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PRAVILNIK O TEKMOVANJU ZA NAJBOLJŠO PODJETNIŠKO IDEJO
MLADIH - POPRI
SPLOŠNI DEL
1. člen
(Vsebina pravilnika)
(1) Pravilnik o tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo mladih - POPRI (v nadaljevanju:
tekmovanje) določa:
o
o
o
o
o
o
o
o

Splošne cilje, vsebino in organizacijo tekmovanja.
Razpis in vodenje tekmovanja.
Pravico do sodelovanja in posamezne kategorije tekmovanja.
Navodila za pripravo in izdelavo poslovnih modelov ter navodila za pripravo osebnih
predstavitev podjetniških idej.
Strokovno komisijo, kriterije ocenjevanja poslovnih modelov in osebnih predstavitev
ter kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad.
Podelitev priznanj in razglasitev rezultatov ter ugovore na vrednotenje poslovnih
modelov in osebnih predstavitev.
Vlogo in naloge mentorjev.
Financiranje tekmovanja.
2. člen
(Cilji tekmovanja)

(1) Cilji tekmovanja so:
o Širjenje znanja najsodobnejših podjetniških metodologij.
o Širjenje in spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti ter
povečanje razvoja podjetniške kulture med mladimi.
o Razvijanje podjetnosti kot eno od ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja.
o Z osebnimi predstavitvami poslovnih modelov krepiti samozavest, komunikacijske
veščine in veščine javnega nastopanja.
o Identificiranje in razvijanje perspektivnih mladih talentov.
o Primerjanje znanja med mladimi na področju podjetništva.
o Spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

o Povezovanje zainteresiranih in nadarjenih mladih z izobraževalnimi institucijami in
gospodarskimi družbami.
o Razvijanje poklicne in strokovne orientacije mladih.
o Dvig podjetnih kompetenc mladih in s tem doseg boljših zaposlitvenih možnosti mladih.
3. člen
(Nosilec, organizatorji in partnerji tekmovanja)
Primorski tehnološki park d.o.o. (v nadaljevanju organizator tekmovanja) je nosilec in glavni
organizator tekmovanja.
Nacionalni soorganizatorji tekmovanja so Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije tujih
investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija (v nadaljevanju SPIRIT), Slovenski podjetniški sklad
(v nadaljevanju SPS), drugi soorganizatorji tekmovanja so Mestna občina Nova Gorica, Občina
Šempeter-Vrtojba in Občina Renče-Vogrsko.
Regijski partnerji tekmovanja so Tehnološki park Ljubljana, SAŠA inkubator in Razvojni center
Novo mesto.
4. člen
(Naloge nosilca in organizatorja tekmovanja)
Organizator opravlja naslednje naloge:
o pripravi pravilnik in letni razpis za tekmovanje,
o terminsko načrtuje potek tekmovanja,
o določi regijske partnerje POPRI, ki skrbijo za organizacijo in izvedbo regijskih
predizborov,
o zagotovi ustrezne prostore oz. spletno platformo za predizbor Nova Gorica in za
nacionalni dogodek ter gradivo za izvedbo tekmovanja,
o skrbi za izvedbo tekmovanja ter za koordinacijo in nadzor nad potekom nacionalnega
tekmovanja in regijskih predizborov,
o zagotovi potrebno število strokovnih oseb za sestavo tekmovalnih komisij na
nacionalni ravni tekmovanja in predizboru Nova Gorica (članom nacionalne
tekmovalne komisije pošlje po elektronski pošti na vpogled poslovne modele
tekmovalcev, ki so se uvrstili na nacionalno raven, navodila in merila za ocenjevanje
osebnih predstavitev ter ocenjevalni list),
o sprejema prijave na vsa tekmovanja in jih razporedi regijskim partnerjem POPRI,
o skrbi za celostno grafično podobo blagovne znamke POPRI,
o izvede zaključno nacionalno prireditev in poskrbi za objavo in razglasitev rezultatov ter
podelitev priznanj in nagrad,

o skrbi za usmerjanje mentorjev,
o skrbi za kontinuiteto tekmovanja in pridobivanje novih partnerjev,
o v sodelovanju s soorganizatorji pripravi in razpošlje sporočilo za javnost o
nacionalnem tekmovanju in poskrbi za objavo dosežkov,
o pregleda ugovore na ocene tekmovanja in jih ustrezno razporedi v reševanje na
regijske partnerje v primeru predizborov, ali ustrezno reši v primeru ugovorov na
nacionalni ravni tekmovanja,
o poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije na nacionalni ravni in za predizbor
Nova Gorica, za ostalo dokumentacijo so odgovorni regijski partnerji,
o opravi še druge aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja.
5. člen
(Naloge soorganizatorjev tekmovanja)
Nacionalni soorganizatorji tekmovanja opravljajo naslednje naloge:
o z organizatorjem sodelujejo pri oblikovanju pravilnika in razpisa tekmovanja,
o z organizatorjem in partnerji sodelujejo pri terminskem načrtovanju poteka
tekmovanja,
o z organizatorjem in partnerji sodelujejo pri pripravi in posredovanju sporočil za javnost,
o imajo možnost sodelovanja v nacionalni komisiji (praviloma vsak soorganizator v eni
od starostnih kategorij tekmovalcev),
o sodelujejo pri izvedbi regijskih predizborov in nacionalnega tekmovanja, zagotovijo
finančne nagrade v višini 500,00 EUR za prve tri uvrščene v posamezni starostni
kategoriji na posameznem predizboru, skupaj 36 nagrad, ki se razdelijo preko regijskih
partnerjev,
o zagotovijo finančne nagrade (skupaj 9 nagrad) v višini:
o 2.000,00 EUR za prvo uvrščeno ekipo oz. posameznika
o 1.300,00 EUR za drugo uvrščeno ekipo oz. posameznika in
o 700,00 EUR za tretje uvrščeno ekipo oz. posameznika
v posamezni kategoriji na nacionalnem tekmovanju.
o zagotovijo čeke oz. bone na trdi podlagi za simbolični prikaz razdelitve nagrade za
predizbore in nacionalno tekmovanje,
o zagotovijo sofinanciranje izvedbe regijskih predizborov in nacionalnega tekmovanja,
o sodelujejo pri komuniciranju z javnostmi, pripravi komunikacijskih sporočil in njihovi
distribuciji,
o sodelujejo v programu nacionalnega tekmovanja,
o po dogovoru sodelujejo pri drugih aktivnostih, potrebnih za izvedbo tekmovanja.
Drugi soorganizatorji tekmovanja opravljajo naslednje naloge:
o promovirajo tekmovanje POPRI v lokalnem okolju,
o z glavnim organizatorjem se dogovarjajo in z njimi sodelujejo pri komuniciranju z
javnostmi in distribuciji sporočil za javnost,

