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Uvod
Ta dokument je del izobraževalnega programa projekta IDEA proti energetski revščini in predstavlja
teoretični del učnega programa.
Splošni cilji izobraževalnega programa IDEA so:
 ozaveščati evropske državljane o vse pomembnejšem vprašanju energetske revščine;
 prispevati k reševanju vprašanja energetske revščine in se obenem spoprijeti s problemom
podnebnih sprememb;
 okrepiti veščine in kompetence na področju energetske revščine in energetskega svetovanja;
 pomagati brezposelnim, da prepoznajo energetsko svetovanje kot priložnost, da najdejo nove
zaposlitvene možnosti.

O projektu
Namen projekta IDEA (Innovative Direction in Energy Advising; »Inovativna smer energetskega
svetovanja«) je razvoj inovacij na področju izobraževanja o energetski revščini. Glavni cilj je
izboljšanje obstoječih ter razvoj novih inovativnih izobraževalnih metod in gradiv za usposabljanje
odraslih na področju energetske revščine. Partnerstvo sestavljajo izkušene organizacije, ki so
strateško umeščene v najbolj prizadeto regijo z vidika energetske revščine – v Bolgarijo, na Hrvaško, v
Slovenijo in na Ciper. Projekt izvajajo Univerza na Cipru, Društvo za oblikovanje trajnostnega razvoja
DOOR, Energetska agencija Plovdiv in Focus društvo za sonaraven razvoj. Projekt je financiran iz
programa Erasmus+.
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1. O priročniku za energetske svetovalce – podjetniški del
Ta priročnik dopolnjuje nabor priročnikov za energetske svetovalce, med katerimi sta tudi tehnični
priročnik in socialni priročnik.

