
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Javni razpis 

 »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo 

predstavitev podjetnic začetnic 2020« 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

1. VPRAŠANJE: 

Pogoj za prijavo na razpis je tudi opravljeno usposabljanje ABC podjetništva. 

- v razpisu je v 4. točki (Ciljne skupine/upravičenci) navedeno: »Upravičene prejemnice so 
podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 in 2020 registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) 
in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga 
organizirajo SPOT točke ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med 
prvih 35 najbolje ocenjenih.  

 

- V razpisni dokumentaciji je v točki 3 (Upravičeni prejemniki sredstev) navedeno: 
»Upravičeni prejemniki so poslovni subjekti (v obliki gospodarske družbe, samostojnega 
podjetnika, zavoda ali zadruge) v več kot 50% lasti žensk, ki je bil registriran v letu 2019 
in letu 2020 do najkasneje en dan pred prijavo na razpis. Lastnica oz. solastnica 
subjekta mora pred prijavo subjekta na razpis uspešno zaključiti program usposabljanja 
za podjetnice začetnice – ABC podjetništva (vsaj štiri module), ki ga organizirajo….« 

 

ODGOVOR: 

Za pridobitev potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju ABC podjetništva je potrebno 

uspešno zaključiti vse module, razen v primeru, da gre za opravičene okoliščine (bolezen, smrt 

v družini, ipd.), ki bi upravičenki onemogočile opraviti vse module. V tem primeru se jim potrdilo 

lahko izda po opravljenih vsaj štirih modulih. 

 

2. VPRAŠANJE: 

Ali je poslovni subjekt, upravičen do sredstev, tudi popoldanski samostojni podjetnik? 

ODGOVOR: 

Če poslovni subjekt deluje v pravno organizacijski obliki s.p. (samostojni podjetnik) izpolnjuje 

pogoje za prijavo. 
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3. VPRAŠANJE: 

Želela sem se prijaviti na usposabljanje na SPOT točki v Ljubljani, a so mi odgovorili, da so žal 

vsa mesta že zasedena.  Kako lahko opravim usposabljanje in se prijavim na natečaj? 

ODGOVOR: 

Na usposabljanje se lahko prijavite na ostalih SPOT točkah po Sloveniji, če tudi tam nimajo že 

zasedenih vseh mest. Mesta so zaradi omejenih sredstev za financiranje spodbud žal tudi 

letos omejena. 

4. VPRAŠANJE: 

Nekatere podjetnice so podale vlogo na FURS zaradi zmanjšanega obsega dela v času 
razmer zaradi koronavirusa. Zato nekatere podjetnice nimajo plačanih prispevkov za ta čas. 
Ali podjetnice lahko kljub temu kandidirajo za sredstva na natečaju? 
 

ODGOVOR: 

Če bodo vloge odobrene, se lahko prijavijo, saj bodo prispevkov in davkov oproščene. V 

nasprotnem primeru žal ne. 

5. VPRAŠANJE: 

Ali lahko podjetnica kandidira na natečaju v kolikor je bila najprej ''popoldanski s.p.'' in je nato 
šla v ''polnega''. Torej, da nekaj časa ni bila zavarovana samo iz tega naslova, je bila 
zaposlena drugje? 
 

ODGOVOR: 

Tudi, če bi imela le popoldanski s.p., bi lahko kandidirala – glede tega ni omejitev. 

 

6. VPRAŠANJE: 

Ali lahko na natečaju kandidira podjetnica, ki je na s.p. za polovični delovni čas, saj uveljavlja 
pravico do skrajšanega delovnega časa zaradi otroka? 
 

ODGOVOR: 

Lahko – še vedno je zaposlena za polni delovni čas, le da ji polovico krije država. 

 

7. VPRAŠANJE: 

Kje lahko najdemo seznam lanskih prejemnic oz. nagrajenk iz natečaja za leto 2019? 
 

ODGOVOR: 

Na povezavi: https://www.podjetniski-portal.si/programi/podjetnice/gradiva  kjer imate zbrane 

kataloge podjetnic začetnic od leta 2016 do 2019. 

 

 

https://www.podjetniski-portal.si/programi/podjetnice/gradiva
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8. VPRAŠANJE: 

V obrazcu št. 1: Prijava je eno izmed polj za izpolnjevanje ''Funkcija zakonitega zastopnika''. 
Kaj tam izpolni podjetnica v primeru, da gre za s.p. in je tudi edina zaposlena? 
 

ODGOVOR: 

Podjetnica s.p. je zakonita zastopnica – samostojna podjetnica ne more imeti drugega 

zakonitega zastopnika. 

9. VPRAŠANJE: 

Ali obstaja kakšen vzorec/primer priloge k Obrazcu št. 1 – Opis poslovnega modela, ki bil 
podjetnicam lahko v pomoč pri pripravi svoje vloge za prijavo na natečaj? 
 

ODGOVOR: 

Ne obstaja, priporočamo pa CANVAS okvir, ki je bil predstavljen na usposabljanju, na osnovi 

katerega podjetnice opišejo poslovno idejo in pojasnijo svoj poslovni model. 

Ni potrebno, da je predstavljen v tabeli, mora pa vsebovati vse sestavine CANVASa. 

https://oblikovanjeposlovnihmodelov.files.wordpress.com/2012/11/kanvas-poslovnih-modelov-

slovenscina.jpg 
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