
 

Še dva meseca do prijave na POPRI! 

Tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo 
Si želiš že v času šolanja pripraviti na svojo prihodnosti, izboljšati veščine podjetnosti in razširiti mrežo 
poznanstev?  

Že poznaš najboljše tekmovanje za podjetniške ideje POPRI, na katerega se je lani prijavilo 260 mladih 
iz cele Slovenije? 

Pridruži se nam in s svojo ekipo prepričaj strokovno komisijo, tekmuj s sovrstniki in se poteguj za 
nagrade iz sklada za zmagovalce, vrednega 5000 EUR! 

 

 

Kdo lahko sodeluje? 

 Osnovnošolci (7., 
8., in 9. razred) 

 Srednješolci 

      Zakaj je vredno sodelovati na tekmovanju? 

 Pridobiš lahko povratno informacijo o podjetniški ideji skozi 
oči strokovne komisije, 

 preizkusiš se v javnem nastopanju, 



 Študenti in mladi 
do 29. leta, ki še 
nimate svojega 
podjetja 

 

 svojo idejo in ekipo predstaviš medijem in javnosti, 
 si dokažeš, da lahko izpelješ projekt od začetka do konca, 
 se preizkusiš v drugačnem formatu tekmovanja s 

prilagoditvijo projekta, ki si ga že izdelal v sklopu šolskih 
obveznosti, 

 se udeležiš ameriškega mednarodnega tekmovanja Genius 
Olympiad za dijake 

 

 

 

Prijavi se do 13. marca! 

Svojo idejo obrazložiš v predlogi in jo s prilogami oddaš do 13. marca 2017, v spletni 
obliki (preko portala Mikrobiz) ali po elektronski pošti. 

Oddaj svojo prijavo Uredi svojo prijavo 

mailto:popri@primorski-tp.si
mailto:http://www.mikrobiz.net/user/login/redirect=aHR0cDovL3d3dy5taWtyb2Jpei5uZXQvaW5kZXgucGhwP21vZHVsZT1wbGFu


 

Se vidimo na Informativi? 

Imaš vprašanja o prijavi? Pridi na sejem Informativa, ki bo 27. in 28. januarja na Gospodarskem 

razstavišču v Ljubljani in se z nami spoznaj še v živo. Z veseljem bomo odgovorili na vsa tvoja vprašanja! 

 

 

 

 



Katere ideje so prepričale strokovno komisijo lani? 

 

 

 

 

 

Pridruži se nam na spletni strani popri.si, Facebook strani facebook.com/popripopri, 

ali nas kontaktiraj preko elektronskega naslova popri@primorski-tp.si. 

      

OSNOVNA ŠOLA  

https://youtu.be/jjpg4RPkGVo 

SREDNJA ŠOLA  

https://youtu.be/1gYOLq8hx2I 

ŠTUDENTJE  

https://youtu.be/wabuNpVubnM 

Če želiš preveriti, ali je tvoja ideja dobra, doživeti nepozabno izkušnjo, pridobiti nova znanja, se 

pomeriti z vrstniki iz cele Slovenije, ne premišljuj več in se prijavi do 13. marca 2017 na POPRI! 
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