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