o po dogovoru sodelujejo pri nagovoru ali podeljevanju priznanj tekmovalcem,
mentorjem, komisiji,
o po dogovoru sodelujejo v programu regijskega predizbora in nacionalnega
tekmovanja v Novi Gorici oz. Vrtojbi,
o po dogovoru sodelujejo pri drugih aktivnostih, potrebnih za izvedbo tekmovanja,
o skladno z dogovorom omogočijo sofinanciranje izvedbe tekmovanja POPRI.
6. člen
(Regijski partnerji)
(1) Regijski partner POPRI ima naslednje naloge:
o promovira tekmovanje POPRI preko socialnih omrežji in spodbuja k prijavi,
o zagotovi vsaj tri prijave iz vsake regije, v nasprotnem primeru mora dokazati, da ni bilo
interesa s strani potencialnih prijaviteljev,
o organizira in vodi ter skrbi za nemoten potek regijskih predizborov,
o zagotovi ocenjevalce regijske strokovne komisije,
o regijski ocenjevalni komisiji pošlje po elektronski pošti pravočasno prejete poslovne
modele in ocenjevalne liste ter merila in navodila za ocenjevanje,
o po potrebi pripravi zapisnik o regijskem predizboru in poskrbi za objavo dosežkov,
o določi udeležence nacionalnega tekmovanja in jih v skladu s 7. odstavkom 11. člena
prijavi,
o v primeru ugovora postopa v skladu s 23. členom tega pravilnika,
o podeli priznanja tekmovalcem in mentorjem, ki jih priskrbi nosilec (priznanja brez
navedb imen; imena vpiše partner),
o po dogovoru z organizatorjem razpošlje sporočilo medijem in je skupaj z
organizatorjem na voljo za morebitne izjave medijem,
o med dogodkom in drugimi aktivnostmi povezanimi s tekmovanjem POPRI sproti
posreduje organizatorju fotografije in druge relevantne informacije za objavo na
socialnih omrežjih tekmovanja POPRI,
o arhivira tekmovalno dokumentacijo,
o opravi še druge aktivnosti, potrebne za izvedbo regijskega predizbora,
o v času po zaključenem regijskem predizboru in pred nacionalnim tekmovanjem, za
regijske zmagovalce organizira skupinsko delavnico, z namenom priprave uspešne
predstavitve na nacionalnem tekmovanju,
o v roku, ki ga določi organizator, posreduje ocenjevalne liste z doseženimi točkami
tekmovalcev organizatorju,
o poda mnenje organizatorju, v kolikor ga ta potrebuje za določitev udeležencev
nacionalnega tekmovanja,
o je na voljo organizatorju tekmovanja POPRI za informacije, pojasnila, drugo
komunikacijo.

OPREDELITEV TEKMOVANJA
7. člen
(Ravni tekmovanja)
(1) Tekmovanje poteka na dveh ravneh:
1. Regijska raven: Predizbor je dostopen vsem tekmovalcem, skladno s starostno
kategorijo po tem pravilniku in vsakokratnemu razpisu in ima funkcijo kvalifikacij za
nastop na nacionalnem tekmovanju.
2. Nacionalna raven: Poteka v obliki nacionalnega tekmovanja, na katero se uvrsti 12
najboljših prijaviteljev oz. ekip iz posamezne starostne kategorije, kot je navedeno v
nadaljevanju tega pravilnika.
8. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)
(1) Na tekmovanju lahko sodelujejo (v nadaljevanju tekmovalci):
o učenci od 7. do 9. razreda osnovnih šol (kategorija: osnovnošolci),
o dijaki srednjih šol (kategorija: dijaki),
o študenti višjih strokovnih šol in samostojnih visokošolskih zavodov ter študenti univerz
in drugi mladi, ki na dan prijave na tekmovanje še niso dopolnili 29 let (kategorija:
študenti in drugi mladi).
(2) Tekmovalci lahko sodelujejo pod pogojem, da nimajo ustanovljenega podjetja (socialno
podjetje, društvo, samostojni podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo, d.n.o., delniška
društva, komanditna družba, zadruga, fundacija, zavod) za podjetniško idejo, s katero
tekmujejo.
(3) Tekmovalci lahko prijavijo največ eno podjetniško idejo oziroma tekmujejo z največ enim
poslovnim modelom. Poslovni model lahko izdela tekmovalec sam ali v podjetniški skupini, ki
jo sestavlja največ pet (5) članov.
(4) Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi pripadniki slovenske manjšine v
sosednjih državah, slovenski zdomci in izseljenci po svetu.

9. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)
(1) Sodelovanje učencev osnovnih šol, dijakov srednjih šol, študentov visokih šol in fakultet
ter ostalih mladih na tekmovanju je prostovoljno.
(2) Učitelji, profesorji oziroma mentorji morajo tekmovalce in starše ali zakonite zastopnike
mladoletnih tekmovalcev pred udeležbo na tekmovanju seznaniti s tem pravilnikom.
10. člen
(Razpis tekmovanja)
(1) Organizator pripravi in objavi razpis tekmovanja. Razpis objavi na spletni strani POPRI
http://www.popri.si/. Soorganizatorji in partnerji projekta delijo informacije o razpisu po
svojih kanalih.
(2) V razpisu organizator določi predvsem:
o vsebinski program tekmovanja za posamezne ravni tekmovanja in zahtevnostne
stopnje, z navedbo ustrezne literature in pripomočkov,
o način in rok prijave na regijske predizbore in nacionalno tekmovanje,
o terminski plan (dan in uro) in kraj izvedbe regijskih predizborov in nacionalnega
tekmovanja,
o čas in kraj razglasitve rezultatov oziroma dosežkov posameznih tekmovalcev,
o ostale relevantne informacije in pogoje.