Kakšen je namen tega priročnika?
Ta priročnik je bil oblikovan v okviru Erasmus+ projekta IDEA, 2017-1-CY01-KA204-026725 / Key
Action 2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks, Strateška partnerstva za mlade
(Evropska komisija, EACEA), njegov glavni namen pa je pomagati osebam, ki imajo osnovno idejo o
potencialno poslovni karieri na področju energetskega svetovanja, k oblikovanju te ideje v poslovni
načrt in k iskanju priložnosti za financiranje njihove bodoče poklicne poti.
Komu je priročnik namenjen?
Ta priročnik je namenjen predvsem ljudem, ki si želijo delati na področju energetskega svetovanja in
tistim, ki se udeležujejo – ali so se udeleževali – katerih izmed izobraževalnih programov ali
usposabljanj, ki zagotavljajo nabor veščin in znanja, potrebnih v storitvah energetskega svetovanja in
pri izvajanju ukrepov za energetsko učinkovitost.
Priročnik je namenjen tudi tistim, katerih delovna mesta in interesi so tesno povezani z upravljanjem
energetske učinkovitosti ter s sistematičnim spremljanjem porabe energije, pa tudi osebam, ki si
želijo inovacij na področju sistematičnega nadzoru upravljanja z energijo, torej tistim, ki imajo ideje
glede novih načinov upravljanja energetskih sistemov. Namenjen je tudi vsem tistim, ki delajo na
področju izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, ne glede na njihovo kompleksnost, ter tistim,
ki so razvili programe, torej projekte, katerih cilj je povečanje energetske učinkovitosti.
Priročnik prepoznava pozitivne primere in prepoznane priložnosti na področju energetske revščine
ter je namenjen informiranju in spodbujanju potencialnih energetskih svetovalcev k ukrepanju, tako
da zagotavlja zaposljivost in rešuje zelo pomembno socialno vprašanje.
V nadaljevanju priročnika so podane koristne definicije in praktični nasveti o podjetništvu, torej
koraki za začetek lastnega poslovne dejavnosti.
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2. O energetskih svetovalcih
Ko govorimo o energetskih svetovalcih, je pomembno razlikovati med dvema vrstama energetskih
svetovalcev – certificiranimi strokovnjaki za energetsko certificiranje stavb, ki so vpisani v javno
dostopne registre certificiranih energetskih svetovalcev; in necertificiranimi energetskimi svetovalci.
Certificirani energetski svetovalci lahko izvajajo energetske preglede in izdajajo energetske certifikate.
Gre za neodvisno usposobljene oziroma certificirane strokovnjake, ki so zaključili uradno akreditirani
program usposabljanja in poleg tega izpolnjujejo pogoje, ki jih predpisuje nacionalna zakonodaja, kot
je npr. določena stopnja izobrazbe na točno določenem področju ali predhodno pridobljene delovne
izkušnje na podobnih delovnih mestih. Pravna ali fizična oseba lahko dobi dovoljenje za energetske
preglede in certificiranje energetskih značilnosti stavb, da lahko izvaja energetske preglede in
certificiranje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb s preprostim tehničnim sistemom, pa tudi
energetske preglede z zapletenim tehničnim sistemom.1
Glede na to, da evropski zakonodajni okvir državam članicam EU nalaga sistem obveznosti glede
energetske učinkovitosti, morajo države članice stalno usposabljati večje število ljudi, ki si želijo
poglobiti svoje znanje o energetski učinkovitosti in energetskem svetovanju.
Medtem ko lahko certificirani energetski svetovalci postanejo samo tisti, ki izpolnjujejo določene
zahteve, kot so na primer predhodna izobrazba ali delovne izkušnje, lahko necertificirani energetski
svetovalci postanejo tudi posamezniki, ki nimajo nujno opravljenega študija na področju
naravoslovja, niti nimajo predhodnih delovnih izkušenj na področju energetske učinkovitosti. Takšne
posameznike je mogoče enostavno usposobiti, da postanejo energetski svetovalci, z vidika sistema
vseživljenjskega učenja, ki bodo lahko izvajalo različne naloge, povezane z energetskim svetovanjem
in preprostimi energetskimi pregledi gospodinjstev. Programi usposabljanja za certificirane
energetske svetovalce so namenjeni posameznikom, organizacijam, ki se ukvarjajo z energetsko
revščino, osebam, zaposlenim v energetskih sektorjih lokalnih in regionalnih oblasti, brezposelnim
in vsem, ki jih zanima energetska učinkovitost. Čeprav lahko takšna usposabljanja zahtevajo
določeno raven znanja o energetski učinkovitosti, ne obstajajo formalno določene kvalifikacije.
Usposabljanja za energetske svetovalce lahko zajemajo različne teme, od izvajanja energetskih
pregledov in osnov energetske revščine do usposabljanj o vgradnji energetske izolacije. Omogočijo
lahko tudi trajnostne in okolju prijazne priložnosti za brezposelne posameznike ali tiste, ki si želijo
razširiti svoje kompetence.
Splošne kompetence, ki jih lahko pridobijo posamezniki, ki zaključijo usposabljanje za energetske
svetovalce
Nabor kompetenc in znanj, ki bi jih ob koncu usposabljanja morale usvojiti osebe, ki se udeležujejo
usposabljanja za energetske svetovalce, vključujejo:
–

razumevanje načinov rabe energije ter razumevanje in prepoznavanje možnih načinov za
doseganje energetskih in finančnih prihrankov v gospodinjstvih;

1
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sposobnost izračunavanja porabe energije (elektrika, toplotna energija, zemeljski plin, gorivo
in voda);
sposobnost prepoznavanja načinov izgube energije, pa tudi preprečevanja izgube energije v
gospodinjstvih (izolacija, zaščita pred prepihom, namestitev ustreznega ogrevalnega
sistema);
razumevanje koncepta energetske revščine in vzrokov zanjo.

