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1. Organizacija natečaja 
Organizator in izvajalec natečaja je Mrežni podjetniški inkubator Ormož. Pri izvedbi sodeluje z občino 

Ormož in občino Središče ob Dravi, kot ustanoviteljicami Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož.  

2. Namen natečaja 
Natečaj »Moja ideja - natečaj za najboljšo podjetniško  idejo v občinah Ormož in Središče ob Dravi« 

(v nadaljevanju natečaj) se izvaja v sklopu aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož. Z 

natečajem spodbujamo aktivnosti razvoja inovativnih podjetniških rešitev in zagotavljamo podporne 

storitve za razvoj podjetniške ideje, zagon podjetja in nadaljnjo rast podjetja preko razvojnih mrež in 

integracij v različnih gospodarskih panogah regije, ki spodbujajo k podjetništvu in razvoju novih 

vsebin in inovativnih produktov.  

Med podjetniškimi idejami spodbujamo predvsem inovativne, na znanju temelječe in tržno 

usmerjene ideje, ki jim bo s strokovno ekipo skozi proces predinkubacije in inkubacije v Mrežnega 

podjetniškega inkubatorja Ormož ponujali celovito podporo za razvoj ideje in ustanovitev novih, 

klasičnih podjetij kot tudi podjetij z visoko dodano vrednostjo. 

 

3. Pogoji za sodelovanje 

3.1  Splošni pogoji za sodelovanje 

 

1. Prijavitelj/podjetje nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih 

dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 

upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge).  

2. Prijavitelj / podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku 

likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni 

opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z 

določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo in 10/15 - popr., 27/16, 

31/16-odl. US, in 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US). 

3. Prijavitelj/ podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje 

in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 

gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 

skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.  

4. Prijavitelj v skladu Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni 

list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.  
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5. Prijavitelj/ podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi 

odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 

nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.  

 

3.2. Dodatni pogoji za sodelovanje 

 Na natečaj se lahko prijavijo vsi, ki se želijo preizkusiti v podjetništvu in imajo stalno 

prebivališče ali sedež podjetja v občinah Ormož ali Središče ob Dravi . Tako se lahko prijavijo 

polnoletne fizične osebe, podjetniške skupine sestavljene iz fizičnih oseb ter pravne osebe. 

  Posamezniki ali podjetniške skupine lahko imajo le podjetniško idejo, patent, poslovni model 

ali že razvit produkt ali storitev. 

 Podjetniška ideja se lahko nanaša tako na proizvod kot storitev in lahko prihaja iz katere koli 

gospodarske panoge.  

 V primeru, da se prijavi pravna oseba oziroma samostojni podjetnik ta ne sme biti vpisan v 

poslovni register pred 01.01.2019. 

 Ekipa mora imeti vodjo, ki je na prijavnem obrazcu poimenovan kot »prijavitelj«. 

 Podjetniška ideja mora biti predstavljena na pravilno in v celotni izpolnjeni prijavni 

dokumentaciji, ki je dosegljiva na spletni strani organizatorja www.mpi-ormoz.si , spletnih 

straneh občine Ormož https://www.ormoz.si/, ter občine Središče ob Dravi 

https://www.sredisce-ob-dravi.si.  

 

Sodelovanje na natečaju je brezplačno. Zahteva pa se brezpogojno sprejemanje vseh pravil in 

pogojev sodelovanja, navedenih v razpisni in prijavni dokumentaciji.  

 

4. Potek natečaja 
 

Po zaključku roka za prijavo bo strokovna komisija pregledala vse pravočasno prispele pisne vloge in 

jih ocenila po v naprej določenih kriterijih (glej točko 5. kriteriji za ocenjevanje). 

Na podlagi točk, prejetih pri ocenjevanju pisne vloge tri zmagovalne ideje katere bodo nagrajene.  

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo v mesecu januarju 2020. Rezultati natečaja bodo po 

razglasitvi objavljeni na spletni strani MPI Ormož www.mpi-ormoz.si. 

