 
Slovenije TSstartup in bil nekdanji glasnik digitalnih tehnologij v Sloveniji. Napisal 
pa je tudi knjigo An Investor’s Guide to Hardware Startups.

https://www.linkedin.com/in/alesspetic/

Andraž Štalec  |  Red Orbit

Strokovnjak za marketing, direktor in 
soustanovitelj podjetja Red Orbit.

Andraž je direktor in soustanovitelj podjetja Red Orbit in organizator konference 
inOrbit. Z digitalnim marketingom se ukvarja že od leta 2001. Skozi mešanico 
različnih projektov si je pridobil neprecenljive izkušnje s področja marketinga in 
vodenja. Andraž je bil govornik na različnih dogodkih, med drugimi na Slovenski 
marketinški konferenci, SKIMu (Slovenska konferenca iskalnega marketinga), 
Podjetniški akademiji, seminarjih Akademije Finance in Gospodarske zbornice 
Slovenije, Fanfari in Mednarodni konferenci prakse v komuniciranju.  V zadnjih 
letih je svetoval številnim znanim slovenskim podjetjem, med katerimi so Gorenje, 
Danone, MedvešekPušnik, Triglav zdravstvena zavarovalnica, SloveniaHolidays in 
druga. Andraž je avtor več kot 100 člankov s področja spletnega marketinga.

https://www.linkedin.com/in/andrazstalec/

https://www.linkedin.com/in/alesspetic/
https://www.linkedin.com/in/andrazstalec/
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Mitja Štampfer  |  Postartup - Pošta Slovenije

Vodstveni član ekipe Postartup  
ter aktiven investitor.

Mitja je na Pošti Slovenije aktiven v vodstveni vlogi startup programa Postartup, 
kjer iščejo predvsem rešitve, ki se dotikajo optimizacije dostave, pametne logistike 
in e-poslovanja.

Nina Šterk  |  genEplanet d.o.o.

Nina Šterk analitično obvladuje finance 
in računovodstvo, zelo dobro pa pozna 
in razume nacionalne in evropske 
projektne razpise.

Nina Šterk kot soustanoviteljica in članica vodstva podjetja podjetja genEplanet d.o.o. zelo dobro razume delovanje 
razvojno-tehnološkega podjetja v različnih fazah razvoja, od ustanovitve, razvoja produkta, uspešnega lansiranja na trg, rasti 
podjetja do premagovanja ovir in iskanja rešitev na tej poti.

Zadnja štiri leta je njeno delo usmerjeno predvsem v vodenje in delo kot CFO za celotno skupino. V letu 2018 je kot vodja 
razširjene ekipe in vezni člen med podjetjem, lastniki in investitorji izpeljala in zaključila 10-milijonsko dokapitalizacijo 
podjetja Geneplanet.

Med njenimi ključnimi kompetencami so poznavanje in razumevanje potreb podjetja v različnih fazah razvoja, vodenje 
podjetja v različnih segmentih, analitična obravnava problemov in situacij, poznavanje mednarodnega podjetniškega okolja, 
analitične sposobnosti kreiranja in analiziranja računovodskih izkazov, zelo dobro poznavanje SRS in davčnih predpisov ter 
razumevanje nacionalnih in evropskih projektnih razpisov.

https://www.linkedin.com/ln/nina-sterk

https://www.linkedin.com/ln/nina-sterk
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Uroš Tacar  |  TUKO d.o.o.

Dikran Tawitian  

Uroš Tacar je direktor in solastnik podjetja 
TUKO d.o.o. z dolgoletnimi izkušnjami na 
področju medicinskih pripomočkov.

Strokovnjak za razvoj posla in trgov za 
inovativne proizvode ter storitve 

Uroš deluje na področju medicinskih pripomočkov že od leta 1995. Je vodja razvoja pri proizvajalcu profesionalnih 
medicinskih pripomočkov več kot 15 let ter vodja kakovosti pri istem proizvajalcu več kot 12 let. Od leta 2011 je 
solastnik in direktor podjetja od 2011 TUKO d.o.o., ki je specializirano za svetovanje na področju medicinskih 
pripomočkov in uvajanje sistemov vodenja kakovosti za proizvajalce medicinskih pripomočkov.  

Kot registriran presojevalec sistemov kakovosti ima naslednje statuse: vodilni presojevalec za ISO 9001:2015 in EN 
ISO 13485:2016, samostojni presojevalec tehnične mape za ugotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov ter 
presojevalec kliničnega ovrednotenja medicinskih pripomočkov. Uroš je tudi predavatelj, predvsem za tematike 
s področja medicinskih pripomočkov, prav tako pa za vodilne presojevalce po ISO 9001:2015. Na področju 
mentorstva in svetovanja deluje že od leta 2013.

Dikran Tawitian ima bogate izkušnje s področja marketinga in prodaje inovacij ter z razvojem trgov za inovativne 
produkte, storitve in ideje.

