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1. UVOD – oziroma namesto čisto ta pravega uvoda 

Živijo.       

Če prebiraš te vrstice, najbrž imaš eno zelo dobro idejo in razmišljaš o podjetništvu. Ali pa si 

ravnokar zaplul-a v podjetniške vode.  

Vsaka zgodba se začne z idejo. Tudi podjetniška. Nadaljuje pa se z našo vero vanjo, ko iz ideje 

postane vizija. 

Tukaj ne bomo govorili o definiciji ideje, niti o življenjskem ciklu ideje. Govorili bomo o tisti 
naši srčni ideji, za katero smo trdno prepričani, da je prava in nas vodi do uresničitve naših 
želja in sanj. Predvsem bomo govorili o praktičnih zadevah, na katere moramo paziti, ko se 
odločamo za podjetniško pot.  
 
Torej, imam idejo – kaj pa zdaj?  
 
Smo v dvomih ali je to (podjetništvo) za nas ali ni? Nekaj dvomov smo že dali skozi, pridejo 
novi – a za te je še čas ☺.  
Dvomov, ali je naša ideja dobra ali ne, pa smo se trenutno tudi znebili. Vendar pa se bodo 
tudi ti vrnili .  
Konkurenco smo po internetu že dodobra obdelali ter ugotovili naše prednosti – in ni jih 
malo. Odločitev je padla – podjetniška pot je prava zame.  
 
Za začetek par vprašanj, ki si jih moram postaviti in nanje vedeti odgovor, preden se odpravim 

na podjetniško popotovanje. 

• Zakaj si želim odpreti svoje podjetje oziroma začeti posel? 

• Kakšna je moja vizija? 

• Kaj točno bom počel(a), s čim se bom ukvarjal(a)? 

• Kje vidim sebe in svoje podjetje čez pet let? 

Ta e-knjiga, oziroma priročnik, je namenjena tako podjetnicam kot podjetnikom. Vendar bom 

zaradi lažjega načina pisanja pisala v ženskem spolu, čisto preprosto zato, ker sem sama 

podjetnica, torej ženska       – in ja, tikala te bom. Ker sva si na ta način bližje – no, vsaj meni 

se tako zdi. 

Če boš imela kakšno vprašanje v zvezi z napisanim, me prosim kontaktiraj na 

info@tatjanabrumat.si . Bova skupaj poiskali odgovor.  

V tem priročniku bova skupaj pogledali, na kaj vse moraš pomisliti, preden odpreš podjetje. 

Tistih osnov, na katere morda ta hip niti ne pomisliš.  

Vem, da imaš ogromno strokovnega znanja in ga želiš podeliti z nami. Vendar se marsikdaj 

vseeno zatakne. In zadeve ne stečejo tako, kot želimo. V tem priročniku se bomo dotaknili tudi 

teh, kot jim sama rečem, notranjih zaviralcev. 

No, zdaj pa na delo!  

mailto:info@tatjanabrumat.si
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2. KAJ JE POTREBNO VEDETI PRED USTANOVITVIJO PODJETJA 

Ali so kakršne koli zakonske prepreke, da ne moram opravljati določene dejavnosti?  

Jaz, na primer, zelo rada kuham. Kaj, če bi iz mojega hobija naredila posel? Ali lahko pečem 

tortice v domači kuhinji? Ja, za našo družino vsekakor. Za prodajo? Nak, to pa ne bo šlo. In kje 

bi se najprej zalomilo? Že pri HACCP sistemu. Ali moja kuhinja ustreza vsem zakonskim 

normativom? Mislim, da ne. 

Poleg tega spada peka peciva med dejavnosti, ki se uvrščajo med obrtne dejavnosti. Ali je za 

to zahtevana posebna kvalifikacija? 

Vsako podjetje si mora ob ustanovitvi izbrati dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti 

2008 (SKD), ki jo namerava opravljati. Medtem, ko za samo ustanovitev podjetja ni predpisanih 

posebnih pogojev, pa le-ti obstajajo za nekatere dejavnosti. 

V grobem ločimo naslednje skupine dejavnosti: 

• posebne dejavnosti, od katerih ima vsaka predpisane posebne pogoje za opravljanje, 

ki jih mora podjetnik izpolnjevati, 

• obrtne dejavnosti, od katerih je za določene potrebno izpolnjevati posebne pogoje in 

pridobiti obrtno dovoljenje, za druge pa je potreben vpis v obrtni register (sklep o vpisu 

v obrtni register), 

• neregulirane dejavnosti, ki jih lahko opravlja kdor koli, ne da bi za to moral izpolnjevati 

kakšen poseben pogoj.  V to skupino sodijo vse dejavnosti, ki niso vključene v zgornji 

dve skupini. 

