
 

 

KRITERIJI ZA IZBOR POTENCIALNIH UDELEŽENCEV NA INDIVIDUALNEM SVETOVANJU 

 

Splošni del 

Ime in priimek   

Poklic    

Spol   

Katero pravno 
obliko 
organizacije 
želite ustanoviti? 

Samostojni podjetnik (s.p.)   

Družbo z omejeno 
odgovornostjo (d.o.o.) 

  

Socialno podjetje (soc.pod.)   

Društvo   

Kriteriji 

Ali imate 
družinsko 
podjetje? 

Da    

Ne    

Načrtujete 
nadaljevanje 
tradicije 
družinskega 
podjetja? 

Da    

Ne    

V kateri 
dejavnosti 
nameravate 
delovati? 

Odločil/-a sem se za....    

Nisem se še odločil/-a    

Ali poznate 
poslovne 
procese? 

Večina mi je znana (pravne oblike, poslovni 
načrt, marketing, načrtovanje, 
knjigovodstvo) 

   

Delno mi je znano    

Ni mi znano     

Kje ste pridobili 
znanja o 
podjetništvu? 

V času izobraževanja    

Sam/-a sem se naučil/a    

Imate podjetniško idejo ? Da    

Ne    

Na kratko opišite poslovno idejo   
 
 
 
 

Kaj menite da je 
najpomembnejše 
za izvedbo 
poslovne ideje? 

Mentorstvo/podpora    

Znanje in spretnosti    

Finančna sredstva    

Spremljate Nikoli    



 

 

izobraževanja na 
področju  
podjetništva in 
obrtništva? 

Občasno    

Vedno    

Katero temo izobraževanja ali individualnega 
svetovanja bi potrebovali za izvedbo vaše 
poslovne ideje? 

   

Kako bi vam 
najbolje koristilo 
izobraževanje / 
svetovanje glede 
na predhodni 
odgovor? 

Pri izvedbi poslovne ideje    

Za izboljševanje napak pri 
oblikovanju poslovne ideje 

   

Še ne vem    

Imate finančne zmožnosti za 
izvedbo kratkoročnih, 
srednjeročnih  in dolgoročnih 
načrtov projekta,  usklajenih z 
individualnim svetovanjem? 

Da    

Še ne, iščem    

Načrtujete zaposlovanje kadra? Da    

Ne    

Ali načrtujete pridobivanje 
nepovratnih sredstev iz EU 
skladov in finančnih 
instrumentov? 

Da    

Ne    

V kolikor da, 
znotraj katerega 
projekta 
načrtujete 
pridobivanje 
sredstev? 

V sektorju malega in 
srednjega gospodarstva 

   

V sektorju turistične/ 
poslovne infrastrukture 

   

V sektorju kmetijstva, 
ribištva in razvoja podeželja 

   

V sektorju zaposlovanja in 
izpopolnjevanja 

   

V sektorju znanosti in 
izobraževanja 

   

V sektorjih okolja, prometa 
in energije 

   

V sektorjih zdravstva, 
kulture, medicine 

   

Ali boste potrebovali pomoč pri 
prijavah za pridobivanje 
sredstev? 

Da, 
načrtujem 
iskanje 
pomoči 

   

O tem nisem 
razmišljal/-a 

   

Ne, ne 
načrtujem 

   

Kaj je po vašem 
mnenju premalo 

Neprestana rast    

Strokovnost zaposlenih    



 

 

razvito/ problemi 
v podjetjih na 
vašem območju, 
ki ne uspejo 
poslovati 
pozitivno? 

Informacije in informiranje    

Prepoznavnost v okolju in 
na trgu 

   

Marketing    

Kakovost    

Upravljanje z riziki    

Strateško načrtovanje    

Investicijski ciklusi    

 


