
































   REPUBLIKA SLOVENIJA 

               MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO     

 

Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno 

podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe 

novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«.  

Projekt je delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije. 

Projekt: »Podjetno nad izzive« 

Priloga 1: Opis poslovne ideje 

 

Ime in priimek udeleženca  

Kraj in datum  

NAZIV POSLOVNE IDEJE 
 
 

IZDELKI IN STORITVE 
Kateri so vaši izdelki oz. storitve? (kratek opis vsakega izmed izdelkov / storitev) 

 
 
 

Kateri problem / potrebo kupcev rešujete? Naštejte vsaj 3 probleme / potrebe kupcev, ki jih z 
vašim produktom zaznavate.  

 

V čem je prednost oz. inovativnost vašega izdelka / storitve glede na konkurenčne rešitve, ki so že 
na trgu?  
Ali izdelek / storitev temelji na lastnem znanju in razvoju? 

 
 

V katero panogo dejavnosti spada vaša poslovna ideja. Dodajte opis panoge. 

 

TRŽNI POTENCIAL 
Kdo bodo glavni kupci vašega izdelka / storitve? 
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Navedite ciljne trge vašega izdelka / storitve (Koroška, Slovenija, EU, globalni trg,…) 

 

Kateri so glavni konkurenti? Kakšne izdelke / storitve so v njihovi ponudbi?  

 

Kakšne bodo cene vaših izdelkov / storitev? Kakšne so vaše cene v primerjavi s konkurenco? 

 

Katere prodajne poti boste uporabili? 

 

Na kakšen način boste izvajali promocijo vašega izdelka / storitve? 

 

IZVEDLJIVOST POSLOVNE IDEJE 

V kakšni fazi razvoja je izdelek / storitev – na kratko pojasnite. Kaj morate narediti za realizacijo 
vašega izdelka / storitve? 

 

Katera znanja, izkušnje, ostale pogoje potrebujete za uresničitev poslovne ideje? Jih že imate 
oziroma na kakšen način jih boste prejeli? Lahko vse opravite sami, ali potrebujete ekipo? 

 

Kaj bi ocenili kot največjo potencialno nevarnost / oviro glede uresničitve vaše poslovne ideje? 
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Kateri bodo ključni stroški pri realizaciji vaše poslovne ideje? Katere vire financiranja načrtujete za 
realizacijo ideje? 

 

Kako vidite razvoj posla v naslednjih letih? 

 



 

Priloga 2 

BMC izdelal: Datum:

Problem (1)
3 največji  problemi, ki jih rešujete s 

svojo poslovno idejo.

Rešitve (4)
Potencialne rešitve, ki jih ponujate za 

navedene probleme.

Neulovljiva prednost (9)
Česa glede vaše ideje NI enostavno 

posnemati ali  kupiti?

Segmenti kupcev (2)
Ciljna(e) skupina(e) kupcev oz. 

uporabnikov.

Obstoječe rešitve (1)
Konkurenca oz. kako se zgoraj 

navedeni problemi rešujejo 

trenutno.

Ključni kazalniki (8)
Kaj lahko merite oz. katere številke vam 

lahko povedo, kako dobro vam gre v 

poslu?

Kanali (5)
Poti do kupcev.

Zgodnji kupci (2)
Značilnosti vašega idealnega 

kupca(ev).

IZDELEK / STORITEV TRG

Struktura stroškov (7)
 - stalni (fiksni) stroški (plače, najemnine...)

 - spremenljivi (variabilni) stroški (odvisni od obsega proizvodnje blaga in storitev)

Viri prihodkov (6)
Navedite vire prihodkov podjetja.

Kratek opis poslovnega modela (3)
Kaj delate - odgovorite v enem kratkem stavku (neposredno ali  z 

analogijo).

Projekt: "Podjetno nad izzive"

Priloga 2: Kanvas poslovni model

Vitki okvir poslovnega modela 

(Business Model Lean Canvas - Lean BMC)

Naziv poslovne ideje oz. podjetja:

Edinstvena ponujena vrednost (3)
Jasno in prepričljivo sporočilo, zakaj ste drugačni, zakaj bi nekdo 

kupil vaš produkt.