Splošne vrste delovnih mest za energetske svetovalce
Osebe, usposobljene za energetsko svetovanje, lahko pripravijo in izvajajo usposabljanja za
upravnike javnih zgradb; za komunalna energetska podjetja; za državljane, ki jim grozi energetska
revščina, pa tudi za tiste, ki si želijo, da bi bili njihovi domovi ali delovna mesta bolj učinkoviti; za mala
in srednja podjetja, ki želijo svoje podjetje narediti bolj energetsko učinkovito; svetujejo o načinih
varčevanja z energijo v gospodinjstvih, ki jim grozi energetska revščina, ter pomagajo izračunati
porabo energije in identificirati potencialne finančne prihranke v proračunih gospodinjstev; izvajajo
preproste preglede in pripravljajo poročila o opravljenih pregledih s priporočili za izvajanje
preprostih ukrepov za energetsko učinkovitost v gospodinjstvih, ki jim grozi energetska revščina;
izvajajo svetovanje ter raziskave in razvoj na področju energetske učinkovitosti stavb; izobražujejo o
energetski učinkovitosti; izobražujejo o energetski revščini, vzrokih zanjo, načinih preprečevanja in
drugem. Energetski svetovalci lahko svetujejo ranljivim potrošnikom in energetsko revnim
gospodinjstvom, pa tudi drugim uporabnikom, kot so mala in srednja podjetja (MSP) in lokalne
oblasti, o finančnih ukrepih, ki veljajo v nekaterih državah in prispevajo k ublažitvi energetske
učinkovitosti.
Kje se lahko zaposlijo energetski svetovalci, ki so zaključili usposabljanja?
Energetski svetovalci se lahko zaposlijo v:


energetskih podjetjih, kjer lahko končnim upravičencem, ki spadajo v kategorijo ranljivih
potrošnikov, svetujejo o ukrepih za energetsko učinkovitost. Na ta način svojim zaposlenim
omogočajo dostop do različnih ukrepov za energetsko učinkovitost in s tem neposredno
prispevajo k zmanjšanju energetske revščine, hkrati pa prispevajo k doseganju socialnih ciljev,
zastavljenih za energetska podjetja (dobavitelje oziroma distributerje);



mestnih komunalnih podjetjih, informacijskih središčih ali v pisarnah lokalnih in regionalnih
oblasti, organizacijah civilne družbe ter pri izvajalcih socialnih storitev ali v zdravstvu, kjer
lahko državljanom svetujejo glede ukrepov za energetsko učinkovitost, pa tudi glede odprtih
finančnih ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti za pravne in fizične osebe;



v podjetjih za energetski pregled in certificiranje, kjer lahko certificiranim energetskim
svetovalcem pomagajo pri energetskih pregledih in pripravi poročil. Pomembno je poudariti,
da lahko certificirani energetski svetovalci izvajajo preproste energetske preglede, vendar
niso pooblaščeni za izdajo energetskih izkaznic, niti ne morejo voditi svojih evidenc v javno
dostopnih nacionalnih registrih;



