
3.2. Uporaba inovativnih poslovnih modelov 

Priprava na poslovanje: potrebni dokumenti, 

pravni izzivi, priprava poslovnega modela

3.2.1 Vodič kako pripraviti svoj poslovni model
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Kaj je poslovni model? 01

Opredelitev: Poslovni model opisuje, kako organizacija ustvarja in zagotavlja vrednost. Vrednost se
tu uporablja v najširšem pomenu in ne le v smislu ekonomije, temveč tudi glede katere koli druge
vrednosti, na primer družbene.

➢ Natančneje, poslovni model:

• Opiše, kako podjetje izbira svoje stranke.

• prepozna in razlikuje svoje izdelke in storitve.

• Opredeljuje notranje in zunanje odgovornosti podjetja.

• Opiše porazdelitev razpoložljivih sredstev.

• Določa sredstva, ki jih bo podjetje uporabilo, da bo postalo koristno
za svoje stranke in imelo koristi od svojega dobička.



Zakaj je pomembno 
imeti (inovativne) 

poslovne modele? (1)  

Ugotovljeno je bilo, da je veliko 
podjetij, ki so veljala za uspešna, 
izginilo s poslovnega zemljevida. 
Resnica je, da ta izginula podjetja 
niso poskušala spremeniti svojih 

poslovnih modelov. Svojih poslovnih 
modelov niso uspela prilagoditi 

novim tržnim razmeram in 
gospodarstvu.

Podjetje potrebuje dva bistvena 
elementa: jasno usmeritev in 

inovativnost. 
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Zakaj je pomembno imeti (inovativne) poslovne modele? (2)   

JASNA USMERITEV 

• Podjetje mora imeti jasno identiteto - vsaj na
začetku - in natančno vedeti, kam gre.

• Opisuje logiko, kako bo organizacija
ustvarjala, razdeljevala in pridobivala
vrednost, ki določa sposobnost preživetja
organizma.

• Osredotoča se na usklajevanje notranjih in
zunanjih procesov, tako da je mogoče
opredeliti načine interakcije organizacije s
partnerji, distribucijskimi kanali in strankami.

INOVACIJE 

• Da bi bila podjetja uspešna, morajo uvajati
inovacije.

• Pridobili bodo konkurenčno prednost in
najverjetneje jim bo uspelo preživeti.

• oblikujejo svoj poslovni model tako, da
strankam ponudijo svojo vrednost na
drugačen način.

• Primerjalna prednost podjetij danes in v
prihodnosti bo temeljila na sprejemanju
inovativnih poslovnih modelov in ne na
inovativnih izdelkih/storitvah in/ali procesih.
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Poslovni modeli v socialnem (zadružnem) podjetništvu 
04

➢ Socialno podjetništvo temelji na poslovnih tehnikah in pristopih za reševanje družbenih, kulturnih in
okoljskih problemov, kot so izkoreninjenje revščine, izboljšanje življenjskega standarda, podpora
ranljivim skupinam prebivalstva itd.

➢ Eden od glavnih ciljev je ohraniti sposobnost preživetja in samozadostnost z reinvestiranjem dobička,
ki izhaja iz različnih dejavnosti socialnega podjetja, za izpolnjevanje poslanstva.



Kako oblikovati socialni poslovni model? (1) 05

Za oblikovanje poslovnega modela lahko uporabite več orodij:

❑ Business Model Canvas (BMC): 

o Omogoča opredelitev vseh različnih parametrov, ki vplivajo na vaše poslovanje in/ali na katere to 
poslovanje vpliva.

o Uporabilo ga je na tisoče zagonskih podjetij po vsem svetu, da bi zajela in izrazila osnove poslovnega 
modela.

Pri socialnem podjetništvu pa 
BMC ne oblikuje ključnega 
motivacijskega dejavnika -

svojega socialnega namena, ki je 
pogosto v središču socialnega 

podjetja. 



Kako oblikovati socialni poslovni model? (2) 06

❑ platno socialnega podjetja:

o Gre za vizualni zemljevid ključnih deležnikov in predlogov vrednosti, ki ponuja določeno oblikovalsko 
rešitev ali zasnovo.

o To je ključ do oblikovanja dobrega poslovnega modela, promocije poslovnega načrta in spodbujanja 
vlagateljev pri zbiranju kapitala. 

o Postavitev družbenega namena v središče modela se 
osredotoča na to, kaj je resnično pomembno z družbenega 
vidika. 