   REPUBLIKA SLOVENIJA 

               MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO     



 



Priloga 3 

 

Poslovni načrt je samostojna datoteka, ki zaradi velikosti, oblike ni priložena tem navodilom. 
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Priloga 4: Minimalno sprejemljivi produkt 

 

 

MSP - minimalno sprejemljivi produkt (v ang. MVP - Minimum Viable Product) je produkt, izdelan oz. 
razvit do stopnje, ki zadovolji zgodnje uporabnike. Ključno je, da ob minimalnih finančnih vložkih 
omogoča pridobivanje povratnih informacij, ki omogočajo njegov nadaljnji razvoj.  

Poudariti je potrebno, da minimalno sprejemljiv produkt ne pomeni samo fizičnega proizvoda, ampak 
tudi storitev. Zato se način predstavitve MSP zelo razlikuje od ideje do ideje: v primeru fizičnega 
proizvoda se lahko izdela konkreten prototip, storitve pa se lahko prikaže v obliki skice, diagrama, 
sheme, fotografije, videa, spletne strani… 

 

Ime in priimek udeleženca  

Kraj in datum  

NAZIV POSLOVNE IDEJE 
 
 

MINIMALNO SPREJEMLJIV PRODUKT 
Opis minimalno sprejemljivega produkta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Priloga minimalno sprejemljivega produkta (fotografija, letak, vizitka, izgled spletne strani, FB 
strani…) 
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Projekt »Podjetno nad izzive« 

 
Priloga 5: Poročilo o izvajanju projekta 

 

Ime in priimek udeleženca:_____________________ 
 
Obdobje poročanja: ____________________________  
 
Mejnik meseca (1., 2. 3. oz. 4.): _______________ 
__________________________ 

 
Udeleženec je v mesecu opravil: 

AKTIVNOSTI SKUPAJ ŠT. UR 

Individualno in skupinsko mentoriranje / svetovanje z zunanjim mentorjem  

Individualno in skupinsko mentoriranje / svetovanje z notranjim mentorjem  

Skupinske delavnice / individualna svetovanja z zunanjimi izvajalci  

Ostale izvedene delavnice / aktivnosti (primeri dobrih praks, promocijske delavnice, itd.)  

SKUPAJ UR  

 
 
 

AKTIVNOSTI ZUNANJEGA MENTORJA ŠT. UR 

Individualno mentoriranje / svetovanje z zunanjim mentorjem1  

Skupinsko mentoriranje / svetovanje z zunanjim mentorjem2  

SKUPAJ UR  

 

AKTIVNOSTI NOTRANJIH MENTORJEV ŠT. UR 

Individualno mentoriranje / svetovanje z notranjim mentorjem (glej »Komentar notranjega 

mentorja v tem dokumentu) 
 

Izvedba delavnice3: Datum, naziv delavnice – kratka vsebina  

Izvedba delavnice4: Datum, naziv delavnice – kratka vsebina  

Izvedba delavnice5: Datum, naziv delavnice – kratka vsebina  

Izvedba delavnice6: Datum, naziv delavnice – kratka vsebina  

SKUPAJ UR  

Po potrebi dodajajte vrstice nad vrstico »SKUPAJ UR« 

 

  

                                                           
1 Dokazilo: priloga 7 navodil. 
2 Dokazilo: priloga 7 navodil. 
3 Dokazilo: priloga 6 navodil. 
4 Dokazilo: priloga 6 navodil. 
5 Dokazilo: priloga 6 navodil. 
6 Dokazilo: priloga 6 navodil. 
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Udeleženec se je v mesecu poročanja udeležil še naslednjih delavnic / svetovanj: 

AKTIVNOST  -  NASLOV TER TEMA DELAVNIC / SVETOVANJ ZUNANJIH 

IZVAJALCEV7 
IZVAJALEC ŠT. UR 

(Datum) Naziv delavnice / svetovanja – kratka vsebina  Ime in Priimek  

(Datum) Naziv delavnice / svetovanja – kratka vsebina Ime in Priimek  

(Datum) Naziv delavnice / svetovanja – kratka vsebina Ime in Priimek  

(Datum) Naziv delavnice / svetovanja – kratka vsebina Ime in Priimek  

SKUPAJ UR  

Po potrebi dodajajte vrstice nad vrstico »SKUPAJ UR« 

 
 

AKTIVNOST  -  NASLOV TER TEMA OSTALIH IZVEDENIH DELAVNIC8 
(primeri dobrih praks, promocijske delavnice, itd.) 

