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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je predstavljen poslovni načrt za ustanovitev brezglutenske 
pekarne. Naloga vsebuje teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je opisana zdrava 
prehrana in povezave z brezglutensko prehrano ter natančneje opredeljen pomen glutena in 
njegove posledice pri bolnikih s celiakijo, intoleranco na gluten in alergijo na pšenico. V 
empiričnem delu pa je predstavljen poslovni načrt z vsemi elementi za ustanovitev in uspešno 
poslovanje podjetja. Vsebina poslovnega načrta je usmerjena v proizvodnjo in prodajo 
brezglutenskih pekovskih izdelkov z lokacijo v Kopru. Z izdelavo poslovnega načrta smo želeli 
ugotoviti donosnost naše ideje in natančneje spoznati ciljne kupce in njihove želje. 

Ključne besede: poslovni načrt, zdrava prehrana, gluten, brezglutenska prehrana, brezglutenska 
pekarna. 

SUMMARY 

In the final project thesis, we present a business plan for gluten-free bakery. The thesis contains 
a theoretical and empirical part. In the theoretical part, a healthy diet is decribed and relations 
to the gluten-free diet, as well as detailed definition of gluten's importance and its consequences 
to people with celiac disease, people with gluten intolerance, and wheat allergy. In the empirical 
part, we present a business plan with all elements for establishment and successful business 
operation of a company. The content of the business plan focuses on production and sale of 
gluten-free baked goods in Koper. By cration of the business plan, we wanted to determine  the 
profitability of our idea and get to know the target customers and their wishes in detail. 

Key words: busniness plan, healthy diet, gluten, gluten-free diet, gluten-free bakery. 

UDK: 005.52:664.655:641.56:616-056.43(043.2) 
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1 UVOD 

Kaj naj jemo, kaj je zdravo, so vprašanja, ki prevladujejo v 21. stoletju. Na voljo pa imamo 
ogromno informacij, vsak prehranski svetovalec svetuje drugače, na voljo je vsak dan nova 
knjiga in hitro ne znamo izluščiti bistva. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti imunsko pogojenih 
sistemskih boleznih, ki samo še otežujejo zgoraj navedena vprašanja. Še posebej ko govorimo 
o celiakiji in brezglutenski prehrani, saj si dandanes ne moremo predstavljati dneva brez 
produktov iz pšenice, rži in ječmena.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Idrizi (2017) opisuje zdravo prehrano kot neizbežno za ohranjanje življenja in zdravja, za telesni 
in duševni razvoj, za doseganje pogojev za delo vseh organov in celotnega organizma. Današnji 
način življenja se pomembno odraža na prehrani, saj se povečuje konzumacija industrijsko 
pripravljene hrane, ta pa vsebuje veliko sladkorja, maščob in soli. Zdrava prehrana pomeni 
sorazmeren vnos hranil in energije (beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe, minerali, vitamini 
in voda). Obstajajo tudi pravila in nasveti, ki se jih moramo držati pri pripravi hrane. Prehrana 
mora biti raznolika in bogata, kar pomeni, da naj uživamo zelenjavo in sadje, ribe, meso in 
žitarice ter mlečne izdelke, piti vodo in zmanjšati moramo vnos sladkorja, soli in nasičenih 
maščob. Neprimerna prehrana je povezana z mnogimi boleznimi in motnjami, med katerimi je 
v svetu najbolj pogosta debelost. Prehrana lahko vpliva na celoten razvoj gospodarstva in ne 
samo na posameznika. 

Veliko ljudi povezuje zdravo prehrano s prehrano brez glutena. Gluten pa je glavna beljakovina 
v pšeničnih zrnih, ki je sestavljena iz gliadinov in gluteninov, lahko pa ga tudi najdemo v ovsu 
in ječmenu. Kruhu in ostalim pekovskim izdelkom iz žit daje elastično konsistenco in 
žvečljivost. Za običajne ljudi ta beljakovina ne predstavlja nobenega problema. Pri ljudeh s 
celiakijo pa se z odzivom imunskega sistema beljakovina odzove toksično in posledično lahko 
resno poškoduje tanko črevo, kar pripelje do slabše absorpcije hranil, neprijetnosti, težav 
zdravstvene narave in v nekaterih primerih tudi raka (Žnidaršič b. l.). 

