
3.2: Uporaba inovativnih poslovnih

modelov - vaje

Priprava na poslovanje: potrebni dokumenti, 

pravni izzivi, priprava poslovnega modela
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Pomislite na sebe, razložite:

V stavku opišite poslovne modele.

(= kaj so poslovni modeli)?



Kaj je poslovni model?

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

Vir: 
https://www.youtube.com/watch?

v=y0N_MZD8O-I

https://www.youtube.com/watch?v=y0N_MZD8O-I


Kaj je poslovni 
model?

Z drugimi besedami, poslovni model: 

✓ Opiše, kako podjetje izbira svoje stranke.

✓ Opredeljuje in razlikuje svoje izdelke in storitve.

✓ Opredeljuje notranje in zunanje odgovornosti
podjetja.

✓ Opiše porazdelitev razpoložljivih virov.

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



https://www.youtube.com/watch?v=B4ZSGQW0UMI

Zakaj je pomembno imeti inovativne poslovne
modele?

https://www.youtube.com/watch?v=B4ZSGQW0UMI


Zakaj je pomembno imeti inovativne poslovne modele?

JASNA USMERITEV

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

• Opisuje logiko, kako bo organizacija
ustvarjala, razporejala in pridobivala
vrednost, kar 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.

INOVACIJA

• Da bi bila podjetja uspešna, morajo uvajati
inovacije.

• S tem bodo pridobila konkurenčno prednost
in najverjetneje tudi preživela.

• Svoj poslovni model oblikujejo 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.



Pomislite na sebe, razložite:

Kako lahko s podjetjem

zagotovimo družbeni vpliv?

Če ne, poiščite ...



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.

Socialno podjetništvo

https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I

https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I


PLATNO POSLOVNEGA MODELA PROTI PLATNU 
SOCIALNEGA POSLOVNEGA MODELA

• Platno poslovnega modela • Platno socialnega poslovnega modela



Kako ustvariti socialni poslovni model 

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061142/

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.

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061142/


Kako ustvariti socialni poslovni model 

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061141/

1. Postopek lahko začnete na tri različne načine:

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

3. b. Potencialne/obstoječe stranke: začnite s
segmentom strank in opredelite, kakšno ponudbo
vrednosti jim zagotavljate/bi jim lahko zagotovili in
kako.

4. c. Viri: Vloge, ki jih je treba uporabiti, se morajo
osredotočiti na ponudbo, ki jo ponuja: Začni
razmišljati o tem, katere ključne vire (znanja,
izkušnje, naravni viri, finančni viri itd.) imate vi in/ali
vaši partnerji, in na podlagi tega oblikujte ponudbo
za določeno skupino strank.

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061141/


Kako ustvariti socialni poslovni model 

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061140/

Izpolnite vsa podpoglavja predloga vrednosti.

Če želite podati jasne in ciljno usmerjene

odgovore za vsa podpoglavja predloga

vrednosti z družbenim vidikom za to vrsto

platna, si morate zastaviti vprašanja, kot so

• "Kaj vas motivira pri tem socialnem

podjetju?„

• "Kaj upate, da boste dosegli na kratki,

srednji in dolgi rok?" da bi raziskali in

odkrili svoje poklicne cilje in sposobnosti.

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061140/


Kako ustvariti socialni poslovni model 

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061139/

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.

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061139/


Kako ustvariti socialni poslovni model 

https://www.pexels.com/el-gr/photo/chrome-1061138/

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

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

https://www.pexels.com/el-gr/photo/chrome-1061138/


PRAKTIČNA AKTIVNOST
Oglejmo si, kako je treba izpolniti platno poslovnega modela: 

https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY&t=89s

https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY&t=89s


Praktična aktivnost

120 minut

o Natisnjen formular: svinčnik,
označevalniki in markerji
(neobvezno).

o Digitalna oblika: naprava,
povezana z internetom
(računalnik, prenosni
računalnik, tablični računalnik
itd.), programska oprema za
urejanje dokumentov (npr.
Microsoft Word).

