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1. UVOD 

Prišli ste do super poslovne ideje. Kako pa sedaj naprej? Vzemite list papirja in si zapišite 

ideje, skrbi… Tako se lotite načrtovanja poslov, samo načrtovanje vaše poslovne poti vam 

bo v pomoč, ko boste prišli do vprašanj in problemov na vaši poslovni poti. Začnite z idejo, 

skico, miselnim vzorcem na listu papirja, računalniku, prtičku iz kavarne… ni važno na kaj 

zapišete, narišete, skicirate svojo idejo, glavno je da je ne pozabite. Šele potem se lotite 

raziskovanja in šele nato poslovnega načrta. Naj bo 

vaša poslovna ideja gonilo za uspešen posel, poslovni 

načrt pa v pomoč, da vidite kje so vaši močni atributi, 

kje se skriva uspeh vašega posla in mogoče na kaj 

morate paziti, da nebi naleteli na prevelike prepreke. 

Poslovni načrt boste potrebovali za finančne 

spodbude, predstavitev potencialnim 

soinvestitorjem… 

Namen mini priročnika za izdelavo poslovnega načrta 

je bodočemu obrtniku ali podjetniku ponuditi prvi 

vpogled in prve informacije kako se lotiti in narediti 

poslovni načrt. Pri tem bomo poskusili odgovoriti na 

najbolj bistvena vprašanja kot so:  

1) Kaj pravzaprav je poslovni načrt? 

2) Kdaj in zakaj pripraviti poslovni načrt 

3)  Katera so ključna področja pri poslovnem 

načrtu, kakšna bi na bila vsebina in oblika poslovnega načrta 

4)  Kako začeti pisati poslovni načrt? 

5)  Kako predstaviti svoj poslovni načrt in kako ga uporabiti? 

  

»Za nekoga, ki 

dodobra pozna 

panogo in je delal 

že v več podjetjih 

ter je seznanjen s 

podjetništvom, 

lahko dober 

poslovni načrt 

pomeni eno stran 

ali skico na 

prtičku«. Avtor g. 

Blaž Kos 
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2. KAJ JE POSLOVNI NAČRT? 
 

Na kratko in suhoparno povedano je poslovni načrt dokument, s katerim se preveri 

izvedljivost poslovne ideje. Z njim se tudi poveča možnost za sam uspeh poslovne ideje 

saj opozori na možne prepreke s katerimi se lahko srečate na vaši poslovni poti.  

 

 

Poslovni načrt bi naj: 

 Spodbudil k načrtovanju novega posla – poslovne ideje. 

 Stimuliral potencialne investitorje (premislite, kako osebno noto bi lahko dali 

svojemu poslovnemu načrtu, da bi potencialni investitor, banka, možni novi 

poslovni partner rekel, to je to)  

 Bil vodilo informativne narave za nadaljnji uspešen proces… 

Preden začnete pisati poslovni načrt glejte na njega iz 

pozitivne plati, kot na svojega pomočnika in ne kot na 

nebodiga treba, katerega je treba napisati ker tako piše 

v vsej svetovni poslovni literaturi. Drugače vas bo 

podjetniška vnema minila še preden jo boste začeli 

izvajati.  Ko se odločite, da ga boste napisali poskusite 

Poslovni 
načrt

strast

ideja

trg

strategijafinance

stroški

stranka

"Sprejmite izziv. Le tako 

boste začutili veličino 

uspeha." Neznan avtor 
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zbrati čim več podatkov o trgu, stroških, potrebnih investicijah, potencialnih partnerjih, 

strankah i.t.d..   

Za uspešno poslovno načrtovanje: 

 Bodite prilagodljivi, 

 poskusite razumeti kakšne so tržne razmere in se na njih pripravite, 

 oblikujte jasen koncept svojega posla, 

 če ne boste poslovali sami, naj bo vaša ekipa sestavljena iz sodelavcev s katerimi 

delite iste cilje in se razumete, 

 postavite si prioritete in vrednote. 

3. KDAJ IN ZAKAJ PRIPRAVITI POSLOVNI O NAČRT? 
 

Poslovni načrt naj ne bi bil samo nekaj, kar je potrebno zato da bi pridobili sredstva za 

svojo idejo. Pomagal bi vam naj razviti strateški načrt ter dati smernice za razvoj poslovne 

ideje v prihodnosti. Dober poslovni načrt vam bo nudil osnovo za spremljanje 

napredovanja in kvalitete poslovne ideje. 

Ko se boste vprašali kdaj  naj pripravim poslovni načrt naj vam bodo v oporo spodnje 

točke: 

 Ko boste dobili idejo za poslovno pot in boste želeli svojo idejo preizkusiti. 

 Ko ste že odločeni da boste ustanovili podjetje in še niste napisali poslovnega 

načrta pri poslovni ideji. 

 Ko boste potrebovali dodatni kapital za uresničitev svoje poslovne poti in bodo to 

od vas zahtevali potencialni investitorji. 

 Če se bo vaše podjetje združilo, prestrukturiralo i.p.d. 

 Če ste že uresničili svoje cilje in bi svojo uresničeno idejo radi širili z vsem svetom.  

V prvi vrsti naj bo poslovni načrt namenjen vam šele potem širnemu svetu, ki ga od vas 

zahteva (banka, potencialni investitor…). Če boste delali z veseljem in vnemo se bo to 

odražalo tudi na samem poslovnem načrtu in tako boste lažje prišli do željenega cilja.  Ne 

pozabite pa na to, da je dober poslovni načrt vodilo za vstop na izbrani trg in sprejemanje 

pravilnejših odločitev. 

Potencialni investitorji bodo od vas zahtevali razumljiv poslovni načrt, kateri jih bo 

prepričal, da se splača vložiti njihov denar in čas. 
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Bodite: 

 kreativni,  

 jedrnati,  

 razumljivi in  

 prepričljivi da je to to.   

