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1. Značilnosti poslovnih načrtov za 
različne namene



Poslovni načrt za Start-up podjetje – za lastno 
rabo

Izhodišča Ključni cilji Značilnosti

Praviloma omejene 
kompetence tima

Študija izvedljivosti ali 
zamisel „pije vodo“

Potrebna širina glede 
možnih področij 
delovanja

Velika negotovost glede 
vrste vprašanj

Razdelava vseh ključnih 
področij – pokrivanje 
„lukenj“

Finance zelo nezanesljive

Razdelava variatnih rešitev Pomembna identifikacija
področij kjer smo še šibki

Realen dokument, brez 
olepševanj

Tipična večkratna 
iteracija

Dokumenta naj bo kratek 
in fleksibilen



Poslovni načrt za zrelo podjetje, tipično investicija 
ali sprememba strategije – za lastno rabo

Izhodišča Ključni cilji Značilnosti

Praviloma dovolj 
podatkov in 
razumevanja (morda 
celo preveč – nam 
omejuje svobodo 
razmišljanja

Potrebno zaradi odločitve 
ali gremo v projekt

Smo že utirjeni  - bodimo 
pozorni, da bomo šli 
lahko šli „out of the box“

Potrebujemo kakovosten 
finančni načrt

Naredimo variantne 
rešitve

Realen dokument, brez 
olepševanj

Pozorni bodimo na 
analizo tveganj 

Tipična večkratna 
iteracija

Dokument naj bo kratek 
in fleksibilen



Poslovni načrt za banko ali investitorja

Izhodišča Ključni cilji Značilnosti

Vemo kaj mi hočemo : 
banka pa nima vedno 
istih ciljev

Prepričati da je njihov 
vložek dobro finančno 
zavarovan 

Trdnost stališč, vse 
utemeljeno,
argumentirano

Banka bi nas kreditirala 
najraje takrat ko mi 
kredita sploh ne bi rabili

Prepričati da je projekt 
netvegan

Finance dobro razdelane

Prepričati da smo mi kot 
entiteta zanesljivi

Jasno razdelana tveganja, 
zavarovanja in naša 
predstavitev

Lepo oblikovano

Vtis zaupanja



Poslovni načrt za razpis za pridobitev 
finančnih sredstev 

Izhodišča Ključni cilji Značilnosti

Tekmujemo z drugimi –
zmagali bomo le če bomo 
imeli bolj prebojno idejo 

USPETI NA 
RAZPISU!

Trdnost stališč, vse utemeljeno,
argumentirano

Če mi ne bomo verjeli v 
lepoto sebe in svoje ideje
gotovo ne bomo 
prepričali drugega

Finance dobro razdelane

Pustimo mislim leteti (ne biti čisto 
zacementiran z realnostjo)

Zelo lepo oblikovano

Inovativni, domiselni elementi

Posebna pozornost  na skladnost z 
dokumentacijo!



2. Tipična struktura poslovnega načrta



KAZALO VSEBINE
Zgodbe o  XXX
POVZETEK
PANOGA
Panoga dejavnosti
Podjetje
Proizvodi in storitve podjetja
RAZISKAVA IN ANALIZA TRGA
Obseg trga in trženje
Konkurenca
Sprotno ocenjevanje trga
NAČRT TRŽENJA
Marketinška strategija vstopa na trg in rasti
Določanje prodajnih cen
Prodajne poti
Tržno komuniciranje

Struktura tipičnega poslovnega načrta – I del



ČLOVEŠKI VIRI IN ORGANIZACIJA
Organizacija
Ključno vodstveno osebje
Nagrajevanje vodstvene ekipe
Drugi zaposleni in zunanji sodelavci
RAZVOJ IZDELKA ALI STORITVE
POSLOVNI PROCES IN PROIZVODNI VIRI
Geografska lokacija
Načrt angažiranja delovnih sredstev
Načrt porabe predmetov dela
Načrt porabe storitev
Pravne zahteve, dovoljenja in vprašanja okolja
TERMINSKI NAČRT
KRITIČNA TVEGANJA IN PROBLEMI
FINANČNI NAČRT ZA NASLEDNIH 5 LET
PRIDOBITEV FINANČNIH SREDSTEV

Struktura tipičnega poslovnega načrta – II del



3. Zasnova



• Kdo potrebuje našo rešitev?