različnih javnih in državnih organih, ki se ukvarjajo z energetsko učinkovitostjo,
gradbeništvom, varstvom okolja ter s socialnimi ukrepi za osebe z nižjimi dohodki, katerih cilj
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je ublažiti revščino. Energetski svetovalci lahko pomagajo sooblikovati finančna sredstva,
potrebna za lajšanje energetske revščine;
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3. Kako se zaposliti na področju energetskega svetovanja?
Primeri delovnih mest za energetske svetovalce
V okviru svetovalnih storitev lahko energetski svetovalci: opravljajo energetske preglede; izvajajo
preproste ukrepe za energetsko učinkovitost (tesnila za vrata in okna, LED žarnice, šobe za pipe,
odsevna folija itd.); sodelujejo pri izvajanju kompleksnih ukrepov za energetsko učinkovitost
(segmenti energetske obnovitve stavb, npr. toplotna izolacija); pripravljajo poročila in predlaga
priporočila glede politike; namestijo oz. vzdržujejo opremo, kot so sončni paneli ipd.; neposredno in
posredno vplivajo na spremembe v vedenju državljanov s poučevanjem članov gospodinjstva o
možnostih zmanjšanja porabe energije; svetujejo gospodinjstvom glede določenih možnosti
financiranja – energetski svetovalci lahko npr. gospodinjstvom svetujejo, da se prijavijo na določen
razpis ali jih usmeri k drugim izvajalcem socialnih storitev.
Primer uspešnega sistema usposabljanja za energetske svetovalce iz Dublina
Dobrodelna organizacija Energy Action iz Dublina je razvila poslovni model za energetsko svetovanje,
ki temelji na britanskih modulih za usposabljanje »City & Guilds«, v okviru katerih vsako leto
usposabljajo skupnostne organizacije.
Podjetje FETAC je organizacijo Energy Action zaprosilo, naj modul prilagodi tako, da bo postal
nacionalni modul, ki ga bodo lahko izvajali tudi drugi izvajalci usposabljanja. Vsakemu gospodinjstvu,
ki so ga obiskali, so dali energetske nasvete.
Energy Action izvaja dve vrsti usposabljanj za energetske svetovalce:
1. Certificirano usposabljanje
2. Necertificirano usposabljanje
Certificirano usposabljanje vključuje 1 dan predavanj in 2 dni praktičnega dela ter dodatne dneve za
samostojno reševanje dodeljenih nalog v skupnem obsegu 80 ur.
Cilj usposabljanja je omogočiti udeležencem razumevanje pomena učinkovite energetske
učinkovitosti ter jih zagotoviti svetovanje o ustrezni in učinkoviti rabi energije.
Tečaj ima štiri dele: Uvod v energetsko ozaveščenost in energetsko revščino; Poraba energije, računi,
tarife in energetski dolg; Struktura stavb in zakonodaja; Ogrevalni sistemi in toplovodni sistemi.
Udeleženci se po zgoraj navedenih delih izobražujejo o naslednjih ukrepih za energetsko učinkovitost:
vplivi na zdravje, prepoznavanje energetsko revnih, ki izpolnjujejo pogoje za denarno pomoč,
brezplačne storitve, prezračevanje, plesni, podnebni ukrepi in organizacije, ki pomagajo energetsko
revnim brati in razumeti račune za energijo.
Tečaj usposabljanja ponuja tudi praktično učno izkušnjo – ob obisku gospodinjstev udeleženci nudijo
informacije članom gospodinjstev in jim svetujejo o ukrepih za energetsko učinkovitost, poleg tega pa
jim prinesejo tudi preproste naprave za zmanjšanje porabe energije.
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Ko je izobraževalni del tečaja končan, morajo udeleženci opraviti preizkus, ki je sestavljen iz nalog (40
odstotkov), predstavitve veščin (40 odstotkov) in pisnega izpita (20 odstotkov).
Necertificirano usposabljanje traja 1 dan ali 1/2 dneva.
Po končanem usposabljanju mnogi udeleženci postanejo usposobljeni energetski svetovalci ali
geodeti (drug tečaj usposabljanja) in na koncu izvajalci energetskih pregledov.
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4. Postati podjetnik, poslovni model in poslovni načrt
Kdo lahko postane podjetnik? Kaj pomeni biti podjetnik?
Načeloma je podjetnik lahko vsaka oseba z jasno in izdelano poslovno idejo, začetnim kapitalom za
ustanovitev podjetja, poslovnim načrtom ter idejo o prihodnji rasti in razvoju.
Oseba, ki ustanovi svoje podjetje, običajno prevzame vlogo inovatorja, lastnika podjetja, poslovodje,