Predvsem pa bodite tudi: 

 realni in  

 korektni zavedajte se svojih zmožnosti, drugače vas bo kaj hitro kak investitor 

pocukal za rokav.  

 Vsakega investitorja bo v prvi vrsti zanimalo, kaj bo on pridobil iz svoje investicije, zato v 

poslovnem načrtu: 

 opišite konkurenčnost vaše ideje, 

  kje vidite trg,  

 kakšna je vaša vizija, 

 zraven pa tudi predvidite rezultate finančne realizacije. 

 

  

"Uspeh ni ključ do sreče. Sreča je ključ do uspeha. Če imate radi svoje delo, 

boste uspešni." Albert Schweitzer 
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4. KLJUČNA PODROČJA POSLOVNEGA NAČRTA  

 

Torej idejo imate, cilj je začrtan, naredili ste raziskavo tržišča in vse govori v vaš prid, da 

boste uspeli. Odločili ste se da je čas za pisanje poslovnega načrta. Sedaj se pa sprašujete, 

kateri so tisti ključni deli, katere je potrebno vključiti v poslovni načrt.  

Ključno kar bi naj poslovni načrt vključeval so sledeče točke: 

 finančni načrt, 

 načrt prodaje – marketinga, 

 načrt upravljanja, 

 če boste kaj proizvajali načrt proizvodnje… 

Seveda pa vse zavisi od tipa vaše poslovne ideje in s čim se boste ukvarjali, poslovni načrt 

prilagodite svoji poslovni poti. Vse kakor pa mora vsebovati neke bistvene elemente, ki so 

ključnega pomena za samo poslovanje, tako za vas kot za vaše potencialne investitorje 

(finance, nadaljnji razvoj, trg…). 

4.1. Načrt prodaje – marketing 
 

Še preden se lotite pisanja poslovnega načrta, dobro preglejte kakšne so razmere na trgu. 

Verjetno na trgu ne boste sami, potrebno je preveriti, zakonske podlage – omejitve, 

mogoče se bodo porodila vprašanja okoli zaščite patenta. Kdo so vaši konkurenti? Kako 

se bodo odzvali kupci na vašo storitev – proizvod? Ali potrebujete dodatno tehnologijo, 

dodatno znanje? Ko boste raziskali vsa bistvena vprašanja, ki so se vam porodila jih ob 

natančni opredelitvi poslovne ideje, vaših prednostih ter potencialu ideje vključite v 

poslovni načrt. Zraven napišite tudi vaša predvidevanja za prodajo v naslednjih parih letih, 

ter kakšne instrumente boste uporabili za doseganje vaših ciljev na trgu.  

4.2. Načrt upravljanja 
 

Če svojega posla ne boste vodili sami, usmerite en del pozornosti na svojo ekipo. 

Razdelajte odgovornosti pri realizaciji projekta, poskusite maksimalno 

motivirat svojo ekipo. Poiščite možnosti sodelovanja z drugimi podjetniki, 

ustanovami. Namreč pri uresničevanju posla so pomembni tudi ljudje, če boste 

okrog sebe imeli ekipo, ki vas bo bodrila, ko boste obupovali in ne boste videli 

izhoda potem je to dobro vodilo za uspeh.  
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4.3. Finančni načrt 
 

Preden se lotite pisanja finančnega dela poslovnega načrta si skušajte odgovoriti na 

sledeča vprašanja: 

 Kakšni bodo vaši stroški prodaje? 

 Kakšni so stroški morebiten proizvodnje? 

 Ali bodo nastali stroški s kadrom? 

 Kakšni so lahko vaši prihodki od podaje? 

 Kako boste zagotovili plačilno likvidnost? 

Zraven razmislite tudi o virih financiranje in načinu financiranja, če nimate dovolj svojega 

kapitala.  

Ko si boste odgovorili na vsa vprašanja jih boste lažje prenesli v poslovni načrt, saj vam bo 

finančna pot jasna. 

 

4.4. Načrt proizvodnje 

 

Če vaša poslovna ideja temelji na nekem proizvodu katerega boste potem tržili, je razvoj 

proizvodnje zelo pomemben. Samo, če boste napredovali in posodabljali tehnologije vam 

bo to zagotovilo konkurenčnost na trgu in s tem uspešen posel. Vprašajte se kaj vse 

potrebujete za razvoj svojega produkta (lokacija, infrastruktura, logistika….). Vse prej 

napisano se da prenesti tudi na storitveno dejavnost, saj je tudi v tej panogi potrebna 

dobra lokacija, infrastruktura….   
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5. VSEBINA IN OBLIKA POSLOVNEGA NAČRTA 

 

Pred vašim velikim korakom vstopa v svet podjetništva, kjer boste osvajal trge bi bilo 

mogoče smotrno, da v mislih prelistate poglavja svoje knjige podjetniških avantur. Zelo 

pomembne odločitve se namreč sprejemajo še preden bo pri vas potrkala prva stranka in 

boste sklenili prvi posel.  

Obstajajo določene tipične oblike poslovnega načrta, vendar ni nekega enotnega pravila, 

katerega bi se morali držati kot »pijanec plota«. Zaporedje 

poglavij, kako boste kaj napisali in predstavili je v vaši 

domeni. Prilagajaj te ga glede na to za koga ga pišete, banko 

bodo verjetno najbolj zanimale finance, investitorja ali in v 

kolikšni meri bo vaš posel uspel…. V primeru da ga pišete za 

lastno potrebo pa si ga v celoti prilagodite sebi in svojim 

navdihom.  

Čeprav je poslovni načrt vaš osebni izdelek pa bi naj bil vsak poslovni načrt razdeljen na : 

1. Uvodni del ki ga sestavljajo:  

 naslovnica, 

 uvodna stran - poslanstvo, 

 kazalo, 

 povzetek 

2. Glavni del kateri je lahko sestavljen iz: 

 opisa podjetja, 

 opisa storitve – izdelka, 

 analize trga, 

 plan prodaje, tržna slika.. 

 finančnega dela, 

 organizacije dela – manegmenta, 

 ocen tveganja, 

 terminski načrti 

Glavni del je tisti, ki vam pusti največ prostega prostora za predstavitev svoje podjetniške 

ideje, le pa se držite nekih osnovnih delov, katere bi naj vseboval. 

