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 1. TEMELJNI POJMI PODJETNIŠTVA 

• PODJETNIŠTVO 

 

• PODJETNIK 

 

• PODJETNIŠKI PROCES 

 

• PODJETNIŠKA PRILOŽNOST 
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PODJETNIŠTVO  

Eden ključnih dejavnikov svetovne gospodarske rasti. 

 

 

PODJETNIŠTVO JE PROCES V KATEREM: 

 

• Podjetniki prevzemajo tveganja 

 

• Ustvarjajo nekaj novega 

 

• Za to so nagrajeni 
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PODJETNIK 

• Ključni element podjetniškega procesa 

 

• Različne definicije kdo je podjetnik – imajo pa vse 
neke skupne imenovalce 

 

• Podjetnikova osebnost 

 

• Tipične lastnosti podjetnika – uspešnega in 
neuspešnega 
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Podjetnik  - Manager 

• MANAGER: učinkovito vodi obstoječ  poslovni proces 

 

• PODJETNIK: razvija  nove ideje 

 
PODJETNIŠTVO IN MANAGEMENT SE VSE BOLJ PREPLETATA 

 

 

     Ko podjetnik s svojim podjetjem doseže določeno stopnjo razvoja, rasti in 
obsega  “praviloma” zaposli managerja, sam pa ostane “podjetnik”. 
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PODJETNIŠKI PROCES 

Je odprt in dinamičen proces 

 

v katerem se z interakcijo  

 

podjetnika ( kot osebe oz. tima), 

 

podjetniške priložnosti in  

 

sredstev 

 

ustvarja nova vrednost. 

Nosilec podjetniškega 

procesa je podjetnik 
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PODJETNIŠKA PRILOŽNOST 

• Poslovna ideja ( še nepreizkušena) 
• Poslovna priložnost ( preizkušena in še neuresničena podj. Ideja) 

 
• Podjetnik jo mora prepoznati ( tam kjer je drugi ne) 

 
• Inovacija ( novost – nov izdelek, storitev, tehnološki proces, tržni pristop, 

model vodenja,…) 
• Invencija ( novosti, ki pa v praksi še niso realizirane) 

 
• Ustvarjalno razmišljanje ( sposobnost vizualizacije zastavljenega cilja) 

 
• Večji so posameznikovi ustvarjalni potenciali, več je možnosti za porajanje 

idej in več kot je idej večja je možnost podjetniških priložnosti; 
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Model podjetniškega procesa 

SREDSTVA 

Podjetnik -  

ustanovitelj 

OSEBNOST 

TEAM 

PRILOŽNOST 

Zelo 

omejena 

Npr. velika, 
rastoča in  
neomejena 

Negotovost, 

tveganje 
Trg kapitala 

Poslovni načrt 

Stiki in pasti 
Menedžment 

Komunikacije 

Ustvarjalnost 

Različnost 

Voditeljstvo 

Vplivi okolja 
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Podjem 

• Podjem je sinonim za poslovno aktivnost, ki 
ima svojo pravno obliko, če se ustanovi 
podjetje ali pa se izvede kot projekt. 

 

• Podjem je rezultat delovanja treh gonilnih sil ( 
Po Timmonsu: podjetnika –tima; podjetniške 
priložnosti; uporabljenih resursov (človeški viri, 

finančna sredstva in fizična sredstva) 
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Razvojne faze  podjema 

• Proces ustvarjalnega razmišljanja  ( generiranje idej; 
preverjanje ideje in iz ideje ustvariti  poslovno priložnost ) 
 

• Preverjanje priložnosti in priprava poslovnega načrta 
 

• Ustanovitev podjetja kot pravne oblike podjema 
 

• Start up oz. zagon podjema 
 

• Rast in razvoj podjetja 
 

• Podjetnik se transformira v managerja ali pa aktivnega 
lastnika 
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Okno priložnosti za uresničitev podjema 
 

PODJETNIK DOJAME POTENCIAL PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI ŠE PREDNO SE 
ODPRE OKNO PRILOŽNOSTI 

. 

Okno priložnosti 

Povpraševanje 

Ponudba 

Velikost 

trga 

Čas (leta) 5 10 15 
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2. OBLIKE PODJETNIŠTVA 

• Klasično podjetništvo - upravljanje in lastništvo malega podjetja 

– prepletanje posameznika in posla; (družinsko, žensko, franšizing, 
socialno ) 

 

• Individualno podjetništvo ( samozaposlitev, delo na 
domu, delo na daljavo ) 

 

• Notranje podjetništvo 

 

• Obrt ( način opravljanja poslov) 
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PODJETJA SO LAHKO RAZLIČNA 

Delitev po velikosti: 
• mikro (do 9 zaposlenih) 

• mala (od 10 do 49 zaposlenih) 

• srednja (od 50 do 249 zaposlenih) 

• velika (250 in več zaposlenih) 

 

Delitev glede na rast, reakcijo na spremembe, togost, 
stabilnost, … ) 
– sloni (velika, močna, toga, stara) 

– miške (majhna, z visoko stopnjo reprodukcije) 

– gazele (majhna z izrednim potencialom rasti) 

 

Gazele imenujemo tudi dinamična podjetja, njene lastnike pa dinamične 
podjetnike 

 

 

– majhna 
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DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO 

• Družinska podjetja imajo v t.i. razvitem svetu (Zahodna 

     Evropa, Severna Amerika, Azija) velik pomen. 