PRIJAVA NA TEKMOVANJE
11. člen
(Prijava na tekmovanje)
(1) Tekmovalci se prijavijo na tekmovanje v skladu s pogoji iz veljavnega razpisa.
(2) Tekmovalci se na tekmovanje prijavijo tako, da:
- izpolnjeno predlogo poslovnega modela, objavljenega na www.popri.si in shranjeno v
formatu .pdf oddajo preko spletne strani popri.si
- poslovni model po kateri drugačni predlogi z vsebino opredeljeno v tretji točki tega člena,
shranjen v formatu .pdf oddajo preko spletne strani popri.si
- tekmovalec na spletni strani ob prijavi izbere regijo predizbora na podlagi lokacije
izobraževalne ustanove v primeru kategorije osnovnošolcev in dijakov; v primeru

-

študentov izbere regijo predizbora na podlagi lastnega izbora (lokacija izobraževalne
ustanove ali bivališča)
tekmovalec iz kategorije študenti in mladi do 29 let predloži skenirani osebni dokument,
mladoletni tekmovalec pa podpisano izjavo zakonitega zastopnika

(3) Ob prijavi morajo tekmovalci na spletni strani izbrati oz. vpisati podatke: regijo, kategorijo,
imena in priimke članov ekipe, e-mail naslov in telefonsko številko vsaj enega člana ekipe, ime
projekta, ime in kontakte mentorja ali mentorjev, predstavitev projekta in izobraževalno
ustanovo. Poslovni model za vse tri starostne kategorije tekmovalcev mora vsebovati
naslednje segmente:, povzetek, kdo so idealni kupci, katere probleme podjetniška ideja rešuje
in obstoječe alternative, edinstveno ponujeno vrednost, rešitev, poti do kupcev (distribucijske
kanale), tok prihodkov in strukturo stroškov in minimalno sprejemljivega proizvoda v obliki
letaka, reklame, plakata, landing page, izdelka (prototipa), PPT-ja, video (obvezno Youtube
URL povezava) ali podobno, in strategije kako bo MSP uporabljen za predstavitev izdelka ali
storitve kupcem.
(4) Za kategorijo dijaki in za kategorijo študenti in mladi do 29 let mora poslovni model
dodatno, poleg segmentov navedenih v prejšnjem odstavku, vsebovati še ključne kazalnike in
neulovljivo prednost.
(5) Pri mladoletnih tekmovalcih mora biti v prijavi na tekmovanje k poslovnemu modelu
priloženo pisno soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov mladoletnih tekmovalcev, in
sicer z navedbo, da soglašajo z objavo osebnih podatkov in fotografij otrok ter z objavo
povzetka poslovnega modela za namene izvedbe in promocije tekmovanja ter da so lahko
rezultati njihovih otrok, doseženi na tekmovanju, javno objavljeni. Vzorec pisnega soglasja je
objavljen na spletni strani www.popri.si.
(6) Prijava je pravočasna in popolna, če je poslovni model oddan v roku in formatu,
objavljenem v veljavnem razpisu. Poslovni model, ki bo oddan po preteku roka za oddajo, bo
zavrnjen.
(7) Na osnovi rezultatov regijskih predizborov so tekmovalci, ki so se uvrstili na prva tri mesta
v posamezni starostni kategoriji uvrščeni na nacionalno tekmovanje.
(8) Predlogo poslovnega modela in predlogo za pripravo osebnih predstavitev za vse starostne
kategorije pripravi organizator.
(9) Predloga poslovnega modela in predloga za pripravo osebne predstavitve je sestavljena v
slovenskem jeziku in objavljena na spletni strani www.popri.si.
(10) Poslovni modeli so avtorsko delo.

POTEK TEKMOVANJA
12. člen
(Regijski predizbor)
(1) Regijski predizbori potekajo v pisni (1. krog) in ustni obliki (2.krog). Prvega kroga se lahko
udeleži neomejeno število tekmovalcev, od katerih se jih prvih 12, ki prejmejo v 1. krogu
najvišje ocene v posamezni starostni kategoriji iz vsake regije, opredeljene v razpisu,
udeleži drugega kroga predizbora, ki poteka v ustni obliki (pitch pred komisijo).
(2) Regijski predizbori potekajo na različnih lokacijah po Sloveniji. Tekmovalci so na lokacijo
regijskega predizbora razporejeni skladno z določili tega pravilnika in razpisom, v katerem
bodo podrobno opredeljene lokacije in razvrstitev tekmovalcev na lokacijo predizbora.

13. člen
(Naloge komisije za regijski predizbor)
(1) Vsaka komisija za regijski predizbor je sestavljena iz najmanj treh članov, za vsako
starostno kategorijo, ki jih pridobi regijski partner POPRI.
(2) V okviru regijskega predizbora ima regijski partner naslednje naloge:
o v skladu z merili in navodili pregleda in ovrednoti poslovne modele tekmovalcev in
osebne predstavitve
o spoštuje tajnost poslovnih modelov
o sodeluje z organizatorjem v postopku morebitnega ugovora na oceno
(3) Sodelovanje članov komisije za regijski predizbor pri pripravi in izvedbi tekmovanja je
prostovoljno.
(4) Komisijo sestavljajo podjetniki, mentorji, člani inovacijskega ali podjetniškega podpornega
okolja, akademske sfere, investitorji.
14. člen
(Nacionalno tekmovanje)
(1) Nacionalnega tekmovanja se lahko udeležijo le tekmovalci, ki so to pravico pridobili na
podlagi prijave, sodelovanja in uvrstitve na prva tri mesta v posamezni starostni kategoriji
v okviru enega od štirih regijskih predizborov.

(2) Nacionalnega tekmovanja se lahko udeleži skupaj največ šestintrideset (36) podjetniških
ekip, kar predstavlja po 12 podjetniških ekip iz vsake starostne kategorije oz. po tri
podjetniške ekipe, ki so na vsakem od štirih regijskih predizborov v posamezni starostni
kategoriji dosegle prvo, drugo ali tretje mesto, v kolikor ni v veljavnem razpisu določeno
drugače.
(3) Tekmovalci, ki so se na regijskem predizboru uvrstili na nacionalno tekmovanje, izboljšajo
poslovni model, minimalno sprejemljiv proizvod (v nadaljevanju: MSP) in prezentacijo ter
jih ponovno oddajo do roka opredeljenega v razpisu.
(4) V kolikor tekmovalci ne pošljejo izboljšanega poslovnega modela in prezentacije do roka
opredeljenega v razpisu, na nacionalnem tekmovanju tekmujejo s poslovnim modelom in
prezentacijo, ki so ga oddali za regijski preidzbor.
(5) Strokovna komisija bo na podlagi poslovnih modelov (pisna oblika) in osebnih predstavitev
(ustna oblika) podala skupno oceno. Osebna predstavitev zajema osebno predstavitev
poslovnega modela in minimalno sprejemljivega proizvoda MSP.
(6) Tekmovalci v kategoriji dijaki morajo skupaj s pisno predlogo v roku za oddajo na
nacionalno tekmovanje, ki je objavljen v razpisu, na mail popri@primorski-tp.si
posredovati tudi pisno predlogo v angleškem jeziku za potrebe prijave zmagovalcev v
kategoriji dijaki na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad v ZDA.
(7) Osebna predstavitev na regijskem predizboru in na nacionalnem tekmovanju traja do 10
minut; od tega je pet minut na voljo za predstavitev podjetniške ideje in pet minut za
vprašanja članov nacionalne tekmovalne komisije.
15. člen
(Naloge nacionalne tekmovalne komisije)
(1) Nacionalna tekmovalna komisija vsake starostne kategorije je sestavljena iz najmanj treh
članov, ki jih določi organizator. Sestavljajo jo podjetniki, mentorji, člani inovacijskega ali
podjetniškega podpornega okolja, akademske sfere, investitorji in soorganizatorji.
(2) Nacionalna tekmovalna komisija ima naslednje naloge:
o v skladu z merili in navodili ovrednoti pisne poslovne modele ter ustne predstavitve
poslovnih modelov in MSP tekmovalcev

