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4. Podjetniški natečaj Fakultete za ekonomijo in informatiko 
Univerze v Novem mestu 

 
 
Imaš poslovno idejo? Želiš, da za njo izvedo tudi drugi? Predstavi jo na 4. Podjetniškem 
natečaju Fakultete za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu.  
 
Pri predstavitvi poslovne ideje ste dijaki/učenci popolnoma svobodni, pri čemer jasno in nedvoumno 
predstavite: 

1) Izdelek oz. storitev, ki je predmet poslovne ideje 
a. Kateri problem rešujete oz. katere potrebe kupcev izpopolnjujete?  
b. Kaj je rešitev? Kaj je rešitev? Katero korist bo kupec z izdelkom/storitvijo pridobil? 

Zakaj je vaša ideja dobra? 
 

2) Kupce vašega izdelka oz. storitve 
a. Kdo so vaši najpomembnejši kupci? Poskusite jih predstaviti (starost, izobrazba, 

poklic, nakupne navade …). 
b. Kdo so vaši potencialni kupci? 

 
3) Konkurenco vašemu izdelku oz. storitvi  

a. V primeru, da ima vaš izdelek oz. storitev na trgu konkurenco, jo predstavite. Pri tem 
jasno izpostavite, v čem se od nje razlikujete in katere so vaše ključne prednosti. Pri 
tem ne pozabite niti na morebitne pomanjkljivosti vašega izdelka oz. storitve.  
 

4) Prodajne poti 
a. Kako boste vaše izdelke oz. storitve ponudili kupcem? Na kaj morate biti pozorni pri 

oblikovanju prodajnih poti?  
 

5) Tržnokomunikacijske aktivnosti  
a. Kako bodo kupci izvedeli za vas? Kje in kako boste oglaševali?  
b. Katera druga orodja tržnokomunikacijskega spleta boste še uporabili? 

 
6) Tržni potencial poslovne ideje 

a. Kolikšno prodajo načrtujete? Koliko izdelkov oz. storitev boste prodali v začetku in 
koliko kasneje?  

b. Predstavite stroške in koliko prihodka/dobička boste s prodajo ustvarili?  
 

7) Viri financiranja poslovne ideje  
a. Kateri bodo viri financiranja vaše poslovne ideje? Opišite jih. 
b. Koliko sredstev boste potrebovali? Utemeljite, zakaj jih potrebujete toliko.  

 
  



 

Vse svoje izdelke/storitve lahko slikovno/grafično ali kako drugače predstavite (npr. spletna 
stran, predstavitev izvajanja storitve …). V kolikor imate prototip izdelka, ga poslikajte/posnemite in to 
priložite opisu.  
 

Prijavo tvoje poslovne ideje pričakujemo najpozneje do petka, 9. aprila 2021 na  
e-naslovu:  podjetniski-natecaj@uni-nm.si.  
 

Najboljše poslovne ideje boste učenci/dijaki predstavili pred komisijo v četrtek, 
22. 4. 2021, na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu, Na Loko 2, Novo 

mesto (v primeru neugodne epidemiološke slike zaradi COVID-19 bo dogodek potekal online). Za 
predstavitev boste dijaki/učenci imeli 10 minut, pri čemer boste imeli na razpolago računalnik z 
dostopom do spleta ter projektor (v primeru online izvedbe bo predstavitev potekala z uporabo 
platforme MS Teams). Nastop in poslovno idejo bodo komentirali uspešni strokovnjaki iz 
gospodarstva/negospodarstva ter visokošolski učitelji. Udeleženci finalnega dneva natečaja bodo 

prejeli praktična darila. Zmagovalci vsake skupine bodo lahko svoje ideje predstavili na 
različnih prireditvah, tudi na Dnevu študentov Univerze, ki bo 21. 5. 2021.  
 

Vsi udeleženci (učenci/dijaki in njihovi mentorji) 4. podjetniškega natečaja boste dobili potrdilo o 
sodelovanju. Vse podjetniške ideje bomo objavili tudi v zborniku, ki ga prejme vsak 

udeleženec. Veselimo se vaših kreativnih idej ter prijetnega druženja na dan predstavitve le-teh. 
 
Utrinki z že izvedenih podjetniških natečajev so na povezavah:  

- 1. podjetniški natečaj (2018): 
https://www.facebook.com/pg/UNMFEI/photos/?tab=album&album_id=1550509835058213  

- 2. podjetniški natečaj (2019): 
https://www.facebook.com/pg/UNMFEI/photos/?tab=album&album_id=2448988595210328 

- 3. podjetniški natečaj – online (2020): 
https://www.facebook.com/UNMFEI/posts/2958048530970996  

 

Imaš vprašanje? Kontaktiraj nas! Z veseljem ti bomo pomagali. Za vsako od poglavij imamo 

pripravljeno pomoč.  
 
E-pošta:  podjetniski-natecaj@uni-nm.si ali malci.grivec@uni-nm.si  

 
Veselimo se druženja z vami in vašimi mentorji.  
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