IZVAJALEC ŠT. UR 

(Datum) Naziv delavnice – kratka vsebina  Ime in Priimek  

(Datum) Naziv delavnice – kratka vsebina Ime in Priimek  

(Datum) Naziv delavnice – kratka vsebina Ime in Priimek  

(Datum) Naziv delavnice – kratka vsebina Ime in Priimek  

SKUPAJ UR  

Po potrebi dodajajte vrstice nad vrstico »SKUPAJ UR« 

 
 

  

                                                           
7 Dokazilo: priloga 6 navodil. 
8 Dokazilo: priloga 6 navodil. 
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Udeleženec je dosegel naslednji mejnik:  

MEJNIK 

UDELEŽENEC 
JE DOSEGEL 

MEJNIK 

(DA/NE) 

KRATEK OPIS DOSEGANJA 
 POSAMEZNEGA MEJNIKA 

1. mejnik 
Oblikovanje poslovne ideje9       

Kratek opis doseganja mejnikov 

Izdelava poslovnega modela10       

2. mejnik 

Osvojena osnovna podjetniška 
znanja 

      

Kratek opis doseganja mejnikov 
 
 
 

Izoblikovana poslovna ideja        

Nadgradnja poslovnega modela        

Priprava prvega osnutka 
poslovnega načrta11 

      

3. mejnik 

Osvojena podjetniška znanja       

Kratek opis doseganja mejnikov 
 

Definiran izdelek oziroma 
storitev 

      

Priprava in testiranje minimalno 
sprejemljivega produkta12  

      

Priprava drugega osnutka 
poslovnega načrta13 

      

4. mejnik 
Priprava končne verzije 
poslovnega načrta14 

      Kratek opis doseganja mejnika 

 

Komentar notranjega mentorja: 
 

 

 
Datum: ____________________ 
 
Priimek in ime ter podpis udeleženca: ____________________ 
 
Priimek in ime ter podpis notranjega mentorja: ____________________ 
 
Podpis odgovorne osebe upravičenca:____________________________         ŽIG:_____________ 

                                                           
9 Dokazilo: priloga 1 navodil. 
10 Dokazilo: priloga 2 navodil. 
11 Dokazilo: priloga 3 navodil. 
12 Dokazilo: Priloga 4 navodil. 
13 Dokazilo: priloga 3 navodil. 
14 Dokazilo: priloga 3 navodil. 



 
 

 

  

 
Priloga 6 

Projekt: »Podjetno nad izzive« 

Priloga 6: Lista prisotnosti 

 

Naziv delavnice / svetovanja:___________________________________________ 

Sklop podjetniških vsebin*:_____________________________________________ 

*nabor 18 področij iz točke 2.3 navodil (izpolniti v kolikor ni evidentno iz zgornjega naziva delavnice za kateri sklop 

podjetniških vsebin gre) 

 

Vrsta delavnice / svetovanja (označi):      Individualna              Skupinska  

Vrsta delavnice / svetovanja (označi):      Obvezna            Izbirna                

Datum izvedbe delavnice / svetovanja: _______________________ 

Trajanje delavnice / svetovanja (v urah):_____________________________ 

Predavatelj:  

 Notranji mentor (ime in priimek): __________________ ter število izvedenih 

ur:_________ 

in/ali 

 Zunanji izvajalec (ime in priimek oz. naziv): ___________________ ter število 

izvedenih ur:_________ 

 

Ime in priimek udeleženca Podpis 

  

  

  

 

Datum:________ 

                                                    

Ime in priimek ter podpis predavatelja(ev): 

______________ 

______________ 

 



 
 

 

  

 

8  Posamezno obdobje poročanja se navezuje na posamezen mejnik, kot ga določajo Navodila PO o izvajanju in 
sofinanciranju projekta PONI. 