o tekmovalcem lahko postavlja dodatna vprašanja v okviru predvidenega časovnega
okvirja na dan ustnih predstavitev
o tekmovalcem poda relevantne povratne informacije
o poda mnenje nosilcu tekmovanja, organizatorju, v kolikor ga ta potrebuje, za določitev
zmagovalcev nacionalnega tekmovanja
o po potrebi sodeluje z organizatorjem v postopku ugovora na oceno
(3) Sodelovanje članov nacionalne tekmovalne komisije pri pripravi in izvedbi tekmovanja je
prostovoljno.
16. člen
(Tajnost)
(1) Organizator je odgovoren za tajnost poslovnih modelov do poteka roka za oddajo in za
anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do razglasitve rezultatov.

KRITERIJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN NAGRAD
17. člen
(Merila ocenjevanja)
(1) Merila in navodila za ocenjevanje za vse ravni tekmovanja pripravi organizator.
(2) Poslovni model in ustna predstavitev se ocenjuje s točkami po vnaprej pripravljenih
merilih, ki ji organizator objavi v veljavnem razpisu.
(3) V kolikor imata dve ali več ekip enako število točk v prvem krogu regijskega predizbora,
napreduje ekipa, ki je zbrala več točk pri seštevku točk segmentov problemi, kupci in
rešitev, nato seštevku točk segmentov edinstvena ponujena vrednost, poti do kupcev in
toki prihodkov in struktura stroškov, nato pa seštevku točk iz segmentov MSP in interakcije
s kupci.
(4) V kolikor imata dve ali več ekip enako število točk v drugem krogu regijskega predizbora,
napreduje ekipa, ki je zbrala več točk pri seštevku točk segmenta poslovni model/vsebina,
nato pri seštevku točk iz segmenta MSP in nato seštevku točk za nastop.

(5) Za uvrstitev na nacionalnem tekmovanju velja isto pravilo kot v točki (3) tega člena, s tem
da se v primeru enakega števila točk v zadnje navedenih segmentov, dodatno prišteva še
točke iz segmenta nastop, ekipa in splošen vtis.
18. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad)
(1) Priznanja na regijskem tekmovanju se podeli tekmovalcem dvanajstih ekip iz vsake
starostne kategorije za uvrstitev v 2. krog regijskega tekmovanja in tekmovalcem prvih treh
ekip iz vsake starostne kategorije za uvrstitev na nacionalno tekmovanje. Priznanja za
regijske predizbore zagotovi organizator, in sicer brez vnosa imen tekmovalcev (to naredi
regijski partner).
(2) Na regijskih predizborih prejmejo tekmovalci, ki so se uvrstili na prva tri mesta v vsaki
starostni kategoriji, tudi denarno nagrado, ki jo zagotovi SPS, in sicer vsak tekmovalec oz.
ekipa prejme finančno nagrado v višini 500,00 EUR. Nagrada je namenjena nadaljnjemu
razvoju poslovnega modela in realizaciji oz. izboljšanju prototipa. Upravičeni stroški so na
primer: ekspertni svetovalci, nakup materiala za prototipe, stroški storitev za prototipe…).
(3) Na nacionalnem tekmovanju prejmejo diplomo za prva tri mesta zmagovalci, ki so se v
posamezni starostni kategoriji uvrstili na prvo, drugo ali tretje mesto.
(4) Na nacionalnem tekmovanju prejmejo zmagovalci, tj. po en tekmovalec oz. ekipa, ki zmaga
v posamezni starostni kategoriji, tudi denarno nagrado, ki jo zagotovi SPS, in sicer
prvouvrščeni tekmovalec oz. ekipa prejme finančno nagrado v višini 2.000,00 EUR v
posamezni starostni kategoriji, drugouvrščeni tekmovalec oz. ekipa prejeme finančno
nagrado v višini 1.300,00 EUR v posamezni starostni kategoriji, tretjeuvrščeni tekmovalec
oz. ekipa prejme finančno nagrado v višini 700,00 EUR v posamezni starostni kategoriji.
(5) Nagrade se nakaže posamezni izobraževalni instituciji, kateri pripada tekmovalec oz. ekipa,
ali v primeru, da je prijavitelj posameznik iz kategorije Študenti in mladi do 29 let, ki ni
študent, na tekoči račun prijavitelja.

RAZGLASITEV DOSEŽKOV TEKMOVANJA IN PODELITEV PRIZNANJ
19. člen
(Objava dosežkov in mesto objave)
(1) Dosežke regijskih predizborov in dosežke nacionalnega tekmovanja objavi organizator na
spletni strani www.popri.si ali na drug ustrezen način v sodelovanju s soorganizatorji in
regijskimi partnerji.
(2) Objavijo se dosežki tistih tekmovalcev, ki so se uvrstili na ustno predstavitev na regijskem
predizboru, tistih, ki so se uvrstili na nacionalno tekmovanje in tistih, ki so zmagali.
(3) Dosežki tekmovalcev se objavijo najpozneje v roku 8 dni po razglasitvi rezultatov, v kolikor
ni v veljavnem razpisu določeno drugače.
(4) Objava dosežkov lahko vključuje: naslov tekmovanja in raven, ime in priimek tekmovalca,
naziv šole in kraj, ime in priimek mentorja, naslov podjetniške ideje, doseženo mesto,
doseženo priznanje, število doseženih točk.
20. člen
(Priprava priznanj, nagrad in potrdil o strokovnem sodelovanju)
(1) Priznanja tekmovalcem in nagrade zmagovalcem ter potrdila o strokovnem sodelovanju
mentorjev zagotovi organizator v sodelovanju s soorganizatorji, tako za regijske
predizbore, kot za nacionalno raven tekmovanja.
(2) Rok za popravo morebitnih napak na priznanju tekmovalcu oziroma potrdilu o strokovnem
sodelovanju mentorja je en mesec od dneva zaključne prireditve tekmovanja.
(3) Dosežki na tekmovanju omogočajo pridobitev točk za Zoisovo štipendijo. Dosežki se
točkujejo skladno s Pravilnikom o dodeljevanju Zoisovih štipendij. Več na:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115.
21. člen
(Podelitev priznanj in razglasitev zmagovalcev)
(1) Svečana podelitev priznanj in razglasitev zmagovalcev poteka na zaključni prireditvi, če je
izvedljivo, na isti dan kot poteka nacionalno tekmovanje.