 

 

 

http://www.mpi-ormoz.si/
https://www.ormoz.si/
https://www.sredisce-ob-dravi.si/
http://www.mpi-ormoz.si/
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5. Kriteriji za ocenjevanje 
 

Za ocenjevanje izbora finalistov in nagrajencev se smiselno uporabljajo merila, ki jih določi 

organizator natečaja, torej Mrežni podjetniški inkubator Ormož.  

 

 Merila oziroma kriteriji izbora so naslednji:  

 

  KRITERIJI MAX. ŠT. TOČK 

I. Izdelek oz. storitev ter koristi za uporabnike   

1 Je opis izdelka/storitve jasen in razumljiv 5 

2 

Ali izdelek dejansko rešuje probleme oz. zadovoljuje potrebe 

kupcev? Je jasno opisan način, kako izdelek/storitev rešuje problem 

/ potrebo kupcev? 10 

3 

Ima izdelek/storitev elemente edinstvenosti / inovativnosti glede na 

obstoječe rešitve, ki so že na trgu? Ali izdelek storitev temelji na 

lastnem znanju in razvoju? 10 

4 

Izdelek /storitev je v:                                                                                                 

-idejni fazi (max. 1 točka),                                                                                   

- fazi razvoja (izdelek oz. storitev je možno že predstaviti, na primer v 

obliki prototipa, video predstavitve, skice, spletne strani ipd.: (max. 

3) točke,                                                                                                                        

- izdelek oziroma storitev je pripravljen za trg (max. 5 točk) 5 

II. Tržni potencial   

5 So kupci oz. ciljne skupine kupcev jasno definirane? 5 

6 

Kateri so ciljni trgi izdelka/storitve:                                                                     

- področje občin Ormož in Središče ob Dravi (max. 1 točka),                         

- celotna Slovenija (max. 3 točke),                                                                      

- EU oz. Evropa (max. 4 točke),                                                                           

- globalni trg (max. 5 točk)                                                                             5 

7 

Konkurenca:                                                                                                            

-navedeni so vsaj 3 je konkurenti, vključno s povezavo do njihove 

spletne strani (max. 3 točke)                                                                               

- utemeljitev o inovativnosti izdelka/storitve, katera na trgu še ne 

obstaja (do max 5 točk) 5 

III. Izvedljivost podjetniške ideje   
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8 

Bodo izobrazba, znanje, izkušnje, reference…. prijaviteljev  oz. ekipe 

omogočila uspešno realizacijo podjetniške ideje? So vloge v ekipi 

jasno razdeljene? Je ekipa že kdaj sodelovala? V primeru, da pri 

realizaciji sodeluje le ena oseba, je možnih max. 5 točk. 10 

9 

Je predstavljeni način promocije ustrezen glede na specifikacijo 

izdelka / storitve in ciljnih skupin kupcev? 5 

10 

Ali so predstavljene prodajne poti ustrezne glede na specifikacijo 

podjetniške ideje?  5 

11 

Ali je opredeljena okvirna cena oz. cenovni rang izdelka/storitve?             

Ali so (realno) opredeljeni ključni stroški za realizacijo podjetniške 

ideje? So viri financiranja za realizacijo ideje, ki jih je prijavitelj 

opredelil, realni?                       5 

  Skupaj max. število točk 70 

 

Skupna ocena bo seštevek ocene na podlagi pisne vloge. Prijavitelji lahko skupno prejme max. 70 

točk pri enem od članov komisije. Točke ocenjevalcev se potem seštejejo. Tri najbolje ocenjene 

podjetniške ideje (ideje katere so prejele največ točk) bodo nagrajene, kot je določeno v 6. členu 

pravilnika. V primeru, da dve vlogi dosežeta enako število točk bo višje rangirana tista vloga katera je 

prispela prej. 

 

6. Komisija 
Strokovno komisijo za izbor najboljših podjetniških idej s določi organizator, ki tudi določi sestavo, 

število članov in potreben profil posameznih članov komisije. Delovanje članov komisije je 

brezplačno. 

