
 

 

 

 

KRITERIJI ZA IZBOR POTENCIALNIH UDELEŽENCEV PRI INDIVIDUALNEM SVETOVANJU 

Splošni del  

Naziv:    Pravni status:   

Davčna številka:   Obrt   

Dejavnost   Zadruga   

Spol lastnika    Družba z omejeno 
odgovornostjo  

  

Ime in priimek 
pooblaščenega zastopnika  

  Samostojni podjetnik    

 Delniška družba   

Velikost podjetja: Mikro (0-9 zaposlenih)      

  
Malo (10-49 
zaposlenih) 

  

Srednje (50-249 
zaposlenih) 

  

Veliko (250 in več 
zaposlenih) 

  

 

Kriteriji 

Kako dolgo poslujete  Do enega leta     

1-3 let     

3-5 let     

5-10 let     

Več kot 10 let     



 

 

 

 

Ali ste družinsko podjetje/obrt?  Da    

Ne    

Ste v letih 2012 in 2013 poslovali pozitivno?  Da    

Ne    

Prosim odgovorite na 
naslednje trditve. 
(obkrožite resnične 
trditve) 

a)     Poravnane ima vse obveznosti do svojih zaposlenih na kakršnikoli osnovi;  

b)     Poravnane imam vse obveznosti iz dospelih davčnih obveznosti in obveznosti za pokojninsko in 
invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, razen kadar je prijavitelju skladno z posebnimi predpisi 
odobren odlog plačila navedenih obveznosti;   

 

c)      Zoper prijavitelja/lastnika/osebe, pooblaščene za zastopanje po zakonu, ni izrečena obsodba za 
eno ali več v nadaljevanju navedenih kaznivih dejanj: goljufija,  gospodarski kriminal, jemanje 
podkupnin v gospodarstvu, dajanje podkupnin v gospodarstvu, zloraba v postopku javnega naročanja, 
utaja davkov ali carin, goljufija pri subvencijah, pranje denarja, zloraba položaja in pooblastil, 
nezakonito dajanje prednosti,  jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, trgovanje z izvajanjem 
vpliva, dajanje podkupnine in trgovanje z izvajanjem vpliva, kriminalno združba in storitev kaznivega 
dejanja v sestavi kriminalne združbe;  

 

d) Nisem v postopku  prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s Smernicami Skupnosti o 
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1.10.2004, str. 2) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, 
št. 44/07- uradno prečiščeno besedilo in 51/11);  

 

 

Število zaposlenih  

 

do 9 

   

do 39    

Več kot 40    

Povprečna delovna doba zaposlenih?     

Udeležba na 
usposabljanjih s področja 
podjetništva in 

Nikoli     

Včasih     

Kontinuirano    



 

 

 

 

obrtništva? 

Ali zaposlenim 
omogočate sodelovanje 
na izobraževanjih? 

Nikoli     

Včasih     

Kontinuirano    

Katero tematiko izobraževanja ali individualnega svetovanja smatrate kot najbolj 
potrebno v trenutni fazi vašega poslovanja? 

   

Pri čem bi vam koristilo izobraževanje/individualno svetovanje glede na predhodni 
odgovor? 

   

Ali razpolagate s finančnimi zmogljivostmi za 
izvedbo kratkoročnih in srednjeročnih načrtov in 
podpiranje projektov, izpolnjenih na osnovi 
individualnega svetovanja? 

Da    

Ne    

Imate poslovno idejo, ki 
jo želite realizirati v letu 
2015? 

Da, načrtujem izboljšanje poslovnega procesa    

Da, načrtujem razvoj novih proizvodov in/ali storitev     

Da, načrtujem dodatno zaposlovanje     

Da, načrtujem nakup opreme in širjenje proizvodnje    

Ne, nimam načrtov     

V kateri fazi se nahaja 
vaša poslovna ideja? 

Izključno ideja, o kateri samo razmišljam    

Definirane so ključne aktivnosti za namen njene 
realizacije  

   

Definiran je delovni proces aktivnosti    

Raziskane so finančne možnosti za razvoj ideje v 
projekt 

   

(Navedite stopnjo, do katere ste prišli)    

Ali imate izkušnje s prijavo na nacionalne ali 
evropske javne razpise? 

Da    

Ne    

Ali načrtujete prijavo na razpise skladov in 
programov EU? 

Da    

Ne    



 

 

 

 

Če da, znotraj katerega 
področja načrtujete 
prijavo svojih projektov? 

V sektorju malega in srednje velikega podjetništva     

V sektorju turistične /poslovne infrastrukture    

V sektorju kmetijstva, ribištva in razvoja podeželja     

V sektorju zaposlovanja, vključenosti in usposabljanja     

V sektorju znanosti in izobraževanja     

V sektorju okolja, prometa, energetike in dr.    

U sektorju zdravstva, kulture, medijev, in dr.    

Ali načrtujete najem pomoči za namen priprave 
prijavnice ali boste to storili sami? 

Da, načrtujem najem 
pomoči 

   

O tem nisem razmišljal/a    

Ne, ne načrtujem najema 
pomoči 

   

Ali mislite, da je strateško načrtovanje bistveno za 
poslovanje?  

Da    

Ne    

Imate v organizaciji kakšen strateški dokument? Da    

Ne    

 

Kaj mislite, da je premalo 
razvito /problem v 
podjetjih v vašem okolju, 
ki ne poslujejo pozitivno? 

Stalno usposabljanje     

Strokovnost zaposlenih     

Informacije in informiranje    

Prepoznavnost na trgu     

Marketing    

Sistem kakovosti     

Upravljanje s tveganji     

Strateško planiranje    

Investicijski ciklus     

 