(2) Kraj in čas zaključne prireditve določi organizator v veljavnem razpisu.
22. člen
(Arhiviranje tekmovalne dokumentacije)
(1) Poslovne modele, ocenjevalne liste in zapisnik o tekmovanju ter morebitno ostalo
dokumentacijo hrani organizator v arhivu 5 let. Regijski partnerji hranijo poslovne modele,
ocenjevalne liste in zapisnike ter morebitno ostalo dokumentacijo v arhivu 5 let.

UGOVOR NA OCENJEVANJE POSLOVNIH MODELOV
23. člen
(Vpogled v ocenjevalni list)
(1) Tekmovalcem na nacionalnem tekmovanju se lahko na njegovo pisno prošnjo dovoli
vpogled v njegov ocenjevalni list v prisotnosti zaposlenega pri organizatorju. Tekmovalcem
na regijskih predizborih se lahko na njihovo pisno prošnjo dovoli vpogled v njihov
ocenjevalni list v prisotnosti zaposlenega pri regijskem partnerju. Ocenjevalni list se
tekmovalcu lahko pošlje tudi v skenirani obliki po elektronski pošti. Original ocenjevalne
liste za nacionalno tekmovanje hrani organizator v arhivu, regijski partnerji pa v svojih
arhivih hranijo dokumentacijo za regijske predizbore.
24. člen
(Ugovor na vrednotenje izdelkov)
(1) Če tekmovalec meni, da je na tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz
objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 dni od objave vloži pisni ugovor. Pisni ugovor z
obrazložitvijo mora biti vložen po elektronski pošti na e-mail naslov popri@primorski-tp.si
ali po pošti na naslov Primorski tehnološki park d.o.o., Mednarodni prehod 6, Vrtojba,
5290 Šempeter pri Gorici – tako za regijski predizbor, kot za nacionalno tekmovanje. Za
datum oddaje ugovora se šteje datum elektronske pošte oziroma poštnega žiga.
(2) Organizator oz. partnerji po ponovnem pregledu poslovnega modela in ocenjevalnega lista
z ugotovitvami in zaključki v roku 15 dni pisno seznanijo tekmovalca.
(3) Organizator oz. partnerji se, v kolikor smatrajo, da je to potrebno, posvetujejo z ostalimi
člani tekmovalne komisije.
(4) Odločitev organizatorja oz. partnerja je dokončna, zoper njo ni moč vložiti pritožbe.

VLOGA IN NALOGE UČITELJEV, MENTORJEV IN OSTALIH IZVAJALCEV
PODJETNIŠKIH AKTIVNOSTI ZA MLADE
25. člen
(Vloga učiteljev, mentorjev in ostalih izvajalcev podjetniških aktivnosti za mlade)
(1) Učitelji, mentorji in ostali izvajalci podjetniških aktivnosti za mlade v okviru posameznega
predmeta ali interesne dejavnosti ali drugih aktivnosti seznanijo mlade in potencialne
tekmovalce z regijskim predizborom POPRI in nacionalnim tekmovanjem ter s potrebnimi
vsebinami.
(2) Mentorji, učitelji in ostali izvajalci podjetniških aktivnosti lahko tekmovalce usmerjajo pri
oblikovanju in pisanju poslovnega modela, izdelavi prototipa in ustne predstavitve, ne
smejo pa biti člani tekmovalnih ekip ali v njihovem imenu razvijati poslovni model,
realizirati prototip in za ekipo izdelati ustno predstavitev ali katerikoli drugi element, ki ga
ocenjuje tekmovalna komisija.
(3) Mentorji, učitelji in ostali izvajalci podjetniških aktivnosti lahko spremljajo tekmovalce na
regijski predizbor in na nacionalno tekmovanje.
(4) Učitelji, mentorji in ostali izvajalci podjetniških aktivnosti lahko pisno zaprosijo za potrdilo
o strokovnem sodelovanju oziroma mentoriranju, ki ga izda organizator tekmovanja ali
regijski partner. Potrdilo prosilci prejmejo po zaključku tekmovanja, po pošti na šolo
oziroma ustanovo, ki jo predstavljajo, in sicer najpozneje v roku 30 dni od pisnega
zaprosila.
(5) Mentoriranje se lahko upošteva pri napredovanju skladno s Pravilnikom o napredovanju
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v
vrtcih in šolah v plačilne razrede.
(6) Udeležba učiteljev,
mentorjev in ostalih izvajalcev podjetniških aktivnosti kot
spremljevalcev mladih na tekmovanju je prostovoljna in brezplačna.
26. člen
(Odgovornost za varnost tekmovalcev)
(1) Odgovornost za varnost mladoletnih tekmovalcev v času ustnih predstavitev v okviru
nacionalnega tekmovanja, na zaključni prireditvi in na regijskih predizborih v celoti
prevzamejo skrbniki oz. njihovi pooblaščeni spremljevalci.

(2) Prav tako odgovornost za varnost tekmovalcev med potjo do mesta tekmovanja,
vsebinskega programa in zaključne prireditve na nacionalni ravni in na regijskih
predizborih prevzamejo skrbniki oz. pooblaščeni spremljevalci.

KOTIZACIJA IN KRITJE STROŠKOV ZA UDELEŽBO NA TEKMOVANJU
27. člen
(Prijavnina na tekmovanje in kritje stroškov za udeležbo)
(1) Za tekmovanje na regijskih predizborih in za nacionalno tekmovanje ni prijavnine.
(2) Stroške udeležbe na tekmovanjih, kot so npr. potni stroški in prehrana krijejo udeleženci
sami.
(3) Za spremljevalce in mentorje ni predvideno financiranje ali kritje kakršnih koli stroškov za
udeležbo na tekmovanjih (potni stroški, hrana ali morebitni drugi stroški).

KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
(Kršenje pravilnika s strani tekmovalne komisije)
(1) Člani tekmovalne komisije so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in veljavnega
razpisa ter navodila organizatorja.
(2) Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in razpisa ter navodil
organizatorja, ga organizator lahko razreši članstva v komisiji. O razrešitvi organizator
obvesti po elektronski pošti kršitelja in ostale člane komisije.
29. člen
(Kršenje pravilnika s strani udeležencev tekmovanja)
(1) Udeleženci tekmovanja so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in veljavnega razpisa
ter navodila pristojne tekmovalne komisije in navodila PTP.
(2) Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in veljavnega razpisa ter
navodil pristojne tekmovalne komisije in navodil organizatorja, jih lahko pristojna

tekmovalna komisija ali organizator izloči iz tekmovanja. O izločitvi tekmovalca iz
tekmovanja skupaj z navedbo razloga za izločitev obvesti po elektronski pošti organizator
izločenega tekmovalca, njegovega mentorja in člane tekmovalne komisije.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(Sprejem in veljavnost pravilnika)
(1) Ta pravilnik sprejema direktor PTP. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in
dopolnitev tega pravilnika.
(2) Organizator si pridružuje pravico do spremembe pravilnika tudi tekom tekmovanja, pri
čemer bo vse spremembe pravilnika objavil v pisni obliki kot aneks k pravilniku ter ga
objavil na spletni strani www.popri.si.
(3) Pravilnik začne veljati prvi dan po objavi.

