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SPOROČILO ZA JAVNOST – ZA TAKOJŠNJO OBJAVO 

Ravne na Koroškem, 14. december 2022 

NASLOV: MPIK dogodek »Podjetniški zagon za vzpon v 2023« 
 

PODNASLOV:  
Razglasitev rezultatov 7. MPIK Natečaja za najboljše poslovne ideje 2022  

 
DATUM IZVEDBE: sreda, 14. 12. 2022, od 11.00 do 12.30 
LOKACIJA: Kulturni center Ravne na Koroškem 
 

GLAVNA DEJSTVA (poudarki v alinejah): 

- Razvoj startup podjetništva v regiji. 

- Pomen in rezultati Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška. 

- Pomen podjetniškega ekosistema in sodelovanja za razvoj regije. 

- Razglasitev finalistov 7. MPIK Natečaja za najboljše poslovne ideje in predstavitev 

zmagovalcev (1., 2. in 3.mesto).  

GOVORNIKI – UDELEŽENCI: 

- pozdravni nagovor dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem 

- uvodni nagovor Karmen Sonjak, direktorica Regionalne razvojne agencije za Koroško 

- glavni govorec dr. Rok Stritar, podjetnik, predavatelj in podjetniški mentor 

- Jure Knez, vodja Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška 

- Klemen Gorenšek, nagrajenec MPIK natečaja 

- Martina Marolt, nagrajenka MPIK natečaja 

- Miha Kadiš, nagrajenec MPIK natečaja 

VSEBINA:  

Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) je z današnjo izvedbo podjetniškega dogodka z naslovom 

»Podjetniški zagon za vzpon v 2023« zopet dokazal, da lahko le s skupnimi močmi in sodelovanjem 

dosegamo prebojne rezultate v regiji in širše.  

 

Tokrat se je okrog 60 podjetnikov, potencialnih podjetnikov ter podpornikov podjetništva v regiji zbralo 

na podelitvi in razglasitvi zmagovalcev že 7. MPIK Natečaja za najboljše poslovne ideje, ki je tokrat 

potekala v Kulturnem centru Ravne na Koroškem. Kot prvi je udeležence nagovoril župan občine Ravne 

na Koroškem dr. Tomaž Rožen, ki je poudaril pomen MPIK-a pri vzpodbujanju podjetništva in inovacij 

v regiji ter podporo občine pri njegovem delovanju v prihodnosti.  Med drugim je izpostavil, da je »MPIK 

ena izmed uspešnih zgodb Koroške regije in velika dodana vrednost za okolje.« 

 

MPIK je na Koroškem »valilnica« inovativnih podjetij in v okviru RRA Koroška pomaga graditi 

podjetniško podporno okolje v regiji.  Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška, je poudarila pomen 

vseh podjetniških podpornih aktivnosti, ki jih izvaja RRA Koroška, od projekta Podjetno nad izzive 

(PONI), MPIK, SPOT, pa do Regionalnega skrbništva in Regijske garancijske sheme. Namen vseh teh 
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aktivnosti je ažurno prepoznavanje perspektivnih podjetniških idej in podjetniških ekip, pomoč pri 

realizaciji poslovnih idej, zagon novih podjetij ter podpora rasti in razvoju že obstoječih podjetij. S tem 

prispevajo k dvigu podjetnosti in podjetniške kulture v regiji, ustanavljanju novih podjetij, zvišanju 

stopnje njihovega preživetja in ustvarjanju kvalitetnih delovnih mest. S tem pa tudi k splošni rasti in 

razvoju regije. 

 

