PRAVILNIK O POSTOPKU ZA SPITEJEM V ELANSTVO V
PODJETNT$KI INKUBA']IOR SEZANA

t,

UVODNE DOLOEBE

l.

dlerr

(predmet, vsebina pravilnika)
Ta pravilnik doloda naloge in storitve podjetniSkega inkubatorja,
merila za sprejem v dlanstvo, postopek
in kriterije za sprejem podjetnikovv inkubai:or, trajanje in prenehanje dlanstva

terveljavnost in nadin

spreminjanja tega pravilnika.

2.

ilen

(PodjetniSki inkubator Seiana)
PodjetniSki inkubator SeZana spodbuja podjetniSko kulturo in podjetni5ke
aktivnosti ter izvaja
dejavnost podpornega okolja za nosilce novih podjetniSkih programov. podjetniski
inkubator seZana
deluje na obmodju Obalno-kra5ke regi.ie.

3.

dlen

(Pomen izrazov)
Podjetniski inkubator je institucija, kiv prostorih na dolodeni lokaciji omogoda
udinkovito nastajanje
in razvoj novih podjetij, zagotavlja urejeno poslovno okolje z infrastrukturo in s 5irsim naborom
upravnih ter intelektualnih storitev za inovativna podjetja.
Predinkubiranec je posameznik ali podjetniSka skupina ter podjetje, ki razvija
nov izdelek, storitev ali
proces na osnovi lastnega znanja z visoko stopnjo dodlane
vrednosti. Na dan vstopa v inkubator
podjetje ne sme biti starej5e od 42 mesecev.
Inkubiranec ali inkubirano podjetje je inovativno podjetjer ali posameznik
kot nosilec poslovne zamisli,
kije vpisan manj kot pet let v ustrezen register in je vkljuden v posamezen subjekt,
uporablja storitve
in infrastrukturo subjekta in ima z njim pogodbeno urejr.n odnos, ter hkrati
ni povezano podjetje s
subjektom ali velikim podjetjem v smislu prerJpisov, ki urerjajo gospodarske
druZbe.

coworking je sodoben nadin dela, ki ekipi ali posameznirn nosilcem poslovne
zamisli omogoda, da si
obdasno ali stalno delijo sodelavni prostor z drugimi nosilci poslovne
zamisli.
Diplomiranec je inovativno podjetje aliposameznik kot nosilec poslovne
zamisliter je vpisan v ustrezni
register ved kot pet let. s podjetniSkinr inkubatorjem irna pogodbeno
urejen odnos ter uporablja
njegove storitve in infrastrukturo.

z.

NALocE tN sroRtrvE poDJETNt5xecn ilNtKUBAToFJA

4.

dlerr

(trJlaloge podjetniSkega

i

nkubatorja)

PodjetniSki inkubator opravlja naslednje naloge:
zagotavlja podporno okorje za udinkovit razvoj in rast mradih podjetii,
zagotavlja sodelovanje in izmenjavo znanja med podjetniSkimi
ekipami, startup-i in starej5imi

podjetji,

promovira podjetni5ko kulturo in skrbi za njen dvig,
zagotavlja infrastrukturo za ustanavljanje in razvoj novih podjetij, kitemeljijo
na novih znanjih,
zagotavlja podporo nosilcem podjetniSkih idej, od selekcioniranja do
razvoja ideje ter uspe5ne
komercia lizacije,
svetuje ter zagotavlja drugo strokovno pomod z notranjimi in zunanjimi
viri posameznikom, da
ustanavljajo in vodijo podjetja,
skrbi za podobo in komuniciranje podjetni5kega iinkubatorja z zunanjo
javnostjo,

in notranjo

izvaja analizo in (pred)selekcijo podjetniSkih idej in podjetniSkih skupin, predstavtjajo
ki
dobro
osnovo za uspeSen razvoj novega podjema,

spodbuja sodelovanje med inkubiranimi podjetji in drugimi gospodarskimi
subjekti (izvajanje
aktivnega mreZenja),

spodbuja izmenjavo mnenj ter znanja iz razlidnih podrodij in sodelovanje
med kreativnimi
posamezniki,

povezuje in sodeluje s sorodnimi inStitucijamiv Sloveniji in tujinis
ciljem izboljianja storitev
podjetniSke ekipe in inkubirana podjetja,

za

spodbuja razvijanje tesnej5ih oblik sodelovanrja med raziskovalnimi in izobraZevalnimi
organizacijami ter gospodarstvom v regiji in sodeluje pri vzpostavljanju
celovitih mehanizmov
za

to sodelovanje.