V Vrtojbi, dne 13.1.2021
Primorski tehnološki park d.o.o.
mag. Tanja Kožuh,
direktorica

Primorski tehnološki park d.o.o., Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,
skladno z 8. členom Pravilnika o tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo – POPRI razpisuje

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠO PODJETNIŠKO IDEJO MLADIH –
POPRI 2021
I.

NAMEN TEKMOVANJA IN POGOJI ZA PRIJAVO

Tekmovanje POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo mladih od 7. razreda OŠ do
dopolnjenega 29. leta starosti. Pogoj za sodelovanje na tekmovanju je prijava podjetniške
ideje, ki je zapisana v poslovni model na obrazcih, ki so objavljeni na www.popri.si.
Tekmovalec lahko sodeluje pod pogojem, da nima ustanovljenega podjetja za podjetniško
idejo, s katero tekmuje. Tekmovalec lahko prijavi največ eno podjetniško idejo oziroma
tekmuje z največ enim poslovnim modelom. Poslovni model lahko izdela sam ali v podjetniški
skupini, ki jo sestavlja največ pet (5) članov. Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo
tudi pripadniki slovenske manjšine v sosednjih državah, slovenski zdomci in izseljenci po svetu.
Prijava mora biti oddana v slovenskem jeziku.
Starostne kategorije tekmovalcev:
1. učenci od 7. do 9. razreda osnovne šole,
2. dijaki srednjih šol,
3. študenti višjih strokovnih šol in samostojnih visokošolskih zavodov in univerz ter drugi, ki
še nimajo lastnega podjetja in na dan prijave na tekmovanje še niso dopolnili 29 let
starosti.

Tekmovanje POPRI je za udeležence prostovoljno.
Prijave, ki ne bodo prispele pravočasno in v predpisanem
formatu, ne bodo upoštevane kot prijava na tekmovanje POPRI.

II.

SODELOVANJE UČITELJEV, MENTORJEV

Tekmovalcem lahko nudijo pomoč in podporo učitelji na osnovnih šolah, profesorji na srednjih
šolah ter profesorji in predstavniki visokih šol in fakultet ter drugih ustanov oziroma

organizacij, kot tudi strokovnjaki s področja startup podjetništva in drugi ustrezni strokovnjaki,
ter ostali mentorji.

Mentor (1) lahko sodeluje pri podpori največ petim (5) podjetniškim skupinam.
modelov.

III.

PRIJAVNINA

Prijavnine NI. Sodelovanje tekmovalcev, učiteljev, mentorjev je na tekmovanju brezplačno.

IV.

POTEK TEKMOVANJA in UPORABA DOLOČB PRAVILNIKA

Tekmovanje POPRI poteka na dveh nivojih:
 na regijskem nivoju
 na nacionalnem nivoju.
Tekmovanje se izvaja v skladu s Pravilnikom o tekmovanju za najboljšo podjetniško za mlade
– POPRI, ki je objavljen na spletni strani POPRI www.popri.si. Tekmovalce, starše oziroma
zakonite zastopnike mladoletnih otrok in mentorje vabimo, da si pred tekmovanjem pravilnik
podrobno preberejo.
Predvideni datumi za izvedbo tekmovanja:
 9.2.2021 (torek) do 23:59 ure (CET): Rok za oddajo poslovnih modelov preko spletne
strani www.popri.si. Za datum in uro oddaje poslovnega modela se šteje datum in ura
prejema poslovnega modela. Oddaja poslovnega modela se šteje za prijavo na
tekmovanje POPRI.
 22.2.2021 (v ponedeljek) bodo po elektronski pošti obveščeni tekmovalci, ki so se
uvrstili na regijski predizbor. Za namen osebne predstavitve pred regijsko komisijo
morajo ekipe do ponedeljka, 1.3.2021 po elektronski pošti na popri@primorski-tp.si
poslati .ppt ali .pdf prezentacijo.
 3.3. in 4.3.2021: Regijski predizbori – osebne predstavitve pred regijsko tekmovalno
komisijo. Dodatne informacije se nahajajo v točki: Predizbori POPRI.
 8.3.2021 (v ponedeljek) bodo po elektronski pošti obveščeni tekmovalci, ki so se
uvrstili na nacionalno tekmovanje.

 25.3.2021 (četrtek): Rok za oddajo izpopolnjenih poslovnih modelov in prezentacij.
Ekipe, ki se uvrstijo na nacionalno tekmovanje morajo oddati izboljšane poslovne
modele po elektronski pošti na naslov popri@primorski-tp.si.
 7.4.2021 (sreda): Nacionalno tekmovanje: osebne predstavitve poslovnih modelov in
minimalno sprejemljivih proizvodov (MSP) pred nacionalno tekmovalno komisijo.
Osebne predstavitve bodo potekale v Novi Gorici (oz. Vrtojbi) ali preko spletne
platforme.
 9.4.2021 (petek): Zaključna prireditev POPRI – Razglasitev zmagovalcev bo potekala v
okviru zaključne prireditve v Novi Gorici (oz. Vrtojbi) ali preko spletne platforme.
 Do 16.4.2021 bodo najpozneje objavljeni rezultati nacionalnega tekmovanja na spletni
strani POPRI www.popri.si.
V kolikor pride do spremembe datumov vas bomo sproti obveščali.

V.

NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad za tekmovanje POPRI je opredeljen v Pravilniku POPRI in v dokumentu
»Nagradni sklad 2021« na spletni strani www.popri.si.
Poleg finančnih nagrad se najboljšim ekipam omogoči udeležba na različnih mednarodnih
tekmovanjih oz. usposabljanje:
 Najboljše ekipe (1., 2. in 3. mesto) iz starostne kategorije dijaki, ki jih bo strokovna
komisija na nacionalnem tekmovanju POPRI ocenila z največ točkami, se lahko
udeležijo mednarodnega tekmovanja Genius Olympiad v ZDA (Oswego, New York).
Pod katerimi pogoji bo Primorski tehnološki park d.o.o. nudil organizacijsko in finančno
pomoč pri sodelovanju na tekmovanju Genius Olympiad ter obseg pomoči, je
opredeljeno v Splošnih pogojih napotitve na mednarodno tekmovanje Genius
Olympiad, ki so objavljeni na spletni strani www.popri.si.
 Zmagovalci (posameznik ali dve osebi iz ekipe) iz starostne kategorije dijaki in
zmagovalci (posameznik ali dve osebi iz ekipe) iz starostne kategorije študenti in mladi
do 29 let, katere bo strokovna komisija na nacionalnem tekmovanju POPRI ocenila z
največ točkami, se lahko udeležijo mednarodnega tekmovanja EUSAIR POPRI Youth v
Portorožu, 11. in 12. maja 2021. Pod katerimi pogoji bo Primorski tehnološki park
d.o.o. nudil organizacijsko in finančno pomoč pri sodelovanju na tekmovanju EUSAIR
POPRI Youth ter obseg pomoči, je opredeljeno v Splošnih pogojih napotitve na

