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3.2. Uporaba inovativnih poslovnih modelov

Priprava na poslovanje: potrebni dokumenti, 

pravni izzivi, priprava poslovnega modela



Kaj je poslovni načrt?
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Preprosto povedano, poslovni načrt je: 

❑ Načrt, ki podrobno opisuje, kako podjetje - zlasti novoustanovljeno - opredeli svoje cilje in kako jih bo
doseglo. 

❑ Zajema trženjska, finančna in operativna stališča podjetja. 

❑ Načrt je še posebej koristen za nova podjetja, saj jih usmerja k cilju. 

❑ Zabeleži, kaj se mora zgoditi, zakaj, kdaj in koliko bo naložba stala. 

❑ Dobro strukturiran poslovni načrt je najboljši način, da bankirjem
in vlagateljem pokažete, da si zaslužite njihovo finančno podporo.



Kakšna je razlika med običajnim poslovnim načrtom in 
socialnim poslovnim načrtom?
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❖ Poslovni načrt socialnega podjetja ima veliko podobnosti in tudi razlik s poslovnim načrtom katerega koli
drugega podjetja. V socialnem poslovnem načrtu je treba upoštevati naslednje:

• jasno navesti družbeno korist, tj. družbeno potrebo, ki jo je podjetnik ugotovil, in način, na katerega
jo bo pokril s ponujenimi izdelki in/ali storitvami socialnega podjetja.

• beleženje družbenega in okoljskega vpliva, ki ga ima socialno podjetje

• navedite sestavo poslovne ekipe in posebne položaje, ki jih
zasedajo zaposleni

• opredeliti razdelitev dobička, kot jo določa nacionalna
zakonodaja (denarne rezerve, plače zaposlenih in spodbude za
produktivnost, poslovne dejavnosti in ustvarjanje delovnih
mest).



03 Kako izdelati socialni poslovni načrt (1)

TRADICIONALNI POSLOVNI NAČRT

• Dolžina 10 -20 strani

• Zelo podrobno usmerjen

• Izčrpen

• Primernejši je, kadar zaprosite za 
financiranje iz tradicionalnih virov.

VITEK POSLOVNI NAČRT

• Običajno 1 stran

• Primernejši je, če zahtevate financiranje iz
bolj alternativnih virov, kot je množično
financiranje.

• Ima obliko preglednice, v kateri so
predstavljeni glavni deli podjetja, ki jih je
treba organizirati ob ustanovitvi.

• Ti deli so bloki preglednice, v katere lahko
za vsak del podjetja zapišete kratke
opombe.



04 Kako izdelati socialni poslovni načrt (2)

❑ Daleč najpomembnejša enota podrobnega in obsežnega poslovnega načrta je povzetek.

❑ Če je namen poslovnega načrta predstaviti ga vlagateljem in bankam, je treba posebno pozornost
nameniti temu, kako je napisan.

❑ Povzetek je povzetek, ki bo najprej poslan potencialnim vlagateljem. Če jih bo prebrano zanimalo,
bo podjetnik povabljen na podrobno predstavitev svojega poslovnega načrta.

✓ Na koncu je vedno zapisan.

✓ Obsega največ 2 strani. 

✓ Črpanje informacij iz drugih poglavij.

POMEMBNO



12 korakov močnega socialnega poslovnega načrta
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12 korakov dobrega socialnega poslovnega načrta (1)
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Poslanstvo: Poročilo o 
viziji, poslanstvu in 
ponudbi vrednosti.

Izdelki / storitve: 
Navedite informacije in 

kratke opise glavnih
izdelkov in storitev.

Vodstvo (ekipa in upravni
odbor): Ugotovite, kateri

človeški kapital je vključen
in kakšen je prihodnji načrt

človeških virov (osebje, 
svetovalci, prostovoljci itd.).

Analiza konkurence: 
Neposredna in posredna

konkurenca ter
alternative ali možnosti.

Struktura organizacije: 
Opredelite pravno osebo

socialnega podjetja, 
upravljanje, njegove
programe in položaj.

Analiza trga: Ujemite
trenutno stanje na

trgu/ciljnem trgu/ciljnih trgih, 
značilnosti strank, njihove
potrebe in razloge, zakaj

uporabljajo izdelek/storitev.

1 2 3
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12 korakov dobrega socialnega poslovnega načrta (2)
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Glavne funkcije. Razvoj
procesa dobave izdelkov

ali storitev, vključno s 
časovnimi načrti in 

mejniki.

Povzetek. Kratek 
povzetek z 

najpomembnejšimi 
podatki o podjetju.

Ocena učinka: Zagotoviti
kakovostne in 

kvantitativne informacije
ter merila za 

ocenjevanje za 
spremljanje družbenih in 

okoljskih koristi.