Biti pripravljen pomeni 

že napol zmagati. 

(Miguel Cervantes) 
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3. Priloge k poslovnemu načrtu, katere pa niso obvezne. 

 

5.1. Izgled poslovnega načrta 

 

Izgled poslovnega načrta naj bo zmerno profesionalen, z noto vaše osebnosti, primerne 

predstavitvi poslovne ideje. Pri pisanju uporabljajte razumljive besede. Poslovni načrt naj 

vsebuje pomembne strnjene informacije in ni treba bit triologija na 500 straneh. Ne 

pozabit na kazalo in dobro razporeditev naslovov in podnaslov. Za lažjo predstavo 

vključite tabele, grafe seveda tam ko je to smiselno. Pisava naj bo »normalna« , barve pa 

zmerne. Ko boste imeli že vse napisano ne pozabit na profesionalno vezavo in zadostno 

število kopij. 

 

5.2. Uvodni del poslovnega načrta 
 

5.2.1. Naslovnica  

 

Naslovnica poslovnega načrta je prvo kar bodo potencialni investitorji videli, naj bo 

urejena, poslovna in zanimiva. Prilagodite jo lahko glede na vašo poslovno idejo. Vseeno 

pa bi naj vsebovala sledeče elemente: 

 Naziv podjetja, 

 logotip podjetja (če ga imate), 

 datum izdaje poslovnega načrta, 

 ime in priimek osebe, katera je poslovni načrt pripravila, 

 kontaktni podatki podjetja (telefonske številke, naslov, elektronska pošta….), 

 in seveda naslov da gre za poslovni načrt podjetja xxy. 
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5.2.2. Poslanstvo 

 

Tukaj lahko zapišete ključne točke o podjetju, ki jih ni mogoče najti drugod v povzetku 

poslovnega načrta. V primeru, da imate slučajno izjavo o poslanstvu v vašem podjetju jo 

lahko tukaj vključite. Če menite, da boste vse ključne točke obdelali skozi poslovni načrt, 

lahko to točko mirne vesti izpustite. 

 

5.2.3. Povzetek poslovnega načrta 

 

Zavedati se morate, da ima danes čas neprecenljivo vrednost v poslovnem svetu pa ta 

trditev drži še bolj. Preden  se bo kdor koli, ki mu je poslovni načrt namenjen v njega 

poglobil, ga bo treba prepričat z nečim kar mu bo vzelo maksimalno par minutk. Če 

prenesemo to tezo na vsakdanje življenje je to kot da bereš povzetek knjige na zadnji ali 

sprednji strani, če te ne prepriča se ne ukvarjaš z njeno vsebino, pa čeprav ji mogoče delaš 

krivico. Enako se lahko zgodi z vašim poslovnim načrtom. Lahko pa vas povzetek knjige 

čisto očara in je vredna ur vašega časa kar lahko prenesemo tudi na poslovni načrt. 

Povzetek poslovnega načrta pa lahko pošljete tudi nekomu kot samostojni dokument, to 

je običajno nekdo, kateri se vam zdi potencialni partner ampak ga še ne poznate.  

Struktura za povzetek velja enako kot za poslovni načrt, le da je v krajšem obsegu. V tem 

primeru vas povzetek predstavlja in z njim si potencialni partner ustvari prvi vtis o vas.  

Povzetek poslovnega načrta napišite na koncu, ko bo vaš poslovni načrt že napisan, tako 

boste lažje povzeli vse kar ste noter napisali. Namreč zelo težko je povzeti nekaj kar še ni 

določeno in zapisano. Če je vaše podjetje npr. uveljavljeno, opišite s čim se ukvarja, način 

doseganja prejšnjih ciljev in opišite prihodnje cilje. Če je podjetje novo, povzemite cilje, 

kako in kdaj jih namerava podjetje doseči ter opišite, kako namerava preseči velike ovire 

(npr. konkurenco). 

Napisan naj bo na eni do dveh straneh ni pa to pravilo, ki se ga je treba strogo držati. 

Torej: Posredujte jedrnat in pozitiven opis podjetja, vključno s cilji in dosežki, kateri bo 

bralca pritegnil in si bo želel več izvedet o vašem poslu.  
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5.3. Glavni del poslovnega načrta 
 

5.3.1. Opis podjetja 

 

V tem delu na kratko predstavite svoje podjetje. Zapišite zakaj je ime podjetja takšno kot 

je, ali gre za povezavo s poslom, je ime mogoče izpeljanka iz vaše »mantre« ( življenjskega 

vodila), mogoče gre za družinsko poreklo. Tukaj bodite pozorni na zakonske podlage, kaj 

smete uporabljati in kaj ne, ter na to, da ime slučajno ni zaščiteno. Da nebi v nadaljevanju 

imeli težav s poslovanjem. Navedite tudi kdaj je bilo podjetje ustanovljeno.  

Če je podjetje do sedaj že poslovalo zapišite kaj je zaznamovalo to poslovanje ter kakšna 

so vaša pričakovanja v naprej. V primeru, da je vaše podjetje na novoustanovljeno in nima 

nekega predhodnega poslovanja, zapišite vaše vizije, pričakovanja, tržni potencial.  

Nakažite, ali je vaše podjetje samostojno podjetje, korporacija ali pa ima elemente 

družabništva.  

Če so za poslovanje zahtevane licence ali dovoljenja, opišite pogoje za njihovo 

pridobivanje in v katerem delu postopka ste trenutno. 

Na koncu ne pozabite navesti še lokacijo vašega podjetja in če v zvezi s tem obstajajo 

kakšne posebnosti. 