Dikran je na Finskem zaključil študij managementa visokotehnoloških izdelkov ter inovacij z diplomskim delom 
na temo trženja visokotehnoloških izdelkov. Leta 2009 se je pridružil ekipi podjetja Infinitus, specialista za razvoj in 
izdelavo LCD zaslonov za zunanjo rabo in zahtevne razmere, kjer je zasnoval organizacijsko strukturo, poslovni model 
ter prodajni in marketinški koncept. Podjetje dotlej ni beležilo uspeha, prvotna ekipa je razpadla, Dikran pa je z novo 
ekipo uspel podjetje do leta 2016 popeljati med 20 najhitreje rastočih podjetij po izboru Dnevnikove Gazele. Poleg 
udejstvovanja v Infinitusu je pomagal finskemu podjetju z inovativnim tiskarskim materialom Stafix razviti slovenski trg.

Njegove mentorske izkušnje temeljijo na brezplačnih storitvah ter na udejstvovanju znotraj  
Tehnološkega Parka Ljubljana.

https://www.linkedin.com/in/uros-tacar-9151801b8/

https://www.linkedin.com/in/dikrantawitian/?jobid=1234

https://www.linkedin.com/in/uros-tacar-9151801b8/
https://www.linkedin.com/in/dikrantawitian/?jobid=1234
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Goran Tomšič  |  Komunikator

Luka Topolovec  |  Equaleyes

Član upravnega odbora 
Poslovnih angelov Slovenije in ustanovitelj 
podjetja Komunikator.

Soustanovitelj in direktor podjetja 
Equaleyes Solutions, ki je osvojilo zmage na 
hekatonih TechCrunch Disrupt in Droidcon 
Hackaton.

Goran je član upravnega odbora Poslovnih angelov Slovenije in ustanovitelj podjetja 
Komunikator. Sodeloval je pri vzpostavitvi Startup Klinike Poslovnih angelov Slovenije 
in Digitalne akademije DA!, ki jo izvajata GZS in Univerza v Ljubljani. Z rastočimi podjetji 
najpogosteje začne sodelovati pri uvajanju novosti, nadgradnji poslovnih modelov in 
ubeseditvi vrednostnih predpostavk na kratek in jasen način. Podjetjem tako pomaga 
pritegniti prva B2B naročila za inovativne produkte. Znan je po tem, da hitro najde 
nelogičnosti in šume v pozicioniranju in predstavitvah kompleksnih idej. Učinkovito 
odpravi te vrzeli in skrajša zgodbo na način, ki pritegne interes in omogoča potegovanje 
za večmilijonske pogodbe.Med drugim je svetoval podjetjem Biosistemika, Biometrika 
(Armbeep), Oculus diagnostika, 4D Tisk, AlpVent GmbH in Agile People Slovenia.

Luka Topolovec je soustanovitelj in direktor slovensko-angleškega startupa Drugi 
vid oziroma Equaleyes Solutions, ki deluje v Londonu in Mariboru. Je eden vidnejših 
slovenskih startup podjetnikov in mentorjev ter je aktiven član mariborske startup 
skupnosti s kombinacijo inženirskih in vodstvenih oziroma managerskih znanj, veščin ter 
izkušenj. Skupaj z ekipo Equaleyes Solutions je svoje podjetje do prepoznavnosti doma in 
v tujini pripeljal tudi z odmevnimi zmagami na najuglednejših programerskih maratonih 
oziroma hekatonih, kot so TechCrunch Disrupt (dve zmagi zapored, leta 2015 in 2016) in 
Droidcon Hackathon. Njegove mentorske kapacitete obsegajo vse ravni produktnega, 
projektnega in poslovnega razvoja, odnosov s strankami, sodelavci in uporabniki, vključno 
s programiranjem na platformah Android in iOS, produktnimi predstavitvami ter 
neposrednimi marketinškimi aktivnostmi.

https://www.linkedin.com/in/gorantomsic/

https://www.linkedin.com/in/lukatopolovec/

http://  Equaleyes
https://www.linkedin.com/in/gorantomsic/
https://www.linkedin.com/in/lukatopolovec/
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Andraž Tori  |  Zemanta

Aleš Ugovšek  |  Gospodarska zbornica Slovenije

Podjetnik, poslovni angel in soustanovitelj 
podjetja Zemanta ter angelskega sklada 
Silicon Gardens Fund.

Doktor lesarskih znanosti Aleš Ugovšek 
ima izkušnje z inoviranjem in strateškim 
razvojem ter koordinacijo razvojnih projektov. 

Andraž je kot soustanovitelj in CTO Zemante in soustanovitelj angelskega 
sklada Silicon Gardens Fund eden izmed najbolj uveljavljenih ter izkušenih 
startup podjetnikov ter mentojev na slovenski in mednarodni visokotehološki 
sceni. Leta 2017 je Zemanto prevzelo ameriško podjetje Outbrain, ki razvija 
največjo svetovno platformo za priporočanje kvalitetnih vsebin. Andraž je 
v zadnjih letih kot mentor in svetovalec na področjih digitalnih medijev, 
e-commerce, finančne industrije, IT in poslovne strategije pomagal številnim 
slovenskih startupom, kot so Visionect, Sqwiz, Moj mojster in drugi. V 
okviru sklada Silicon Gardens Fund deluje kot poslovni angel in nadaljuje z 
aktivnostmi pri grajenju in izboljševanju podjetniškega okolja pri nas in širše.

