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Priloge 
 

Priloga 1 
 
Priporočeni sestavni deli poslovnega načrta 
 
1. Informacije o podjetniku 
1.1. Splošne informacije 
1.2. Informacije o ustanovitelju podjetja, tj. lastniku – življenjepis (CV) 
Ta del poslovnega načrta mora vsebovati kratek življenjepis podjetnika, ki vzpostavlja ali že ima 
podjetje. Če gre za partnerstvo, je potreben življenjepis obeh partnerjev, treba pa je predstaviti tudi 
njuno vlogo v podjetju. 
V življenjepisu je potrebno izpostaviti dosedanje zaposlitve podjetnika (kot dokaz znanj in veščin, ki si 
jih je podjetnik nabral) ter njegovo izobrazbo (zadnje končano izobraževanje oz. usposabljanje). 
Priporočljivo je navesti še naslednje informacije: izkušnje na podobnih delovnih mestih in bivši 
delodajalci, priznanja in diplome, pridobljene na prejšnjih delovnih mestih, znanje tujih jezikov, 
računalniško znanje ipd. Pomembno je našteti kompetence, pridobljene na predhodnih delovnih 
mestih, ter tiste, pridobljene z udejstvovanjem v skupnosti – prostovoljstvom (upravljavska znanja in 
veščine, vodenje projektov in projektnih ciklov ipd.). 
  
2. Izhodišče 
2.1. Začetek podjetniške ideje 

Podjetnik naj predstavi svoja znanja in veščine ter na kratko opiše, kako je prišel do določene 

poslovne ideje, ki bi jo rad uresničil. Večina podjetnikov se odloči za idejo, za katere uresničitev ima 

znanje in veščine sam ali njegovi družinski člani. Več kot polovica podjetniških poti temelji na 

podjetnikovih znanjih in izkušnjah, pridobljenih na prejšnjih delovnih mestih, ter na njegovih hobijih 

ali dodatnih dejavnostih. 

2.2. Vizija in poslanstvo podjetniške poti – kako jo uresničiti, do kdaj, v koliko fazah, možne rešitve 
ipd.  
Ob upoštevanju pridobljenih zanj in veščin ter glede na okoliščine, ki do privedle do uresničenja 

določene podjetniške ideje, je ključnega pomena, da opišemo načrt razvoja podjetja, tj. poslovno 

idejo, v obdobju projekta (obdobju vračila posojila), če bomo zaprosili za posojilo (ob načrtovanju 

širitvi poslovanja, ob načrtovanju novih zaposlitev, on načrtovanju vstopa na tuje trge itd.). 

 
3. Predmet poslovanja 
3.1. Opis trenutne poslovne dejavnosti  

V tem delu poslovnega načrta je potrebno opisati (glavno) dejavnost obrti ali podjetja. Poleg tega je 

treba navesti tudi naslednje: sedež podjetja, ustanovitelja oz. ustanovitelje, začetni kapital (če gre za 

podjetje), datum ustanovitve, odločba o registraciji (identifikacijska številka) ter dejavnosti, za katere 

je podjetje registrirano. 

 
4. Lokacija 
4.1. Opis trenutne lokacije 

– sedež podjetja (v lasti ali v najemu), opis prostorov, kvadratura, višina, dostopne poti, 
logistika, parkirna mesta ipd. 

4.2. Opis lokacije projekta 
– če se razlikuje od trenutne lokacije, ponovno uporabite točko 4.1. 
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4.3. Opis varovanja okolja ter vpliva na okolje 
V tem delu poslovnega načrta je potrebno opisati, na kakšen način bo poskrbljeno za odpadke, ki 
bodo potencialno nastajali s poslovno dejavnostjo (npr. star oz. rabljen papir se bo ločeno odlagal v 
zabojnik za papir, steklena embalaža bo sortirana in odložena v poseben zabojnik za steklo ipd.), kako 
b zaščiteno ekološko ravnovesje. Prav tako je pomembno opisati lokacijo, torej sedeš podjetja. Če se 
poslovna dejavnost opravlja predvsem izven sedeža podjetja, je potrebno to pojasniti – npr. pri 
zidarstvu sedež ni tako pomemben, saj se vse delo opravi na lokaciji, ki jo določi naročnik, pri 
komercialni dejavnosti, na primer, kjer je lokacija zelo pomembna za ustvarjanje prihodnjega dobička, 
pa je potrebno to lokacijo opisati, povezanost z glavnimi cestami, morebitna parkirna mesta za 
stranke ipd., ali proces zahteva skupinsko ali individualno zaščito (katero) ter kaj je že bilo narejeno in 
kaj še nameravamo storiti. 
 