 

5.3.2. Opis storitve – izdelka 

 

Opis storitve oziroma izdelka je izrednega pomena, saj je to vaša poslovna ideja s katero 

želite uspeti. Bodite pozorni, natančni. Opišite vašo storitev ali izdelek, v čem so prednosti 

vaše ponudbe. Vprašajte se kaj je tisto več kar lahko ponudite. Pri tem pa ne pozabit 

zapisat tudi slabosti, kot so drugi ponudniki, hitre spremembe tehnologij i.t.d.. Zapišite 

tudi, če je to pri vas potrebno, proizvodno verigo  od surovine, nabavnih cen, dobaviteljev, 

strojev. Če se boste ukvarjali z določeno storitvijo, potem razložite kakšna je ta storitev, 

kako boste storitev izvajali in kakšna bo vaša organizacija dejavnosti.  V tem delu ne 

pozabite na vprašanja okrog patentov, prototipov in zakonskih omejitev glede tega. 
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Za lažje pisanje si morda odgovorite na spodaj navedena vprašanja: 

 Kaj je dodana vrednost moje storitve – izdelek? 

 Kako naj čim bolj natančno opišem storitev – izdelek? 

 Ali so potrebni dodatni testi izdelka? 

 Ali je potrebno urediti kaj v zvezi s patentom? 

 Ali je mogoče v nadaljnjih fazah ponuditi še dodatne širitve poslovne ideje? 

 V kateri fazi razvoja se nahaja storitev – izdelek? 

 Koga vse še nameravam vključit v idejo? 

Ne pozabite na natančen opis vaše storitve oziroma izdelka. 

 

5.3.3. Analiza trga 

 

Analiza in raziskava trga pomeni zbiranje informacij tako o svojih potencialnih kupcih kot 

tudi konkurentih. Podatki so vam na voljo na dveh nivojih. In sicer lahko uporabite že 

obstoječe podatke, ki ste jih zasledili v revijah, knjigah, katere so objavile zbornice in razna 

združenja. Pomembno pa si je pridobiti tudi svoje lastne podatke, pogovorite se z vsakim, 

ki bi vam lahko podal odgovore na vaša vprašanja, prijatelji, znanci. Poskusite narediti 

anketo in prosite naključne mimoidoče, če jo lahko izpolnijo. Bodite izvirni.  

Poskusite odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 Kdo so kupci, kdaj kupujejo?  

 Ali so vaši izdelki oziroma storitve prave za trenutno tržno stanje? 

 Kako velik je vaš trg? 

 Ali boste potrebovali kakšno pomoč zunanjih strokovnjakov za trženje? 

 Kateri dejavniki vplivajo na nakupne odločitve?  

 Kakšne so potrebe kupcev? 

 Kateri konkurenti ponujajo primerljive izdelke/storitve, kakšne so njihove 
prednosti in slabosti in kako se giblje njihova prodaja (raste, upada ali 
stagnira)? 
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 Kakšni so tržni deleži, prodaja, distribucijske poti in proizvodne zmogljivosti 
konkurentov? 

 V čem se vaša ponudba razlikuje od konkurenčne? 

Potencialni investitorji morajo verjeti da trg obstaja, da vam konkurenca ne bo delala 

prevelikih težav in da bodo cilji doseženi. Ta del poslovnega načrta je najtežje napisati, saj 

je potrebno upoštevati trenutno stanje na trgu, predvidevati kaj se bo dogajalo v 

prihodnosti, vse skupaj pa še nekako finančno opredeliti, čeprav neveste kako bo. Z vsem 

skupaj prepričati bralce ampak ostati realen. Ampak z dobro idejo in vnemo ter dobro 

mero trme vam bo zagotovo uspelo.  

 

5.3.4. Plan prodaje 

 

Izdelati plan prodaje je na začetku izredno naporna poteza saj si morate odgovoriti na en 

kup vprašanj. 

Med morebitnimi drugimi vprašanji se vam bodo najverjetneje postavila sledeča: 

 Kako naj najbolje promoviram svoj izdelek – storitev? 

 Kakšno ceno naj postavim? 

 Kakšen bo obseg prodaje? 

 Po kakšnem tržnem kanalu 

naj peljem prodajo, kateri bi 

bil za moj posel najbolj 

primeren? 

Ko izdelujete plan prodaje pazite tudi, 

da ne boste preveč optimistični ali 

preveč pesimistični saj bi oboje lahko 

prispevalo k slabo izkoriščenim 

priložnostim. Pri prodaji upoštevajte 

tako lastno prodajo, kot tudi prodajo preko zastopnikov, če bodo ti vključeni v vaš posel. 

Pri tem pa ne pozabite upoštevati sposobnosti prodajnega osebja.  

 

Če človek z zaupanjem sledi svojim 

sanjam in se trudi živeti, tako kot si je 

zamislil, bo doživel uspeh, ki si ga ni 

mogel prej niti predstavljati. (Henry 

David Thoreau) 
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Pozornost usmerite tudi v: 

 Konkurenco, 

 za kaki tip stranke je namenjena vaša storitev ali izdelek, 

 velikost trga, 

 nakupna moč na trgu, 

 na kakšen način je vaša storitev ali izdelek različna od konkurenčne, 

 v čem ste posebni, unikatni, kaj je tisto več kar lahko ponudite.  

 

5.3.5. Finančni del 

 

Finančni del poslovnega načrta je poleg dobre poslovne ideje in povzetka, ki pritegne 

bralca najbolj pomemben. Namreč v denarju prikaže vse prej napisane predpostavke. 

Vsakega zanima koliko denarja bo zaslužil s svojo idejo ali investicijo. V tem delu si 

pomagajte s tabelami, grafi… saj boste tako najbolj pregledno predstavili celotni finančni 

plan.  