Aleš Ugovšek je po duši lesar, po izobrazbi doktor lesarskih znanosti, ima pa 
bogate izkušnje s širokega nabora področij. Že kot raziskovalec na Univerzi v 
Ljubljani je bil mentor več študentom, dve leti je predaval na višji strokovni šoli, 
kjer je bil tudi nosilec predmeta in mentor študentom pri njihovih diplomskih 
nalogah.

Ima izkušnje z vodenjem razvojnih projektov in strateškim razvojem, pozna 
pa tudi področje inovacij, saj na Gospodarski zbornici Slovenije vodi področje 
Tehnološki razvoj in inovativnost, kjer poleg koordinacije projekta izbora 
najboljših inovacij v Sloveniji in vodenja interne inovacijske dejavnosti MISLImo 
še svetuje podjetjem pri vpeljavi razvojne strategije in inovacijskega sistema ter 
pri zaščiti intelektualne lastnine.

https://www.linkedin.com/in/andraz/

https://www.linkedin.com/in/ales-ugovsek/

https://www.linkedin.com/in/andraz/
https://www.linkedin.com/in/ales-ugovsek/
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Jaka Vadnjal  |  Agnes, d.o.o.

Žiga Vavpotič  |  Outfit7

Finančnik z izkušnjami v razvoju napredne 
SEPA plačilne storitve in razvojem zaprtega 
sistema kartičnega procesiranja.

Žiga Vavpotič ima bogate izkušnje z vodenje 
podjetij, zadnja leta s podjetjem Outfit7 
(Talking Tom.

Jaka Vadnjal je izkušeni finančnik, ki je v preteklosti vodil Hranilnico Lon, bil je direktor znanstveno-
raziskovalnega inštituta na GEA College (kjer je bil med letoma 2012 in 2015 tudi dekan fakultete) ter 
namestnik direktorja in vodja vavčerskega svetovanja na JAPTI (danes SPIRIT Slovenia). Je tudi predavatelj in 
visokošolski učitelj, nosilec predmeta Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja na Doba fakulteti.

Vodil je številne raziskovalne in razvojne projekte ter pri njih sodeloval, redno pa piše tudi za strokovne 
revije. Glavne teme njegovega raziskovanja in pisanja so podjetništvo, družinsko podjetništvo, podjetništvo 
med mladimi in podjetniško financiranje. Prav tako ima izkušnje s svetovanjem na temo vzpostavljanja 
spodbudnega okolja za podjetništvo.

Več kot petletna kariera vodenja v gospodarstvu Žige Vavpotiča je povezana z uspešno zgodbo podjetja Outfit7 
(najbolj poznanega po globalnem fenomenu Talking Toma, ki je iz enostavne aplikacije zrastel v globalno 
medijsko franšizo), kjer je Žiga začel kot pogodbenik in v dveh letih in pol, po miljardni prodaji podjetja 
novemu kitajskemu lastniku, preko različnih najvišjih pozicij vodenja, prevzel odgovornosti predsednika 
upravnega odbora. Po dvoletnem mandatu je podjetje zraslo v mnogih pogledih in doseglo mejnik 10 miljard 
downloadov, kar Outfit7 uvršča med največja in najhitreje rastoča mednarodna podjetja na področju družinske 
zabave na svetu. Uspešno sodelovanje se nadaljuje z dvema novima funkcijama: Žiga je svetovalec predsedniku 
uprave družbe Jinke Holding Group (lastnica podjetja Outfit7) in neizvršni direktor družbe Outfit7.

Hkrati je Žiga tudi lastnik podjetja Globaldreamvision, soustanovitelj Zavoda Ypsilon, socialnega podjetja 
Simbioza Genesis, ABC podjetniškega pospeševalnika, sopobudnik Središča za socialno podjetništvo Univerze 
v Ljubljani, miselnega središča Act Tank in mnogih drugih družbeno zanimivih projektov. Žiga Vavpotič 
je diplomiran ekonomist (UN), univerzitetni diplomirani politolog, smer mednarodnih odnosov, magister 
sociologije in avtor knjig Moja sr(e)čna knjiga, Moja žepna sr(e)čna knjiga in Srčna knjiga mojega življenja.

https://www.linkedin.com/in/jaka-vadnjal-50213442/

https://www.linkedin.com/in/zigavavpotic/

https://www.linkedin.com/in/jaka-vadnjal-50213442/
https://www.linkedin.com/in/zigavavpotic/
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Jure Verhovnik  |  DIH Slovenia

Izkušen in aktiven deležnik startup 
ekosistema in nekdanji vodja podjetniškega 
inkubatorja Tovarna podjemov.