 

Priloga 7 

Projekt: »Podjetno nad izzive« 

Priloga 7: Poročilo zunanjega mentorja 

 
Ime in priimek zunanjega mentorja: _________________________ 
 
Obdobje poročanja8: _____________________________________ 
 
Mejnik meseca (1., 2. 3. oz. 4.): ________________ 

 
Individualna svetovanja: 

 
Število opravljenih ur individualnega svetovanja v obdobju poročanja:  ______. 
 
Kratek opis vsebine opravljenih individualnih svetovanj: 
 

 

 
Rezultati izvedenih nalog: 
 

 

 
Morebitna odstopanja od načrtovanega dela ali načrtovanih rezultatov ( vzroki, predlogi za 
izboljšanje dela z udeleženci) 
 

 

 
Skupinska svetovanja: 

 
Število opravljenih ur skupinskega svetovanja v obdobju poročanja:  ______ ur. 
 
Kratek opis vsebine opravljenih skupinskih svetovanj: 
 

 

 
Rezultati izvedenih nalog: 
 

 

 



 
 

 

  

 

8  Posamezno obdobje poročanja se navezuje na posamezen mejnik, kot ga določajo Navodila PO o izvajanju in 
sofinanciranju projekta PONI. 

 

Morebitna odstopanja od načrtovanega dela ali načrtovanih rezultatov ( vzroki, predlogi za 
izboljšanje dela z udeleženci) 
 

 

 
 
Datum:________ 

 

Ime in priimek ter podpis zunanjega mentorja:_________________ 

 

 



 
 

 

  

 

Priloga 8 

Projekt: »Podjetno nad izzive« 

Priloga 8: Poročilo zunanjega izvajalca 

 

Naziv izvajalca: _______________ 

 

Tema usposabljanja in način izvedbe usposabljanja (delavnica ali svetovanje): ______________ 

 

Število prisotnih udeležencev na usposabljanju: ___________________ 

 

Datum in kraj izvedbe usposabljanja, število opravljenih ur:  

 

  

 

Vsebina izvedenih nalog, vsebinski poudarki usposabljanja: 

 

 

 

Rezultati izvedenih nalog, morebitna posebna opažanja s strani izvajalca pri delu z udeleženci oz. 

izvedbi usposabljanja: 

 

 

 

 

 

Datum:______________      

 

Naziv ter podpis izvajalca: _________________ 
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PRILOGA 9 
 
 
 

 
 

KONČNO POROČILO SKUPINE VKLJUČENIH UDELEŽENCEV V POSAMEZNEM OBDOBJU 
IZVAJANJA PROJEKTA PODJETNO NAD IZZIVE – PONI 

 
verzija 1.0 (marec 2021) 

 
 
Naziv projekta: »Podjetno nad izzive ___________________________________« (dopolnite) 
 
Upravičenec: (navedite naziv in naslov upravičenca) 
 
 

Zaporedna številka vključene skupine udeležencev:  

Trajanje vključenosti (datum od – do): DD. MM. LLLL - DD. MM. LLLL 

Kraj izvajanja:  

 
Datum izdelave poročila:  
 

 

 
Skrbnik pogodbe pri upravičencu: 
 
Ime in priimek/podpis 

 

 

 
Skrbnik pogodbe pri posredniškem organu (MGRT): 
 
Ime in priimek/podpis 

Simon Zakovšek 
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KAZALO:  
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Navodila za izpolnjevanje KONČNEGA POROČILA SKUPINE VKLJUČENIH UDELEŽENCEV V 
POSAMEZNEM OBDOBJU IZVAJANJA PROJEKTA PODJETNO NAD IZZIVE – PONI 