5. Tehnološki in tehnični elementi poslovne poti 
5.1. Opis strukture naložb (tehnične, tehnološke) 

– prostorske spremembe (katere in zakaj), potrebna oprema (kaj bo nabavljeno in zakaj), roki 
za izgradnjo in nabava opreme 

5.2. Struktura in število trenutnih zaposlenih 
– skupno število zaposlenih, ne glede na to, ali redno prejemajo plače, je bolje, da navedemo 

njihove podatke 
5.3. Struktura, število in dinamika novo zaposlenih – kakšna je njihova zgodovina, kdaj zaposlovati – 
časovno, razpoložljivost na trgu, kdo bo zagotovil dodatno izobraževanje, če ga potrebujejo 
 
6. Tržna utemeljitev 
6.1. Trg ponudbe 
6.2. Trg prodaje 
6.3. Ocena prihodkov na trgu  
 
7. Finančni elementi poslovne poti 
7.1. Naložbe v osnovna sredstva 

– osnovna sredstva so fiksna sredstva. Fiksna sredstva so sredstva za dolgoročno uporabo, ki 
presegajo eno leto, in vključujejo zemljišča, stavbe, opremo, financiranje naložb ipd. 

7.2. Naložbe v obratna sredstva 
– izračunane s količnikom prometa, torej materialnih stroškov, stroškov storitev, stroškov za 

zaposlene in drugih stroškov 
7.3. Operativni stroški 

– skupni stroški, razdeljeni po skupinah: materialni stroški (elektrika, osnovna in druga 
sredstva); stroški zunanjih storitev (zakup pisarniških prostorov, oprema, promocijske 
dejavnosti, knjigovodstvo, mobilni telefon); stroški za zaposlene in drugi operativni stroški. 

7.4. Stroški amortizacije 
– Amortizacija je zmanjševanje vrednosti sredstev in je beležena kot strošek, ki zmanjšuje 

dobiček.  
– Uporablja se redna stopnja odpisa, mogoče pa je uporabiti tudi pospešeno ali enkratno 

stopnjo odpisa. 
 
 
 
 
7.5. Viri financiranja 

Št.  INVESTICIJA Znesek v nacionalni valuti % 
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1  V OSNOVNA SREDSTVA    > 

2  V OBRATNI KAPITAL   

   SKUPAJ   

   VIRI FINANCIRANJA   

1  LASTNA SREDSTVA   

2  POSOJILO   

   SKUPAJ   

– Kaže, ali so bile investicije izvedene z lastnimi sredstvi ali s posojilom, ter v kaj so bile 
naložene. 

7.6. Projekcija izkaza poslovnega izida (dohodka) 
– vsota dobička ali izgube – če jo imamo. 
Projekcija izkaza poslovnega izida za podjetje. 

Št. OPIS 
Leto Leto+1 Leto+2 Leto+3 Leto+4 

A SKUPNI DOHODKI      

1 Materialni stroški      

2 Zunanje storitve      

3 Stroški za zaposlene      

4 Stroški amortizacije      

5 Drugi stroški      

6 Obresti na posojilo      

B SKUPNI STROŠKI      

              

C NEOBDAVČEN DOBIČEK           

              

D Davek           

              

E DOBIČEK           

Projection of the profit and loss account for artisans. 
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No. DESCRIPTION Year  Year+1 Year+2 Year+3 Year+4 

I PRIHODEK      

II STROŠKI      

1 Materialni stroški      

2 Zunanje storitve      

3 Stroški za zaposlene      

4 Stroški amortizacije      

5 Drugi stroški      

6 Obresti na posojilo      

III PRIHODEK      

         

IV Osebna oprostitev      

 Osnovna      

 Dodatna      

 DAVČNA OSNOVA      

 Osnova      

 DAVEK      

 DODATEN DAVEK      

V DAVEK IN DODATNI DAVKI      

VI LETNA PLAČA LASTNIKA       

 
7.7. Kazalniki uspešnosti in denarni tok 
7.7.1. Denarni tok 
– namen prikaza denarnih dokov je pokazati sposobnost poravnavanja obveznosti, predvsem tistih v 
zvezi s posojilom 