Finančna analiza. Izvedite
finančno analizo, da pojasnite
potrebe za naslednjih 3-5 let, 

uresničite finančne napovedi ter
upravljate prihodke, odhodke in 

denarne tokove.

Načrtovanje
trženja: Opišite strateški

pristop vašega ciljnega trga
in opredelite trženjske
dejavnosti, ki jih boste

uporabili.

Upravljanje
tveganj. Ocenite

morebitna tveganja
(notranja in zunanja) ter

poiščite alternative/načine
za njihovo obvladovanje.

7 8 9

10 11 12
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Povzetek: Na kratko povejte, kaj je vaše podjetje

❑ Zakaj bo uspešno?

❑ Kakšno je vaše poslanstvo?

❑ Kakšen je vaš izdelek/storitev?

❑ Osnovne informacije o: vodstveni ekipi, zaposlenih in
lokaciji.

❑ Če nameravate zaprositi za financiranje, vključite finančne
informacije in načrte rasti na visoki ravni.

POVZETEK
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Opis podjetja: Podrobne informacije o vašem podjetju

❑ Katere probleme rešuje vaše podjetje?

❑ Katerim potrošnikom in/ali podjetjem bo vaše podjetje
služilo?

❑ Kakšna je vaša konkurenčna prednost?

❑ Ali so v vaši ekipi strokovnjaki?

❑ Ali ste našli idealno lokacijo za svojo trgovino?

❑ Katere so vaše prednosti?

OPIS PODJETJA
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Analiza trga: Naredite konkurenčno raziskavo

❑ Kateri je vaš ciljni trg?

❑ Kakšni so trenutni trendi in teme na vašem trgu?

❑ Kdo so vaši konkurenti?

❑ Kaj počnejo uspešni konkurenti? Ali lahko to počnete
bolje?

ANALIZA TRGA
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Organizacija in upravljanje

❑ Kako bo strukturirano vaše podjetje?

❑ Kdo bo vodil podjetje?

❑ Kakšna je pravna struktura vašega podjetja?

❑ Ali imate organizacijsko shemo?

❑ Pokažite, kako bodo edinstvene izkušnje vsake osebe
prispevale k uspehu vašega podjetja.

❑ Ali ste zbrali življenjepise in življenjepise ključnih
članov?

ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE
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Linija storitev ali izdelkov

❑ Katere izdelke prodajate? Kakšno storitev ponujate?

❑ Kakšno korist ima vaš izdelek/storitev za vaše stranke?

❑ Kakšen je življenjski cikel izdelka?

❑ Ali potrebujete načrte za intelektualno lastnino, kot so
prijave avtorskih ali patentnih pravic?

❑ Ali ste opravili raziskave in razvoj za svojo storitev ali
izdelek?

❑ Če je odgovor pritrdilen, ga pojasnite.

STORITEV ALI LINIJa IZDELKOV
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TRŽENJE IN PRODAJA

Trženje in prodaja

❑ Kakšne so vaše edinstvene potrebe?

❑ Ali imate strategijo trženja?

❑ Kako boste pritegnili in obdržali stranke?

❑ Kako bo potekala prodaja?

❑ Opišite svoje celotne strategije trženja in prodaje.
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PROŠNJA ZA FINANCIRANJE

Zahtevek za financiranje: Opišite svoje zahteve za financiranje

❑ Koliko sredstev boste potrebovali v naslednjih petih letih?

❑ Za kaj jih boste uporabili?

❑ Ali želite dolg ali lastniški kapital?

❑ Kakšne pogoje želite uporabiti?

❑ Za katero obdobje bo vaša zahteva veljala?

❑ Ali potrebujete sredstva za nakup opreme ali materiala,
izplačilo plač ali kritje določenih računov?

❑ Vključite opis svojih prihodnjih strateških finančnih načrtov,
kot je odplačilo dolga ali prodaja podjetja.
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FINANČNE PROJEKCIJE

Finančne napovedi: Predložite finančne projekcije, ki dokazujejo, da je
vaše podjetje stabilno in da bo finančno uspešno.

❑ Vključite izkaze prihodkov in odhodkov, bilance stanja in izkaze
denarnih tokov za zadnjih tri do pet let, če so na voljo.

❑ Navedite vsa druga zavarovanja, ki jih imate.

❑ Navedite perspektivne finančne napovedi za naslednjih pet let,
vključno z napovedanimi izkazi prihodkov, bilancami stanja, izkazi
denarnih tokov in proračuni kapitalskih izdatkov.

❑ Za prvo leto bodite še bolj natančni in uporabite četrtletne ali celo
mesečne napovedi.

❑ Kakšne so vaše napovedi glede na vaše zahteve za financiranje?

❑ Uporabite grafe in diagrame, da predstavite finančno zgodbo
svojega podjetja.