Kje pa lahko opravljam svojo dejavnost? Podjetje bi registrirala kar doma. Bi to šlo? 

Ena izmed možnosti to vsekakor je, vendar pa - ali obstajajo kakšni posebni pogoji, ki jih 

moram izpolnjevati? 

To pa ureja stanovanjski zakon v 14. členu, ki pravi, da etažni lastnik lahko opravlja dejavnost 

v delu stanovanja, če ta dejavnost ne moti stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzroča 

čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe. Če sta ta dva pogoja izpolnjena, 

govorimo o dovoljeni dejavnosti. 

Dejavnost se sme opravljati samo v delu stanovanja in nikakor ne v celotnem stanovanju. 

Torej, tortic zaenkrat ne bom pekla. Bom ostala kar pri podjetniškem svetovanju. Podjetje bom 

registrirala na domačem naslovu. 

Kaj pa poslovni prostor? Če moje delo ne bo moteče za druge in si izberem tak način dela, da 

bom jaz šla k strankam, ne one k meni, si lahko uredim pisarno kar doma. 

Kaj pa še potrebujem pred registracijo? Ja, ime podjetja - in tudi tukaj so zakonske obveze. Le-

te določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Ime podjetja mora biti v slovenskem jeziku, 

nakazovati mora dejavnost, ne sme biti podobno imenu nekega drugega podjetja. Besedo 
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Slovenija ali njene izpeljanke in kratice lahko uporabimo le z dovoljenjem vlade Republike 

Slovenije. 

In kaj je še dobro upoštevati pri izbiri imena? Da je lahko izgovorljivo, da nekaj pomeni, je 

zanimivo za trg, … Predvsem, da je rdeča nit delovanja podjetja nekako vidna in zaznana že v 

imenu samem. 
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3. RAZLIKA MED S.P. IN D.O.O. 

Zdaj smo izbrali podjetju ime. Kaj pa sledi? 

Kaj je bolje, da postanem samostojna podjetnica/samostojni podjetnik, ali da odprem d.o.o.? 

Kakšne so sploh razlike med s.p. in d.o.o.? 

S.P. je fizična oseba, ki opravlja dejavnost, medtem ko je d.o.o. pravna oseba. 

Ustanovitveni (Osnovni) kapital: 

S.P.: ni potreben 

D.O.O. : 7.500 EUR (lahko v denarju ali pa kot stvarni vložek, ali kombinacija med njima) 

Osebna odgovornost: 

S.P.: odgovarja z vsem svojim premoženjem 

D.O.O.: ni osebne odgovornosti. Odgovarjate le z vloženim kapitalom. Za obveznosti odgovarja 

družba. 

Poslovanje z denarjem: 

S.P.: prosto razpolaga s svojim denarjem. Ni omejitev glede dvigov in pologov na račun. 

D.O.O.: denar ni od podjetnika, temveč od družbe. Ni prostega pretoka denarja med 

podjetnikom in družbo. Za dvige in pologe na poslovni račun veljajo precej stroga pravila. 

Plača: 

S.P.: nima plače. Kot dohodek se šteje dobiček podjetja (dobiček ni trenutno razpoložljiv 

denar!). Prispevke si plačuje posebej. Višina prispevkov je odvisna od višine dobička. 

Akontacija dohodnine se plačuje kot akontacija na dobiček. 

D.O.O.: podjetnik je lahko zaposlen v podjetju in si izplačuje plačo ter regres in povračila. 

Prispevki in akontacija dohodnine se obračunajo normalno s plačo. 

Obdavčitev dobička: 

S.P.: Obdavčitev je progresivna, glede na višino dobička po dohodninski lestvici (16%, 26%, 

33%, 39% ali 50%). Dobiček je osnova za izračun dohodnine in akontacije dohodnine. 

D.O.O.: Obdavčitev je fiksna – 19% (davek od dohodkov pravnih oseb). Če pa si družbenik 

izplača dobiček, je obdavčitev 27,5%. Davek plača fizična oseba in je dokončen. 

Vodenje poslovnih knjig: 

S.P.: Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. Lahko pa se odločimo za normirane odhodke 

D.O.O.: Dvostavno knjigovodstvo 
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Ustanovitveni stroški: 

S.P.: brezplačno na e-VEM točki 

D.O.O.: če je osnovni kapital v denarju – enostavno na e-VEM točki – brezplačno. Če je osnovni 

kapital v sredstvih (kot stvarni vložek), pa pri notarju, po njihovi tarifi. 

Smo kljub naštetim razlikam še vedno v dvomih?  

Za odprtje s.p. ni potrebe po osnovnem kapitalu, kar je super, če razpoložljivega denarja 

nimamo. Slaba stran s.p. je, da odgovarjamo z vsem svojim premoženjem. 