Končno poročilo skupine vključenih udeležencev v posameznem obdobju izvajanja projekta podjetno 
nad izzive – PONI (v nadaljevanju PONI) služi za poročanje v zvezi z izvajanjem projekta PONI za vsako 
skupino udeležencev, ki je vključena v projekt v enem obdobju izvajanja, kar pomeni štiri mesece. 
Poročilo je zahtevan dokument s strani posredniškega organa (MGRT), kar določajo Navodila za 
izvajanje in sofinanciranje PONI, upravičenci pa so skladno z navedenimi navodili dolžni posredniškemu 
organu posredovati poročilo najkasneje 1 mesec po zaključku izvajanja projekta za vsako skupino 
udeležencev. Izpolnjeno poročilo podpišejo vsi vključeni notranji mentorji, skrbnik pogodbe na strani 
upravičenca ter odgovorna oseba upravičenca. S podpisi upravičenec potrjuje, da so vsi podatki v tem 
dokumentu točni in resnični ter da je bil za vključeno skupino v določenem obdobju trajanja, projekt 
izveden skladno s pogodbo o sofinanciranju, veljavnimi navodili ter ostalimi relevantnimi predpisi, ki 
urejajo področje izvajanja kohezijske politike. Navedeno na drugi strani s podpisom potrdi tudi skrbnik 
pogodbe pri posredniškem organu MGRT. Poročilo potrdi upravičenec tudi z žigom.  

Končno poročilo je strukturirano na pet poglavij: 

1. OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU GLEDE NA VKLJUČENO SKUPINO 

Izpolniti je potrebno nekatere osnovne podatke o projektu glede na vključeno skupino v določenem 
obdobju izvajanja projekta. V kolikor so bili v obdobju vključene skupine udeležencev zahtevki za 
izplačilo zavrnjeni, je potrebno v drugo tabelo pod točko 1.) te tudi navesti in na kratko obrazložiti razlog 
zavrnitve. Obrazložitev naj poda skrbnik pogodbe pri upravičencu.  

Na prvi strani naj se doda tudi logotip upravičenca oz. izvajalca in logotip projekta PONI pri upravičencu 
oz. izvajalcu. 

2. VSEBINSKI DEL IN ZAGOTAVLJANJE MINIMALNIH STANDARDOV PROJEKTA 

Poglavje predstavlja osrednji del poročila in služi zlasti zagotavljanju minimalnih standardov projekta 
vseh vključenih udeležencev, notranjih in zunanjih mentorjev ter zunanjih izvajalcev (v nadaljevanju tudi 
akterji). Za vse navedene akterje obstaja tabela, kjer so na podlagi navodil za izvajanje in sofinanciranje 
projekta PONI določeni minimalni standardi. Pod vsako tabelo je dodano še polje REALIZACIJA, kjer 
se poda kratek opis v smislu izpolnjevanja oz. neizpolnjevanja minimalnih standardov projekta oz. 
ostalih obveznosti za navedene akterje v projektu PONI.  

Obrazložitve naj bodo kratke, saj gre za končno poročilo, pri čemer v prvi vrsti ni mišljeno ugotavljanje 
izpolnjevanja minimalnih standardov, pač pa predstavlja splošen pregled in zagotovila, da je bil projekt 
PONI izveden skladno s pogodbo o sofinanciranju, z navodili o izvajanju in ostalo relevantno 
dokumentacijo. Poleg navedenega pa je bilo izpolnjevanje minimalnih standardov projekta 
prekontrolirano s strani skrbnika pogodbe na strani MGRT. Vsa morebitna odstopanja, ki so bila 
ugotovljena oz. so bila ugotovljena s strani upravičenca naknadno, pa je seveda potrebno evidentirati 
in obrazložiti. Podatki končnega poročila se morajo namreč ujemati s podatki ostalih kontrolnih listov 
skrbnika pogodbe na strani MGRT, vezanimi na vključeno skupino v določenem obdobju izvajanja 
projekta PONI. S tem je poleg zakonitosti med drugim zagotovljena tudi sama kakovost izvedbe 
projekta. 