prodajalca, delodajalca, kadrovskega managerja in številne druge vloge.
Pred ustanovitvijo podjetja bi morala oseba z idejo ali invencijo, ki bi jo rad/-a uporabila poslovno
izkoristila, razmisliti o tem, kaj bo ponujala, torej kaj bo izdelek oziroma storitev, ki bo naprodaj, kdo
bodo kupci izdelka ali storitve, razvitega na osnovi ideje oz. invencije, torej komu je izdelek oz.
storitev namenjen, kakšna bo njegova tržna vrednost, koliko denarja bo potrebnega za oblikovanje
izdelka oz. storitve in podobno.
Način razmišljanja pred ustanovitvijo podjetja lahko opišemo kot oblikovanje poslovnega modela, ki
prikazuje, »kaj in kako« bo oseba vodila podjetje, ko bo enkrat ustanovljeno. Poslovni model lahko
torej služi kot model za spoznavanje podjetnika ali bodočega podjetnika s potencialnimi investitorji in
zainteresirano javnostjo.
Kaj je poslovni model?
Preprosto povedano je poslovni model »vaš način poslovanja« – logika, s pomočjo katere ustvarjate
in prenašate vrednost svojim strankam, obenem pa ustvarjate dobiček, torej v zameno za to
pridobivate vrednost, ki vam omogoča, da razvijate svoje podjetje (Golob, 2012: 1).
Poslovni model so ekonomske vrednosti, ki jih podjetje zagotavlja svojim strankam, vrednosti, ki jih v
zameno za to pridobi podjetje, ter vse ostalo, kar je potrebno za trajno ohranjanje te izmenjave.
Poslovni model združuje vs: trge, stranke, podjetja strank, rezultate in ovire strank, vire, poslovne
procese in vrednote (Golob, 2012: 4).
V svojem vodniku »Inovacija poslovnih modela« (»Inovacija poslovnih modelov«) Boris Golob navaja
različna vprašanja, na katera bi moral znati odgovoriti bodoči podjetnik, preden oblikuje poslovni
model, torej vprašanja, ki bodočemu podjetniku olajšajo oblikovanje poslovnega modela. Bodoči
podjetnik bi si moral odgovoriti na naslednja vprašanja:
1. Komu so namenjene naše storitve? Kdo so naše stranke? Kdo porablja naše izdelke in storitve
– kdo so naši uporabniki?
2. Katere segmente trga pokrivamo: geografsko, cenovno, demografsko, kulturno … ? Kdo
kupuje naše izdelke oz. storitve?
3. Kaj ponujamo? Kakšne izdelke ali storitve prodajamo? Kaj so prednosti oz. rešitve, ki jih
ponujamo našim strankam? Kako jih dostavljamo? Katere distribucijske kanale uporabljamo?
Kako naši izdelki pridejo do naših strank?
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4. Kakšna je naša vrednostna veriga? Kako nabavljamo od dobaviteljev, kaj proizvajamo samo,
kaj prepuščamo svojim partnerjem? Kateri vire imamo na voljo, jih nadzorujemo in
uporabljamo? S katerimi dejavnostmi uporabljamo vire ter pretvarjamo surovine in nižje
vrednosti v izdelke in višje vrednosti?
5. Kdo so naši partnerji? Kako naši dobavitelji in partnerji prispevajo k našemu ustvarjanju
vrednosti za kupce, potrošnike in naše podjetje?
6. Na kakšen način ustvarjamo dobiček? Na kakšen način zaračunavamo svojih strankam?
Kakšni stroški nastajajo pri dostavljanju naše ponudbe? Kako sami pridobivamo vrednost?
Kako oblikujemo ceno?
7. Kako se razlikujemo od konkurence in kako jo želimo preseči? Kaj je tisto, po čemer se
razlikujemo od konkurence? Na kakšen način to razliko občutijo naše stranke in potrošniki?
Katere razlike so najbolj dragocene?
8. Ali so naše razlike trajnostne? Ali jih naše posebnosti, tisto, kar imamo/delamo/znamo samo
mi, varujejo?
Od poslovnega modela do poslovnega načrta
Če je bodoči podjetnik podrobno razvil svojo zamisel in je že sposoben odgovoriti na vsa vprašanja v
zvezi s prihodnjim izdelkom ali storitvijo, bodočimi kupci, trgom, vrednostno verigo in drugim zgoraj
navedenim, je pot od izdelanega poslovnega modela do poslovnega načrta razmeroma kratka in
enostavna. Poslovni model ne sme ostati zgolj teoretični razmislek o bodočem izdelki ali storitvi,
temveč mora biti jasno razdelan v pisni obliki. Opis mora biti jasen, ne zgolj bodočemu podjetniku,
temveč tudi potencialnim vlagateljem in uporabnikom. Podroben poslovni model je del poslovnega
načrta, ki ga je mogoče opisati kot pisni dokument, ki vsebuje natančno izdelan opis
tehnično-tehnološkega načrta in poslovnega modela za inovacijo, raziskave, razvoj
izdelka/storitve/proizvodnega procesa, vse do faze komercializacije in naložbenega proračuna za