Jure je bil v zadnjih 18 letih vodja podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru 
Tovarna podjemov, kjer je od leta 2002 aktivno sodeloval pri izgradnji in izvajanju 
programov podjetniškega podpornega okolja. V sklopu inkubatorja je svetoval 
več kot 250 startup podjetnikom, izvedel več kot 300 delavnic in sodeloval na več 
kot 400 startup dogodkih. Sodeloval pa je tudi pri oblikovanju več podpornih in 
pospeševalnih podjetniških programov. Trenutno je kot lastnik in direktor aktiven 
v lastnem svetovalnem podjetju Arev. Z izkušnjami in kompetencami na področju 
poslovanja, financ, pridobivanja finančnih virov in nepovratnih sredstev, strateškega 
komuniciranja ter vpeljave vitkega in inovativnega poslovanja je mentoriral 
velikemu številu startup podjetij, kot so Kokica, Go4goal, Maestro Amadeus, 
Coinhab, Eforma, Incomposite in Organicer.

https://www.linkedin.com/in/jure-verhovnik-41607b5/

Mateja Verlič Brunčič  |  Databox

Izkušena strokovnjakinja razvoja 
digitalnih produktov in direktorica razvoja 
programske opreme na genEplanet

Mateja je doktorica računalništva in izkušena profesionalna strokovnjakinja z 
večletnimi izkušnjami v vseh fazah razvoja digitalnih produktov od zasnove in 
načrtovanja do izvedbe. Svoje delovne izkušnje je začela nabirati v podjetju 
Zemanta, kjer je bila tri leta aktivna na področjih raziskovanja, produktnega 
managementa in izvedbe partnerskega dela EU projektov. Pot je nadaljevala pri 
podjetju Kendu kot projektni vodja, kot izvršna direktorica podjetja Equaleyes 
Solutions, ter trenutno kot direktorica razvoja programske opreme na genEplanet. 
Kot mentorica startupom z veseljem pomaga pri pripavi strategij digitalnih 
produktov, pri razvoju digitalnih produktov, načrtovanju aplikacij in uporabniške 
izkušnje, komunikaciji s strankami ter vodenju timov razvijalcev in nerazvijalcev.

https://www.linkedin.com/in/matejaverlic/

https://www.linkedin.com/in/jure-verhovnik-41607b5/
https://www.linkedin.com/in/matejaverlic/
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Andrej Vidmar  |  Coolomat

Ajša Vodnik  |  AmCham Slovenija

Strasten IT navdušenec, poznavalec 
blockchain tehnologij in soustanovitelj 
startupa Coolomat.

Ajša Vodnik je svetovalka za strateško, poslovno 
in korporativno komuniciranje, trenutno 
podpredsednica AmChams Europe.

Andrej je komunikativen podjetnik in strasten navdušenec nad IT tehnologijo 
v različnih segmentih. Svojo podjetniško kariero je pričel z aktivnostmi v 
“Inštitutu za projektni management in IT (IPMIT)”, nadaljeval pa v vodstvenih 
pozicijah v podjetju Lidl in Big Bang. Leta 2014 je soustanovil uspešen startup 
Coolomat, ki je trenutno aktivno na Poljskem, istega leta pa postal tudi član 
Bitcoin združenja Slovenije. V letu 2018 je postal še član Blockchain Think Tank 
Slovenije skupin za Fintech in Logistiko. Je aktiven mentor večim startupom iz 
področja blockchain tehnologij, kot so Tradershub, CoinPennant in Suncontract 
ter še pravno neformiranem startupu iz področja e-commerce.

Ajša je pri 29 letih soustanovila regionalno televizijo, ki je zrasla od 2 na 80 
zaposlenih, po 5 letih pa svoj delež uspešno prodala. Je magistrica managementa 
s temo Komuniciranje managerjev velikih slovenskih podjetij z javnostmi. V 
preteklosti je delovala kot svetovalka za strateško, poslovno in korporativno 
komuniciranje in na tem področju lahko pomaga tudi vašemu podjetju.

Danes vodi eno najvplivnejših mednarodnih poslovnih skupnosti v Sloveniji z več 
kot 400 uglednimi člani, s katero spodbuja pozitivne spremembe in optimistično 
miselnost pri nas, gre za skupnost Ameriške gospodarske zbornice AmCham 
Slovenija. Je soavtorica programa AmCham Young Professionals ™ in Partnerstva 
za spremembe, ki predstavlja platformo za sodelovanje med javnim in zasebnim 
sektorjem. Leta 2019 je bila izvoljena na mesto podpredsednice AmChams in 
Europe, krovne organizacije, ki združuje 45 AmChamov iz 43 držav.

https://www.linkedin.com/in/vidmarandrej/

https://www.linkedin.com/in/aj%C5%A1a-vodnik-5315ab4/

https://www.linkedin.com/in/vidmarandrej/
https://www.linkedin.com/in/aj%C5%A1a-vodnik-5315ab4/
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Rok Vodnik  |  FMR Financiranje in upravljanje naložb d.o.o.

Rok Vodnik ima bogate izkušnje z 
razvojem trga, prodajo, nabavo in logistiko. 

Rok Vodnik je svojo diplomo iz elektrotehnike nadgradil z magisterijem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani iz 
poslovodenja in organizacije. Na svoji karierni poti je v družbi Kolektor razvijal ameriški trg in vodil postavitev 
proizvodnje v ZDA, postal je tudi član poslovodstva koncerna Kolektor, kjer je pokrival področja prodaje, nabave 
in logistike. Bil je tudi član uprave družbe Petrol, najprej odgovoren za področje energetike, kasneje pa tudi 
za področji trgovanja z energenti in prodaje. Zdaj je Rok svetovalec direktorja v družbi FMR, ki je del skupine 
Kolektor in kjer vodi strateške projekte.