Nekateri pri prostem pretoku denarja vidijo največjo prednost s.p. Iz izkušenj, ki jih imam z 

delom s samostojnimi podjetniki, pa ugotavljam, da je to lahko tudi velika past. Denar, ki si si 

ga zaslužil z lastnim delom, je zelo fino v celoti dvigniti iz poslovnega računa in porabiti v 

osebne namene, saj pri tem ni nobenih zakonskih omejitev. Stalni odlivi iz poslovnega računa 

pa kaj hitro privedejo do negativnega kapitala oz. terjatev do podjetnika v bilanci. O tem, zakaj 

to ni dobro ter kako vplivajo različni poslovni dogodki na naše poslovanje, lahko več izveste v 

spletni akademiji Recept za Uspeh. 

Kaj pa če imamo teh 7.500 EUR za osnovni  kapital? Ja, potem pa lahko ustanovimo enostavni 

d.o.o. – z osnovnim kapitalom v gotovini. Ustanovitvenih stroškov na račun notarja ni, ker je 

ustanovitev možna na e-VEM točki. Teh pa ni malo. 

Pa da te ne bi zamikalo, da bi ustanovitveni kapital že naslednji dan dvignila iz poslovnega 

računa ali na vse mile pretege ugotavljala, kako ga boš »povlekela« iz podjetja. Opažam kar 

veliko željo nadobudnih podjetnikov, da bi to naredili oz. to tudi dejansko naredijo. 

Računovodsko se seveda to da narediti in pri tem ni nobenega prekrška. Je pa podjetniško 

ZELO nesmiselno. Mi smo se odločili biti ta pravi podjetniki, a ne? In zakaj menim, da to ni OK? 

Pa dajmo skupaj priti do odgovora. Podjetje smo ustanovili, ker imamo dobro idejo in vizijo po 

rastočem in dobičkonosnem podjetju. Vse bomo naredili za to, da bo podjetje čim hitreje 

postalo uspešno in prepoznavno. S čim bomo torej financirali rast in obstoj podjetja, če že 

takoj na začetku poberemo finančni vložek iz podjetja? Ampak, saj ti dejansko ne razmišljaš o 

tem, da bi ves finančni vložek takoj dvignila z računa, a ne? ☺ 

Kakšna pa je razlika v poslovanju?  

S.p. je vsekakor bolj enostaven. Ima prost pretok denarja, torej lahko kak račun podjetja plačaš 

iz osebnega računa ali pa obratno. Sama sicer nisem pristaš tega, vendar ni omejitev. Če nimaš 

50.000 EUR letnega prometa, ti ni potrebno biti DDV zavezanec.  Kakšne obveznosti imaš do 

države? Do 15. v mesecu moraš poslati obračun prispevkov za pretekli mesec in jih do 20. v 

mesecu seveda tudi plačati. No, sedaj je na e-Davkih že tako poenostavljeno, da ti že sami 

naredijo obračun, ti samo plačaš. Oziroma, če je kakšna bolniška, primerno popraviš – ali pa 

to naredi tvoj računovodja. Akontacija dohodnine se plačuje 10. v mesecu. Do 31.3. pa je 

potrebno narediti zaključne bilance (AJPES, DURS). S tem boš resda svojo obveznost do cesarja 

izpolnil, toda ali je tak način vodenja poslovanja za podjetnika, katerega želja je rast podjetja, 

tudi zadosten?   

https://tatjanabrumat.si/spletna-akademija-recept-za-uspeh/
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4. POPOLDANSKI S.P. IN KAKO TO VPLIVA NA NAŠO DOHODNINO 

Vzemimo primer, da smo že zaposleni in bi se radi za začetek spopadali s podjetništvom v 

prostem času. V tem primeru je popoldanski s.p. zelo primerna (ustrezna) rešitev. 

Kdo lahko odpre popoldanski s.p.? 

Najprej naj povem, da izraz popoldanski s.p. ni uradni termin, je zgolj pogovorni izraz za osebo, 

ki opravlja dejavnost kot postranski poklic. Popoldanski s.p. ima lahko le oseba, ki je v 

delovnem razmerju za polni delovni čas (40 ur tedensko). 

Torej, če smo polno zaposleni in imamo željo po ustvarjanju, je taka oblika zelo primerna. V 

primeru, da nam uspe, se lahko dejavnost brez problemov razširi na polni s.p. oziroma na 

drugo obliko podjetja. Nam pa seveda bo uspelo, mar ne       

Višina prispevkov je fiksna, ne glede na naš dobiček, in v letu 2019 znaša 35,05 EUR za PIZ 

(pokojninsko in invalidsko zavarovanje) ter v letu 2020 pa 36,92 EUR za Zdravstveno 

zavarovanje in zavarovanje za poškodbe. Prispevek se plačuje do 20. v mesecu za predhodni 

mesec, obračuna pa ni potrebno pošiljati. 