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/


Pomislite na sebe, razložite:

V enem stavku opišite poslovni

načrt

(= kaj je poslovni načrt)?



Kaj je poslovni načrt?

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

• Zajema trženjska, finančna in operativna stališča
podjetja.

• Posebej koristen je za nova podjetja, saj jih
usmerja k cilju.

• Zapiše, 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.

https://www.youtube.com/watch?v=7ykkhepT9aE

https://www.youtube.com/watch?v=7ykkhepT9aE


1. Družbena korist, tj. družbena potreba, ki jo je podjetnik ugotovil, in način,

kako jo bo pokril z izdelki in/ali storitvami socialnega podjetja.

2. Evidentiranje družbenega in okoljskega vpliva, ki ga ima socialno podjetje.

3. Navesti sestavo poslovne ekipe in posebne položaje, ki jih zasedajo zaposleni.

4. Opredeliti razdelitev dobička, kot je navedeno v nacionalni zakonodaji (denarne

rezerve, plače zaposlenih in spodbude za produktivnost, poslovne dejavnosti in

ustvarjanje delovnih mest).

Kakšna je razlika med običajnim poslovnim načrtom in 

socialnim poslovnim načrtom?

Ellen MacArthur Foundation



Kako napisati poslovni načrt

Ellen MacArthur Foundation

https://www.youtube.com/watch?v=n6ecdYd8T6o

https://www.youtube.com/watch?v=n6ecdYd8T6o


Praktična aktivnost

120 minut

o Natisnjen formular: svinčnik,
označevalniki in markerji
(neobvezno).

o Digitalna oblika: naprava,
povezana z internetom
(računalnik, prenosni
računalnik, tablični računalnik
itd.), programska oprema za
urejanje dokumentov (npr.
Microsoft Word).

Sledite spodnji povezavi in prenesite predlogo. 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://business.gov.au/planning/business-plans/develop-your-business-
plan

• Vizija podjetja je čim bolj jasna.
• Bodite jedrnati. To je prvi osnutek vaše ideje. Zato

poskrbite, da bodo vaši odgovori kratki, a vsebinski.
• Ne bojte se delati napak. To je vaša priložnost, da 

viharite možgane, eksperimentirate in se učite iz
svojih izkušenj.

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

Nasveti

https://business.gov.au/planning/business-plans/develop-your-business-plan


Kako najti ustrezno 

blagovno znamko?



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

Kaj je blagovna znamka?



Kateri so koraki za razvoj poslovne blagovne znamke? 

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.



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.

Kateri so koraki za razvoj poslovne blagovne znamke? 



Razmislite tudi o tem...

...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, da se prepričate, da je vaša blagovna znamka primerna za vašo

ciljno skupino.



Praktična aktivnost

60 minut

- Obiščite povezavo: 

http://www.digitizeenterprise.org/money-

matters/

Finance so pomemben dejavnik
vsakega podjetja. Običajno so ena od 
ovir, ki ljudem preprečujejo vodenje

podjetja. V tej igri boste lahko
spoznali pomembne informacije, 

povezane s finančnim vidikom
podjetij.  

Navodila:

http://www.digitizeenterprise.org/money-matters/


Zdaj preučimo pravna

vprašanja...



Kako ustanoviti socialno zadružno podjetje? 

Stvari, ki jih morate vedeti:

Izberite pravno obliko

✓ Pravna struktura podjetja je zelo pomembna, saj vpliva na davke, ki jih plačujete, denar, ki ga lahko
zberete, dokumentacijo, ki jo morate izpolniti, in vašo osebno odgovornost.

✓ Poslovno strukturo morate skrbno izbrati, zato se morate pred registracijo podjetja, pridobitvijo davčne
številke ter vložitvijo vloge za pridobitev ustreznih licenc in dovoljenj posvetovati s poslovnimi svetovalci,
odvetniki in računovodji.

