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ANKETA
Spoštovani!
Zavod Bistra hiša v sodelovanju s partnerji izvaja projekt DELO NA DALJAVO. Namen
projekta je vzpodbujati uvajanje novih oblik zaposlovanja v regiji, predvsem dela na daljavo in
e-dela. Projekt sofinancirajo partnerji, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter
Evropska skupnost (program PHARE, donacijska shema Maksimizacija človeških virov v
obmejni regiji).
V nadaljevanju je kratka anketa o novih oblikah dela v podjetjih in obrteh v Pomurju. Prosimo,
da nam izpolnjeno anketo (v elektronski obliki je tudi na spletni straniwww.bistrahisa.si) vrnete
na naš naslov: Bistra hiša, Martjanci 36, 9221 Martjanci, e-naslov: ales@ra-sinergija.si, ali po
faksu: 02 538 13 55.
Lep pozdrav,
Aleš Skalič
vodja projekta

Navodilo:
Na vprašanja odgovarjate tako, da obkrožite črko pred odgovorom, ki odraža stanje ali
stališče, ki vam je najbližje, oz. dopolnite odgovor na črto, kjer je to predvideno. Če vam
noben odgovor ne ustreza ali nimate dopolnitve, ne obkrožite ali dopišite ničesar.
Prosimo, da pišete čitljivo.
A. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU, OBRTNIKU
1. Leto registracije podjetja:

____________________

2. Kolikšen je vaš letni promet:
a) do 1,7 milijarde SIT
b) med 1,7 in 6,8 milijarde SIT
c) nad 6,8 milijarde SIT
3. Kje je sedež vašega podjetja:

____________________

4. Imate lastno spletno stran:
Da

Ne

BISTRA HIŠA, Zavod z a r az i skovanj e in t r ajnost ni r az voj Ma rtjanci
SMART HOUSE, Institution for research and sustainable developmentMartjanci
Martjanci 36, SI - 9221 Martjanci, Slovenija / Slovenia
 +386 (0)31 - 844 - 114
E-mail: smarth o use@em ail.si
Davčna številka: 81184085
Bančni račun: 24900-9004641693

Matična številka: 1930613
Sodišče vpisa:
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Št. vložka: 1/02805/00
Šifra dejavnosti: 75.130

BISTRA HIŠA
SMART HOUSE
Martjan ci
Z AV O D - I N S T I T U T I ON

Projekt DELO NA DALJAVO sofinancirata
Evropska skupnost
in
Republika Slovenija

B. DEJAVNOST PODJETJA IN ZAPOSLENI
1. Število zaposlenih:

____________________

2. Število zaposlenih z najmanj VI. stopnjo izobrazbe: _______________
3. Dejavnost podjetja:

____________________________________

__________________________________________________________
4. Se vaša dejavnost v celoti opravlja na sedežu podjetja, ali pa imate tudi
izpostave oz. podružnice
V celoti na sedežu podjetja

Imamo podružnice, izpostave

5. Ali v letošnjem letu načrtujete nove zaposlitve:
Da

Ne

6. Kakšen profil zaposlenih načrtujete:
___________________________________________________________
7. Kakšna specifična znanja bi moral imeti novozaposleni v vašem podjetju:
___________________________________________________________
8. Koliko teh zaposlitev načrtujete v podružnicah oz. izpostavah:
_______________
9. Ali imate del poslovnih procesov v podjetju danih v podizvajanje zunanjim
izvajalcem (outsourcing):
Da

Ne

10. Katere dejavnosti imate dane v podizvajanje (npr. računovodstvo,
promocijo, pripravo študij …)
___________________________________________________________
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C. NOVE OBLIKE DELA NA DALJAVO
1. Ali poznate način dela na daljavo?
Da

Ne

2. Ali v vašem podjetju uporabljate delo na daljavo?
Da

Ne

Če da, kako dolgo že uporabljate to obliko dela?
______________________________ .
3. Na katerem področju uporabljate to delo?
___________________________________________________________
4. Se vam zdi to delo praktično?
Da

Ne

Zakaj da in zakaj ne?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Ali imate kakšne težave s to obliko dela? Bi potrebovali pomoč?
Da

Ne

Kakšno?____________________________________________________
___________________________________________________________
6. Če še ne uporabljate tega dela, imate v planu uvajati delo na daljavo?
Da

Ne
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D. UVAJANJE NOVIH OBLIK DELA NA DALJAVO
1. Kdaj približno bi začeli uvajati delo na daljavo v vaše podjetje?
____________________
2. Na kakšen način bi uvedli delo na daljavo v vaše podjetje?
___________________________________________________________
3. Na katerem področju se vam zdi najbolj smotrno uvajati delo na daljavo?
___________________________________________________________
4. Če bi uvajali delo na daljavo, bi v to delo vključili že zaposlene ali bi
zaposlili novo delovno silo?
___________________________________________________________
5. Če boste vključili delo na daljavo v vaše podjetje, boste delo vzpostavili
sami ali s pomočjo zunanjih strokovnih sodelavcev?
Sami

Z zunanjimi sodelavci

6. Imate zunanje sodelavce ali bi se za pomoč obrnili na nas?
Imamo

Rabimo pomoč

7. Menite, da bi uvajanje novega načina dela za vas predstavljalo stroškovni
problem ali dolgoročno priložnost?
Priložnost

Problem

Zakaj problem ali priložnost?
___________________________________________________________
8. Kaj bi lahko bila glavna ovira pri vzpostavitvi dela na daljavo?
___________________________________________________________
Hvala za vaše odgovore!
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