No. OPIS Leto Leto+1 Leto+2 Leto+3 Leto+4 

              

I/ PRIHODEK           
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A/ Prihodek      

B Viri financiranja      

1 Lastna sredstva      

2 Posojilo      

3 Preostala vrednost      

3.1. Osnovnih sredstev      

3.2. Obratnega kapitala      

         

II/ STROŠKI      

         

B Investicije      

1 V osnovna sredstva      

2 V obratni kapital      

3 Materialni stroški      

4 Zunanji stroški      

5 Stroški za zaposlene      

6 Drugi stroški      

         

7 Obveze iz posojila      

7.1.  Odplačevanje      

7.2. Obresti (obrestna mera)      

       

8 Davki      

       

III/ ČISTI PRIHODKI      
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IV/ NI-KUMULATIVNO      

– takšen pregled lahko najdemo v skoraj vseh knjigovodskih dokumentih, lahko pa ga predstavimo še 
enostavneje, npr. 

1/ DOBIČEK + AMORTIZACIJA 

2/ STOPNJE 

3/ PREOSTALI DENAR 

4 KUMULATIVNO 

 
7.7.2. Kazalniki uspešnosti 
a) Kazalniki likvidnosti (količnik tekoče likvidnosti, razmerje hitre likvidnosti, količnik plačilne 
sposobnosti in finančna stabilnost) so mere sposobnosti podjetja za poravnavanje kratkoročnih 
obveznosti. 
b) Kazalniki dolga (razmerje dolga, količnik samofinanciranja, finančni koeficient, stopnja kritja 
obresti, stopnja faktoringa in kritja dolga I in II) so finančni kazalniki podjetja, ki uporablja druge vire 
financiranja. 
c) Kazalniki aktivnosti (stopnja skupnih prihodkov od premoženja, stopnja kratkoročnih prihodkov od 
premoženja, stopnja prihodkov od terjatev in obdobje plačila terjatev) so mere učinkovitosti podjetja, 
ki uporablja lastna sredstva. 
d) Kazalniki stroškovne učinkovitosti (splošna stroškovna učinkovitost poslovanja, stroškovna 
učinkovitost prodaje, operativna učinkovitost, učinkovitost financiranja in stroškovna učinkovitost 
posebnih dejavnosti) merijo razmerje med prihodki in stroški – kolikšen prihodek je ustvarjen na 
enoto stroškov. 
e) Kazalniki dobičkonosnosti (neto dobiček, bruto dobiček, neto donosnost sredstev, bruto 
donosnost sredstev in donosnost kapitala) merijo donosnost vloženega kapitala. 
f) Kazalniki naložb (dobiček na delnico in skupni donos delničarjev). 
g) Prag rentabilnosti je tisti obseg prodaje (denarni ali količinski), ko so poslovne dejavnosti na ničli 
(brez dobička in brez izgube) 
Ko je prag rentabilnosti znan, je določen tudi načrt minimalnega obsega prodaje, ki ga je potrebno 
uresničiti. 
 
8. Končna ocena projekta 
– posodobljena ocena, na koncu – zbirna ocena, ki povezuje lastnika in načrt. Najpomembnejši je del 
o lastniku podjetja. Ocenjevanje je enostavno za tiste, ki imajo podjetniške izkušnje, malo težje pa v 
primeru, da se podjetniki lotijo novega, drugačnega programa. 
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Priloga 2 

 

Podjetniška infrastruktura 

Bodoči podjetnik ima na voljo številne institucije, na katere se lahko obrne pri razvijanju poslovne 

ideje in pisanju poslovnega načrta. Podporne institucije za podjetnike, kot so npr. regionalne razvojne 

agencije, podjetniški centri, poslovni inkubatorji in tehnološki parki, lahko podjetnikom pomagajo s 

svetovanjem pri oblikovanju poslovnega načrta, tako da jim zagotovijo osnovne smernice, lahko pa 

jim omogočijo tudi finančno podporo ali ponudijo pisarniški prostor po ugodnejših cenah oz. pogojih. 

Podjetniški centri ponujajo brezplačne svetovalne in svetovalne storitve, brezplačne informacije o 

projektih in programih, organiziranje preko informacijske točke, organizacijo in sodelovanje na 

sejmih, koordinacijo poslovnih dejavnosti v lokalnem okolju, organizacijo informativnih dejavnosti v 

oz. za lokalne medije, organizacijo seminarjev, spletnih storitev in mreženj med podjetniki ipd. 