Svetujemo vam, da se za nasvet vedno obrnete na zadružno
organizacijo v svoji državi ali regiji, saj se zahteve in
postopki v posameznih državah ali regijah razlikujejo.



Kako ustanoviti socialno zadružno podjetje? 

Koristni nasveti za ustanovitev socialnega podjetja :

✓ Posvetujte se z regionalnimi in nacionalnimi predpisi, odvisno od tega, kdo je pristojen za razvoj socialnih
podjetij v kraju, kjer želite ustanoviti podjetje.

✓ Izberite pravno obliko za svoje socialno podjetje na podlagi regionalnih pravil, saj obstajajo različne oblike,
kot so zadruge, fundacije, združenja, delovna društva itd.

✓ Glede na pravno obliko podjetja je treba pred izvedbo temeljito preučiti ustrezne zakone in predpise ter
zahtevane postopke.

✓ Na koncu ne pozabite, da je ustanovitev socialnega podjetja enaka ustanovitvi običajnega podjetja. Glavna
razlika je v poslanstvu podjetja, ki je zasledovanje skupnih interesov članov ali širšega gospodarskega ali
družbenega interesa.



Kako ustanoviti socialno zadružno podjetje? 

https://www.youtube.com/watch?v=8RCZPrUIU0o

https://www.youtube.com/watch?v=8RCZPrUIU0o


Kako ustanoviti socialno zadružno podjetje? 

Vrsto zadruge izberite glede na svoj poslovni načrt:

Vsaka vrsta zadruge temelji na dejavnosti, ki jo je treba razviti, številu partnerjev v

podjetju, uporabljenem začetnem kapitalu, formalni strogosti pri ustanavljanju in delovanju

podjetja, zakonodaji v posamezni državi itd:

• Zadruga potrošnikov: plinski bari, kmetijske potrebščine, trgovine s pohištvom,

pogrebne storitve, podjetja za oskrbo z zemeljskim plinom, vodo, dostop do interneta in

kabelsko televizijo, ki služijo potrebam svojih članov

• Delavske zadruge: vrtci, čiščenje, svetovanje, dostava, proizvodnja in gostinske storitve.

• Zadruge proizvajalcev: vključujejo kmete, umetnike, pridelovalce in ribiče, ki iščejo in

prodajajo končnim uporabnikom, da bi zaslužili in ohranili koristi svojih

lastnikov/proizvajalcev.



Pravni postopek
1. Predložitev zahtevka za registracijo

Kandidat za socialno podjetje se prijavi v nacionalni register vseh, ki je pristojen v vsaki državi ali regiji:

❖ Statut socialnega podjetja, ki ga podpišejo ustanovni člani.
❖ Vsak ustanovni član posebej podpiše izjavo o sodelovanju ali nesodelovanju v drugem socialnem zadružnem podjetju.

❖ Podpisana je izjava o merilu zaposlovanja oseb iz ranljivih skupin v
odstotkih (običajno opredeljeno z nacionalno zakonodajo).

❖ podpišejo se tudi druga ustrezna dokazila (če so potrebna).

Oddelek za registracijo preveri predložene podatke in nadaljuje z:
- registracijo družbenega podjetja v register.
- izdajo potrdila o registraciji, ki velja za začetek opravljanja katere koli
poslovne dejavnosti
- potrditev statuta



2. Predložitev dodatnih podatkov

Registrirano socialno zadružno podjetje predloži:

❖ Vlogo za registracijo dodatnih podatkov (natančen naslov in sestava upravnega odbora).
❖ Potrdilo o začetku opravljanja dejavnosti pri davčnem uradu.
❖ Zapisnik o oblikovanju organa upravnega odbora.