3. IZPOLNJEVANJE DODATNIH ZAHTEV 

Poglavje izpolnjevanje dodatnih zahtev sestoji iz zagotavljanja izvedbe obveznih osemnajstih 
podjetniških vsebin ter pravne podlage in izbora udeležencev, notranjih in zunanjih mentorjev ter 
zunanjih izvajalcev. Podobno kot v prejšnjem poglavju gre v prvem primeru za pregled zagotovitve 
izvedbe obveznih vsebin, ki so bile izvedene v določenem obdobju in jih določajo navodila za izvajanje, 
v drugem pa za potrditev, da je bil izbor vseh navedenih oziroma sodelujočih akterjev v projektu izveden 
skladno z navodili posredniškega organa in določili, navedenimi v vlogi NPO ter da je priložena vsa 
zahtevana dokumentacija. Tudi v tem primeru je pri točki A) dodano polje Realizacija, kjer se navede 
kratek opis/komentar v smislu izpolnitve oz. neizpolnitve izvedbe navedenih obveznih vsebin, morebitne 
opombe/odstopanja, v točki B) pa je prav tako dodano polje morebitnih opomb oziroma odstopanj. 
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4. DOSEGANJE KAZALNIKOV V OBDOBJU VKLJUČENE SKUPINE 

Poglavje se nanaša na doseganje kazalnikov v obdobju vključene skupine v določenem obdobju 
izvajanja projekta in služi za spremljanje realizacije kazalnikov, ki so določeni v pogodbi o sofinanciranju 
oz. potrjeni dokumentaciji NPO na podlagi katere je bila izdana odločitev o podpori ter podpisana 
pogodba. 

5. UGOTOVITVE V ZVEZI Z IZVAJANJEM PROJEKTA ZA VKLJUČENO SKUPINO 

Poglavje predstavlja zaključni del končnega poročila, zahteva pa navedbo nekaterih ključnih ugotovitev 
oziroma zaključkov v zvezi z izvajanjem projekta za vključeno skupino v določenem obdobju ter 
morebitne posebnosti in opažanja. Izpolni se v nekaj stavkih. 

 
Posredovanje končnega poročila posredniškemu organu MGRT: 
 
Izpolnjena poročila je potrebno v pdf. obliki posredovati na elektronski naslov skrbnika pogodbe na strani 
posredniškega organa (MGRT): simon.zakovsek@gov.si. V primeru neustrezno izpolnjenega poročila, 
slednjega uskladita oba skrbnika pogodb. Po pregledu ustreznosti poročila, le-tega potrdi skrbnik 
pogodbe pri MGRT, poročilo pa se uvrsti med ostalo dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta 
PONI, tako v elektronski obliki kot tudi v pisni. 
 
  

mailto:simon.zakovsek@gov.si
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1. OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU GLEDE NA VKLJUČENO SKUPINO 

Naziv projekta:  

Zaporedna številka skupine:  

Trajanje vključenosti (datum od – 
do): 

DD. MM. LLLL - DD. MM. LLLL 

Število vključenih udeležencev:  

Število udeležencev, ki so 
dosegli vse štiri mejnike: 

 

Število udeležencev, ki niso 
dosegli vseh štirih mejnikov: 

 

Odobreni ZZI za posamezne 
mejnike in datumi oddaje: 

(spodaj navedite številko ZZI za posamezni mejnik in datum 
oddaje) 

1. mejnik  

2. mejnik  

3. mejnik  

4. mejnik  

Zavrnjeni ZZI in datumi oddaje: 
(izpolnite/oblikujte če je 
relevantno)* 

(navedite številko ZZI in datum oddaje) 

 

 

Skupna vrednost odobrenih ZZI 
(v EUR):  

 

 
 
*V primeru zavrnjenih ZZI, navedite številko zavrnjenega ZZI in datum oddaje ZZI ter obrazložite 
razlog zavrnitve  
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2. VSEBINSKI DEL IN ZAGOTAVLJANJE MINIMALNIH STANDARDOV PROJEKTA 