Komisija na podlagi sklica organizatorja izvede končno ocenjevanje podjetniških idej.  

 

7. Nagrade 
Nagradni sklad  natečaja  se podeli med prve tri najboljše podjetniške ideje in vključuje:   

 Prvo mesto: 

- Zlato priznanje 

- udeležba na konferenci Podim 2020 za eno osebo  

- Podpora Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož za obdobje 9 mesecev pri realizaciji 

podjetniške ideje, 

- Davčno – finančno svetovanje v obsegu 1 ure  

- poslovna torba CPU 

 



                                                                                                                

             

MPI Ormož     Občina Ormož     Občina Središče ob Dravi 

 
6 
 

 

 

 Drugo mesto: 

- Srebrno priznanje 

-  Podpora Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož za obdobje 6 mesecev pri realizaciji 

podjetniške ideje, 

- Darilni paket HighFly 

-  poslovna torba CPU  

 

 Tretje mesto:  

- Bronasto priznanje  

-  Podpora Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož za obdobje 3 mesecev pri realizaciji 

podjetniške ideje 

- Poslovna torba  CPU  

 

 

Določene nagrade se dodelijo kot vavčer za koriščenje določenih storitev in imajo veljavnost, kot jo 

določi organizator. Praktične nagrade se podelijo ob podelitvi priznanj. Datum podelitve nagrad in 

priznanj bo objavljen naknadno na spletni strani www.mpi-ormoz.si.  

8. Rok oddaje 
 

Zadnji rok ko mora popolna razpisna dokumentacija osebno prispeti na MPI Ormož, Vrazova ulica 9, 

2270 Ormož je 9.12.2019 do 12.00 ure, oziroma po pošti s priporočeno pošto do 9.12.2019.  

 

Razpisna dokumentacija, katera bo prispela prepozno ali ne bo poslana po priporočeni pošti s 

povratnico bo vrnjena vlagatelju in izločena iz izbora. 

9. Informacije 
 

Za podajanje in tolmačenje vseh informacij glede natečaja, ki niso podane v tej razpisni dokumentaciji 

je odgovoren organizator natečaja.   

Ormož, 15.10.2019 

 

Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o. 

Polona Kukovec Lakota, direktorica  

http://www.mpi-ormoz.si/
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10. Razpisna dokumentacija 
 

 Natečaj »Moja ideja « 

 

1. PRIJAVNI OBRAZEC 

Ime in priimek prijavitelja/ice – 
vodja skupine 

 

Naziv podjetja   

Naslov (ulica, hišna številka) (če 
se prijavlja pravna oseba naslov 
sedeža podjetja) 

 

Poštna številka in pošta  

Datum vpisa v poslovni register 
za pravne osebe 

 

e-pošta (obvezno vsaj 1 e-poštni 
naslov) 

 

GSM oz. telefon  

Če se prijavljate kot ekipa, 
navedite še imena in e-pošto 
ostalih članov ekipe.  

1. 
Ime/priimek  

4. 
Ime/priimek  

 e-pošta  e-pošta  

2. 
Ime/priimek  

5. 
Ime/priimek  

e-pošta  e-pošta  

3. 
Ime/priimek  

6. 
Ime/priimek  

e-pošta  e-pošta  

Na kratko predstavite bistvo vaše 
podjetniške ideje. (max. 500 
znakov) 

 

Kaj je glavni razlog, da ste se 
odločili realizirati vašo 
podjetniško idejo? (max. 500 
znakov) 
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Vas zanima članstvo v Mrežnem 
podjetniškem inkubatorju 
Ormož? 

DA  NE  

 
Kot prijavitelj izjavljam, da sprejemam oz. sprejemamo (v primeru, da gre za ekipo 
prijaviteljev) v razpisni in prijavni dokumentaciji navedene pogoje za sodelovanje na 
Natečaju »Moja ideja«, ki ga organizira MPI Ormož.  

 

V obrazcu navedene osebne podatke in informacije nam posredujete zaradi  

vaše  želje po sodelovanju na natečaju »Moja ideja«. MPI Ormož zagotavlja 

strogo zaupnost osebnih podatkov, predloženih s strani udeležencev 

natečaja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS 

št.94/2007). 