PRAKTIČNA AKTIVNOSTI16

60 minut

✓ Natisnjeni obrazec: svinčnik, 

označevalniki in markerji

(neobvezno)

✓ Digitalna oblika: naprava, 

povezana z internetom

(računalnik, prenosni

računalnik, tablični računalnik

itd.), programska oprema za 

urejanje dokumentov (npr. 

Microsoft Word)

o Vizija podjetja je čim bolj jasna.

o V proces vključite svojo ekipo/kolegane.

o Bodite jedrnati. To je prvi osnutek vaše zamisli. Zato
poskrbite, da bodo vaši odgovori kratki, a vsebinski.

o Ne bojte se delati napak. To je vaša priložnost, da viharite
možgane, eksperimentirate in se učite iz svojih izkušenj.

o Ocenite! Poslovni načrt vedno preverjajte, spreminjajte in 
izboljšujte.

NAMIGI



Kaj je blagovna znamka?
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❖ Izraz blagovna znamka se nanaša na poslovni in trženjski koncept, ki ljudem pomaga prepoznati
določeno podjetje, izdelek ali posameznika. Če je podjetje uspešno, se pogosto sklicuje na svojo
blagovno znamko, tako da postane način, kako stranke prepoznajo vaše podjetje.

Blagovna znamka je lahko:

• identifikacijski simbol

• znamka

• logotip

• ime

• beseda

• Celoten stavek

• kombinacija zgoraj navedenega



Kakšno poslovno znamko potrebujem?
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Različne blagovne znamke ustrezajo različnim izdelkom in storitvam ter so zanimive za različne stranke:

➢ Konceptualne blagovne znamke: namenjene podpori in promociji ideje.

➢ blagovne znamke: povezane z izdelkom ali storitvijo

Razvoj poslovne blagovne znamke

Uspešna blagovna znamka pomaga vašemu podjetju privabiti
nove stranke in obdržati obstoječe. Preden jo vključite v
oglaševanje ali tržno gradivo, jo je treba v celoti razviti.



Kateri so koraki za razvoj poslovne blagovne znamke? 
(1)
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Izvedite tržno raziskavo: Izvedite raziskavo o svojih konkurentih, velikosti trga, na katerega se obračate,
svojih potencialnih strankah ter poiščite finančne, demografske in statistične podatke o svoji panogi. Po
čem bo vaše podjetje izstopalo (konkurenčna prednost)?

Razmislite o uspešnih blagovnih znamkah: Katere so najbolj prepoznavne blagovne znamke izdelkov ali
storitev in zakaj veljajo za uspešne? Poiščite informativno gradivo o blagovnih znamkah, ki so ga pripravili
poslovni strokovnjaki.

Razmislite o celotnem poslovanju: Zato se mora odražati v
imenu podjetja, vizitkah, prostorih, marketinškem gradivu,
oglaševanju itd.



Kateri so koraki za razvoj poslovne blagovne znamke? 
(2)
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Bodite pristni: V nekaj besedah opišite osebnost svojega podjetja: vrednote, stranke, ponudba itd. Bodite
iskreni!

Povejte zgodbo o svojem podjetju: Kako se je začelo vaše podjetje? Kako napredujete? Kaj želite doseči?

Poiščite strokovni nasvet: Ne glede na to, ali blagovno
znamko razvijate sami ali pa najamete profesionalnega
svetovalca ali oblikovalca, mora blagovna znamka
temeljiti na viziji vašega podjetja. Če se odločite za
strokovno pomoč, je dobro, da jih povprašate in si
ogledate njihov portfelj dela.
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TEXT

Če imate majhen proračun, uporabite
oblikovalski natečaj: na spletni strani za 

oblikovalski natečaj lahko določite kratek opis
oblikovanja in proračun, mreža oblikovalcev pa 
si ga lahko ogleda in predloži predloge. Preden

izberete zmagovalca, lahko zahtevate
spremembe modelov, ki so vam všeč. To je 

lahko cenejše od najema strokovnjaka, saj je 
veliko oblikovalcev študentov, vendar je lahko
rezultat še vedno boljši, kot če bi se tega lotili

sami. Ne pozabite poiskati pravnega nasveta za 
vprašanja, kot so intelektualna lastnina, patenti

in blagovne znamke.

DODATEN
NASVET
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TEXT

Upoštevajte tudi...

...kako izbrati in registrirati ime podjetja.

...kako ustvariti spletno stran za svoje podjetje.

...kako vključiti svojo blagovno znamko v načrt trženja.

...kako opraviti raziskavo strank in se prepričati, da je vaša
blagovna znamka primerna za vašo ciljno skupino.
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Delovni list poslovnega načrta

Načrtovanje trženja:______________________________________________

Ocena učinka :__________________________________________________

Ocena tveganja:_________________________________________________

Finančna analiza:________________________________________________

Povzetek:_____________________________________________________________
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