
Podjetniški inkubator Kočevje 
Trata XIV 6a 
1330 Kočevje 

V L O G A 
za članstvo v Podjetniškem 

inkubatorju Kočevje s 
perspektivno poslovno idejo 

__________________________________________ 
(naziv poslovne ideje) 

___________________________________
 (ime in priimek prijavitelja)

_____________________
(datum oddaje vloge)

Izpolni Podjetniški inkubator Kočevje: 

Štev. prijave: _______________ 

Prevzel svetovalec: __________________________

Tip prijave:  Predinkubacija  Inkubacija

 Kočevje, dne  __________________________ 
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Ime in priimek prijavitelja      Trenutni status (zaposlen / študent / brezposeln ...) 

Naslov    

E-naslov  GSM 

Naziv podjetja     Pravna oblika 

Davčna številka  Matična števvilka

POTREBNI PROSTORI (označi): 

□ PISARNA  število pisarn: ________ 

□ PROIZVODNI PROSTOR velikost: min. _________ m2 

□ COWORKING PROSTOR

□ BREZ (Virtualna inkubacija)

Posebne zahteve za opravljanje vaše dejavnosti v prostorih podjetniškega inkubatorja:       

Željen datum začetka poslovanja v podjetniškem inkubatorju: 

Za boljše razumevanje vaših potreb označite, kjer želite, da vam pomagamo (označi polje nad opcijo): 

1. Prototipiranje izdelka   Zunanji strok.  /  Pomoč  /  Sam  /  Ne potrebujem 

2. Promocijski materiali in design  Zunanji strok.  /  Pomoč  /  Sam  /  Ne potrebujem 

3. Testiranje izdelka na trgu  Zunanji strok.  /  Pomoč  /  Sam  /  Ne potrebujem 

4. Iskanje finančnih virov   Zunanji strok.  /  Pomoč  /  Sam  /  Ne potrebujem 

5. Razvoj poslovnega modela  Zunanji strok.  /  Pomoč  /  Sam  /  Ne potrebujem 

6. Prostori za delovanje   Zunanji strok.  /  Pomoč  /  Sam  /  Ne potrebujem 

7. Drugo: _______________________ Zunanji strok.  /  Pomoč  /  Sam  /  Ne potrebujem 
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Predstavitev podjetja / poslovne ideje 

Naziv poslovne ideje  

Kratek opis vašega izdelka / storitve  
(kaj je vaš izdelek/storitev, kako bo koristil njegovim uporabnikom, za kaj se uporablja, katere 
potrebe zadovoljuje) 

Seznam proizvodov oz. storitev v naslednjih 3 letih: 

Proizvod in/ali storitev Prodajna cena 

1 

2 

3 

4 

5 

Kaj je novost vaše ideje (izdelka / storitve) oziroma njena prednost pred konkurenco? 
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Katera je ciljna skupina kupcev,  
kateri so ciljni trgi vašega izdelka (lokalni, Slovenija, okoliške države, trgi EU, svet)? 

Na kratko predstavite ekipo, ki sodeluje pri razvoju poslovne ideje / podjetja. 
Zapišite, katero področje pokrivajo, ali so zaposleni, zunanji sodelavci, podporniki,... 

  Ocena zaposlovanja v podjetju v naslednjih letih (vpiši številko za vsako leto): 
1. leto (trenutno) 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto

Kaj je po vaši oceni največja potencialna nevarnost / slabost / ovira za vaše podjetje? 
Kako boste to nevarnost / slabost / oviro premagali? 

Katere vire financiranja imate zagotovljene za poslovanje podjetja oziroma katere vire 
financiranja bi še potrebovali ? 

Lastna sredstva Posojila / drugo SKUPAJ 
Potrebna finančna sredstva 
za začetek dejavnosti 
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Priloge  (neobvezno, a zaželeno - označite, katere dokumente boste priložili) 

□ Reference vodstva

□ Če obstaja, priložite gradivo, ki bo bolj nazorno predstavilo vaše izdelke/storitve
(fotografije, skice, načrti, …).

□ Drugo:  _______________________________

Izjava o resničnosti podatkov: 
Prijavitelj v svojem imenu in v imenu podjetja izjavljam, da so vse navedene informacije v tej prijavnici 
resnične, pravilne in kompletne. Verodostojnost le-teh lahko Podjetniški inkubator Kočevje preveri pri 
pooblaščenih institucijah. 

Z oddajo vloge se podjetnik strinja s Pravilnikom o postopku za sprejem v članstvo v Podjetniški 
inkubator Kočevje, ki je dostopen na spletni strani (www.inkubator-kocevje.si) ter izjavlja, da bo 
spoštoval pravice in dolžnosti navedene v Pravilniku.  

Prijavitelj: ________________________ (ime in priimek) 

Datum:

Izpolnjeno vlogo shranite in pošljite kot priponko na: andrej@inkubator-kocevje.si

Podjetniški inkubator Kočevje hrani in posreduje osebne podatke posameznika ali podjetja tretji stranki za 
namene projekta ali obstoječega javnega razpisa, lastne analize poslovanja ter obveščanje nadzornih organov 
Podjetniškega inkubatorja Kočevje. Pri obravnavi posredno in neposredno posredovanih podatkov nas 
obvezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s 
katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo 
posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov. Osebne podatke posameznikov zbiramo, 
hranimo in obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Z oddajo vloge 
posameznik in/ali organizacija privoli v obdelavo njegovih osebnih podatkov za te namene.   
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