 

• Družinska podjetja imajo 75-90% delež pri zaposlovanju in 

    doseganju BDP. So več kot le trgovinica, kjer ata in mama 

    služita za preživljanje družine, pomagajo pa jima tudi 

    otroci, ki nimajo šolskih obveznosti. 
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ŽENSKO PODJETNIŠTVO 

• ženske podjetnice v večji meri najdemo med ustanoviteljicami 
socialnih (družbenih) podjetij, 

 

•  primarno delujejo v storitvenih podjetjih 

 

• ključne sestavine za uspeh ženske navajajo trdo delo, vztrajnost, 
spodbude, spretnosti in znanja pri ravnanju z ljudmi, podjetniški 
menedžment in vodstvene sposobnosti, osebna integriteta, 
zdravje, modrost in sreča 

 

• izziv je usklajevanje podjetniške vloge z materinsko 
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FRANŠIZING 

• Franšizing je način poslovnega sodelovanja pravno in finančno samostojnih 

podjetij. 

 

• franšizor  in  franšiziji,  

 

• franšizor svojim franšizijem daje pravico in odgovornost, da posluje skladno z 

njegovim konceptom. 

 

•Tri oblike: 

 --- zastopstvo ( franšizni sistem trgovine na drobno) 

 --- sistem poslovnega formata ( franšizor ponuja ime, način dela in ugled 

blagovne znamke – McDonalds, Tuš, … 

 --- Storitvena franšiza ( franšizor  razširi svojo storitveno mrežo preko 

franšizijev, ki uporabljajo ime in način opravljanja storitev) 
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DRUŽBENO ALI SOCIALNO 
PODJETNIŠTVO 

 

• Podjetja, ki iščejo poslovne rešitve za socialne 
probleme ( zadruge, kooperative, fundacije, … 
); 

• Dobičkov ne delijo družbenikom ampak 
vlagajo nazaj v podjem; 

 

• Podjetništvo v nepridobitni organizaciji 

 ( bolnice, zbornice, društva, zavodi, dobrodelne 
organizacije, …. 

18 



Individualno podjetništvo 

• Samozaposlitev 

 

• Delo na domu 

 

• Delo na daljavo 

 

 

OBRTNA DEJAVNOST 
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PODJETNIŠTVO NA DOMU 

Delo na domu postaja pojav ekonomije prihodnosti.  

Vse razvite države pospešujejo delo na domu kot način pospeševanja 

zaposlovanja, saj so stroški delovnih mest v podjetjih previsoki, 

možnosti za delo na domu pa naraščajo z razvojem informacijske in 

telekomunikacijske tehnologije. 

 

Delo na domu v splošnem definiramo kot obliko podjetništva, ko 

podjetnik vodi svoje poslovanje doma ali od doma, kjer je običajno 

tudi sedež njegovega podjetja. Pri tem je lahko v delovnem razmerju 

po naročilu ali pogodbi za svojega delodajalca. 

 

Delo na daljavo (Teleworking) je oblika dela z računalniki in drugimi 

telekomunikacijskimi sredstvi, kjer sta lokacija dela in delovni čas 

fleksibilna. 
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NOTRANJE PODJETNIŠTVO  

Notranje podjetništvo je sistematična poslovna oblika 
podjetja, s katero podjetja poskušajo: 

 
• spodbujati nastajanje podjetniških idej med 

zaposlenimi v podjetju,  
 

• odkriti in selekcionirati te podjetniške ideje, 
 
• organizirati okrog njih podjetniške skupine, 

 
•  jim pomagati pri uresničevanju idej  
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Obrt  

• Obrt je način opravljanja dejavnosti, ki jo 
lahko opravljamo le na podlagi obrtnega 
dovoljenja in kot posledico vpisa v obrtni 
register 

• Opravlja se lahko v katerekoli pravno 
organizacijski obliki. 