V večjem delu vašega poslovnega načrta boste raziskovali, ko boste enkrat prišli do 

finančnega dela, pa se bo začelo ugibanje in preračunavanje. V tem delu se je mogoče 

smiselno posvetovati s kakšnim finančnim svetovalcem ali računovodjem. Žal pa take 

stvari stanejo. Lahko pa se znajdete in računovodju namignete, da v primeru, če ideja uspe 

bo on vodil vaše  računovodske posle in tako dobite kakšno informacijo gratis.   

 

 

finančni 
plan

sredstva 
za zagon

storitve 
drugih

prohodki 
od 

prodaje

plače in 
drugi 
strošli

delovna 
sredstva

investicij
e v 

nepremič
nine

stroški 
trženja
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Ko boste imeli pripravljeni finančni plan si boste lahko odgovorili na nekatera pomembna 

vprašanja, ki so lahko: 

 Ali lahko svojo poslovno idejo financiram sam? 

 Ali potrebujem kredit? 

 Ali lahko sploh vzamem kredit? 

 Kakšna kombinacija finančnih virov bi bila za mojo poslovno idejo najbolj 

primerna? 

 Koliko stroškov mi bo poslovna ideja prinesla? 

 Glede na stroške in postavljeno ceno produkta – storitve ali lahko planiram 

pozitivno poslovanje? 

 Če in ko boste najemali kredite ali kako drugo obliko posojila se vprašajte še: 

 Ali ta denar resnično potrebujem? 

 Ali sem preveril vse stroške financiranja (obresti, pogoje vračanja…)? 

 Ali bom lahko dejansko vrnil? 

 

5.3.5.1. Praktični pregled finančnega dela poslovnega načrta 

 

Da se boste lažje lotili izdelave finančnega dela poslovnega načrta so spodaj prikazane 

tabele od začetka do konca izdelave le – tega. 

Finančni plan bo sestavljen iz: 

 Bilančnih podatkov preteklega stanja: 

 Bilanca stanja 

 Izkaz poslovnega izida 

 Investicij in virov financiranja investicij:  

 Investicija 

 Viri financiranja investicije 

 Subvencija  

 Ocene bodočega poslovanja 

 Prodaja in prihodki iz poslovanja 

 Stroški poslovanja (poslovni odhodki) 

 Kratkoročna sredstva 

 Finančne in poslovne obveznosti 
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 Kapital 

 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (subvencije) 

 Izkaza poslovnega izida bodočega poslovanja 

 Bilance stanja bodočega poslovanja 

 Izkaza denarnih tokov bodočega poslovanja 

 Kazalnikov poslovanja 

 

5.3.5.1.1. Bilančni podatki preteklega stanja 

 

Bilanca stanja: 

P O S T A V K A  na dan 31.12. 2018 2019 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA     

I.   Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 
    

1. Dobro ime     

2. Ostala neopredmetena sredstva     

3. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve     

II.  Opredmetena osnovna sredstva     

1. Zemljišča     

2. Poslovni prostori/zgradbe     

3. Oprema, vozila, mehanizacija     

4. Računalniki in računalniška oprema     

5. Drugo     

III. Naložbene nepremičnine     

IV. Dolgoročne finančne naložbe     

V. Dolgoročne poslovne terjatve     

VI. Odložene terjatve za davek     

B. KRATKOROČNA  SREDSTVA     

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo     

II. Zaloge     

III. Kratkoročne finančne naložbe     

IV. Kratkoročne poslovne terjatve     

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev     

2. Ostale kratkoročne poslovne terjatve     

V. Denarna sredstva     
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C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE     

* SREDSTVA SKUPAJ (A+B+C) *     

  

 

A. KAPITAL     

I. Vpoklicani kapital     

II. Kapitalske rezerve     

III. Rezerve iz dobička     

IV. Revalorizacijske rezerve     

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti     

VI. Preneseni čisti dobiček (+) ali prenesena čista zguba (-)     

VII. Čisti dobiček (+) ali čista izguba (-) poslovnega leta     

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 
    

1. Rezervacije     

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve     

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI     

I. Dolgoročne finančne obveznosti     

II. Dolgoročne poslovne obveznosti     

III. Odložene obveznosti za davek     

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI     

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev     

II. Kratkoročne finančne obveznosti     

III. Kratkoročne poslovne obveznosti     

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE     

* OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ 

(A+B+C+Č+D) * 
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Izkaz poslovnega izida: 

Postavka za poslovno leto 2018 2019 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE     

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu     

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU     

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU     

B. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI     

C. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA     

D. POSLOVNI ODHODKI     

I.  Stroški blaga, materiala in storitev     

 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala     

 2. Stroški porabljenega materiala     

2.1. Stroški surovin in osnovnega materiala     

2.2. Stroški pomožnega materiala     

2.3. Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva     

2.4 Drugi stroški materiala     

 3. Stroški storitev     

3.1. Stroški promocijskih aktivnosti     

3.2. Stroški storitev pri izdelavi proizvodov     

3.3. Stroški prevoznih storitev     

3.4. Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem     

3.5. Stroški najemnin     

3.6. Stroški drugih storitev     

II. Stroški dela     

1. Stroški plač     

2. Stroški pokojninskih zavarovanj (dodatno 

pokojninsko)     

3. Stroški drugih zavarovanj     

4. Drugi stroški dela     

III. Odpisi vrednosti, amortizacija     

1. Neopredmetena sredstva     

2. Opredmetena osnovna sredstva     

2.1. Poslovni prostori/zgradba     

2.2. Oprema, vozila, mehanizacija     
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2.3. Računalniki in računalniška oprema     

2.4. Drugo     

IV. Drugi poslovni odhodki     

E. DOBIČEK ali IZGUBA IZ POSLOVANJA     

F. FINANČNI PRIHODKI (obresti in deleži)     

G. FINANČNI ODHODKI (obresti in drugi odhodki)     

H. DRUGI PRIHODKI     

I. DRUGI ODHODKI     

J. CELOTNI DOBIČEK ali CELOTNA IZGUBA     

K. DAVEK IZ DOBIČKA     

L. ODLOŽENI DAVKI     

M. ČISTI DOBIČEK ali ČISTA IZGUBA     

N. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI 
DELOVNIH UR     

O. ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12     

 