 

 
Prijavitelj oziroma člani tima z oddajo prijavnega obrazca potrjujemo, da so 

navedeni podatki resnični in verodostojni.  

Kraj in datum        

Podpis prijavitelja 
/zakonitega 
zastopnika ter žig v 
kolikor podjetje 
posluje z njim 
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1.   OBRAZEC ZA OPIS PODJETNIŠKE IDEJE  
  

Naziv podjetniške ideje 
  

I. Izdelki oz. storitve ter koristi za uporabnike 
1.      Kateri so vaši izdelki oz. storitve?  

  
 
 

2.      Kateri problem / potrebo kupcev rešujete? 

Kako vaši izdelki / storitve rešujejo ta problem / potrebo?  

  
 
 

3.      V čem je prednost oz. inovativnost vašega izdelka / storitve glede na konkurenčne rešitve, ki so že na 
trgu?  

Ali izdelek / storitev temelji na lastnem znanju in razvoju?  

  
 
 

4.      V kakšni fazi razvoja je izdelek / storitev – na kratko pojasnite: 

a)     idejna faza, 

b)     faza razvoja (izdelek oz. storitev je že možno predstaviti, npr. v obliki prototipa, video predstavitve, 
skice, spletne strani ipd.),  

c)      izdelek oz. storitev je pripravljen za trg. 

  
 
 
 

II. Tržni potencial 
5.      Kdo bodo glavni kupci vašega izdelka / storitve?  

  
 
 

6.      Navedite ciljne trge vašega izdelka / storitve (področje občin Ormož in Središče ob Dravi, Slovenija, EU, 
globalni trg…;. 
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7.      Kateri so glavni konkurenti (naštejte 3, vključno s povezavami do njihovih spletnih strani, če jih imajo)? 
Oziroma, če menite, da vaš produkt / storitev nima konkurence utemeljite njegovo inovativnost in zakaj je 
to tako.  

  
 
 
 

III. Izvedljivost podjetniške ideje 
8.      Predstavite prijavitelja oz. ekipo, ki bo sodelovala pri realizaciji podjetniške ideje. Za vsakega od članov 
navedite:  

        izobrazbo

        znanje, 

        izkušnje, 

        reference,

        vlogo v ekipi.

  

        Je ekipa že kdaj sodelovala? 

  
 
 
 
 

9.      Na kakšen način boste izvajali promocijo vašega izdelka / storitve? 

  
 
 
 

10.   Katere prodajne poti boste uporabili?  

  
 
 
 

11.   Kakšne bodo cene vaših izdelkov / storitev? 

Kateri bodo ključni stroški pri realizaciji vaše podjetniške ideje?  

Katere vire financiranja načrtujete za realizacijo ideje? 

  
 
 
 

IV. Priloge  
12.   Če obstaja, priložite gradivo, ki bo še bolj nazorno predstavilo vašo podjetniško idejo, npr.: 

fotografije, video, 

skice, načrte,  
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povezavo do spletne strani, 

ipd. 

  

Priloge pošljite skupaj z razpisno dokumentacijo. 

 

Kraj in datum  

 Obrazec izpolnil – v primeru da je 
prijavitelj podjetje dodajte še žig 
podjetja. 
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11. NASLOVNICA 
 

 
 
POŠILJATELJ: 
 
______________________ 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
NE ODPIRAJ – DOKUMENTACIJA NASLOVNIK: 

 
      

 
MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR 
ORMOŽ D.O.O.  

»MOJA IDEJA - NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO 
PODJETNIŠKO IDEJO V OBČINAH ORMOŽ IN 
SREDIŠČE OB DRAVI«       

 
VRAZOVA ULICA 9  

 
   

   2270 Ormož  
(izpolni vložišče prejemnika): 

 
Datum prispetja:_______________ 

 
Ura prispetja:_________________ 

 
Zaporedna št.:________________ 

 
Podpis: ______________________ 

       
   

 

 