Od leta 2014 je Rok Vodnik tudi predsednik upravnega odbora CER (Center energetskih rešitev), od leta 2016 
pa tudi član sveta za energetiko v okviru SAZU (Slovenske akademije znanosti ni umetnosti).

https://www.linkedin.com/in/rok-vodnik-72a5ba5b/

Tom Vodopivec  |  Reveris d.o.o.

Tom Vodopivec je ustanovitelj in direktor 
startup pospeševalnika Reveris, poslovni 
analitik, podatkovni znanstvenik in 
strokovnjak za umetno inteligenco.

Tom Vodopivec je ustanovitelj in direktor startup pospeševalnika Reveris, poslovni analitik, podatkovni znanstvenik 
in strokovnjak za umetno inteligenco. Na Fakulteti za strojništvo in informatiko v Ljubljani je doktoriral iz umetne 
inteligence v igrah-AlphaGo. Kot raziskovalec je gostoval v Veliki Britaniji in na Nizozemskem, na FRI pa je kot 
asistent na dodiplomskih in podiplomskih študijih trikrat prejel nagrado za naj asistenta leta po izboru študentov.
Svoje izkušnje je dodatno obogatil v priznanem podjetju Celtra, ki razvija tehnologijo za oglaševalsko industrijo, 
kjer se je zaposlil kot višji podatkovni znanstvenik. V naslednjih letih je tam zgradil in prevzel vodenje oddelka Data 
insights, katerega poslanstvo je izboljšati poslovno odločanje v podjetju.  

Leta 2019 je ustanovil svoje podjetje Reveris, katerega poslanstvo je pospeševanje startupov, ki ciljajo na industrijo 
video iger ali razvijajo povezane tehnologije ali igrificirane produkte. Od takrat mu je za svoje podjetje uspelo 
pridobiti prvo zasebno zunanjo investicijo, ustvariti partnerstvo z lokalnimi investitorskimi organizacijami kot so npr. 
Fil Rouge Capital, pridobiti še enega full-time soustanovitelja in 10 part-time mentorjev z dolgoletnimi izkušnjami. 
Od takrat je preveril več kot 50 startupov, projektov in investicijskih priložnosti. 
Tom pomaga mladim in zagnanim ekipam uspešno razviti svoje produkte in pridobiti prva finančna sredstva. 
Aktivno mentorira različnim podjetjem kot so Optiguest, GlobalCore, AMPX, Efan in Wise up.

https://www.linkedin.com/in/tom-vodopivec/

https://www.linkedin.com/in/rok-vodnik-72a5ba5b/
https://www.linkedin.com/in/tom-vodopivec/
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Maja Voje  |  Growth Lab by Maja Voje

Maja je strokovnjakinja za “growth 
hacking” marketing in digitalne 
transformacije, ki s pristopom “real world, 
real results” motivira ekipe in organizacije.

Maja Voje je mednarodno uveljavljena strokovnjakinja za strategije rasti in digitalni marketing. 
Mentorirala je že več kot 350 podjetij in bila leta 2021 razglašena za najboljšo mentorico 
slovenske startup skupnosti. Znani slovenski startupi in gazele, ki jih je Maja Voje mentorirala ali 
jim ekspertno svetovala, so Innobox (Slovenski startup leta 2022), Epidemic, Taia, Peach Booty 
Plan, Culturate, Dogs4Motion, Drožomanija, SmartestHR, Wise up (Razturi na maturi), Tomappo, 
Carlock, EKWB, Loftware in d.labs.
 
Glavnino Majinega dela predstavlja delo z globalnimi multinacionalkami in tehnološkimi 
podjetji, kot so Google, Rocket Internet, Bayer, Heineken in Metro. Predava na vodilni growth 
hacking akademiji GrowthHackers (pol milijona članov) in v spletni učilnici Udemy, kjer je njen 
najbolj prodajan tečaj končalo že več kot 53.000 študentov.

Maja Voje je prepoznana tudi po svojem delu v skupnosti, kjer si prizadeva deljenje znanja 
in izkušenj. Soustanovila je 7000-člansko skupnost Growth Hacking Slovenia, s številnimi 
dogodki in iniciativami za spodbujanje talentov. Snema dva podkasta: v slovenščini podkast o 
podjetništvu, marketingu in trendih Reneseansa, v angleščini pa ProductLed Podcast.

Kot mentorica ima lastne programe, sodeluje pa tudi s Švicarskim podjetniškim skladom, 
ProductLed inštitutom iz Kanade, Slovenskim podjetniškim skladom in Social Impact Hubom. 

Maja Voje mentorirancem nudi celovito podporo, povezave in strateško svetovanje na področju 
rasti posla, marketinških in prodajnih strategij, internacionalizacije, razvoja prodajne LinkedIn 
strategije in pridobivanja tehnoloških talentov v podjetja. Njena najmočnejša točka so go-to-
market strategije, ima pa tudi razdelane programe raziskav trga in podpore pri odločanju, na 
kateri tržni segment se je najbolje osredotočiti.