• Ni omejitve pri številu zaposlenih 

• Pogoj za opravljanje dejavnosti je mojstrski 
izpit 
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3. POSLOVNI NAČRT 

Poslovni načrt je: 

…. pisni dokument, v katerem podjetnik         

      jasno opredeli  

…. svoje cilje pri določenem poslu in  

…  strategije, s katerimi namerava te cilje  

     doseči. 
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Zajemanje poslovnega načrta  

• Informacije primarnih in sekundarnih virov  
• Analizo stanja v panogi (konkurenti, 

dobavitelji, kupci) 
• Pozicioniranje podjetja glede na panogo 
• Načrt vstopa na trg in načrt trženja 
• Finančne projekcije (izkaz uspeha, bilanca 

stanja ipd.) 
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PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA  

 

• Poslovni načrt pripravlja podjetnik sam 

 

• Pri tem se lahko oprete na strokovno pomoč 
svetovalcev, računovodje, tehnologov, 
finančnikov, pravnikov, ….. 

25 



PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA  

Poslovni načrt pripravlja podjetnik ZASE in tudi za 
druge: 

        … banke in druge financerje našega podjema 

        … sklade, EU sklade 

        … poslovne partnerje 

        … lokalne skupnosti 
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VSEBINA POSLOVNEGA NAČRTA  
 

I. ANALIZA POSLA 

   A – Opis proizvoda ali 

          storitve 

    B – Trg in ciljni kupci 

 

    C – Konkurenca 

 

     

D – Strategija in načrt 

          trženja 

 

    E – Lokacija, prostor, 

           oprema, logistika 

    F – Menedžment in 

          organizacija 

    G – Zaposleno osebje 

 

     H – Terminski načrt 

II. FINANČNE 

    PROJEKCIJE 

 

I – Predračunska 

       bilanca uspeha 

 

  J – Predračunska 

       bilanca stanja 

 

 

  K – Projekcija 

      Bilance denarnih 

      tokov 

 

 

   L – Prag renta- 

      bilnosti, finančni 

      količniki 
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PREDSTAVITEV POSLOVNE ZAMISLI 

 

Kratka predstavitev vzroka za iskanje zamisli in predstavitev same poslovne    

 zamisli 

 

Kaj boste počeli – bistvo proizvoda, storitve, zakaj je zanimiv, kakšne probleme 

rešuje? 

Zakaj ste se za to odločili, kako ste prišli do poslovne ideje, zakaj mislite, da bo 

uspela? 

Katere osebne kvalitete ali izkušnje boste vložili? 

Kaj ponujate vi, druga podjetja pa še ne? 

Ali je možen nadaljnji razvoj/diferenciacija proizvodov, storitev? 

Boste morda potrebovali profesionalne svetovalce pri poslovanju podjetja? 

Katere? 
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VIZIJA, CILJI 

VIZIJA ( vizija poslovanja in razvoja) 
 
        Opišemo vizijo in poslanstvo podjetja. 
 
          

 Cilji poslovanja  ( Kaj želim doseči? Količinski in kakovostni cilji!)  

                                                KAJ? KOLIKO?  KDAJ? 
 
    Kratkoročno (do 1 leta)                         Dolgoročno       (nad 1 letom) 
 
         Cilji podjetja, ki temeljijo na poslanstvu, določajo, kaj podjetje želi doseči. Odgovori 

na kaj, koliko in kdaj moramo doseči, morajo biti dosegljivi, merljivi, spodbudni in 
skladni. 

 
Primer: pozitiven finančni tok, 15% donos na naložbe, 3 ljudi zaposlene, 

doseganje 15 % tržnega deleža; v prvem letu doseči 100.000 EUR prihodkov; 
………. 
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. STRATEGIJA POSLOVANJA 
 

30 

• Podjetje oblikuje poslovno strategijo, ki ga 

vodi k postavljenemu cilju.  

• Strategija opredeljuje sredstva, ki ga 

pripeljejo do zastavljenih ciljev, praviloma 

doseganju dobička.  



Osnovni podatki o podjetju 

Osnovni podatki o podjetju: 

• Naziv 

• Naslov,kraj 

• Telefon, GSM 

• E-mail 

• Spletna stran 

• Lastniki: 

• Direktor: 

 

Predstavitev ekipe ( Priimek in ime, funkcija, izobrazba, reference 
) 
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TRŽIŠČE 
 TRŽNA ANALIZA 

 
     Splošen opis trga ( geografske in demografske značilnosti trga, 

velikost trga, …) 
 
 
ZNAČILNOSTI TRGA 
 

• Nakupne navade 

• Perspektiva trga 

• Naval na trg 

• Ključna slabost trga 

• Nevarnost trga 

• …….. 
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NAČRT  TRŽNIH CILJEV 
 

• Želen tržni delež 
• Ciljni tržni segmenti 
• Oblike prodaje 
• Lokacije prodaje doma in v tujini 
• Cenovna politika 
• Naše konkurenčne prednosti 
• Marketing in reklamiranje 
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NABAVNA STRATEGIJA 

    

• Določiti najpomembnejše nabavljene surovine, blago 
ali storitve 

• Kateri so ključni dobavitelji in njihove značilnosti; 

• Posebnosti nabavnih pogojev ( cene, čas, distribucija, 
…) 
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