Jure Knez vodja Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, je spregovoril o pozitivnih vplivih, ki 
jih inkubator ustvarja v regiji. Med pomembnimi rezultati zadnjih šestih let, ki jih je v veliki meri 
omogočil projekt Subjekti inovativnega okolja (SIO), sofinanciran s strani MGRT, ESRR in SPIRIT 
Slovenija, je izpostavil pomoč pri zagonu 54 podjetij, identifikacijo 221 poslovnih idej ter 105 izvedb 
različnih podjetniških delavnic in dogodkov. Predvsem pa so v MPIK ponosni na mentorski in svetovalni 
program, ki vključuje 40 mentorjev in svetovalcev, ki lahko pomagajo podjetjem na vseh področjih 
njihovega poslovanja. Od leta 2017 je bilo v mentorski in svetovalni program vključenih več kot 200 
potencialnih podjetnikov in podjetij. To kaže, da je MPIK postal »polnokrvni« inkubator, ki podjetnikom 
dejansko omogoča lažji začetek in hitrejši razvoj posla. 
Hkrati je poudaril vizijo razvoja MPIK. To je, da koroškim mladim podjetjem in startup-om ne bo 
potrebno odhajati iz regije, da bi dobili ustrezne pogoje za razvoj svojih podjetij, ampak bodo imeli to 
na voljo na Koroškem. Glede na splošno družbeno in gospodarsko situacijo ter ob zmanjšanju sredstev 
za podjetniške podporne storitve s strani države to ne bo lahka naloga. Da ohranijo in nadgradijo nivo 
storitev bo potrebna borba, hkrati pa znanje in pametne poteze. In če kje lahko konkurirajo drugim, je 
to ravno znanje, vztrajnost in koroška trma. 
 
Glavni govorec dr. Rok Stritar, tudi sam podjetnik, predavatelj in startup mentor z dolgoletnimi 

izkušnjami v podjetništvu, je poudaril, da je podjetniško podporno okolje usmerjeno v rast in 

spreminjanje družbe na bolje. Podjetniki pa so večinoma tisti, ki po načinu razmišljanja odstopajo od  

povprečja, razmišljajo drugače oz. izven okvirjev. Predvsem pa verjamejo, da se da in da lahko! 

Inkubatorji takšnim ljudem nudijo možnost sodelovanja, srečevanja in ustvarjanja novih uspešnih 

podjetniških zgodb. 

 

Grand finale dogodka je bila razglasitev finalistov 7. MPIK Natečaja. Izmed vseh prijavljenih so 

razglasili deset finalistov, ki imajo inovativne in tržno zanimive poslovne ideje, predvsem pa strast do 

tega, da jih uresničijo. Najboljše tri ideje so prejele bogate nagrade, ki so jih kot donatorji prispevala 

podjetja Pristar d.o.o., Revolver d.o.o., Produkcija Bakster d.o.o., Printink – Tehit d.o.o., GOV-IS d.o.o., 

Mkopija, Marjetica Cerjak s.p., in Fotobeležnica, Nika Hölcl Praper s.p.. Poleg njih pa še občine lastnice 

infrastrukture MPIK in RRA Koroška. Končni cilj MPIK Natečaja je nastanek novih podjetij ter njihova 

rast in razvoj, ob tem pa krepitev podjetniške kulture, ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. 

 

Zmagovalci 7.MPIK Natečaja 

 

3. mesto: 

Prijavitelj: Miha Kadiš  

Naziv ideje: Sim 83 - simulatorji vožnje 

 

2. mesto: 

Prijaviteljica: Martina Marolt 

Člani ekipe: Urška Marolt, Alma Karlin Sivec, Žiga Lešnik in Lea Marolt Sonnenschein 

Naziv ideje: BY MARTIS - trajnostna in modularna oblačila 
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1. mesto:  

Prijavitelj: Klemen Gorenšek 
Člani ekipe: Teja Rajšp, Lan Rahne, Jernej Kovač Myint, Gašper Štern, Lina Rahne 
Naziv ideje: Družabna igra Coupling, the Game 

 
… 
KLJUČNE BESEDE: #podjetništvo #razvoj #napredek #spodbude #inkubator #inovativne ideje 

#podelitev MPIK nagrad #naj podjetniška ideja #podjeniško podporno okolje #podjetniške zgodbe 

#Koroška #prilagoditev na spremembe #RRA Koroška #MPIK #MPIK Natečaj #sodelovanje 

 

Kontakt za dodatne informacije in dogovor za izjave z udeleženci: 

Jure Knez, vodja MPIK 

jure.knez@rra-koroska.si 

031 340 989 

 

Dodatne info o MPIK: 

https://mpik-koroska.si/ 

 

Promocijski video MPIK: 

https://www.youtube.com/watch?v=2xtKnbTunuc 

 

 

 

 

mailto:jure.knez@rra-koroska.si
https://mpik-koroska.si/
https://www.youtube.com/watch?v=2xtKnbTunuc