Oddelek za registracijo preveri predložene podatke in nadaljuje
z:
- odobritev zahteve za vpis dodatnih podatkov.
- potrditev potrdila o registraciji (velja do predložitve prvega
letnega programa dejavnosti in poročila, kjer ga nadomesti
potrdilo o članstvu)

Pravni postopek



3. Bančni račun

Za ustanovitev zadruge je potrebna ustanovitev bančnega računa v imenu družbe za vplačilo osnovnega
kapitala. Zadruga mora v svojem imenu odpreti bančni račun, ki mu sledi besedna zveza "v ustanavljanju", in
vplačani kapital vplačati kot denarni vložek.

4. Davčni urad

o Zahtevek za davčno identifikacijsko številko.
o Registracija v davčni sistem za gospodarske dejavnosti.
o Izjava o registraciji v popisu davčnih zavezancev.

5. Urad za socialno varnost

o Vloga za registracijo zadruge v sistemu socialne varnosti.
o Prijava delavcev zadruge v splošni sistem socialne varnosti.
o Registracija delovnih partnerjev v posebni režim za samozaposlene

delavce socialne varnosti.

Pravni postopek



6. Javna listina o ustanovitvi

V več državah ali območjih javno listino o ustanovitvi podpišejo vsi družbeniki in ustanovni člani v navzočnosti
notarja. Običajno vsebuje:

✓ Zapisnik ustanovne skupščine
✓ nazivno razmerje partnerjev
✓ poslovnik
✓ Izjava volje za ustanovitev zadruge
✓ Izjava o vpisu in izplačilu družbenih prispevkov
✓ družbeni prispevki, ki jih je vpisal vsak družbenik
✓ vrednost sredstev, ki so jih prispevali družbeniki (če obstajajo)
✓ potrdilo o vplačilu prispevkov na bančni račun
✓ Aktualno potrdilo o firmi zadruge
✓ Če so v zadrugo vključene pravne osebe, dodatno potrdilo o soglasju skupščine, s katerim je bila odobrena

njihova vključitev v zadrugo.

Pravni postopek



Praktična aktivnosti
17

120 minut

- Natisnjen obrazec: pisalo/ 

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)

Spodaj najdete vprašalnik o 
ustanovitvi podjetja, ki je bil

uporabljen pri pripravi zbirnega
poročila Svetovne banke Doing 

Business. Ta dokument vam je lahko v 
veliko pomoč. Lahko ga preberete in 

natisnete, da boste lahko izpolnili
svoje podatke in pripravili prvi

osnutek svojega socialnega podjetja
kot pravne osebe:

https://www.doingbusiness.org/conte
nt/dam/doingBusiness/pdf/db2020/D

B20-Starting-a-Business-
Questionnaire.pdf

Navodila

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/pdf/db2020/DB20-Starting-a-Business-Questionnaire.pdf


Registracija socialnih podjetij (študija primera)

Legal registration for your social enterprise : my (very) simple 
steps ! - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hUI5YWk292k&feature=emb_logo


IGRAJMO SE!



Praktična aktivnost

60 minut

- Obiščite povezavo: 

http://www.digitizeenterprise.org/a-

puzzling-enterprise/

To je skrivnostno podjetje. Začeti
morate podjetje in ob tem reševati

uganke. Raziskujete lahko mesto in se 
pogovarjate z vsemi ljudmi v njem. Ti
ljudje vam bodo dali namige o tem, 
kam morate iti, in celo za reševanje

ugank. Med postopkom boste
spoznali, da ima vodenje podjetja
veliko ovir in izzivov, ki jih morate

premagati!

Navodila

http://www.digitizeenterprise.org/a-puzzling-enterprise/


TRAIN-CE-FOOD project

Ta projekt sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, 
industrijo, podjetništvo in MSP. GA: SI2.823699.

Ta publikacija odraža le stališča avtorjev in sodelavcev, Komisija pa ni odgovorna
za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje

https://traincefood.si/en/home-english
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