mednarodno tekmovanje EUSAIR POPRI Youth, ki so objavljeni na spletni strani
www.popri.si.
 Dvema osebama v drugouvrščeni ekipi v kategoriji študenti in mladi do 29 let bo
omogočeno usposabljanje preko programa Erasmus za mlade podjetnike, v
sodelujočih državah programa z namenom, da si pridobijo potrebne podjetniške
kompetence, veščine in znanja za uspešnejši zagon in/ali vodenje lastnega podjetja. V
primeru, da je prijavitelj samostojen ali nagrado odkloni, lahko Primorski tehnološki
park vavčer razporedi na druge ekipe. Več je opredeljeno v Splošnih pogojih napotitve
na usposabljanje preko programa Erasmus za mlade podjetnike, ki so objavljeni na
spletni strani www.popri.si.

VI.

OBVEZNA VSEBINA ZA SODELOVANJE NA TEKMOVANJU POPRI

Poslovni model je v digitalni pisni obliki shranjen v formatu .pdf. Vsebovati mora naslednje
segmente: povzetek, kdo so idealni kupci, katere probleme podjetniška ideja rešuje in
obstoječe alternative, edinstveno ponujeno vrednost, rešitev, poti do kupcev (distribucijske
kanale), tok prihodkov in strukturo stroškov in minimalno sprejemljiv produkt (MSP) v obliki
letaka, reklame, plakata, landing page, izdelka (prototipa), PPT-ja, video (obvezno Youtube
URL povezava) ali podobno. Bistvo MSP je v razlagi kako bo MSP uporabljen za predstavitev
izdelka ali storitve kupcem. Ekipa opredeli, kaj so izvedeli v intervjujih s kupci, strokovnjaki ali
drugimi ključnimi deležniki, razložijo, kako so testirali prototip. MSP mora biti vključen v pisno
predlogo shranjeno v formatu .pdf.
Osebna predstavitev je 5 minutni ustni nastop. Na predstavitvi morajo udeleženci predstaviti
vse elemente poslovnega modela in njihovega produkta. Priporočljivo je, da pri osebni
predstavitvi tekmovalci uporabijo prezentacijo, ki mora biti shranjena v formatu .ppt ali .pdf.
Na predstavitvi lahko tekmovalci tudi predstavijo MSP v fizični obliki.
Za pripravo poslovnega modela in osebne predstavitve pred strokovno komisijo
predlagamo, da udeleženci uporabijo predloge, ki so objavljene na spletni strani
www.popri.si.
Poslovnemu modelu mladoletnih tekmovalcev mora biti priloženo pisno soglasje staršev
oziroma zakonitih zastopnikov mladoletnih tekmovalcev, da soglašajo z objavo osebnih
podatkov in fotografij otrok ter z objavo povzetka poslovnega modela za namene izvedbe in
promocije tekmovanja ter da so lahko rezultati njihovih otrok, doseženi na tekmovanju POPRI,
javno objavljeni. Osnutek soglasja staršev oziroma zakonitih zastopnikov mladoletnih
tekmovalcev je objavljen na spletni strani www.popri.si.

Poslovnemu modelu študentov in mladih do 29 let mora biti priložen tudi skenirani osebni
dokument za dokazovanje starosti.

VII.

REGIJSKI PREDIZBORI POPRI

Tekmovanje na regijski ravni poteka pisno (1. krog) in ustno (2. krog). Prvega kroga se lahko
udeleži neomejeno število tekmovalcev, od katerih se jih prvih 12, ki prejmejo v 1. krogu
najvišje ocene v posamezni starostni kategoriji iz vsake regije, opredeljene v razpisu, udeleži
2. kroga predizbora, ki poteka v ustni obliki (pitch pred komisijo).
•

Tekmovalec se na tekmovanje prijavi tako, da odda poslovni model v formatu .pdf
preko spletne strani www.popri.si.

Organizator tekmovanja, Primorski tehnološki park d.o.o., bo pravočasno prispele poslovne
modele posredoval regijskim partnerjem, ta pa regijski strokovni komisiji v ocenjevanje.
•

Osebna predstavitev v okviru predizbora zajema ustno predstavitev poslovnega
modela na podlagi prezentacije, oddane v razpisanem roku. Tekmovalci lahko na
predstavitev prinesejo minimalno sprejemljiv proizvod (MSP) v fizični obliki ali ga
predstavijo na spletni platformi, če bo tekmovanje potekalo v digitalni obliki.

Osebna predstavitev traja največ 10 minut. Pet minut je na voljo za predstavitev podjetniške
ideje oziroma poslovnega modela in MSP in pet minut za vprašanja članov tekmovalne
komisije.
Regijski predizbori tekmovanja POPRI se bodo izvajali na štirih lokacijah oz. preko spletne
platforme v organizaciji v:
-

Novi Gorici (oz. v Vrtojbi) v Primorskem tehnološkem parku, 3.3.2021,
za tekmovalce iz regij: GORIŠKA, OBALNO-KRAŠKA, PRIMORSKO-NOTRANJSKA
Novem mestu v Inkubatorju Podbreznik, 3.3.2021,
za tekmovalce iz regij: JUGOVZHODNA SLOVENIJA, POSAVSKA
Ljubljani v Tehnološkem parku Ljubljana, 4.3.2021,
za tekmovalce iz regij: OSREDNJESLOVENSKA, GORENJSKA, ZASAVSKA
Velenju v SAŠA Inkubatorju Velenje, 4.3.2021,
za tekmovalce iz regij: SAVINJSKA, KOROŠKA, PODRAVSKA, POMURSKA

Pripadniki slovenske manjšine iz Avstrije se predizbora načeloma udeležijo v Ljubljani, iz
Madžarske v Velenju, iz Hrvaške v Novem Mestu, iz Italije pa v Novi Gorici. Izseljenci ali zdomci
iz držav, ki ne mejijo na Slovenijo, se predizbora udeležijo v Ljubljani oz. preko spletne
platforme tamkajšnjih regijskih partnerjev.