Preferira podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem programskih rešitev in naprednih tehnologij, vendar 
z veseljem podpre tudi druge projekte, še posebno, če gre za spodbujanje podjetnic. Maja 
je odprta tudi za mentoriranje bodočih vodij marketinga v podjetjih, interim CMO pozicije 
in pomoč pri pridobivanju investicij za podjetje (doslej je pripomogla že k 40 milijonom 
zagonskega kapitala za podjetja), če se vzpostavi dober fit in trajna vez z mentorirancem.

https://www.linkedin.com/in/majavoje/

https://www.linkedin.com/in/majavoje/
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Renee Vozelj  |  Chipolo d.o.o.

Vodja prodaje v scale-upu Chipolo, 
leta 2017 razglašen kot naj mentor v 
mladinskem pospeševalniku Ustvarjalnik.

Renee se je pridružil scale-up podjetju Chipolo d.o.o. leta 2017 pri grajenju nove prodajne ekipe. Zadnje 
dve leti opravlja funkcijo vodje prodaje za B2B segment po celem svetu in vodi ekipo petih oseb na 
sedežu podjetja in štirih prodajnih skupin v ZDA, Canadi, UK in SE Asia. Način dela, ki ga spodbuja v 
ekipi, je preko metodologij Running Lean, Design Sprint (Google) ter The Badass Growth Guide (Josh 
Braun). Na ameriškem in EU trgu mu je uspelo postaviti Chipolo produkte na police trgovcev kot so 
Sam’s club, Müller, Wegmans, Worten, O2, WHSmith, Pilot Flying J, 7-11 Canada, FYE itd.

Svojo podjetniško pot je pričel kot udeleženec programa Podjetno v Svet Podjetništva v letu 2011. 
Preizkusil je več idej, kot je potujoča pekarna (pecivo Trdelnik), Paintball in Pivovarna Knap, s katero se 
je uspešno predstavil tudi v projektu Štartaj Slovenija leta 2016. Hkrati je v mladinskem pospeševalniku 
Ustvarjalnik opravljal tudi vlogo mentorja in prejel nagrado za naj mentorja v letu 207, ter s svojo 
skupino dijakov zmagal na nacionalnem tekmovanju za mladinski start-up.

https://www.linkedin.com/in/renee-vozelj-8b11433a/

Tatjana Zabasu Mikuž  |  South Central Ventures

Partnerka in članica vodstvene ekipe 
sklada tveganega kapitala  
South Central Ventures.

Tatjana je partnerka in članica vodstvene ekipe v skladu tveganega kapitala South Central 
Ventures, kjer je aktivna pri iskanju novih investicij. V začetku svoje kariere je delovala 
kot vodja kabineta ministrice za gospodarstvo, kjer je aktivno sodelovala pri oblikovanju 
in izvajanju programov za spodbujanje podjetništva in dvig konkurenčne sposobnosti 
slovenskih podjetij. Pot je nadaljevla v svetovalnem podjetju Deloitte, kjer je delovala kot 
svetovalka na področju poslovnih financ ter vodila projekte skrbnih pregledov podjetij 
in svetovanja pri oblikovanju prodajnih in razvojnih strategij. S tem si je pridobila veliko 
izkušenj na področju financ, organizacije in zbiranja finančnih sredstev za startup 
podjetja. V zadnjih letih je svetovala in delovala kot članica upravnega odbora InPlayer ter 
prokuristka družb Shout, Efos in Citadela.

https://www.linkedin.com/in/tatjanazabasu/

https://www.linkedin.com/in/renee-vozelj-8b11433a/
https://www.linkedin.com/in/tatjanazabasu/
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Sašo Zagoranski  |  Semantika

Ustanovitelj in CTO podjetja Semantika 
je uveljavljen mentor v mariborski 
startup skupnosti.

Sašo Zagoranski, ustanovitelj in CTO podjetja Semantika, je uveljavljen mentor 
v mariborski startup skupnosti z več kot 10-letnimi izkušnjami pri razvoju 
programske opreme za različne industrije. Sašo v Semantiki vodi razvoj 
programske opreme za druge naročnike, kot so Banka Koper, Adria Airways, 
Air Astana in številni drugi, ter sodeluje v evropskem razvojnem projektu 
Europeana. Svoje tehnične kompetence pri razvoju digitalnih produktov sedaj 
prenaša na sveža startup podjetja iz regije in od drugod.

https://www.linkedin.com/in/saso-zagoranski-a610a12/

Nataša Zajec  |  LSBC

Izvršna direktorica v Luxemburško-
Slovenskem poslovnem klubu ter 
managerka na IEDC.