Ostale zahteve so enake kot pri polnem s.p.- ju. 

Kako popoldanski s.p. vpliva na našo dohodnino, bomo najlažje razumeli iz spodnjega primera. 

Najprej poglejmo, kako je z dohodnino iz našega rednega delovnega razmerja. 

V celem letu smo imeli 20.000,00 EUR bruto dohodka, od tega smo plačali 4.420,00 EUR 

prispevkov in 2.290,80 EUR akontacije dohodnine. Prispevke in akontacijo dohodnine nam je 

že delodajalec odvedel od plače. Pri obračunu dohodnine nismo nič doplačali (glej 

Razpredelnico 1). 

Razpredelnica 1: Primer obračuna dohodnine iz rednega delovnega razmerja 

vrsta dohodka dohodek prispevki akontacija dohodnine 

1100 dohodki iz delovnega razmerja   20.000,00         4.420,00                                2.290,80    

2000 dohodek iz dejavnosti               -                                             -      

skupaj   20.000,00         4.420,00                                2.290,80    

    

    
skupaj dohodki   20.000,00      
skupaj prispevki     4.420,00      
splošna olajšava     3.500,00      

odmerjena dohodnina     2.290,80      
plačana akontacija     2.290,80      

razlika               -        

 

Pa vzemimo primer, da smo imeli z našo popoldansko dejavnostjo 4.000,00 EUR dobička, od 

tega smo plačali 640,00 EUR akontacije dohodnine iz naslova dejavnosti. Čeprav smo 

akontacijo dohodnine že plačali, tako iz naslova plač (to so nam že pri plačah odvajali), kot tudi 
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iz naslova naše dopolnilne dejavnosti, moramo po obračunu dohodnine še vedno doplačati 

400,00 EUR, kot je razvidno iz razpredelnice 2.  

 

Razpredelnica 2: Primer obračuna dohodnine iz rednega delovnega razmerja in dohodka iz 

dejavnosti 

vrsta dohodka dohodek prispevki akontacija dohodnine 

1100 dohodki iz delovnega razmerja   20.000,00         4.420,00                                2.290,80    

2000 dohodek iz dejavnosti     4.000,00                                    640,00    

skupaj   24.000,00         4.420,00                                2.930,80    

    

    
skupaj dohodki   24.000,00      
skupaj prispevki     4.420,00      
splošna olajšava     3.500,00      

odmerjena dohodnina     3.330,80      
plačana akontacija     2.930,80      

razlika       400,00      

 

Zakaj pride do tega, pa imamo razloženo v našem Računovodskem kotičku.  

Naj tukaj navedem le par osnovnih zadev o dohodnini, za lažje razumevanje dohodnine. 

Kaj je dohodnina? 

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. 

Z dohodnino se obdavčujejo: 

• dohodek iz zaposlitve 

• dohodek iz dejavnosti 

• dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 

• dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice 

• dohodek iz kapitala 

• drugi dohodki 

Kako in kdaj plačujemo akontacijo dohodnine? 

Akontacijo dohodnine načeloma plačamo ob izplačilu posameznega dohodka. V največ 

primerih opravi plačilo akontacije dohodnine plačnik davka (to je izplačevalec dohodka - naš 

delodajalec) v obračunu davčnega odtegljaja (npr. akontacijo dohodnine od plače obračuna in 

plača delodajalec, ki je izplačal plačo). 

V primerih, ko dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka (izplačevalec je npr. fizična oseba ali 

pa gre za dohodek iz tujine), akontacijo dohodnine ugotovi davčni organ na podlagi napovedi 

davčnega zavezanca. Rok za vložitev napovedi je odvisen od vrste izplačanega dohodka. 
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Zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, izračunava akontacijo 

dohodnine sam v davčnem obračunu, ki ga mora predložiti davčnemu organu najkasneje do 

31. marca tekočega leta za preteklo leto, to velja tudi za dopolnilno dejavnost. 

Dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, se vštevajo v letno 

davčno osnovo, pri čemer se med letom plačane akontacije dohodnine odštejejo od 

odmerjene dohodnine na letni ravni. Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo. 
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5. SE NAM SPLAČA BITI NORMIRANEC? 

Najprej si poglejmo, kdo so normiranci. 

Normiranec je podjetnik (lahko s.p. ali pa d.o.o.), ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi 

normiranih odhodkov. To je odhodkov, ki nam jih država prizna kot odhodke v določenem 

procentu. 

Odločitev o tem, ali bomo ugotavljali davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in 

odhodkov ali normiranih odhodkov, moramo sprejeti že pri registraciji podjetja. Ta odločitev 

pa že vpliva na odmero akontacije dohodnine, ki jo bomo plačevali med letom. 

