
Natečaj za najboljšo poslovno idejo s poslovnim načrtom in začetni kapital za 

start podjetja (C2020-1) 
 

Predstavitev natečaja 

 

Podjetje Carantania Invest d.o.o. razpisuje natečaj za najboljšo „Poslovno idejo” z najboljšim 

„Poslovnim načrtom”. Lastniku ali skupini lastnikov, ki bodo posredovali najbolje ocenjeno 

poslovno idejo bo podjetje Carantania Invest omogočila njeno izvedbo in sicer bodo 

lastnik/lastniki ideje pridobili do 49 % lastništva v novonastalem podjetju s 7.500 EUR 

ustanovitvenega kapitala (kapital = stanje na TRR) in za 7.500 EUR možnosti vavčerskega 

načina koriščenja storitev pri poslovnih partnerjih razpisa, ki bodo omogočili lažje poslovanje 

v prvih letih po začetku poslovanja. Delovno ime razpisa je C2020-1. 

 

Podjetje želi z razpisom spodbuditi posameznike ali skupine, ki imajo ideje, zaznavajo 

priložnosti, iščejo in vidijo rešitve ter želijo spremeniti svet in življenje vseh nas na bolje z 

odličnimi poslovnimi idejami. Iščejo se poslovne ideje, ki bodo omogočile dolgoročni razvoj in 

poslovanje podjetja, ter predvsem samostojno preživetje na trgu. 

 

Cilj razpisa je spodbuditi možnosti zaposlitve in kreiranja novih delovnih mest, podpreti 

prenos znanj, spodbuditi izobraževanje in medsebojno sodelovanje, izmenjati izkušnje 

dobrih praks, ter predvsem spodbujanje in podpora podjetnosti, inovativnosti, promocije 

kadrov in izboljšanja podjetniškega kapitala na vseh ravneh. 

 

Poleg solastniškega deleža v višini do 49 % v novostalem podjetju s stanjem 7.500 EUR na 

TRR, bo imel lastnik / skupina možnost odkupa/prevzema preostalega lastniškega deleža po 

uvajalnem obdobju, v fazi rasti podjetja, bo / bodo deležni še naslednjih nagrad, ki bodo 

pomagale realizirati izbrano poslovno idejo z možnostjo vavčerskega koriščenja in niso 

zamenljive in prenosljive: 

 Poslovno svetovanje uveljavljenih managerjev in poslovnežev; 

 Računovodske storitve za obdobje do 36 mesecev; 

 Razvoj osnovne grafične podobe; 

 Osnovna spletna predstavitev in gostovanje spletne strani; 

 Osnovni pisarniški material. 

 

Navodila za pripravo dokumentacije 

 

Za prijavo je potrebno pravilno pripraviti in v celoti izpolniti osnovno prijavno 

dokumentacijo, ki jo najdete na spletni strani https://uspesenpodjetnik.si/strast/ in dodati 

vse priloge, vključno s poslovnim načrtom za uvajalno obdobje in dobo rasti. 

 

Prednost bodo imele prijave, ki bodo v svojem poslovnem načrtu znale prepoznati prelomne 

točke, morebitne težave, priložnosti in potrebe po dodatnem financiranju ter bodo pripravile 

možne predloge reševanja teh situacij. 

https://uspesenpodjetnik.si/strast/


Pogoj za sodelovanje na natečaju je elektronska prijava, katero pošljete na e - mail naslov 

podjetnistvo@mfdps.si. 

 

Pogoji sodelovanja, prijavni rok in kriteriji in faze izbora 

 

Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki 

Sloveniji. Prijava je omogočena vsem, ne glede na spol, starost, izobrazbo in materialni 

status. Če se prijavlja ekipa mora imeti vodjo, enako se postopa tudi v primeru prijave 

mladoletne osebe, kjer mora biti vodja ekipe starš oz. zakoniti skrbnik. 

 

Rok za prijavo je 30. 9. 2020 - šteje datum prejema elektronske pošte. 