Nataša ima več kot 15 let izkušenj z vodenjem projektov na področjih 
marketinga in prodaje, PR in poslovnega razvoja - 10 let od tega je namenila 
delu na poslih na mednarodnem nivoju z večjimi korporacijami, MSP-ji, 
startupi in nevladnimi organizacijami. Je expresionistična kreativka, odgovorna 
in fleksibilna oseba z dobrimi mednarodnimi poslovnimi povezavami. Med 
njenimi menotoriranimi podjetji pa so med drugim 4KIDSANDUS in BIGBERRY.

https://www.linkedin.com/in/natasazajec/

https://www.linkedin.com/in/saso-zagoranski-a610a12/
https://www.linkedin.com/in/natasazajec/
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Primož Zelenšek  |  Chipolo

Ustanovitelj globalnega podjetja 
Chipolo in strokovnjak za razvoj 
hardware produktov.

Primož je soustanovitelj in direktor podjetja Chipolo, ki je svojo zgodbo pričelo 
leta 2013 z uspešno Kickstarter kampanjo (zbrali so skoraj 300.000 doalrjev). Na 
trg so vstopili s pametnimi obeski za ključe, ki se preko bluetootha povežejo z 
moblnim telefonom, na katerem preko aplikacije spremljajo njegovo oddaljenost. 
Danes je njihov fokus na implementaciji bluetooth tehnologije v druge produkte 
in sisteme.

To uspešno mednarodno podjetje se lahko pohvali s skoraj 2 milijonoma prodanih 
produktov, v petih letih pa so v prodaji dosegli magično mejo 100 milijonov evrov. 
Danes so v svetu prepoznani kot ena izmed dveh najboljših blagovnih znamk na 
področju iskalnikov predmetov. 

Primož je tudi direktor in soustanovitelj podjetja Nollie Apps d.o.o., v preteklosti je 
kot vodja projektov deloval v podjetju za izdelavo iPhone aplikacij Viapss d.o.o.

V njegovem portfoliju podjetij, ki jim je svetoval, najdeš Ollo audio, Zoyo Baby, 
QuickShoeLace in Pawsm.

https://www.linkedin.com/in/primo%C5%BE-zelen%C5%A1ek-a79b5321/

https://www.linkedin.com/in/primo%C5%BE-zelen%C5%A1ek-a79b5321/
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Rok Zorko  |  Silicon Gardens Fund

Izkušen podjetnik, soustanovitelj in produktni 
vodja slovenskega samoroga Outfit7, ki 
se lahko pohvali z bogatimi izkušnjami v 
industriji iger, zabave in oglaševanja.

Rok Zorko je od leta 2018 direktor podjetja Ninaz Limited, kjer upravljajo z 
različnimi naložbami v delnice, obveznice, nepremičnine in sklade.

Študiral je latinščino in književnost ter eno izmed svojih prvih služb dobil pri 
podjetju NoviForum. Nato je prvzel mesto urednika pri slovenskem iskalniku Najdi.
si, katerega oče je bil Samo Login. Oblikovala se je ozka skupina petih ljudi, ki se 
je ukvarjala izključno z isklalnikom. Najdi.si je šel v prodajo in leta 2006 so prodali 
večinski delež. Samo je bil manjšinski lastnik in od prodaje je dobil dovolj denarja 
za ustanovitev nove firme.  S seboj je povabil še šest bivših zaposlenih, med 
katerimi je bil tudi Rok, edini neprogramer. Postali so Outfit7, v okviru katerega so 
razvili govorečega mačkona »Talking Tom«.

Trenutno je partner pri pri Silicon Gardens Fundu, v katerem je bil med letoma 
2019 in 2022 tudi investitor in svetovalec.

V zadnjih treh letih je mentoriral tudi startupu Bird Buddy, ki je bil razglašen 
za Slovenski start:up leta 2021. Prav tako je mentoriral tudi Blub Blubu, uspešni 
aplikaciji za logopedske vaje za otroke, Beepingu, platformi za čistilne storitve, 1o, 
eCommerce startupu in Wise Up / Razturi na maturi. 

Rok je danes poznan kot soustanovitelj in produktni vodja prvega slovenskega 
samoroga Outfit7. Uvrščen je bil tudi na lestvico najbogatejših slovencev.

https://www.linkedin.com/in/rokzorko/

https://www.linkedin.com/in/rokzorko/
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Blaž Zupan  |  Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Serijski podjetnik, predavatelj 
podjetništva, mentor, investitor.

Blaž je leta 2009 kot svoj peti podjetniški projekt soustanovil podjetje Optiprint, ki oddaja barvne 
tiskalnike v najem in tako uporabnikom močno poceni barvno tiskanje. Šest let za tem je izpeljal 
uspešen “exit” iz Optiprinta, ki je takrat imel 20 zaposlenih, miljon evrov prihodkov in dobrih 250 
tisoč evrov čistega dobička. Deluje kot predavatelj podjetništva na ljubljanski ekonomski fakulteti in 
je svetovalec na področju metode design thinkinga in vitkega poslovanja.

Z izkušnjami na področjih razvoja produkta po metodah design thinkinga in vitkega poslovanja, 
analize trga, marketinga, distribucije in prodaje je mentoriral in svetoval več kot 500 podjetniškim 
ekipam v sklopu iniciativ kot so Start:up Slovenija, BTC Camp, YES Start, SIO, SPS, ipd.