Pa pojdimo po vrsti. Da se bomo pravilno odločili ali biti normiranec ali ne, moramo pravilno 

razumeti, kaj normiranstvo »potegne« za sabo. 

Najprej poglejmo pogoje, ki jih moramo izpolnjevati, da smo lahko normiranci. Letni promet 

ne sme presegati 100.000 EUR, pa še to pod pogojem, da imamo eno zaposleno osebo za polni 

delovni čas za vsaj 5 mesecev. Kot zaposlena oseba se šteje tudi samostojni podjetnik, ki je 

polno zavarovan, torej, če je navadni s.p. Podjetnik s popoldanskim s.p., pa mora imeti vsaj 

eno zaposleno osebo za polni delovni čas za obdobje vsaj 5 mesecev. Isto velja za d.o.o. 

Do višine 50.000 EUR letnega prometa, pa pogoja o zaposleni osebi ni. 

Davčna osnova, od katere se plačuje davek (davek na dohodek iz dejavnosti pri s.p. oziroma 

davek od dohodka pravnih oseb pri d.o.o.) se izračuna po formuli prihodki – odhodki. Odhodke 

v podjetju, ki davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih odhodkov, predstavljajo vsi 

stroški, potrebni za opravljanje dejavnosti (od najema poslovnih prostorov, elektrike, 

interneta, telefona, porabljenega materiala ter ostalih storitev, potnih stroškov in poslovnih 

kosil, plač oz. obračun prispevkov za socialno varnost), medtem ko normiranec takšnih 

stroškov ne uveljavlja, saj so avtomatično priznani v višini 80 % vseh prihodkov. 

Torej, če imamo izpolnjen pogoj o višini letnega prometa, lahko uveljavljamo normirane 

odhodke v višini 80% letnega prometa (trenutna zakonodaja). Davčna stopnja je 20% in je  npr. 

v primeru popoldanskega s.p. dokončna.  

Primer izračuna davka (za s.p.) – razpredelnica 3: 

Razpredelnica 3: Primer izračuna davka za s.p. (normiranec) 

Kategorija Znesek 

Letni promet 50.000,00 € 

Normirani odhodki 80% 40.000,00 € 

Osnova za izračun davka 10.000,00 € 

Davek 20% 2.000,00 € 

  

 



 

www.tatjanabrumat.si 
 

12 

V primeru, ko imamo 50.000 EUR letnega prometa, plačamo 2.000 EUR davka in ta je 

dokončen. Ne moremo pa uveljavljati na to davčnih olajšav, kot so olajšave za nakup osnovnih 

sredstev, za pokrivanje izgub, olajšav za raziskave in razvoj,… 

Ali mora normiranec voditi računovodstvo? 

Velikokrat slišim, da se splača biti normiranec, ker ni potrebno voditi računovodstva. Pa je to 

čisto res? Tako enostavno pa le ni. 

Res je, da zakonodaja ne predpisuje obveznega vodenja poslovnih knjig, ker je možnost 

ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, vendar je potrebno voditi 

določene evidence. 

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo 

dejavnost (za s.p.) določa, da lahko normiranci vodijo le evidenco izdanih računov in evidenco 

osnovnih sredstev. 

Nekateri normiranci, npr. trgovci, gostinci ipd., morajo voditi tudi druge evidence, v kolikor to 

zahtevajo posebni predpisi s področja njihove dejavnosti. 

Do 15. v mesecu pa morajo oddati obračun prispevkov ter obračun plač, če imajo zaposlene. 

Do 20. v mesecu pa plačati prispevke. Če so zavezanci za DDV, morajo oddajati obračune DDV 

in voditi evidence, ki so za to predpisane. Pripraviti morajo davčni obračun do 31.3. za preteklo 

leto ter izračunati akontacijo dohodnine.  

Pravne osebe, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, morajo kljub 

vsemu na podlagi Zakona o gospodarskih družbah še vedno voditi poslovne knjige. Za d.o.o. 

glede vodenja poslovnih knjig ni nobene razlike. 

V kolikor ima normiranec osnovna sredstva je potrebno poleg evidence osnovnih sredstev 

obračunavati tudi amortizacijo. Amortizacijo je potrebno obračunavati, ker lahko v prihodnosti 

podjetnik izgubi status normiranca in začne ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih 

prihodkov in odhodkov. V tem primeru je potrebno imeti v poslovnih knjigah realno stanje 

neodpisane vrednosti osnovnih sredstev. 
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6. POSLOVNI NAČRT – DA ALI NE? 

Preden se spopademo z dilemo, ali je smiselno pisati poslovni načrt ali ne, poglejmo kaj sploh 

je poslovni načrt. 

Poslovni načrt je pisni dokument, kjer podjetnik načrtuje svojo poslovno aktivnost od ideje do 

podjetja in končnega rezultata – dobička. 