 

Izbor bo potekal v več fazah. V prvi fazi bo vse prispele vloge, ki bodo ustrezale osnovnim 

pogojem pregledala komisija in jih ocenila na osnovi naslednjih kriterijev: 

 Realna izvedljivost projekta (do 35 točk) 

 Ustreznost poslovnega načrta (do 35 točk) 

 Faza razvoja ideje / projekta (do 10 točk) 

 Možnost družinskega podjetništva (do 10 točk) 

 Možnost dodatnih zaposlitev (do 10 točk) 

 

Na osnovi zapisanih kriterijev bo komisija izbrala prijave (maksimalno 10 projektov), ki so po 

njihovem mnenju primerni za nadaljnjo obravnavo. Nosilec razpisa ima možnost dodatno 

vključiti še dva projekta, če oceni, da si zaslužita dodatno pozornost in priložnost v nadaljnjih 

postopkih izbora. V drugi fazi bo komisija med izbranimi podrobno pregledala vsebine in 

zahtevala morebitne dopolnitve in pojasnila, da bo lahko odločila in izbrala 5 projektov za 

nadaljnjo fazo. 

 

V tretji fazi bo izbranih 5 projektov dobilo možnost dodatnih popravkov in izboljšav prve 

(prijavljene) verzije projekta. Vseh 5 izbranih bo svoje izboljšave/posodobitve na projektu 

individualno zagovarjalo pred komisijo. 

 

V četrti fazi bo na osnovi predstavitve komisija izbrala 3 projekte, ki bodo v dogovorjenem 

roku dodatno razvijali svojo poslovno idejo oz. prijavo ter sodelovali v končnem izboru 

zmagovalca. 

 

Dodatne določbe 

 

Z oddajo prijavne dokumentacije prijavitelj soglaša z zbiranjem, hranjenjem, obdelovanjem 

in uporabo podatkov za potrebe izvajanja aktivnosti v okviru javnega razpisa na katerega se 

prijavlja. Po potrebi bodo določeni podatki za namene poročanja in iskanja potencialnih 

investitorjev lahko posredovani tretjim osebam. S prijavo na razpis prijavitelj dovoljuje, da 

organizator poroča o dogodkih in objavlja slike. 

 

mailto:podjetnistvo@mfdps.si


Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in 

veljajo enakovredno za oba spola. 

 

Carantania Invest d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb razpisne, prijavne dokumentacije 

in načina izbora. 

 

 

 

Predstavitev nosilca razpisa 

 

Podjetje Carantania Invest d.o.o. prihaja s področja Koroške. Regije, kjer vse pogosteje 

prihajamo do spoznanja, da se mladi in tudi ostali izseljujejo, delajo in ustvarjajo drugje. 

Nekateri nove priložnosti iščejo v večjih, razvitejših regijah, drugi pa se v upanju po boljšem 

in lažjem življenju odpravijo kar preko meje, v sosednje države. Vendar ni potrebe, da je 

temu tako. Živimo in delamo v lepi, varni in ambiciozni regiji, kjer sta med ljudmi najbolj 

cenjeni poštenost in delavnost. Namen tega projekta je, da takšni ljudje, ne glede na to od 

kod prihajajo, najdejo pot do nas. 

 

Podjetje želi mladim po srcu, duši in letih ponuditi priložnost pri uresničevanju svojih sanj. 

Želimo, da se vaše dolgoletne želje realizirajo in postanejo (dosežen) cilj. 

 

''S pomočjo eni osebi ne spremeniš celega sveta, lahko pa spremeniš njen svet'' se glasi eden 

izmed najpopularnejših rekov. 

 

Ker smo prepričani, da se kljub hitrim spremembam človeštva, tako miselnim kot 

tehnološkim, nekje še vedno skriva kakšna dobra ideja, ki lahko spremeni življenje ene 

osebe, družine, regije, države ali pa celega sveta, smo pripravljeni nekomu ponuditi 

priložnost in podporo, da jo uresniči. 

 