(Vsebinski del se nanaša na doseganje minimalnih standardov udeležencev, notranjih in zunanjih mentorjev ter zunanjih izvajalcev v obdobju vključene skupine) 
 
a) UDELEŽENCI* 
 

Zap. št 
udeleženca: 

Ime in priimek udeleženca: Naziv podjetniške ideje: 

Deležen 
najmanj 64 ur 
individualnega 

svetovanja 
notranjega 
mentorja 

(DA ali NE): 

Izkazana najmanj 
80 % udeležba na 

obveznih 
delavnicah in 
svetovanjih 
(DA ali NE): 

Število 
doseženih 
mejnikov 
(1, 2, 3 ali 

4)**: 

Dosežena 
vrednost SSE 
na udeleženca 
v obdobju (max 

10.660 
EUR)***: 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

*po potrebi dodajte oz. odstranite vrstice 
 
**v primeru, da udeleženec ni dosegel vseh štirih mejnikov je potrebno v spodnjem polju REALIZACIJA to tudi pojasniti. Prav tako je potrebno navesti tudi 
razlog v primeru izstopa udeleženca iz programa. 
 
***V kolikor je bila na udeleženca v obdobju izvajanja projekta PONI dosežena nižja vrednost SSE od 10.660,00 EUR, je to prav tako potrebno pojasniti v 
spodnjem polju REALIZACIJA. 
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Realizacija (kratek opis v smislu izpolnjevanja oz. neizpolnjevanja minimalnih standardov projekta oz. ostalih obveznosti za udeležence): 
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b) NOTRANJI MENTORJI 
 

NOTRANJI MENTORJI 

Izvedba najmanj 64 ur 
individualnega 

svetovanja notranjega 
mentorja na 

udeleženca v obdobju 
skupine 

(DA ali NE) 

Izvedba najmanj 16-ih delavnic v 
obdobju skupine 

(DA ali NE) 

    

 
 
Realizacija (kratek opis v smislu izpolnjevanja oz. neizpolnjevanja minimalnih standardov projekta oz. 
ostalih obveznosti): 

 

 
 
c) ZUNANJI MENTORJI 
 

ZUNANJI MENTOR/-JI 

Izvedba najmanj 80 ur 
skupinskega in individualnega 

dela na skupino 
(DA ali NE) 

 

 
Realizacija (kratek opis v smislu izpolnjevanja oz. neizpolnjevanja minimalnih standardov projekta oz. 
ostalih obveznosti): 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) ZUNANJI IZVAJALCI 
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ZUNANJI IZVAJALCI 

Izvedba najmanj 100 ur 
skupinskega in individualnega 

dela na skupino 
(DA ali NE) 

  

 
 
Realizacija (kratek opis v smislu izpolnjevanja oz. neizpolnjevanja minimalnih standardov projekta oz. 
ostalih obveznosti): 
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3. IZPOLNJEVANJE DODATNIH ZAHTEV  

A) IZVEDBA OBVEZNIH VSEBIN 

 

Zap.št VSEBINA DA ali NE 

1 
 

Osnove podjetništva;  

2 Oblikovanje in razvoj poslovnih idej;   

3 Poslovno modeliranje;   

4 Teambuilding s poudarkom na spoznavanju močnih in šibkih področij 
posameznika ter oblikovanja in krepitve ekip;  

 

5 Raziskava trga;   

6 Prodaja in trženje s poudarkom na digitalnem marketingu;   

7 Celostna grafična podoba;   

8 Priprava poslovnega načrta;   

9 Poslovne funkcije;   

10 Organizacija časa in uporaba spletnih pripomočkov za izboljšanje produktivnosti;   

11 Komuniciranje, javno nastopanje in pogajanja;   

12 Osnove računovodstva, davkov in finančnega dela poslovnega načrta;   

13 Postopki za ustanovitev podjetja;   

14 Zaposlovanje, obveznosti podjetnika in pravilniki v podjetju;   

15 Osnove gospodarskega prava;   

16 Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) ter uporaba spleta pri poslovanju 
podjetja;  

 