Vsebina poslovnega načrta ni zakonsko predpisana, niti sam poslovni načrt ne opredeljuje 

noben zakon. Vendar naj bi poslovni načrt vseboval vsaj naslednja poglavja: 

 

• Povzetek poslovnega načrta 

• Predstavitev proizvoda oz. storitve, podjetja in panoge 

• Raziskava in analiza trga 

• Načrt trženja 

• Kadri in organizacija 

• Razvoj izdelka ali storitve 

• Poslovni proces in proizvodni viri 

• Terminski načrt 

• Kritična tveganja in problemi 

• Finančni načrt za naslednjih 5 let 

• Pridobitev finančnih sredstev 

 

Za izdelavo takega kompleksnega poslovnega načrta so na spletu na voljo različni programi, ki so 

dostopni tudi brezplačno. 

Komu pa je poslovi načrt namenjen? 

Uporabnikov poslovnih načrtov je lahko več. Najpomembnejši uporabnik poslovnega načrta bi moral 

biti kar podjetnik sam, saj naj bi mu poslovni načrt služil kot priročnik pri poslovanju. 

Naslednja kategorija uporabnikov poslovnega načrta so vlagatelji. Vlagatelji prispevajo kapital v 

zameno za solastništvo, zato so še toliko bolj pozorni na delovanje podjetja. Zanima jih značaj 

podjetnika, njegova naklonjenost sodelovanju vlagateljev pri vodenju podjetja. Ker vlagatelje zanima 

predvsem visoka stopnja donosnosti, jih bo zanimal finančni načrt za vsaj naslednjih pet let. 

Poslovni načrt je tudi obvezen pri pridobivanju nepovratnih sredstev, subvencij in kreditov s 

subvencionirano obrestno mero. Na podlagi poslovnega načrta in točkovnikov za posamezne sestavine 

poslovnega načrta strokovnjaki odločajo o upravičenosti do pridobitve razpisanih sredstev. 

Pomembna kategorija uporabnikov poslovnega načrta so kreditodajalci. Denar želijo dobiti povrnjen v 

določen času z obrestmi. Zanima jih, če bo nov posel tega zmožen. Zanima jih denarni tok, lastni 

prispevki, zgodovina podjetja.  

Za pripravo poslovnega načrta lahko k sodelovanju pridobimo tudi strokovnjake, ki se ukvarjajo z 

izdelavo poslovnega načrta. To je zelo dobra rešitev, če potrebujemo poslovni načrt za vlagatelje, 

http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Povzetek
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Panoga-podjetje-proizvod-storitev
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Trzna-raziskava
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Nacrt-trzenja
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/kadri-in-organizacija
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Nacrti-oblikovanje-design-in-razvoj
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/poslovni-proces-in-proizvodni-viri
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/terminski-nacrt
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Kriticna-tveganja
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Financni-nacrt
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/pridobitev-financnih-sredstev
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nepovratna sredstva ali za najetje kredita. Ta rešitev je še posebno dobrodošla, če smo komaj na 

začetku podjetniške poti in (še) nimamo izkušenj v izdelavi poslovnih načrtov. 

Kaj pa če smo na začetku podjetniške poti in od nas ne zahteva nihče izdelave poslovnega načrta? Je v 

tem primeru sploh smiselno pripravljati poslovni načrt? 

Moje mnenje je, da je v vsakem primeru najpomembnejši uporabnik poslovnega načrta prav podjetnik 

sam.  

Obliko poslovnega načrta si lahko podjetnik sam izbere, tako, kot njemu najbolj ustreza. Pri pisanju 

poslovnega načrta naj ima v mislih, da je poslovni načrt kot nek načrt podjetniške poti, ki ga pripelje 

do cilja – poslovne rasti in dobička. 

Pisanje poslovnega načrta na začetku podjetniške poti je za podjetnika lahko tudi zelo dragocena 

izkušnja. Pisanje ga prisili, da natančneje razmisli o prihodnosti, bolj natančno pregleda konkurenco oz. 

potrebo na trgu po njegovem izdelku oz. storitvi. Razmisli o finančni strukturi, saj žal brez ustreznih 

financ razvoj in rast podjetja nista mogoča. Natančneje določi strategijo in smernice za rast podjetja. 

Cilji ter strategija za doseganje teh ciljev pa morajo biti obenem tudi dovolj prilagodljivi na spremembe 

v zunanjem okolju. 

Poslovni načrt, ki bi ga podjetnik napisal na začetku podjetniške poti, je lahko zelo kratek in preprost. 

Vsebuje naj željeni cilj, opredeli konkurenco, določi strategijo oz. okvirno pot do cilja. Opredeli 

udeležence v procesu (kadre ter poslovne partnerje). Potrebno pa je narediti vsaj okvirno finančno 

strukturo. 