5.

ilen

(Storitve podjetniikega inkubatorja)
PodjetniSki inkubator ponuja storitve posarneznikom, skupinam
poslovne ideje.

Storitve v fazi predinkubacije so:
zadetn i5ko usposa blja nje,

preverja nje podjetn

iike ideje,

pomod pri pripravi poslovnega nadrta,
pomod pri pridobitvi zadetne finandne poopore,
tehnolo5ki pregled,
povezovanje z raziskovalno_razvojnimi centri,
pomod pri zaSditi intelektualne lastnine,
pomod pri iskanju potencialnih partnerjev,
brezpladna 3-mesedna uporaba coworking prostora,

in podjetjem v vseh fazah razvoja

Storitve v fazi inkurbacije so:
usposa blja nje,

strokovno sprem

lja

nje/mento rstvo,

finandno, trZno in tehnoloSko svetovanje,
povezova nje z raziskova I no_razvojn im i centri,
pomod pri zalditi intelektualne lastrrine,
mreZenje z drugimi podjetji,
pomod pri pridobivanju finandnih sredstev,
ugoden najem prostorov (2 leti),
upora ba konfere ndne dvora ne,, sem ina rske/sejne sobe,

Storitve v poinkubacijskifazi so:
oddajanje prostorov v najem
mreienje z drugimi podjetji,
svetovanje po dogovoru.

pro

trZrri ceni,

6.

tlen

(Poslovni prostoni podjetniSkega inkubatorja)
Podjetni5ki inkubator izvaja svojo dejavnost na naslovu Partizanska
cesta g2, Kraska ulica 2 in Kraika

ulica 4 v SeZani.
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MERItA lN KRlrERlJl zA SPREJEM \/ elANsrvo poDJETNISKEGA TNKUBAToRJA

7.

Elen

(Javni poziv za sprejem v ilanstvo)
Javni pozivi za sprejem v dlanstvo podjetniSkega inkubatorja
seZana bodo objavljeni na spletni strani.

8. dlen
(Sprejem v predinkubiranje)
Kandidati oddajo izpolnjeno vlogo >Vloga za sprejem v
Inkubatord,o,o. seiana (predinkubiranje)<, ki

je objavljena na spletni strani podjetni$kega inkubatorjer (www.inkubator.si),
na elektronski

naslov

info@inkubator.siali po navadni po5ti na naslov podjetniiikega
inkubatorja, Vloga vsebuje kratekopis
poslovne ideje, problem, ki ga re5uje nov izdelek
ali storiterv, opis kljudnih potencialnih kupcev in trgov
ter reference ekipe.
Poslovna ideja o razvoju inovativnega izdelka/storitve
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

o
o
o
o

inovacija bo uporabna,
inovacija ima potencial za ustvarjanje dodane vreclnosti,
inovacijo bo moino realizirati,
ekipa je primerna za uresniditev poslovne ideje.

Vloge pregleda direktor podjetniSkega inkubatorja in kandidate pozove
na sestanek. Kandidate, ki
izpolnjujejo pogoje, se sprejme v predinkubiranje in se z njimi najkasneje v
roku 30 dni sklene pogodbo
o predinkubiranju. Kandidat pridobi status predinkubiranca za obdobje
najved do 1(enega) leta in
moZnost brezpladne uporabe delovnega mesta v coworking prostoru
za obdobje treh mesecev oziroma
najema poslovnih prostorc)v v stavbi podjetni5kega inkubatorja po

subvencionirani najemnini.