O dosežkih v prvem krogu regijskega predizbora bodo tekmovalci obveščeni po elektronski
pošti. V drugem krogu regijskega predizbora bodo tekmovalci o neuradnih rezultatih
seznanjeni po zaključenem ocenjevanju, uradno pa se bo rezultate sporočilo po elektronski
pošti.
Na nacionalno tekmovanje se uvrstijo po tri ekipe iz vsake starostne kategorije, ki na
posameznem regijskem predizboru dosežejo najvišje število točk.
Nosilec tekmovanja POPRI, Primorski tehnološki park, in regijski partnerji (Tehnološki park
Ljubljana, Razvojni center Novo Mesto – Inkubator Podbreznik, SAŠA Inkubator) bodo za ekipe,
ki se bodo uvrstile na nacionalno tekmovanje, v času od 15.3. do 19.3.2021 organizirali
delavnice, ki bodo namenjene usmeritvam, napotkom in podporo pri izboljšanju poslovnega
modela, prezentacije in pitcha za potrebe udeležbe na nacionalnem tekmovanju. Udeležba na
delavnici ni obvezna, je pa priporočljiva.

VIII.

NACIONALNO TEKMOVANJE POPRI

Na nacionalno tekmovanje se uvrstijo po tri ekipe iz vsake starostne kategorije, ki na
posameznem regijskem predizboru dosežejo najvišje število točk. Tekmovalci, ki se uvrstijo na
nacionalno tekmovanje, morajo do 25.3.2021 poslati izpopolnjen poslovni model in
prezentacijo v slovenskem jeziku po elektronski pošti na naslov popri@primorski-tp.si.
Tekmovalci v kategoriji dijaki morajo skupaj s pisno predlogo v slovenskem jeziku posredovati
tudi pisno predlogo v angleškem jeziku za potrebe prijave zmagovalca v kategoriji dijaki na
mednarodno tekmovanje Genius Olympiad v ZDA.
Nacionalno tekmovanje POPRI bo potekalo v torek, 7.4.2021, v Novi Gorici oz. Vrtojbi, oz.
preko spletne platforme.
Nacionalna komisija bo teden dni pred ustno predstavitvijo prejela poslovne modele v pregled
in seznanitev. 7.4.2021 bodo potekale osebne predstavitve, na katerih bodo udeleženci
predstavili poslovni model v obliki podjetniškega pitcha. Pomembno je, da ekipa razloži, kako
je njihova ideja napredovala in kako so testirali MSP.
Osebno predstavitev se pripravi v PowerPoint programu1 ali formatu PDF. Osebna predstavitev
traja največ 10 minut. Pet minut je na voljo za predstavitev podjetniške ideje in pet minut za
vprašanja članov nacionalne tekmovalne komisije.

1

Pri pripravi osebne predstavitve podjetniške ideje si lahko pomagate s predlogo za osebno predstavitev, ki je
objavljena na spletni strani POPRI www.popri.si .

Za pripravo poslovnih modelov in predstavitev priporočamo uporabo predlog, ki so objavljene
na spletni strani www.popri.si.

IX.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV POPRI

Svečana razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad bo potekala v petek, 9.4.2021 v Novi
Gorici oz. preko spletne platforme.
Tekmovalci bodo prejeli, glede na dosežen rezultat, priznanja in nagrade v skladu s Pravilnikom
o tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo za mlade - POPRI, ki je objavljen na spletni strani
www.popri.si.
Rezultati nacionalnega tekmovanja bodo objavljeni najpozneje v roku 8 dni po razglasitvi
rezultatov na zaključni prireditvi, in sicer na spletni strani POPRI www.popri.si. Prosimo, da
potrpežljivo počakate na objavo rezultatov.

X.

MERILA ZA OCENJEVANJE PODJETNIŠKIH IDEJ

Strokovna komisija na regijskem predizboru in nacionalnem tekmovanju preveri kandidatovo
samostojnost pri oblikovanju poslovnega modela, samoiniciativnosti in kreativnosti v
podjetniškem smislu, izvirnost ideje in možnost realizacije oziroma realnega trženja izdelka.
Dodatne točke prinaša izdelava prototipa oziroma minimalno sprejemljivega proizvoda, pri
čemer pa komisija ne ocenjuje kompleksnosti in natančnosti izdelave izdelka, temveč njegovo
predstavitveno vrednost oz. način uporabe za testiranje trga.
MERILA REGIJSKEGA PREDIZBORA POPRI
Strokovna komisija v prvem krogu regijskega predizbora ocenjuje poslovne modele v pisni
obliki in njihove priloge.
Cilj prvega kroga ocenjevanja je izbrati dvanajst najboljših podjetniških idej znotraj posamezne
kategorije, ki se uvrstijo v drugi krog predizbora – ustno tekmovanje.

MERILA 1. KROGA PREDIZBORA

MERILA 2. KROGA PREDIZBORA

OCENA POSLOVNEGA
MODELA

SKUPAJ 100%

OCENA OSEBNE PREDSTAVITVE

SKUPAJ 100%

VSEBINA POSLOVNEGA
MODELA

75%

VSEBINA POSLOVNEGA MODELA

50%

MSP INTERAKCIJE S KUPCI
IN DRUGIMI KLJUČNIMI
DELEŽNIKI

25%

PREDSTAVITVENI VREDNOSTI
MINIMALNO SPREJEMLJIVEGA
PRODUKTA [MSP]

25%

NASTOP, EKIPA IN SPLOŠEN VTIS

25%

MERILA NACIONALNEGA TEKMOVANJA POPRI
Nacionalna strokovna komisija poda oceno na podlagi seznanitve s pisnim poslovnim
modelom in na podlagi ustne predstavitve.
OCENA OSEBNE PREDSTAVITVE

SKUPAJ 100%

VSEBINA POSLOVNEGA MODELA

67%

MSP INTERAKCIJE S KUPCI IN
DRUGIMI KLJUČNIMI DELEŽNIKI

22%

NASTOP, EKIPA IN SPLOŠEN VTIS

11%

XI.

PRIPOROČENA LITERATURA:

Ash Maurya: »Delaj vitko - od načrta A do načrta, ki deluje« (brezplačen izvod v slovenskem
jeziku v pdf. obliki dostopen na strani http://delajvitko.si/ )

XII.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatna pojasnila lahko dobite osebno:
 Po telefonu 05/393 24 51.
 Po elektronski pošti popri@primorski-tp.si.
Razpis tekmovanja je objavljen na spletni strani POPRI www.popri.si, na kateri bo organizator
tekmovanja, Primorski tehnološki park, sproti objavljal informacije in obvestila, povezana z
razpisom in rezultati, ki jih bodo udeleženci tekmovanja dosegli.

Vrtojba, 13.1.2021.

Vodja tekmovanja POPRI
Regina Bajc

PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK d.o.o.
mag. Tanja Kožuh, direktorica