Kot poslovni angel tudi vlaga v startup podjetja.

https://www.linkedin.com/in/zupanb/

Primož Zupan   |  Halcom

Primož Zupan je ekspert menedžmenta 
idej in inovacij ter upravljanja s 
človeškimi viri.

Primož Zupan je prvi idea manager v Sloveniji, ki je prek Halcomovega internega inkubatorja pomagal ideji 
prve slovenske mobilne denarnice mBills od samostojnega produkta do vzpostavitve spin-off podjetja MBILLS 
d.o.o., enega vidnejših fintech podjetij pri nas, ki ga od 1. januarja 2017 tudi vodi. Decembra 2017 je večinski 
delež podjetja kupila slovenska multinacionalka Petrol, svoj delež pa aprila 2020 povečala na 100 %.

Preden je prevzel krmilo vodenja MBILLS, je mag. Primož Zupan svojo karierno pot gradil kot direktor prodaje v 
IT podjetju Salviol, kot vodja kabineta Ministra za delo, družino in socialne zadeve ter kot prodajni predstavnik 
IBM Slovenija. Odlikujejo ga izjemna strast do dela, optimizem, dostopnost do ljudi, skrb za sodelavce in 
močan socialni kapital. V prostem času se ukvarja z razvojem inovativne kulture v različnih organizacijah.

Primož zelo dobro obvladuje področja idejnega in inovacijskega menedžmenta, menedžmenta človeških virov, 
odnosov z javnostmi, prodaje, marketinga, načrtovanja dogodkov, upravljanja in izvedbe političnih kampanj.

https://www.linkedin.com/in/primoz-zupan/

https://www.linkedin.com/in/zupanb/
https://www.linkedin.com/in/primoz-zupan/
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Tjaša Zupančič Hartner  |  3Dmed

Izkušena vodja razvojnih oddelkov, 
direktorica podjetja 3Dmed ter 
svetovalka in mentorica.

Tjaša je izkušena vodja razvojnih oddelkov v podjetjih medicinske panoge, 
kot so 3Dmed in SNOP-Varis Lendava, kjer je tudi trenutno aktivna. Ima 
tudi izkušnje iz sveta poučevanja in predavanja, ki jih je nabrala med svojimi 
aktivnostmi in doktoratom na Univerzi v Mariboru, kjer se je osredotočila na 
vsebine biologije in kemije. Je izkušena na področjih poslovnega načrtovanja in 
razvoja, marketinške strategije, vodenja prodajnih kanalov ter podpore strank.

https://www.linkedin.com/in/tja%C5%A1a-zupan%C4%8Di%C4%8D-hartner-9768a9b2/

Branko Železnik  |  Ljubljanska borza

Vodja razvoja in prodaje na Ljubljanski 
borzi, svetovalec startup podjetjem in gost 
v podcastu Vala 202 Tečajnica.

Branko je takoj po končanem študiju pričel svojo kariero v bančništvu pri 
podjetju Kapi in partnerji, kjer je bil zadolžen za izvedbo analiz SME podjetij 
in za faktoring, nadaljeval pa v borzni hiši AC BPH, MP Družbi za upravljanje 
skladov, Zepter Asset Management, Numerica partnerji ter je zdaj zaposlen na 
Ljubljanski borzi kot vodja razvoja in prodaje. Bil pa je tudi direktor družinskega 
podjetja Vrtnarstvo Pavlin. V zadnjih letih je Ljubljanska borza začela sodelovati 
s podjetjem za množično financiranje Fundersbeam, zato v sklopu omenjenega 
sodelovanja iščejo zanimive projekte iz Slovenije in sosednjih držav, pripravljene 
na fazo množičnega financiranja. Kot svetovalec je pomagal podjetjem, kot so 
Alja Viryent, Pivovarna Maister, Kavarna Tiskarna, OR Productivity, Biobanka in 
Limitlex. Med drugim je tudi gost v podcastu Vala 202 Tečajnica.

https://www.linkedin.com/in/branko-%C5%BEeleznik-988a0b103/

https://www.linkedin.com/in/tja%C5%A1a-zupan%C4%8Di%C4%8D-hartner-9768a9b2/
https://www.linkedin.com/in/branko-%C5%BEeleznik-988a0b103/
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Vojka Žgavec Clemenz   |  
Ideje, koncepti in zgodbe - Vojka Žgavec Clemenz s.p.

Izkušena strokovnjakinja za branding, 
oglaševanje in storytelling.

Vojka Žgavec Clemenz je izkušena strokovnjakinja za branding, oglaševanje 
in storytelling, komunikacijska strateginja, kreativna direktorica, snovalka 
zgodb in tekstopiska z bogatimi domačimi in mednarodnimi izkušnjami. 
Pri svojem delu suvereno združuje večdesetletne izkušnje iz klasičnega 
in digitalnega marketinga ter osebne izkušnje s področja upravljanja 
blagovnih znamk. Startup podjetjem in mladim podjetnikom pomaga 
pri PR in marketinških kampanjah, razvoju blagovnih znamk ter igrifikaciji 
(gamification) izdelkov in storitev.

https://www.linkedin.com/in/vojkazgavecclemenz/

https://www.linkedin.com/in/vojkazgavecclemenz/
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