Ko se zakljudi obdobje predinkubiranja lahko kandidati, ki izpolnjujejo pogoje
za pridobitev statusa
inkubiranca oddajo vlogo za sprejem v inkubiranje skladrro z 9, dlenom
tega pravilnika.

f . ilen
(Vloga za sprejem v inkubiranje)
Vloga za sprejem v inkubiranje se oddaja v skladu z javnim pozivom.
Vloga mora biti podana v pisni
obliki, na obrazcu >Vloga za sprejem v Inkubator d,o,o. SeZana (inkubiranje)<,
kateremu mora biti
priloZen poslovni nadrt.

10. ilenr
(Poslovni natrt)
Poslovni nadrt mora vsebovati:
osnovne podatke o podjetju oz. nanleravanem prcdjetju,
povzetek poslovnega nadrta,

predstavitev podjetja,
predstavitev ekipe in dinamiko zaposlovanja,
opredelitev bododega poslovanja in razvoja podjetja,

trino

analizo (predstavitev trenutnega trZenjskega stanja, opis konkurence,
sWoT analiza,

trZenjska strategija, trZne poti in trZrro komunicirianje),
nadrt prodaje,

finandni nadrt.

11. ilen
(Komisija za sprejenr v inkubiranje)
Organi podjetniSkega inkubatorja v postopku odlodanja so:

-

direktorinkubatorja,
strokovna ekipa inkubatorja in
komisija za sprejem v inkubiranje.

Direktor inkubatorja

je

strokovnjak za podjetni5tvo in

je

odgovoren za nemoteno delovanje

podjetniskega inkubatorja, porodanje za potrebe sofinanciranja
dejavnosti inkubatorja in izvajanje
drugih aktivnosti, ki so potrebne za nen'loteno delovanje podjetniskega
inkubatorja.

Direktor inkubatorja vodi in koordinira celoten proces (pred)inkubacije,
vodi in koordinira delo
strokovne ekipe inkubatorja in komisijo za sprejem v inkubator.
V celotnem postopku sprejema
(pred)inkubirancev v dlanstvo, oblikuje ocene in
obrazloiena mnenja o poslovnih idejah ter vodi
postopek sprejema v ilanstvo.

strokovna ekipa inkubatorja
inkubatorja.

je

sestavljena iz zaposlenih in zunanjih sodelavcev podjetni5kega

strokovna ekipa inkubatorja izvaja strokovne in aclministrativne
ter druge podporne naloge
inkubatorja v vseh fazah poslovne ide.ie, v koordinacijidirektorja
inkubatorja.
Komisija za sprejem v inkubf,ranje organizila postopek sprejema
dlanov v fazo inkubacije ter odloda o
dodeljeni oceni.

Direktor inkubatorja za potrebe sprejema v inkubiranje imenuje
strokovno komisijo, ki jo sestavljajo

najmanj 3 dlani, in sicer:

-

direktor inkubatorja in
vsaj 2 predstavnika strokovne ekipe inkubatorja,

Po potrebi lahko direktor inkubatorja v komisijo po,uabi
ustreznega podrodja (glede na vsebino podjetniike ideje).

tudi dodatne zunanje strokovnjake

Vsi dlani komisije morajo imeti z inkubatoriem podpisarro posebno
izjavo
skrivnosti,

iz

o nerazkrivanju poslovnih

dlan komisije ne more biti oseba, ki je s kandidatom v sorodstvenem
ali kakrinem koli drugem
razmeriu, ki bi povzrodil konflikt interesov ali bi lahko vplivalo
na nepristranskost in objektivnost
odlodanja, V primeru konflikta interesov se rnora iz procersa odlodanja
dlan komisije izloditi,
Komisija za sprejem je skrepdna, de so navzodi vsaj 3 drani komisije.
Vsak dlan poda svojo oceno (steviro todk), pridemer

dlanov komisije zaokroiena na celo Stevilo todk.

