
TOP 3 EKIPE – ZMAGOVALCI STARTUP GENERATORJA 2021 

MOOHERO  

Urban Rotnik, dr. Matija Stupar, Janez Turk  

 

Moohero je sistem za optimizacijo reprodukcije krav. Pozorno spremljanje gonitev je 

lahko za kmeta velik izziv, vsaka zamujena gonitev pa predstavlja nepotreben strošek. 

Rešitev so Moohero pametne ovratnice, s katerimi lahko spremljamo aktivnost ter 

prežvekovanje krav. Z inovativnim pristopom obdelave podatkov v oblaku pa lahko 

kmeta hitro opozorimo na prihajajočo bolezen ali potencialno gonitev. 

»Slabosti konkurence dobro poznamo, saj konkurenčni sistem uporabljamo tudi pri nas 

doma, na naši kmetiji,« je izpostavil Urban Rotnik. 

 

GRAŠKA  

Martin Rojnik 

 

Graška ponuja alternativo obstoječim veganskim znamkam z bogato linijo proteinskih 

rastlinskih delikates, proizvedenih iz regionalnih surovin, brez dodanih sintetičnih 

arom, kokosovih olj ali modificiranih škrobov. Delikatese so v večini fermentirane, z 

visoko vsebnostjo kakovostnih proteinov in esencialnih hranil. Podjetje želi postati 



eden večjih izvoznikov rastlinskih izdelkov v regiji in zagotavljati samooskrbo z okolju 

in zdravju prijaznimi hranili. 

Martin Rojnik: »Naš cilj je, da ajdova batina (veganska klobasa) postane nova kranjska 

klobasa.« 

 

DROLCTECH  

Jure Drolc 

 

Drolctech rešuje problem strank, ki se ukvarjajo s CNC tehnologijo in uporabljajo 

rezilna orodja. »Ponujamo jim stroj za skladiščenje rezilnega orodja, ki je računalniško 

podprt z aplikacijo, ki nadzira celoten proces od samega naročila orodja do izdaje 

končnemu uporabniku. Stroj pomaga vzpostaviti sistem beleženja orodja na določena 

stroškovna mesta, kar pomeni lažjo analizo porabe. S pomočjo tega sistema lahko 

podjetja razbremenijo službi nabave in skladišča ter zmanjšajo končni strošek porabe 

orodja,« je dejal ustanovitelj podjetja Jure Drolc. 

 

NAJ PODJETNIŠKA IDEJA 2021 – ZMAGOVALEC PO IZBORU OBČINSTVA 

VRDOM  

Nace Mohorič, Urh Wiegele 

 



VRdom arhitektom omogoča, da svojim strankam z uporabo virtualne resničnosti 

ponudijo brezskrben proces načrtovanja domov.  »Z našo storitvijo se lahko arhitekti 

in naročniki sprehodijo skozi prostore, še preden se zasadi prva lopata. S pomočjo 

VRdoma je gradnja hitrejša, cenejša in brez nezaželenih presenečenj,« pravi Nace 

Mohorič. 

 

PREOSTALA FINALISTA PROGRAMA STARTUP GENERATOR 2021 

 

GIFT BUDDY  

Ožbej Golob, Gal Lindič, Bian Klančnik, Jan Weissenbach 

 

Gift Buddy rešuje probleme vseh, ki imajo težave s pomanjkanjem idej ali časa za 

nakup darila. Kot rešitev na omenjena problema ponuja spletno stran, ki uporabniku 

priporoča ideje za darila. Uporabnik v obrazec vnese parametre o obdarovancu, stran 

pa mu s pomočjo umetne inteligence ponudi predloge in omogoča enostaven spletni 

nakup. 

»Na Startup generator smo se prijavili z namenom, da osvojimo prvo nagrado, a smo 

ugotovili, da smo tekom programa pridobili toliko dragocenih kompetenc, ki so vredne 

še več od denarne nagrade.« - Ožbej Golob, član ekipe 

 

PAWESOME PUZZLE  

Jan Weichardt, Nives Hriberšek  



 

Ekipa Pawesome Puzzle izdeluje interaktivne pasje igrače, ki energične psičke 

zaposlijo in jim ponujajo miselni izziv, ki vodi do nagrade. Igrače so zasnovane s 

pomočjo strokovno podkovane pasje behavioristke in s sodobnimi proizvodnimi 

procesi izdelane iz bioplastike in masivnega lesa. 

»Na Startup generator smo se prijavili, da osvojimo nova znanja s področja marketinga 

in oblikovanja poslovnega modela.« - Jan Weichardt, član ekipe 

 