razvoj projekta in pregleda pričakovanih rezultatov v fazi trženja.
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Vir: Timmons J., New Venture Creation, Entrepreneurship for the 21st century, McGraw Hill, 2007
Komercializacija projekta pomeni vsak postopek, transakcijo ali pravno delo, ki ustvarja dobiček od
izdelkov, storitev ali blaga, materialnega ali nematerialnega, ki so na kakršen koli način povezani s
projektom (vir: www.mingo.hr).
Poenostavljeno povedano, namen poslovnega načrta je podjetniku olajšati ustanavljanje podjetja.
Najenostavneje je, da napišete jasen in jedrnat opis poslovne ideje in modela, ki ga lahko uporabi
bodoči podjetnik. Pisanje poslovnega načrta je dobra vaja za vsakega bodočega podjetnika, saj mora
na ta način podjetnik objektivno razmišljati o svoji osnovni ideji in jo opisati na način, ki bo zagotovil
jasno in preprosto predstavitev. To obenem pomeni, da lahko pri pisanju načrta pride do manjših
sprememb v začetni ideji, ker je bodoči podjetnik prisiljen v pripravo jasne analize poslovne
usmeritve in v kritični premislek o svoji prihodnji poslovni dejavnosti. Poslovni načrt je ključni
dokument za financiranje nove poslovne dejavnosti, saj sta finančni načrt in razvojna strategija glavna
sestavna dela dobro napisanega poslovnega načrta.
Poslovni načrt je koristno orodje, ki vsebuje pregled poslovne poti, identificiranih prednosti in
slabosti te poti ter sprejemanje pravih poslovnih odločitev. Zato bi moral biti poslovni načrt sposoben
samostojno napisati vsak bodoči podjetnik. Glede na to, da ljudje, ki ustanavljajo svoje podjetje,
nimajo potrebnih znanj ali izkušenj za samostojno pisanje poslovnega načrta, obstaja možnost, da
določene dele poslovnega načrta napišejo strokovnjaki za poslovni razvoj. Toda samo bodoči
podjetnik kot avtor poslovne ideje lahko opiše vizijo in cilje svoje poslovne poti ter načine njihovega
uresničevanja. Zato ni priporočljivo, da prosite strokovnjaka za pripravo celotnega poslovnega načrta.
Pisanje poslovnega načrta je učni proces, in ključnega pomena je, da ga sprejmemo kot takega, saj se
bo vsak bodoči podjetnik na svojih lastnih napakah najbolje naučil, kako popraviti ali izboljšati
določene vidike svoje prihodnje oz. tekoče poslovne dejavnosti.
Ker je poslovni način osnova za opisovanje določene poslovne ideje in poslovnega modela, bodoči
podjetnik uporabi to osnovo, kadar svojo poslovno idejo ali model predstavlja potencialnim
investitorjem, kar je še en razlog več za to, da mora bodoči podjetnik sodelovati v vseh fazah pisanja
poslovnega načrta. Kadar bodoči podjetnik predstavlja svojo idejo potencialnim investitorjem, mora
pokazati, da razume poslovni načrt, in ga mora znati predstaviti in razložiti na jasen in motivacijski
način, da bodoče investitorje pritegne k naložbi v prihodnjo poslovno pot.
Pri pisanju poslovnega načrta si je pomembno zapomniti, da je poslovni načrt dokument, ki mora biti
do določene mere prilagodljiv, ter da je mogoče načrt vedno spremeniti. Poslovni načrt je zasnovan
tako, da predvideva prihodnje dogodke in načine za poslovna prilagajanja na novonastale razmere ter
zmanjšuje tveganja, porabo časa in potrebne vire. Bolje ko bodoči podjetnik predvidi morebitne
dogodke in rešitve za potencialne težave, večje so možnosti, da bo dosegel svoje cilje.
Različni avtorji se strinjajo, da »investitorji vlagajo denar v ljudi, ne v ideje, saj so ljudje tisti, ki
uresničujejo ideje. Odličen podjetnik in njegova oz. njena ekipa bo iz povprečne ideje naredil uspešno
poslovno pot, medtem ko povprečen podjetnik s svojo ekipo pogosto ne bo vedel, kaj narediti z
odlično idejo, in je neredko ne bo uspel uresničiti« (Delid, Oberman Peterka, Perid: 28).
Na začetku pisanja svojega poslovnega načrta se bo bodoči podjetnik srečal s številnimi primeri, kako
napisati dober poslovni načrt. Vsebino in strukturo poslovnega načrta najpogosteje definira
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potencialni donator, vendar velja skoraj univerzalno pravilo, da mora poslovni načrt temeljiti na
določenih skupnih načelih.
Poslovni načrt mora:
–
–
–
–