je kondna ocena enostavno povpredje vseh ocen

Direktor inkubatorja pripravi ocenitveni zapisnik z izradunanim povprednim
itevilom todk, ki ga
podpiSejo vsi dlani komisije. predsednik komisiie za
sprejem v inkubiranje je direktor inkubatorja,

12. dlen
(Kriteriji za sprejemr v inkubiranje)
Vsak dlan komisije poda svojo oceno (Stevilo todk), in sicer
na osnovi izpolnjene vtoge in osebne
predstavitve. Pri tem se uporabi sledede kritt:rije in
todko'unik:
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13. ilen
(Obravnava vloge)
Komisija za sprejem v podjetniSki inkubator obravnava vlogo kandidata
za inkubiranje v podjetniskem
inkubatorju v skladu z roki v javnem pozivu in poda mnenje najpozneje v
roku 30 dni od prejema

popolne vloge.

Komisija za sprejem .ie sklepdna, de so navzodi vsaj trije dlani komisije.
odloditve sprejema v obliki
sklepov z vedino glasov prisotnih dlanov, Konrisija za sprejern odloda
na sejah, o katerih se pise zapisnik.
Seje vodidirektor oziroma njegov poobla5denec, seje se lahko izvedejo
tudiv korespondendniobliki.

14. ilen
(Mnenje in sklep o vlogiza inkubiranje)
Komisija poda o vlogi kandidata:

-

pozitivno mnenje za sprejem kandidata v inkubiranje, de ugotovi,
da kandidat izpolnjuje vse
pogoje iz tega pravilnika in je v skladu s kriteriji drclodenimi v L2,
dlenu dosegel 50 todk in ved,

ali

-

negativno mnenje za sprejem kandirlata v inkubiranje, de ugotovi, da
kandidat ne izpolnjuje
vseh pogojev iz tega pravilnika in/ali de je v sklarCu s kriteriji dolodenimi
v i.2. dlenu dosegel
manj kot 50 todk.

Komisija poda svoje mnenje v pisniobliki in y"a obraz.loii. Sklep o odobritvioz. zavrnitvivloge kandidata
za inkubiranje v podjetniSkem inkubatorju izda direktor inkubatorja, Pritem upo5teva mnenje komisije.
Sklep mora biti obrazloZen in utemelien.

4.

TRAJANJE II\I PRENEHANJE ELANSTVA

15. dlen
(Trajanje ilanstva v fazi predl-inkubacije in inkubacije)
Pogodba o dlanstvu v fazi pred-inkubacije s start-up ekipo se sklene za 3 mesece in se lahko podaljSa
za maksimalno nadaljnjih 9 mesecev. de Zr-'li start-up ekipa ohraniti status dlana, mora v tem roku

ustanoviti start-up podjetje.
Pogodba o dlanstvu v fazi inkubacije s start-up podjetjem se sklene za 3 leta,
dokler podjetje ne doseze maksimalno starost za inkubar:ijo, ki znasa 5 let.

z moZnostjo podalj5anja

Po tem obdobju pridobi dlan status diplomiranega dlana inkubatorja.

dlan izgubistatus dlana podjetni5kega inkubatorja v nas|:dnjih primerih:

-

5.

prenehanje poslovanja dlana,
nespoitovanje aktov podjetniSkega inkubatorja,
nepladevanje obveznosti do podjetrriSkega inkubatorja, ki izhajajo iz pogodbe na osnovi tega
Pravilnika alidrugih pravnih poslov, kijih dlan sklene s podjetniSkim inkubatorjem,
neizpolnjevanje ali kr5itve drugih pogodbenih obveznosti,
v primeru bistvene spremembe v dejavnosti dlana, ki kaZejo na vedja odstopanja od poslovne
dejavnosti, na osnovi katere je bil kandidat vkljui:en v program predinkubiranja ali inkubiranja.

VEUAVNOST IN NAEIN SPREMINJANJA PRAVILNIKA

16. ilerr
(Velj avnost pravilnika)
Ta pravilnik zadne

veljati od dneva sprejema, Pravilnik

se dopolnjuje in spreminja po enakem postopku

kot se sprejema.
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Denis Cerm

