
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Javni razpis 

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

predstavitev podjetnic začetnic 2019« 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

1. VPRAŠANJE: 

Moja trenutna oblika dejavnosti je društvo, ki ima kar nekaj pridobitnih dejavnosti. Zanima 

me, če se lahko prijavim. 

ODGOVOR: 

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 do 

najkasneje en dan pred prijavo na razpis.  

Društvo ni upravičen prejemnik. 

 

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. 

 

 

3. VPRAŠANJE: 

Pogoj za prijavo na razpis je tudi opravljeno spletno  usposabljanje. Zanima me, če bi lahko to 

usposabljanje naknadno opravila, saj sem ga žal zamudila, ker ga nisem pravi čas zasledila. 

ODGOVOR: 

Lastnica oz. solastnica subjekta mora pred prijavo subjekta na razpis uspešno zaključiti 

program usposabljanja za podjetnice začetnice - ABC usposabljanje, ki ga je organiziral 

SPIRIT Slovenija. Brez uspešno opravljenega usposabljanja niso izpolnjeni pogoji za prijavo 

na razpis. 
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4. VPRAŠANJE: 

Kot pogoj za sodelovanje je potrebno imeti odprt s.p. / d.o.o. Kaj pa v primeru zasebnega 

zavoda, katerega ustanovitelj je moj družinski član, jaz pa  nastopam v vlogi direktorja?  

ODGOVOR: 

V pogojih za prijavo je jasno navedeno, da mora biti poslovni subjekt v več kot 50% lasti 
ženske – mišljeno tiste, ki se na razpis prijavlja. 
 

5. VPRAŠANJE: 

Obr. 1 Prijava, pod točko b)  navaja pod a) opis (največ 5 A4 strni) in pod točko b) "vsebovati 

mora sestavine Canvas". Mar to pomeni, da je potrebno priložiti fotokopijo platna Canvas  ali 

zgolj še enkrat (poleg opisa posl.modela) opisati Canvas?  

ODGOVOR: 

Vse sestavine poslovnega modela Canvas morajo biti jasno razvidne iz opisa. Lahko je v 
obliki Canvas tabele ali zgolj opisno. 

 