biti enostaven za branje in razumljiv,
biti tržno orientiran, in ne usmerjen v tehniko dela ali zmožnosti podjetnika,
vsebovati oceno vpliva konkurence ter
predstaviti kredibilno in realistično razvojno vizija.

Poslovni načrt je pomemben dokument, v katerem bodoči podjetnik opiše svojo idejo in poslovni
model, pa tudi poudari svoje primerjalne prednosti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pisanje poslovnega načrta zahteva čas in denar, a se vložek večkratno povrne.
Poslovni načrt jasno predstavi poslovno priložnost.
Poslovni načrt omogoča večjo osredotočenost in usmerjanje poslovnih dejavnosti.
Poslovni načrt je lahko način za pridobivanje posojila.
Poslovni načrt pomaga privabiti resne poslovne partnerje.
Poslovni načrt omogoča hitrejšo in lažjo komunikacijo z okolico, poslovnimi partnerji,
finančnimi in vladnimi institucijami.
7. Bolj ko je poslovni načrt razdelan, večja je verjetnost, da bo poslovna pot uspešna.
Poleg univerzalnih načel ima večina poslovnih načrtov tudi podobno strukturo.
1. Ideja/priložnost: Kaj je poslovna ideja in zakaj verjamemo, da obstaja poslovna priložnost za njeno
uresničitev?
2. Kontekst/širša sloka razvoja poslovne poti: kakšne so značilnosti okolja, kjer je mogoče razviti in
razširiti izbrano poslovno pot?
3. Ljudje: kdo so lastniki poslovnega načrta, kakšna znanja, veščine in izkušnje imajo?
4. Tveganje: katere so osnovne predpostavke, na podlagi katerih nastaja poslovni načrt? Katera so
največja tveganja, zaradi katerih so lahko načrtovane dejavnosti in uresničevanje poslovnih poti
neuspešni? Kako se zaščititi pred tem tveganjem?
Osnovni sestavni deli poslovnega načrta:
1. Osnovne informacije o podjetniku – kakšno dejavnost opravlja, lastniška struktura, podatki iz
zadnjih finančnih poročil;
2. Pregled izdelkov in storitev – kaj podjetnik prestavlja na trgu (novi izdelki oz. modifikacije),
patenti, franšize itd.;
3. Analiza prodajnega trga in konkurence – približni obseg trga za podjetnikovo poslovanje,
tržni delež, opis najpomembnejših konkurentov (pomembno je upoštevati prednosti in
slabosti, pa tudi poudariti razvojne trende, saj bankirji želijo oceno, kakšna bo prihodnost
določene gospodarske panoge);

