
 

 

INOVACIJSKI IT ŠPRINT POŠTE SLOVENIJE 

2020 

Tekmovanje v inovativnih rešitvah na naprednih servisih 

podprtih z umetno inteligenco 

 

23. in 24. januar 2020, ob 15.00 v Poštno logističnem centru v Mariboru (Zagrebška ulica 106 / Cona 

Tezno). 

 

 
 

Kaj je INOVACIJSKI IT ŠPRINT POŠTE SLOVENIJE? 

 

Dvodnevni dogodek, 23. in 24. 1. 2020 na katerem bodo programerji, dizajnerji in drugi tehnološki 

navdušenci ter inovativni posamezniki, iskali nove tehnološke rešitve za izzive današnjega časa.  

 

Poudarek bo na vzpostavljanju novih rešitev na področju pridobivanja ciljnih vsebin, kot na primer 

mobilno učenje brez kulturnih in jezikovnih preprek. Obstoječe rešitve kot so NETFLIX, SIRI, ALEXA… 

že sedaj omogočajo posamezniku ciljno pridobivanje želenih vsebin.  

  

V dveh dneh intenzivnega dela, druženja in zabave bodo oblikovane ekipe razvijale inovativne rešitve 

s področja učenja in brezpapirnega poslovanja. Nove rešitve se bodo iskale s pomočjo sodobnih 

tehnologij kot so umetna intelegenca, internet stvari (IoT), obsežni podatki (Big data) in verige 

podatkovnih blokov (Blockchain). Udeležencem bodo na voljo že razviti servisi (API) in obstoječe 

platforme za razvoj inovativnih rešitev oz. produktov (x5gon & Azure). 



 

 

 

Na dogodku bo sodelovalo 60 izbranih posameznikov (združenih v ekipe). Izbranih bo do 15 ekip s 

tremi do petimi člani v ekipi. Prisotni bodo tudi mentorji iz najboljših tehnoloških podjetij in razvojno-

raziskovalnih inštitutov, ki bodo zagotavljali učinkovit okvir za razvoj in prototipiranje prebojnih idej. 

Ob zaključku dogodka bodo ekipe svoje rešitve predstavile strokovni komisiji ter se potegovale za 

privlačne nagrade in morebitno povabilo k nadaljnjemu sodelovanju s Pošto Slovenije oz. s partnerji 

dogodka. 

  

Dogodek organizira Pošta Slovenije s partnerji: Microsoft Slovenija, HPE, Lancom, Tovarna podjemov, 

Institut "Jožef Stefan". 

 
Za hrano, pijačo in energetske napitke bo poskrbljeno. 

    

Koga iščemo / komu je dogodek namenjen? 

 

Dijake s tehničnimi znanji (programiranje, dizajniranje IT rešitev ipd.) 

 

Dijaki / študenti se bodo borili za najrazličnejše nagrade. Glavna nagrada je sodelovanje na 

mednarodnem Hackathon-u v Parizu, ki bo 24. in 25. februarja 2020. Pokriti bodo vsi stroški poti in 

namestitve.  

Razlogi za sodelovanje   

 

Dijaki / študenti: 

- Izjemen napredek in razvoj vaše ideje v zelo kratkem času.   

- Možnost uporabe najsodobnejše tehnologije razvite v različnih raziskovalno-razvojnih 

inštitutih po Evropi - združene v platformi x5gon. 

- Možnost soustvarjanja inovacij na področju AI. 

- Možnost razvoja POC prototipa s partnerji dogodka. 

- Možnost poslovnega sodelovanja s partnerji dogodka. 

- Druge privlačne nagrade. 

Nagrade  

 

Za vas smo pripravili za več kot 8.000 EUR nagrad 

 

Dijaki / študenti: 

1. Nagrada - udeležba na hackathonu v Parizu konec februarja 2020 

2. Nagrada - električni skiro 

3. Nagrada - Pametne zapestnice za ekipo 

 

»Goody bag« za vse udeležence. 



 

 

Časovnica  

 

Prijave bodo odprte do 17. januarja 2020. Prijava je obvezna!  

 

Izbor ekip in posameznikov bo opravila komisija in seznam udeležencev objavila 20. januarja. 

 

Več informacij na: info@postartup.si oziroma po telefonu 031 722 955. 

  

TOP mentorska ekipa 

 

Za podporo in pomoč bo skrbela ekipa poslovnih in tehnoloških mentorjev. Vsaki ekipi se bo pridružil 

en mentor, ki bo njihov podpornik. Mentor bo dodeljeni ekipi svetoval, z njo delil izkušnje in jih po 

potrebi povezoval z drugimi mentorji na dogodku.  

  

Glavna koordinatorja mentorske ekipe na inovacijskem dogodku sta:  

 Kristjan Perčič 

 Jure Verhovnik 

 

Mentorji: 

 Sahan Buthawella - University College London (Velika Britanija) 
 Viktor - University of Nantes (Francija) 
 Dr. Erik Novak - Institut “Jožef Stefan” 
 Denis Stanarevič, HPE Europe, Middle East and Africa (Hrvaška) 
 Marko Grobelnik,  Institut “Jožef Stefan”IJS 
 Kristijan Perčič, Pošta Slovenije 
 Mitja Štampfer, Pošta Slovenije 
 Luka Topolovec, Drugi vid 
 Simon Jurič, Inova IT,  

 

Ocenjevalni kriteriji 

 

Strokovna komisija bo ocenjevala štiri vidike razvitih rešitev v vsaki kategoriji: 

 

Dijaki / študenti 

- Tehnološki vidik rešitve; koncept rešitve, inovativnost rešitve, inovativna uporaba tehnologij, 

kvaliteta rešitve 40 točk 

- Uporaba x5hon platforme oz. njenih servisov; 20 točk 

- Uporabniška izkušnja rešitve; dizajn rešitve, vrednost rešitve za uporabnika 20 točk 

- Predstavitev pred komisijo; jasna in prepričljiva predstavitev rešitve 20 točk 

 

 



 

 

Ključne informacije 

Pomembni datumi: 

 

Prijava: do 17. 1. 2020 

Odločitev komisije in obveščanje udeležencev: do 20. 1. 2020 

Inovativni IT šprint Pošte Slovenije - termin: 23. in 24. januar 2020 

Udeležba zmagovalcev kategorija študenti na F"AI"R hackathonu v Parizu: med 26. in 29. 2. 2020 

  

Lokacija: PLC Maribor, Zagrebška ulica 106 (velika sejna dvorana) 

 

Več informacij: Kristijan Perčič / Kristijan.PERCIC@posta.si / 031 722 955 

 

mailto:Kristijan.PERCIC@posta.si