Zaradi hitro spreminjajočih se okoliščin ga je potrebno stalno obnavljati ter posodabljati. 

Zavedati pa se moramo tudi dejstva, da se s še tako dobrim poslovnim načrtom slaba ideja ne bo 

spremenila v dobro. Po drugi strani, ko imamo dobro idejo, nam tudi nepripravljen ali pa slabo 

pripravljen poslovni načrt te ideje ne bo uničil. 

Poslovni načrt se lahko napiše v kateri koli fazi rasti podjetja.  

Zelo enostaven in konkreten je Canvas model. Vsaj dele tega modela sama uporabljam za vsak projekt.  

Canvas model ali Kanvas poslovnih modelov je v bistvu poslovni načrt na eni sami stani. Sestavljen je 

iz treh delov. Prvi osrednji del je ponudba vrednosti. Kaj je tisto kar ponujamo? Naša osrednja vrednost. 

Kaj je problem, ki ga rešujemo in hkrati kaj je naša rešitev. Desna stran je namenjena temu, da 

ugotovimo, kdo so naši kupci, katere so poti do njih, kakšne odnose imamo z njimi ter kateri so naši viri 

prihodkov. Leva stran je stroškovna. Katere ključne vire, aktivnosti in partnerje rabimo. Ter kakšna je 

struktura naših stroškov. 

Ker na enem listu odgovoriš na konkretna vprašanja, ki pa so tudi temeljna, ti ga prilagam v tej e-knjigi 

kot prilogo. Obvezna naloga – izpolni ga!  Verjemi, zelo dobro izkoriščen čas. Ko si pazljivo odgovarjaš 

na vprašanja, se ti marsikaj razjasni.  
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7. ŠE NEKAJ POGOSTIH VPRAŠANJ MLADIH PODJENTIKOV 

 

TRR, katera banka in ali je potrebno imeti ločen račun, če si s.p.? 

Bank je eno malo morje. In skoraj vsaka banka ponuja neke ugodnosti za nova podjetja. Ali pa ponuja 

prvo leto vodenja brezplačno. Pa brezplačno prvo leto kreditne kartice.  

Najprej si odgovorimo na vprašanje če lahko samostojni podjetnik ima samo en transakcijski račun. 

Ja, lahko. Ni več zakonske omejitve, ki bi zahtevala ločen poslovni in osebni račun. Sama pa ti toplo 

priporočam dva ločena računa. Da boš točno vedel, kaj je denar podjetja in kaj je tvoj osebni denar. Če 

boš imel le en račun, se ta pomembna informacija hitro zamegli. 

Vodenje poslovnega računa je dražje od osebnega. To je dejstvo. Vendar kljub vsemu še vedno 

vztrajam pri tem, da ni pametno imeti skupen račun za posel in za osebno rabo. 

Nekatere banke zdaj ponujajo pakete 2 za 1. Ko za ceno poslovnega računa, dobiš še osebni račun. 

Skratka, malo se pozanimaj, katera banka ti ponuja najugodnejšo storitev. 

Pri tem pa kratko opozorilo. Marsikaterega podjetnika sem že srečala z miselnostjo, da bo vsako leto 

menjal banko, ker ponuja večina bank prvo leto brezplačno. Vsaka banka pa ima tudi stroške zaprtja 

računa! 

In še besedica o kreditni kartici. Zelo mikavno je reči na banki ja, seveda, tudi kreditno kartico. Če je že 

prvo leto brezplačna članarina. Poleg tega, da drugo leto NI več brezplačna članarina, pomisli, ali res 

mladi podjetnik za svoje poslovanje nujno potrebuje kreditno kartico? Mislim, da ne. 

DDV zavezanec – da ali ne? 

No, tole vprašanje je malo bolj kompleksno in ga ne bova tukaj preveč poglobljeno predelala. 

Če se ukvarjaš s storitvami – dokler nimaš 50.000 prometa v zadnjih 12.mesecih – ni nobene potrebe. 

Če se ukvarjaš s prodajo blaga – potem pa je že za razmisliti, še posebej če sodeluješ predvsem s kupci, 

ki so pravne osebe in DDV zavezanci. 

Ali sploh rabiš računovodjo? 

JA. In to čim boljšega. Zakoni se menjujejo skoraj na dnevni ravni. In če nisi ravno navdušenec nad 

prebiranjem zakonov, to raje prepusti strokovnjakom.  

Če si normiranec, lahko sicer bolj ali manj vse sam delaš, vendar se le dogovori z enim računovodjem, 

da prideš vsake toliko na en pogovor. 

Kako do prepoznavnosti? 

Kakšne cene naj postavim? 

Ali naj delam samo ključne stvari, ki jih znam, ali naj povečam obseg ponudbe? 