• Koliko je uporabnikov rešitve in kje so?

• Kdo so naši konkurenti in kakšne so njihove rešitve?

• Pričakovana cenovna razmerja razvite rešitve do 
konkurence?

• Ocena tržnega ali uporabnega potenciala v EUR (ali 
pa drugače kvantificirane koristi)

• Potrebna vlaganja?

• Možna tveganja?

Ključno vprašanje je praviloma vedno ROI





Pomembno je da:

1.)  Uporabljamo kvantificirane opise z navedbo virov

2.) Navajamo dejstva in nazive

3.) Uporabljamo tabele

4.) Uporabljamo sheme

“…mostly represented by Schimmelfennig, Sedelmeier, Wallace, Sjursen, Fierke and 
Wiener…” 

“….EU27 total population reached 502 mio1 in 2011 with 87,1 mio population (more than 
17%)…” 

                                                 
1
 Eurostat, data 2010, 2011 
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MESSAGES 
RESULTS / 
TARGET 
AUDIENCES 

EU **** National *** Public at large University 
public 

Key project 
findings 

X X X X 

*** X X X X 
*** X X   
Full version 
project results 

X  X X 

 

Glavno sporočilo poslovnega načrta - v čem smo izjemni, kaj bo naš 

ključni in (v svetoven merilu) edinstveni dosežek



• 'Lean' predstavlja okvir za razvoj novih produktov in 
spoznavanje naših kupcev. 

• Namesto tradicionalnih metod vodenja organizacije,  
uporaba 'Lean' metodologije spodbuja preizkušanje 
in eksperimentiranje namesto temeljitega 
načrtovanja, vrednoti povratne informacije strank 
namesto intuicije in uporablja iterativne metode nad 
tradicionalnim razvojem.

• Vključuje pojme, kot so 'Minimum Viable Product
(MVP)' in 'Pivot', ki omogoča podjetnikom in 
organizacijam spremeniti strategijo smeri razvoja.





4. Značilnosti posameznih poglavij



Na začetku – vsa ključna sporočila naslovniku morajo biti vsebovana 
(ideja, poslovni model, tim, kupci, tržne poti, finance





Predstavitv panoge in poslovnega okolja – makro in mikro

Tabela 1: Napoved gospodarskih gibanj v Sloveniji: 

 
Vir: UMAR 2012 

Tabela 1: Gospodinjstva, opremljena z IKT, po tipu gospodinjstva, Slovenija, letno - 2010 

 

Število 
gospodinjst

ev - SKUPAJ 

Gospodinjst
va brez 

otrok 

Gospodinjst

va z otroki 

Gospodinjstva - SKUPAJ      638.874      
                    
458.581             180.293      

Gospodinjstva, ki imajo fiksni telefon      544.452      
                    
397.907             146.546      

Gospodinjstva, ki imajo mobilni telefon      602.934      

                    

422.924             180.010      

Gospodinjstva, ki imajo mobilni telefon z možnostjo 
dostopa do interneta      323.226      

                    
193.086             130.140      

Gospodinjstva, ki imajo osebni računalnik (namizni, 

prenosni) 

         

448.811      

                            

276.469      

            

172.342      

Gospodinjstva z dostopom do interneta 

         

435.257      

                            

269.250      

            

166.007      

 
Dostop do interneta z osebnim računalnikom 

(namizni ali prenosni računalnik) 

         

417.905      

                            

257.123      

            

160.782      

Dostop do interneta z drugimi napravami (mobilni 
telefon, dlančnik, drugo) 

         
205.420      

                            
123.223      

              
82.198      

Dostop do interneta z mobilnim telefonom 
         
202.718      

                            
121.415      

              
81.303      

Dostop do interneta prek mobilnega telefona 3G 

(UMTS, HSDPA) 

         

110.931      

                               

66.017      

              

