PRAVILNIK O VSTOPU PODJETNIKOV V PREDINKUBACIJSKO FAZO

Predinkubacija
Predinkubacija je program oziroma proces, ki se izvaja v institucijah inovativnega in
podpornega podjetniškega okolja za podjetništvo in je namenjena aktivnostim svetovanja in
ostalih podpornih storitev za nosilce podjetniških idej do ustanovitve podjetja. Ta faza je
izjemnega pomena za vsakega bodočega podjetnika, saj je skozi to fazo potrebno z vsakim
posameznikom opraviti individualna svetovanja ter skupaj z njim oblikovati, ne samo
poslovni načrt kot enega izmed osnovnih strateških dokumentov, ampak predvsem celotno
poslovanje podjetja v začetnih fazah razvoja podjetja.
Predinkubacijske aktivnosti:
-

svetovanje,
pomoč pri pripravi poslovnega načrta,
usposabljanje in izobraževanje,
mentorstvo.

Svetovanje:
Nosilcu podjetniške ideje se nudi individualno osnovno svetovanje glede naslednjih področij:
-

podjetniško svetovanje (osnove podjetništva, pasti in priložnosti samostojne
poslovne poti, razlike med različnimi oblikami gospodarskih družb…),
računovodske in finančne zadeve (osnovni pojmi v računovodstvu, kaj so stroški in
prihodki podjetja, amortizacija…),
davki in prispevki (osnove davka na dodano vrednost, prispevki samostojnih
podjetnikov, prispevki za plače zaposlenim osebam, dohodnina in davek na dobiček),
trženje (osnove trženja, različne oblike trženjskih pristopov…).

Priprava poslovnega načrta:
Poslovni načrt je pripomoček za načrtovanje in kontrolo uresničevanja podjetniške ideje. V
njem so predvideni poslovni cilji, dolgoročne aktivnosti, rezultati, tveganja, konkurenca,
trženje in ostalo, kar zmanjšuje poslovno tveganje ter povečuje možnosti izkoriščanja
poslovne ideje. Gre za temeljni dokument, ki je najprej namenjen podjetniku in šele nato
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ostalim institucijam, kot so inkubatorji ter morebitni sofinancerji poslovne dejavnosti, na
primer banke, strateški partnerji, vlagatelji in podobno.
V skladu s sodobnimi smernicami vitkega podjetništva se nudi pomoč pri izdelavi in
modeliranju poslovnega načrta v obliki kanvasa.
Usposabljanje in izobraževanje:
Usposabljanja in izobraževanja se izvajajo za skupine in so namenjena osnovni seznanitvi
nosilcev podjetniških idej na istih področjih kot pri svetovalnih storitvah, vendar so
splošnejša in niso namenjena svetovanjem posameznikom.
Mentorstvo:
Oblikovana bo skupina mentorjev, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki iz različnih področij. Ti
mentorji bodo potencialnim podjetnikom pomagali pri ustanavljanju njihovega podjetja, jim
svetovali in jih izobraževali. V začetnem obdobju namen mentorstva ni sofinanciranje
dejavnosti podjetja, vendar pa želimo, da bi se v naslednjih letih oblikovala skupina
mentorjev, ki bo prevzela podporno vlogo tudi s storitvami sofinanciranja dejavnosti podjetij
z različnimi načini vstopanja z lastniškimi ali dolžniškimi oblikami takšnega sofinanciranja.
1 VKLJUČITEV PODJETNIKOV V PREDINKUBACIJSKO FAZO
Predinkubacijska faza je namenjena razvoju in testiranju poslovne ideje ter pripravi
poslovnega načrta, ki je primeren za poslovanje bodočega podjetja. Predinkubacija ni samo
svetivanje pri poslovnem modelu, ampak tud: pomoč pri testiranju izdelka/storitve na trgu in
pri iskanju prvih kupcev.
1. člen
V predinkubacijsko fazo se lahko vključi vsak posameznik z podjetniško idejo ali podjetnik
(s.p., d.o.o., registrirana dopolnilna dejavnost, ali v drugi pravni obliki), ki izkazuje željo po
kasnejšem vstopu v Podjetniški inkubator Kočevje.
2. člen
Za vstop v predinkubacijsko fazo je potrebno predložiti (poslati) izpolnjeno Vlogo za vstop v
predinkubacijsko fazo in priložiti kratek opis poslovne ideje.
3. člen
O sprejemu podjetja/posameznika v predinkubacijsko fazo delovanja v Podjetniškem
inkubatorju Kočevje, odloča Komisija v sestavi: direktor javnega zavoda + 2 člana (od
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zaposlenih v PIK, članov sveta PIK ali članov programskega sveta PIK). Komisija si pridržuje
pravico, da kandidata za vstop v predinkubacijsko fazo, po lastni presoji, tudi zavrne.
4. člen
Kandidate za vstop v predinkubacijsko fazo je Komisija dolžna o sprejemu/zavrnitvi obvestiti
najkasneje v roku 30 dni od prejema vloge.
5. člen
Kandidat, ki mu komisija odobri vstop v predinkubacijsko fazo podpiše pristopno izjavo.

2 PRAVICE IN DOLŽNOSTI
6. člen
Pristopna izjava za vstop v predinkubacijsko fazo velja za nedoločen čas.
7. člen
Podjetniški inkubator Kočevje vključenim v predinkubacijsko fazo nudi:
-

občasno brezplačno uporabo sejne sobe/coworking prostora z vso potrebno opremo
za sestavo poslovnega načrta
najem pisarn in ostalih poslovnih prostorov po ceniku
brezplačno svetovanje za razvoj primernega poslovnega modela
predloge in programi za pripravo poslovnega načrt
Podpora pri razvoju prototipov, testnih serij in pri iskanju prvih kupcev
mreženje s podjetniki v PIK in strateškimi partnerji za hitrejši zagon podjetja
udeležba na dogodkih PIK (Večer z uspešnim podjetnikom, delavnice, izobraževanja
8. člen

Vključeni v predinkubacijsko fazo lahko prostore Podjetniškega inkubatorja uporablja le s
predhodno odobritvijo in uskladitvijo z urniki Podjetniškega inkubatorja Kočevje. Uporaba
prostorov mora potekati s skladu z hišnim redom in pravili, v nasprotnem primeru mu
Podjetniškega inkubatorja lahko uporabo le-teh prepove.
KONČNE DOLOČBE
Podjetniški inkubator Kočevje si pridržuje pravico, da kadarkoli, po lastni presoji, prekine
predinkubacijsko dobo kateregakoli uporabnika, s tem pa le ta ni več upravičen do uporabe
prostorov in storitev.
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Spremembo tega pravilnika obravnava direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje. Vsaka
sprememba je priloga Pravilnika in mora vsebovati navedbo datuma nastanka spremembe.
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme direktor in potrdi Svet javnega zavoda
Podjetniškega inkubatorja Kočevje.

Kočevje, 29.12.2015
Marko Stijepić
direktor
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