5.3.5.1.2. Investicije in viri financiranja investicij 

 

 Investicija       

Predračunski stroški investicije v 
EUR 

Znesek  Delež v % 
Načrt porabe sredstev 

2019 2020 

1. Zemljišče         

2. Poslovni 
prostor/zgradba/objekt         

3. Stroji in oprema         

4. Transportna vozila in oprema         

5. Računalniki in računalniška 
oprema         

A. STROŠKI MATERIALNIH 
INVESTICIJ 

        

1. Licence in patenti         

2. Tehnološka in nepatentirana 
tehnična znanja         

3. Računalniški 

programi/programska oprema         

B. STROŠKI NEMATERIALNIH 

INVESTICIJ 
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1. Nakup blaga in storitev v 
skladu z dejavnostjo         

2. Nakup materiala za redno 
opravljanje dejavnosti         

3. Promocijske aktivnosti         

4. Drugo         

D. STROŠKI OBRATNIH 

SREDSTEV 
        

   E. STROŠKI INVESTICIJE 
(A+B+D)         

     

 Viri financiranja investicije    

     

Viri financiranja stroškov 
investicije v EUR 

Znesek  
Delež Načrt zagotavljanja virov 

v % 2019 2020 

   1. Lastna denarna sredstva         

   2. Dokapitalizacija         

   A. SKUPAJ LASTNA SREDSTVA 
        

   1. Krediti pri bankah in drugih 
pravnih in fiz. osebah         

2. Premostitveni kredit pri banki 
(samo v primeru subvencije) 

  

  

    

   3. Krediti pri Slovenskem 

podjetniškem skladu         

   4. Krediti lastnikov         

   B. SKUPAJ KREDITI         

   C. FINANČNI LEASING         

   D. SKUPAJ VIRI 
FINANCIRANJA (A+B+C)         
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5.3.5.1.3. Ocene bodočega poslovanja 

 

 

 

Prodaja in prihodki iz poslovanja         

          

Prodaja in prihodki iz poslovanja NA DOMAČEM TRGU       

          

Možnost prikaza količine v + ali - v % glede na predhodno le 
to 

planiran odstotek spremembe količine 

    

Vrsta prihodka 
doseženo 2018 plan  2019 plan  2020 

količina cena  vrednost količina cena  vrednost količina cena 
 

vrednost  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

A. SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

B. SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV           

                    

                    

                    

                    

                    

                    

C. SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 
TRGOVSKEGA BLAGA IN MATERIALA 

          

D. SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA 
DOMAČEM TRGU (A+B+C) 
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Prodaja in prihodki iz poslovanja NA TRGU EU       

          

Možnost prikaza količine v + ali - v % glede na predhodno 
leto 

planiran odstotek spremembe količine 

    

Vrsta prihodka 
doseženo 2018 plan  2019 plan  2020 

količina cena  vrednost količina cena  vrednost količina cena 

 

vrednost  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

A. SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

B. SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV           

                    

                    

                    

                    

                    

                    

C. SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 
TRGOVSKEGA BLAGA IN MATERIALA 

          

D. SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA 
TRGU EU (A+B+C) 
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Prodaja in prihodki iz poslovanja NA TRGU IZVEN EU       

          

Možnost prikaza količine v + ali - v % glede na 
predhodno leto 

planiran odstotek spremembe količine 

    

Vrsta prihodka 
doseženo 2018 plan  2019 plan  2020 

količina cena  vrednost količina cena  vrednost količina cena 

 

vrednost  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

A. SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

B. SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 

STORITEV 
          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

C. SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 
TRGOVSKEGA BLAGA IN MATERIALA 

          

D. SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 
NA TRGU         IZVEN EU (A+B+C) 
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5.3.5.1.4. Stroški poslovanja 

 

      

Stroški blaga, materiala in storitev    

      

Možnost prikaza rasti stroškov storitev v + ali - v% 

glede na predhodno leto 

predviden odstotek spremembe 

        

Vrsta stroška v EUR 
2018 2019 2020 2021 2022 

doseženo plan plan plan plan 

A. NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
BLAGA 

          

a. Popravek nabavne vrednosti prodanega 
blaga 

          

1. Stroški surovin in osnovnega materiala 

          

2. Stroški pomožnega materiala 

          

3. Stroški nadomestnih delov za osnovna 
sredstva 

          

4. Drugi stroški materiala 
          

5. Popravek vrednosti skupnih stroškov 

porabljenega materiala 

          

B. SKUPAJ STROŠKI PORABLJENEGA 
MATERIALA (1+2+3+4+5) 

          

1. Stroški promocijskih aktivnosti 

          

2. Stroški storitev pri izdelavi proizvodov 

          

3. Stroški prevoznih storitev 
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4. Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 

          

5. Stroški najemnin           

6. Stroški drugih storitev 
          

C. SKUPAJ STROŠKI STORITEV 
(1+2+3+4+5+6) 

          

D. SKUPAJ STROŠKI BLAGA, MATERIALA 

IN STORITEV(A+a+B+C) 
          

  
      

E. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 
          

      

Amortizacija     

      

Letne amortizacijske stopnje v % po katerih se izračunava planirana amortizacija   

A. ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA: 10,0% 

B. ZA OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA:        

1. Poslovni prostori/zgradba 6,0% 

2. Oprema, vozila, mehanizacija 20,0% 

3. Računalniki in računalniška oprema 50,0% 

4. Drugo 10,0% 

      

Višina stroška amortizacije v EUR 
2018 2019 2020 2021 2022 

doseženo plan plan plan plan 

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA 

          

1. Poslovni prostori/zgradba 
          

2. Oprema, vozila, mehanizacija 
          

3. Računalniki in oprema 
          

4. Drugo           
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B. SKUPAJ OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA (1+2+3+4) 