44.914      

Dostop do interneta prek modema 3G 
            
40.330      

                               
21.521      

              
18.809      

Dostop do interneta prek mobilne širokopasovne 
povezave (mobilni telefon 3G, modem 3G) 

         
123.868      

                               
73.532      

              
50.336      

Dostop do interneta prek mobilne povezave (GPRS, 

WAP, mobilni telefon 3G, modem 3G) 

         

189.310      

                            

112.066      

              

77.243      

Gospodinjstva, ki imajo širokopasovno internetno 
povezavo 

         
396.235      

                            
244.500      

            
151.735      

Gospodinjstva, ki nimajo širokopasovne internetne 
povezave 

            
39.022      

                               
24.750      

              
14.272      

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 



Predstavitev podjetja 
– zgodovina, 
- tim, 
- ključni dejavniki uspeha,
- …

Predstavitev proizvodov ali storitev



TAM: Total Available Market
(Focus on total market / size)
Example: Total LED Market

SAM: Served/Serviceable Available Market
(Focus on your own technology/ services)
Example: The total Living colors LED market  (segment of total LED market)

SOM: Serviceable Obtainable Market
(Which realistic market share can be obtained by myself, considering competition, countries, my
sales/distribution channels and other market influences?)  
Example: My realistic goal to sell Living Color Products into the LED market

Slika 1: Deleži in trend spletnih prodajaln za mobilne aplikacije 

 
Vir: Silicon Valley Insider, Delo, 2011 

Analiza:
- obsega,
- trgov
- značilnosti kupcev
- …



Marketinška strategija vstopa na trg in rasti

Ciljni trgi

Pozicioniranje

Izgradnja blagovne znamke

Intelektualna lastnina



Organizacija

Ključno vodstveno osebje

Nagrajevanje vodstvene ekipe   

Drugi zaposleni in zunanji sodelavci



Prikaz rešitev

Plan razvoja

Izzivi

Slika 1: Izvedena programska simulacija lokalizacije na naši rešitvi 

 



Načrt angažiranja delovnih sredstev

Načrt porabe storitev

Pravne zahteve, dovoljenja in vprašanja okolja



Center za razvoj orodjarstva Zeleni kras
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6. Grafično oblikovanje



Center za razvoj orodjarstva Zeleni kras



Za koga delamo (barvice da/ne, resno/domiselno…

Naslovnica

Header

Footer

Številke strani

Zasnova designa teksta



7. Ustna predstavitev - pitch



Pristop k pitch-u ni predpisan, je malo tudi "stvar navdiha". 

Možen redosled slide-ov:
- Predstavitev (logotip, kaj sploh je projekt)
- Tim (kdo, lahko fotke, kompetence…)
- Problem  - kaj rešujemo z našo rešitvijo?
- Tehnološka rešitev problema opis, predstaviti moramo da je zadeva v čim 
kasnejši fazi realizacije
- Naša neulovljiva prednost / konkurenca (zaščita intelektualne lastnina)
- Trg (TAM SAM SOM…) kaj bomo prodajali kam, distribucijske verige, imena 
konkretnih dogovorjenih kupcev…
- Finance (lastna cena prodajna cena, kratke projekcije prodaje in pa dobička) + 
nekaj o investitorjih

Pomembno, je da pokažemo rešitev – fizično (vsaj nekakšen) prototip nekaj kar lahko 
ocenjevalci vidijo, otipajo.

Nekako je potrebno doseči, da se jih predstavitev dotakne tudi na čustveni ravni ali pa v 
vidiku navdušenja.



1.) Dovolj časa za pripravo ter študij vsebin

2.) Dovolj kontaktov in pridobivanje informacij, stiki s 
ključnimi deležniki

3.) Kakovost referenc entitete (podjetja, podjetniškega 
tima)

4.) Pridobitev informacij o deležu uspešnosti prijav, drugih 
relevantnih informacij ipd. – če prijavljamo projekt ter 
sodelovanje na perspektivnih temah

5.) Pridobitev podpore na področjih kjer smo šibki

6.) Mreženje, mreženje…





Hvala za pozornost!

primoz.kunaver@ijs.si

041 286 841
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