13

IDEJA

2017-1-CY01-KA204-026725

4. Tržna strategija – kateri tržni segment je cilj podjetnika, način oglaševanja, stroški
oglaševanja in cenovna politika;
5. Proizvodnja in distribucija – tehnični potencial in zmožnost podjetnika, izpolnjevanje
predpisanih standardov, način distribucije, storitve za stranke;
6. Finance – investicije in viri financiranja, pričakovani poslovni rezultati ter
7. Podatki o vodenju ekipe – skrbni managerji so zagotovilo za uspeh.
Nekatere pogoste napake pri pripravi poslovnega načrta:
 nepravilna ocena trga – nerealistična ocena trga in možnosti za promocijo izdelkov oz.
storitev;
 nenatančne ocene stroškov – podcenjeni stroški poslovanja;
 nenatančne ocene dohodka – precenjeni skupni dohodek;
 pomanjkanje obranih sredstev;
 in končno, podjetnik ne spremlja uresničevanja poslovnega načrta.
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5. Koristne definicije za bodoče podjetnike
Kaj je in kako zaščititi intelektualno lastnino?
V poslovnem smislu intelektualna lastnina predstavlja nematerialna sredstva, katerih uspešno
izkoriščanje je lahko dragocena osnova poslovanja.
Za zaščito teh sredstev in za spodbujanje ustvarjalnosti ljudi, ki koristi celotnemu družbenemu
razvoju, je bil razvit sistem pravnega varstva intelektualne lastnine. Pravica intelektualne lastnine
vključuje sistem pravnih instrumentov, ki urejajo pridobivanje intelektualne lastnine in zaščito pred
nepooblaščeno uporabo (vir: https://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/o-intelektualnomvlasnistvu).
Kaj je patent?
Patent je pravica, priznana za izum, ki predstavlja novo rešitev za določeno tehnično težavo in se
običajno nanaša na določen izdelek, postopek ali način uporabe.
Patent se pridobi tako, da to pravico prizna pooblaščeni organ (v Republiki Sloveniji je to Urad RS za
intelektualno lastnino) na podlagi pregleda patentne prijave, ki vsebuje opis izuma.
Patentno varstvo je učinkovito poslovno orodje, ki lastnikom prek monopola na uporabo zaščitene
tehnične rešitve v obdobju patentnega varstva omogoča vračilo investicije v raziskave in razvoj novih
izdelkov in storitev (vir: https://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/patenti).
Kaj je oblikovanje?
Oblikovanje je videz določenega izdelka ali artikla. Oblikovanje je tisto, ki naredi izdelek privlačen ali
zaželen, s čimer se poveča obseg prodaje izdelka in izboljša njegova tržna vrednost. Industrijsko
oblikovanje kot ena izmed oblik intelektualne lastnine ščiti prostorske ali ploskovne značilnosti
določenega izdelka (industrijskega ali obrtniškega proizvoda), vidne pri njegovi redni (namenski)
uporabi. Prostorske značilnosti so oblika in linije izdelka, ploskovne značilnosti pa odtenki, linije,
barve, tekstura in kombinacija naštetih značilnosti. Osnovni pogoji, ki jih mora oblikovanje
izpolnjevati za priznanje zaščite, so novost in individualni značaj oblikovanja ter to, da njegove
značilnosti niso odvisne samo od tehnične funkcije.
Kaj je blagovna znamka?
Blagovna znamka je ekskluzivna pravica, priznana kot znamka, ki se v gospodarskem prometu
uporablja za razlikovanje izdelkov oz. storitev ene osebe od drugih. Ime, logotip, emblem, oznaka ali
druge prepoznavne značilnosti vašega izdelka oz. storitve lahko zaščitite z blagovno znamko. V večini
držav se blagovna znamka pridobi z registracijo na podlagi pregleda, ki ga upravi ustrezni organ. V
Sloveniji je to Urad RS za intelektualno lastnino. Osnovni pogoji, ki jih mora znamka izpolnjevati, da
postane blagovna znamka, so razlike v primerjavi z drugimi, obstoječimi blagovnimi znamkami.
Koristne povezave:
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Državni urad za intelektualno lastnino Republike Hrvaške / Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino / World Intellectual Property Organisation
Evropski patentni urad / European Patent Office
Hrvaško združenje sodnih izvedencev / Hrvatsko društvo sudskih vještaka
Urad Republike Hrvaške za usklajevanje na notranjem trgu / Office for Harmonization in the Internal
Market
Licensing Executives Society
The International Valuation Standards Council (IVSC)
(Vir: Državni urad za intelektualno lastnino Republike Hrvaške)

Literatura:
1 B. Golob, Inovacija poslovnih modela, Reka, oktober 2012, str. 1: http://www.step.uniri.hr/wpcontent/uploads/2014/12/Inovacija-poslovnih-modela-Step.pdf.
2 A. Delid, S. Oberman Peterka, J. Perid, Želim postati poduzetnik, Osijek, str. 28:
https://www.hup.hr/EasyEdit/UserFiles/%C5%BDelim%20postati%20poduzetnik.pdf.
3 Timmons, J.: New Venture Creation, Entrepreneurship for the 21st century, McGraw Hill, 2007.
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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.
4.3. Opis varovanja okolja ter vpliva na okolje
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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

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

Leto

Leto+1

Leto+2

Leto+3

Leto+4

Projection of the profit and loss account for artisans.
No.

DESCRIPTION

Year

Year+1

Year+2

Year+3

Year+4
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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

I/

PRIHODEK

A/

Prihodek

Leto

Leto+1

Leto+2

Leto+3

Leto+4
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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

IV/

NI-KUMULATIVNO
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– 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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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.
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