17 Viri financiranja za MSP (mikro, mala in srednja podjetja) ter  

18 Socialno podjetništvo kot družbeno odgovoren način razmišljanja podjetnikov.  

V obdobju vključene skupine so bile izvedene vse navedene vsebine:  

 
Realizacija (kratek opis/komentar v smislu izpolnitve oz. neizpolnitve izvedbe navedenih obveznih 
vsebin, morebitne opombe/odstopanja): 
 

 

 

B) PRAVNA PODLAGA IN IZBOR UDELEŽENCEV, NOTRANJIH IN ZUNANJIH MENTORJEV TER 

ZUNANJIH IZVAJALCEV 

 

  
DA ali 

NE 

UDELEŽENCI:   

Za vse udeležence so bile priložene pogodbe o zaposlitvi in obrazci M1:   

Izbor udeležencev je potekal skladno z navodili posredniškega organa in določili, navedenimi 
v vlogi NPO, priložena pa je vsa zahtevana dokumentacija: 

  

NOTRANJI MENTOR/-JI:   

Za vse notranje mentorje so priložene pogodbe ter ustrezni sklepi oz. aneksi, ki izkazujejo 
delo na projektu PONI 

  

ZUNANJII MENTOR/-JI:   
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Izbor zunanj-ega/ih mentorj-a/ev je potekal skladno z navodili posredniškega organa in 
določili, navedenimi v vlogi NPO, priložena pa je vsa zahtevana dokumentacija: 

  

ZUNANJI IZVAJALCI:   

Izbor zunanjih izvajalcev je potekal skladno s predpisano zakonodajo, navodili 
posredniškega organa in določili, navedenimi v vlogi NPO, priložena pa je vsa zahtevana 
dokumentacija:   

 
Morebitne opombe/odstopanja: 
 

 

 
 

4. DOSEGANJE KAZALNIKOV V OBDOBJU VKLJUČENE SKUPINE 

 

Vrsta kazalnika Navedba kazalnika Dosežena vrednost: 

Specifični kazalniki učinka 

Število vključenih udeležencev  

Število na trgu predstavljenih 
minimalno sprejemljivih 
produktov (MSP) 

 

Število izdelanih poslovnih 
načrtov 

 

 

5. UGOTOVITVE V ZVEZI Z IZVAJANJEM PROJEKTA ZA VKLJUČENO SKUPINO 

(Navedite nekatere ključne ugotovitve oz. povzemite zaključke v zvezi z izvajanjem projekta za 

vključeno skupino, posebnosti in opažanja ipd.) 
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IZJAVA UPRAVIČENCA: 

S podpisi upravičenec zagotavlja, da so vsi podatki v tem dokumentu točni in resnični, projekt pa je bil 

za vključeno skupino v določenem obdobju trajanja izveden skladno s pogodbo o sofinanciranju, 

veljavnimi navodili ter ostalimi predpisi, ki urejajo področje izvajanja kohezijske politike.  

 

 

   

Ime in priimek notranjih mentorjev: (navedite 

spodaj) 

 

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime in priimek skrbnika pogodbe pri 

upravičencu (navedite spodaj): 

 

 

 

 

 

Ime in priimek odgovorne osebe upravičenca 

(navedite spodaj) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIG UPRAVIČENCA: 

 

 

 

 

  



Logo izvajalca PONI logo izvajalca 

  

  

13 
 

IZJAVA SKRBNIKA POGODBE NA STRANI POSREDNIŠKEGA ORGANA MGRT: 
 
 
S podpisom skrbnik pogodbe na strani posredniškega organa MGRT zagotavlja, da je bil projekt za 
vključeno skupino v določenem obdobju trajanja izveden skladno s pogodbo o sofinanciranju, veljavnimi 
navodili ter ostalimi predpisi, ki urejajo področje izvajanja kohezijske politike.  
 
 
Skrbnik pogodbe na strani posredniškega organa MGRT: 
 
 

Simon ZAKOVŠEK 
 
 
 
 

Podpis: _______________________________ 
 
 

 
 
 
 
V Ljubljani, dne:  _________________                                     


