
 
 
 
 

 

 
Pomembne informacije povezane s pred-selekcijio SK75 
 

Ključni datumi 
 
Ključni datumi, ki jih postopku predselekcije ne smete spregledati: 
 
10. 3. 2020 do polnoči. Rok za prijavo v predselekcijo na spletni strani prijave.startup.si.  
17. 3. 2020 ob 10. uri v Ljubljani. Prve predstavitve pred komisijo 
19. 3. 2020 ob 10. uri v Ljubljani. Pripravljalna delavnica na drugo predstavitev. 
23. 3. 2020 ob 10. uri v Ljubljani. Druge predstavitve (DEMO DAN) 
27. 3. 2020. Rok za prijavo na razpis SK75 Slovenskega podjetniškega sklada (po navadni pošti). 
 

Postopek pred-selekcije 
 

Predselekcija, v okviru katere lahko skupaj zberete do 40 točk za razpis SK75, poteka po naslednjih korakih. 
Koraki so med seboj povezani in jih ni mogoče preskakovati.   
 

 KORAK 1: Oddaja spletnega prijavnega obrazca najkasneje do 10. 3. 2020 do polnoči na spletni strani 
prijave.startup.si  

 KORAK 2: Prve predstavitve pred komisijo, na katerih lahko podjetje zbere maksimalno 10 točk. Najmanj 6 
točk je potrebno za napredovanje v naslednji korak.  

 KORAK 3: Udeležba na pripravljalni delavnici. 

 KORAK 4: Druga predstavitve pred komisijo, na katerih lahko podjetje zbere maksimalno 30 točk.  

 KORAK 5: Prijava na razpis SK75 Slovenskega podjetniškega sklada (po navadni pošti). 
 

Informativni dogodki 
 

Podrobnosti razpisa, postopka predselekcije in druge koristne informacije bomo predstavili na informativnih 
dogodkih, in sicer: 
 
18. 2. na Tovarni podjemov v Maribor  
20. 2. v Inkubatorju Podbreznik v Novem mestu 
21. 2. v SAŠA inkubatorju v Velenju 
3. 3. v Tehnološkem parku Ljubljana v Ljubljani 
4. 3. v Inkubatorju Sežana v Sežani 
4. 3. v Primorskem tehnološkem parku v Novi Gorici 
5.3.  v RC IKT v Kranju 
 

Pomoč pri pripravi vloge 
 
Za pomoč pri pripravi vloge za predselekcijo se obrnite na organizatorja predselekcije na elektronski naslov 
info@startup.si.  
 

Več informacij 
 

 Spletni sistem za prijavo v predselekcijo: https://prijave.startup.si   

 Več informacij o predselekciji: https://www.startup.si/sk75 

 Več informacij o informativnih dogodkih: https://www.startup.si/dogodki       

 Javni razpis SK75 z vsemi dokumenti in prijavnimi obrazci: https://podjetniskisklad.si    
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