          

C. SKUPAJ (A+B)           

      

Stanje na dan 31.12. leta v EUR  
2018 2019 2020 2021 2022 

doseženo plan plan plan plan 

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA 

          

1. Zemljišče           

2. Poslovni prostori/zgradba 
          

3. Oprema, vozila, mehanizacija 
          

4. Računalniki in računalniška oprema 

          

5. Drugo           

B. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
(1+2+3+4+5) 

          

C. SKUPAJ (A+B)           

      

 
 
Stroški dela      

      

Načrtovane nove zaposlitve           

Načrtovano število novo zaposlenih  

vpišite v mesecu predvidene zaposlitve 

2018 2019 2020 2021 2022 

doseženo plan plan plan plan 

  1. Januar           

  2. Februar           

  3. Marec           

  4. April           

  5. Maj           

  6. Junij           
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  7. Julij           

  8. Avgust           

  9. September           

10. Oktober           

11. November           

12. December           

  SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
DELAVCEV po stanju na dan 31.12. 

          

Povprečno število zaposlenih delavcev 

izračunano na podlagi delovnih ur v letu 
          

      

Načrtovani stroški dela zaposlenih delavcev v EUR 

Bruto strošek 
podjetja za delavca 

v EUR 

na 
mesec 

v letu 

A. POVPREČNA NETO PLAČA, ki jo bo podjetje 

dosegalo z vsemi zaposlenimi delavci 

  na mesec     

B. DRUGI STROŠKI DELA ZAPOSLENIH   na mesec     

      

      

Načrtovano število novo zaposlenih po 
stopnji strokovne izobrazbe 

2018 2019 2020 2021 2022 

  stanje plan plan plan plan 

  I. Osnovnošolska           

 II. Nižja poklicna (do 2 let) 
          

III. Nižja poklica (do 3 let) 
          

IV. Srednja poklicana 
          

 V. Srednja strokovna ali splošna 

          

VI. Višja strokovna           



 MPI Ormož d.o.o.    Priročnik za izdelavo poslovnega  načrta 

       

 29  

 

VII.Visokošolska ali univerzitetna 
          

VII./2 Specializacija ali magisterij 
          

VIII.Doktorat znanosti 
          

  SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

DELAVCEV po stanju na dan 31.12. 
          

 

          
5.3.5.2. Finančni viri, kako do njih? 

 

Če boste potrebovali kakšne finančne spodbude si poskusite odgovoriti na sledeča 

vprašanja. 

 Kakšna je višina vsote, ki jo potrebujete (minimalna, maksimalna)? 

 Kje lahko dobite denarna sredstva ( država, banka, poslovni angel, investitor….)? 

 Ali boste potrebovali enega ali več investitorjev? 

 Ali je mogoče investitor pripravljen sodelovati v poslu? 

 

 Investitor bo od vas pričakoval odgovore na sledeče teme. 

 Vaše osebno premoženje. 

 Višina finančnih sredstev. 

 Vaša sposobnost vračanja finančnih sredstev. 

 Tudi vaša osebnost bo tu igrala vlogo (kako se boste predstavili, vaš nastop) 

Tako vas bo investitor na sestanku povprašal o višini sredstev ki jih potrebujete, koliko ste 

sami vložili v poslovno idejo, kako boste sredstva porabili in seveda v kakšnem času imate 

namen vrniti posojena sredstva oziroma kaj lahko za denar ponudite investitorju v 

zameno.  

Preden greste na sestanek se temeljito pripravite. Pripravite predstavitev poslovne ideje 

oziroma posla, zapišite si točke o katerih bi želeli govoriti. Če imajo kje že dostopno 

dokumentacijo za pridobitev finančnih sredstev si jo pridobite, preglejte kakšne tipe 

investiranja ponujajo. In ne pozabite na svoj oseben pristop, prilagodite se investitorju. V 
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tem primeru žal rek »obleka ne naredi človeka« ne drži. Tako v banko ali kakšno podjetje 

kjer veste, da je poslovna obleka del poslovne etike ne vstopite v natikačih in kratkih  

 

hlačah. Če pa vaša ideja zajema možno finančno in poslovno sodelovanje s skupino 

svobodnih umetnikov pa verjetno ne boste nadeli kravate in srajce. Prilagodite se 

razmeram. 

 

5.3.6. Organizacije dela – manegmenta 

 

S pomočjo kadrovskega načrta boste lahko razčlenili aktivnosti, katere so potrebne za 

organiziranost podjetja. V tem delu poslovnega načrta opredelite: 

 Način zaposlovanja, 

 koliko zaposlitev načrtujete za nekaj prvih let zaposlovanja, 

 kakšno izobrazbo, izkušnje, kompetence bi naj bodoči zaposleni imeli… 

Ko boste izdelovali ta del poslovnega načrta boste mogoče ugotovili, da lahko izkoristite 

tudi najem od zunaj in da ni potrebno vseh oseb zaposlit (na primer, računovodja, 

vzdrževalec računalniške opreme…). Predvsem na začetku poslovanja, izkoristite vašo 

iznajdljivost in s tem tudi nižje stroške poslovanja. Ko pa bo vaša poslovna ideja popolni 

hit na trgu boste delovna mesta, za katera ste prej najeli zunanje sodelavce vključili v 

lasten model. 

V primeru, če imajo zunanji investitorji namen trajno sovlagati v vašo poslovno idejo – 

podjetje je potrebno opredeliti lastniške deleže, možno soudeležbo pri dobičku, ter 

njihove pravice pri soodločanju. 

 

5.3.6.1. Organizacijska shema 

 

Ko boste ugotovili, katere kadre potrebujete se lahko lotite izdelave organizacijske sheme 

vašega podjetja, kjer bo razvidna povezava med zaposlenimi in funkcijami, ki jo izvajajo. 