Kako naj usklajujem čas za podjetje ter čas za dom in družino, pri tem pa bi rad, da ostane nekaj časa 

še zame? 
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To so vprašanja, ki si jih postavljajo vsi novi podjetniki.  

Na nekaj vprašanj, sem odgovorila v temle priročniku, na vse pa se le ne da.      Na te in še veliko več 

pa v spletni akademiji RECEPT ZA USPEH. 

Vabim pa te, da se nam pridružiš v naši FB skupini Podjetništvo s srcem. Tudi tam lahko postaviš kakšno 

vprašanje, ki te bega. Zelo se bom potrudila, da bom našla odgovor. 

  

https://tatjanabrumat.si/spletna-akademija-recept-za-uspeh/
https://www.facebook.com/groups/1842217805995737
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8. NOTRANJA IGRA USPEHA 

Vsak uspeh je sestavljen iz notranje in zunanje igre uspeha. Zunanja igra je naše strokovno znanje ter 

znanje, ki ga lahko pridobimo v zvezi s poslovanjem podjetja. Nekaj smo ga opisali v zgornjih poglavjih. 

Morda še bolj pomembna pa je naša notranja igra. Naši večni pogovori sami s seboj. Pogovori in 

prerekanja s tistim JAZ, ki ima veliko, srčno željo to idejo izpeljati, ter drugim jaz, ki nas sooča z vsemi 

možnimi preprekami. 

Pa se vrnimo na začetek. K naši ideji.  

Najprej je misel, je ideja. Ta ideja se nam zdi dobra, mi bi radi to idejo razvijali, jo negovali. Ker je naša 

in izvira iz našega srca.  

Potem se pojavijo dvomi. Sem res sposoben to uresničiti? Mar je res podjetništvo zame? Naj poslušam 

tiste, ki mi pravijo, da je težko in raje odneham? 

Kako pravzaprav vem, da sem na pravi poti? Morda ti bodo pomagala spodnja vprašanja. Če je odgovor 

DA, si na pravi poti.       

- Je tvoja ideja res tvoja goreča želja? 

- Je jasna, točno veš, kaj želiš ustvariti oz., kam priti? 

- Je v tej ideji nekaj dobrega tudi za druge?  

- Ali tvoja ideja od tebe terja nenehno rast? 

- Ali tvoja ideja krepi najvišje vrednote? 

To je le nekaj vprašanj, ki ti pomagajo razjasniti dvome, ki se venomer pojavljajo. Ja, ni vedno lahko biti 

podjetnik. So dnevi, ko bi najraje odnehal. Bolj ko rasteš, manj je teh dni. Ker veš, da je to, kar delaš, 

dobro. Dobro zate in za vse udeležene.  

Zato si ob dneh, ko se nam nekaj »zatakne«, poiščemo pomoč. Pomoč v mentorju ali coachu. Verjemi, 

je veliko hitreje in lažje, če imaš nekoga ob sebi, ki ti pomaga v tvojih ne najboljših dneh. Ali pa če si 

čisto preprosto želiš hitreje in varneje naprej. Veliko lažje je iti čez začetniške prepreke z nekom, ki je 

korak ali dva pred tabo. Z nekom, ki verjame vate v trenutkih, ko ti tvoje zaupanje vase in tvojo idejo 

uplahni.  

Sama sem svojo podjetniško pot začela popolnoma brez kakršnih koli podjetniških izkušenj. Brez 

mentorja, brez coacha. Naredila eno morje napak. Je že res, da se na svojih napakah najlažje naučiš, so 

pa daleč najdražje.  

Za konec pa te vabim, da malo pokukaš na mojo spletno stran, FB stran in kot že prej rečeno, da se 

nam pridružiš v FB skupini Podjetništvo s srcem. 

Katerih tematik se lotevam in kaj lahko pričakuješ? 

- Kaj moraš kot podjetnik obvezno vedeti (kaj zahteva država od tebe, na kaj je dobro, da si 

pozoren) 

- Finance in kaj vse vpliva na tvoj denarni tok 

- Organizacija (časa in tudi drugih resursov) 

- Kako določiš pravo ceno in kako tvoj izdelek/storitev prodaš 

Zgoraj našteto je del zunanje igre uspeha. Za vsako od teh pa stoji še naša notranja igra.  
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In preplet ene in druge igre daje tisto pravo celoto.  

Kot podjetnikom nam res ni potrebno žrtvovati enega, na račun drugega. Ni nam potrebno žrtvovati 

na primer časa z našimi dragimi, da lahko dobro delamo. Lahko imamo vse. Če le pristopimo k 

podjetništvu na pravi način.  

Za konec pa ena moja misel. 

V vsakem izmed nas sije zvezda, ki čaka, da zasije v vsem svojem sijaju. Čaka v meni in čaka v tebi. 

 

 