07 PLATNO POSLOVNEGA MODELA V PRIMERJAVI S PLATNOM 
SOCIALNEGA POSLOVNEGA MODELA 

Poslovni model Canvas Socialni poslovni model Canvas 
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PLATNO SOCIALNEGA POSLOVNEGA MODELA 

➢ Kanvas socialnega poslovnega modela je razdeljen na 13 blokov. V primerjavi s platnom poslovnega modela
upošteva naslednje vidike:

❑ Komponenta "Segmenti" je razdeljena na "upravičenca" in "stranko". To potrjuje prepričanje, da
upravičenci pogosto ne plačujejo ničesar, vendar so ključnega pomena za poslovni model.

❑ Predlog vrednosti je sestavljen iz elementov "Predlog družbene vrednosti", "Predlog vrednosti za
stranke" in "Ukrepi učinka", ki opredeljujejo, kako nadzorujete svoj družbeni učinek.

❑ Vrsta intervencije opisuje vrsto izdelka, ki bo zagotovil vrednost.

❑ Poleg partnerjev vključuje tudi ključne zainteresirane strani, ki
so/bi morale biti vključene v vaš program.

❑ Komponenta "Presežek" opisuje, kam nameravate vložiti svoj
dobiček (Social Innovation Lab, 2013).



09
Kako ustvariti socialni poslovni model (1) 

✓ Za vzpostavitev učinkovitega in trajnostnega socialnega poslovnega modela morate upoštevati 
naslednjih 6 korakov: 

1. Pripravite platno socialnega podjetja (če je mogoče, naredite več kopij), ga delite z ekipo in jim razložite vse njegove
dele. Poudarite razlike med socialnim platnom in običajnim poslovnim platnom, zlasti glede dodatnih segmentov, kot
je opisano zgoraj. Temeljito je treba pojasniti, zakaj so vsi ti segmenti bistveni za to novo vrsto platna, in jih usmeriti,
kako naj te bloke izpolnijo.

2. Postopek lahko začnete na tri različne načine:

a. Zamisel: začnite z opredelitvijo predloga vrednosti za določen segment
strank.

b. Potencialne/obstoječe stranke: začnite z delom o strankah in opredelite,
kakšno vrednost jim ponujate/možete ponuditi in kako.
c. Viri: Vi in/ali vaši partnerji imate ključne vire (znanja, izkušnje, naravne
vire, finančne vire itd.) in na podlagi tega pripravite ponudbo za določeno
skupino strank.
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Kako ustvariti socialni poslovni model (2) 

3. Izpolnite vsa podpoglavja predloga vrednosti. Da bi podali jasne in ciljno usmerjene odgovore za vsa podpoglavja
Predloga vrednosti s socialnim vidikom za to vrsto platna, si morate zastaviti vprašanja, kot sta "Kaj vas motivira pri tem
socialnem podjetju?" ali "Kaj želite doseči kratko-, srednje- in dolgoročno?", da bi raziskali in odkrili svoje poklicne cilje
in sposobnosti.

4. Skupaj ali v manjših skupinah se lotite izpolnjevanja drugih delov platna. Če se odločite za slednje, si vzemite čas za
izmenjavo idej in pripomb ter razpravo o rezultatih vsakega od razdelkov s širšo skupino. Pri vseh idejah, zapisanih za
vsak razdelek platna socialnega poslovanja, morajo prevladati skupni cilji podjetja in socialni vidik, ki ga ima.

5. Zapišite si vsa ključna vprašanja ali točke razprave in jih dajte na
posebno mesto za poznejše sklicevanje.

6. Dokončajte svoje platno in ga poskusite imeti vedno na voljo.
Pozneje bo morda potreben podrobnejši poslovni model, to platno pa
je lahko odlično izhodišče. (Qastharin, 2021).



Praktična aktivnost11

60 minut

o Natisnjena oblika:
svinčnik, označevalniki in
markerji (neobvezno).

o Digitalna oblika: naprava,
povezana z internetom
programska oprema za
urejanje dokumentov

Sledite spodnji povezavi in izpolnite obrazec Canvas. Vzemite si nekaj časa
za razmislek in čim bolj jasno zapišite svoje zamisli. Prepričajte se, da so vaši

odgovori izvedljivi in jih je mogoče uporabiti v resničnem življenju.

https://bmtoolbox.net/tools/social-business-model-canvas/

Priporočamo pisala ali po 
možnosti svinčnike za pisanje

in barvne svinčnike za 
zapisovanje povezav med 

predmeti na platnu (lahko pa 
uporabite tudi navadno pisalo

ali svinčnik).

Nasvet

https://bmtoolbox.net/tools/social-business-model-canvas/
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