Spodaj je primer čisto osnovnega organigrama, vi ga moraste povsem prilagoditi svojemu 

poslovnemu procesu in potrebam.   
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5.3.7. Ocena tveganja 

 

V poslovnem načrtu je pomembno oceniti tvegana s katerimi se lahko srečate na svoji 

poslovni poti. S tem daste potencialnim investitorjem vedeti, da se zavedate možnih 

tveganj in če se jih zavedate imate tudi plan kako jih rešti.  

Izdelajte pregled mogočih tveganj in problemov, nato naredite oceno verjetnosti, da se 

tveganje pojavi. Na koncu pa predvidite ukrepe kako se izogniti tveganjem oziroma kako 

ublažiti učinke tveganja 

S pripravljeno oceno tveganja boste pred osebe katerim je poslovni načrt namenjen stopili 

pripravljeni in jim vlili dodatno mero zaupanja v vašo poslovno idejo oziroma poslovanje.  

 

5.3.8. Terminski plan 

 

Sam terminski plan bo v prvi vrsti odvisen od tega kako daleč ste prišli s svojo poslovno 

idejo, poslom. Dobro je, če v terminskem planu prikažete časovno zaporedje izvajanja 

zadanih nalog. Če želite bolj podroben terminski plan, lahko dodate še, kdo je za izpolnitev 

naloge zadolžen in samo nalogo opišete.  

Bodite pozorni da bo plan logičen in premišljen. Obdobja si lahko prilagodite kot vam 

najbolj ustreza (dnevno, tedensko, mesečno….) 

Direktor

Zaposleni 1 Zaposleni 2 Zaposleni 3

Vodja poslovnih 
procesov
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Ko boste začeli pisati terminski plan najprej premislite, kateri so tisti dogodki, ki vas bodo 

pripeljali do željenega poslovnega cilja ter v kakšnem zaporedju bi si naj sledili. Po 

možnosti si pripravite spisek opravil, ki jih je potrebno skozi proces opraviti.  

V spodnji razpredelnici se nahaja primer terminskega plana na mesečni osnovi. 
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5.4. Priloge poslovnega načrta 
 

Priloge poslovnega načrta so točka, ki je v poslovni načrt ni obvezno dodati. V primeru da 

jih dodate naj te podpirajo vaše poslovne ideje in stališča, katere ste zajeli v poslovnem 

načrtu.  

Na tem mestu lahko dodate: 

 Natančne finančne analize, 

 predračune,  

 pisma o nameri, 

 analize trga, 

 potrdila o patetnih, 

 priporočila, 

 podatke o družbenikih (reference, izobrazbe, kje so delali do sedaj)…. 

Priloge bodo vaš poslovni načrt zaokrožile in mu dale dodatno vrednost saj bo dobil z 

dejstvi podkrepljeno poslovno idejo.  

 

6. KJE ZAČETI V PRAKSI 
 

Sedaj ste predelali celotni priročnik, v teoriji 

vam je vse jasno. Usedli ste se pred računalnik, 

kaj pa zdaj? Poslovna ideja je super, torej 

začnite z analizo trga, da se seznanite s 

stanjem, konkurenčnostjo, poslovnimi 

priložnostnimi. Ko boste ta del predelali 

dokažite upravičenost vaše ideje. Nadaljujte z 

izbiro oblike vašega poslovnega načrta, 

prilagodite jo vrsti vaše dejavnosti. Definirajte 

koncept vašega podjetja, ko boste imeli grobi 

oris koncepta podjetja boste lažje nadaljevali s 

Cenite svojo vizijo in 

svoje sanje, saj so to 

otroci vaše duše in 

zemljevid do cilja. 

 

Napoleon Hill (1883-

1970) 
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pisanjem poslovnega načrta. Preverite finančno stanje, mogoče potrebujete dodatne vire 

financiranja ali pa imate dovolj svojega lastnega kapitala. Ne pozabite ocenit  

 

potrebnih denarnih sredstev za investicije. Naredite načrt zaposlovanja, tudi če takoj za 

začetku ne mislite zaposlovati vseeno poglejte kako bo na dolgi rok, kakšno strukturo 

zaposlenih boste mogoče potrebovali. Nato napišite poslovni načrt, povzetek poslovnega 

načrta, natisnite ali objavite.  

 

7. KAM PO POMOČ? 

V Mrežni podjetniški inkubator Ormož, Vrazova ulica 9, Ormož, kjer boste zraven navodil 

za pripravo poslovnega načrta, dobili tudi vzorec poslovnega načrta s katerim boste lažje 

zagrizli v vso materijo.  

Če postanete član vas čakajo še dodatne ugodnosti kot so pravno svetovanje, osebno 

podjetniško svetovanje, razna izobraževanja, najem poslovnih prostorov po znižanih 

cenah in še marsikaj.  
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ZAKLJUČEK 

 

Poslovni načrt služi kot dokument, ki vam bo služil za finančne in pravne potrebe ter vam 

bo v pomoč pri administraciji. Končni izdelek bo zrcalo Vaše zagnanosti pri predstavitvi 

poslovne ideje in nadaljnje uspešnosti v poslu.  

Sedaj pa zavihajte rokave in se podajte na pot uresničevanja svojih sanj. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na razpolago imate vse, da 

ustvarite nekaj, kar je večje od vas. 

(Seth Godin) 
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VIRI 
1. Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije; 

https://www.podjetniski-portal.si/izdelki-in-storitve/kam-po-pomoc/Institucionalna-

podpora/JAPTI 

2. Portal mladi podjetnik; https://mladipodjetnik.si/  

3. Pisanje dobrega poslovnega načrta; mag. Franc Vidic 

https://www.podjetniski-portal.si/izdelki-in-storitve/kam-po-pomoc/Institucionalna-podpora/JAPTI
https://www.podjetniski-portal.si/izdelki-in-storitve/kam-po-pomoc/Institucionalna-podpora/JAPTI
https://mladipodjetnik.si/