Brezglutenska dieta je torej za bolnike s celiakijo neizogibna, lahko pa jo uporabijo tudi drugi, 
saj se tako lahko izognejo rafiniranim ogljikovim hidratom in sladkorjem. Taka dieta pripomore 
ljudem s pomanjkanjem energije, saj so za utrujenost takoj po obroku kriva živila bogata z 
glutenom. Nekatere raziskave so tudi pokazale, da brezglutenska dieta pomaga zmanjšati 
simptome povezane z avtizmom. Kot vse ostale diete tudi ta pripomore k povečani izgubi 
maščob, saj poveča število encimov in receptorjev, prav tako pa močno izboljša absorpcijo 
hranilnih snovi, ki so potrebni za zdravljenje in obnovo celic. Izrazito zmanjša tveganje za 
nastanek rakavih in srčno-žilnih bolezni, saj gluten poveča oksidativni stres v celicah in 
odlaganje plakov v žilah (Kravina 2018). 
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Na osnovi tega želimo v zaključni projektni nalogi izdelati poslovni načrt, ki bo omogočal 
ponudbo zdrave brezglutenske prehrane ljubiteljem, predvsem pa osebam, ki so primorane jesti 
brez glutena. Predpostavljamo, da se bo glede na trenutno ponudbo in vsakodnevno povečanje 
povpraševanja na slovenski obali brezglutenska pekarna pokazala kot donosna poslovna 
priložnost. Brezglutenska pekarna bo kupcem ponudila okusne pekovske izdelke in malice po 
dostopnih cenah.  

Podjetje z imenom Pri teti Meti, d. o. o., bo locirano na slovenski obali, natančneje na koprski 
tržnici. Z ustanovitvijo tega podjetje bi radi izboljšali in olajšali življenje vsem s kakršnimikoli 
težavami, ki ji povzroča gluten in osebam z željo po zdravi, naravni in domači prehrani. Hkrati 
pa bi radi spodbudili nov trend, da povečamo okrnjeno ponudbo. 

1.2 Namen in cilj zaključne projektne naloge 

Ključen namen zaključne projektne naloge je napisati poslovni načrt, ki nam bo v pomoč pri 
ustanovitvi podjetja. Prav tako si obširneje želimo proučiti ciljne kupce in ugotoviti njihove 
želje in potrebe po pekovskih brezglutenskih izdelkih. 

Cilji zaključne projektne naloge so naslednji: 
- Predstaviti problematiko dietne brezglutenske prehrane. 
- Predstaviti pomen brezglutenske prehrane za ljudi z intoleranco in alergijo na gluten ter 

bolnikov s celiakijo. 
- Analizirati dejavnike za uspešnost dietnega gostinskega obrata. 
- Analizirati obstoječe in uveljavljene brezglutenske pekarne po svetu in Sloveniji. 
- Ustvariti poslovni načrt za izbrano poslovno idejo, v katerem bomo predstavili ključne 

elemente za ustanovitev podjetja.  

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Za doseganje ciljev v zaključni projektni nalogi smo v teoretičnem delu uporabili sekundarne 
vire podatkov, s pomočjo katerih smo pojasnili temeljne pojme s področja brezglutenske 
prehrane in prispevali k boljšemu razumevanju raziskovalnega problema. 

Empirični del naloge pa vsebuje vse elemente poslovnega načrta, s katerim smo predstavili 
poslovno priložnost in postavili temelje za ustanovitev podjetja s področja ponudbe 
brezglutenskih izdelkov. Poslovni načrt vsebuje opis podjetja in izdelkov, tržno analizo, 
strategijo in management ter finančni načrt. 

V okviru tržne analize smo sestavili vprašalnik za anketiranje ciljnih kupcev. Anketo smo 
objavili na Facebookove strani Slovenskega društva za celiakijo, da smo preverili izvedljivost 
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in donosnost izbrane poslovne ideje ter pridobili podlago za natančnejši izračun prihodkov in 
odhodkov v finančnem načrtu.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavke: 
- Obalno-kraška regija je brez ponudbe svežih brezglutenskih pekovskih izdelkov. 
- Ljudje niso množično seznanjeni z brezglutensko prehrano. 
- Predsodki širše množice ljudi o brezglutenskih izdelkih, kar je posledica visokih cen teh 

izdelkov v trgovskih verigah. 
- Predpostavljamo, da bo po koronakrizi zanimanje po zdravi prehrani poraslo. 
- Najbolj optimalni čas obratovanja pekarne je v jutranjih urah do zgodnjega popoldneva. 

Omejitve: 
- Raziskava je bila omejena na ljudi, ki že poznajo brezglutensko prehrano. 
- Zbiranje podatkov je bilo omejeno na anketo, ki je bila izvedena v spletni obliki. 
- Načrtovanje temelji na naših ocenah in predvidevanjih ter zajema obdobje prvih treh let od 

začetka poslovanja.  
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2 ZDRAVA IN BREZGLUTENSKA PREHRANA 

Zdravo prehrano si vsak posameznik razlaga po svoje, zato bomo v nadaljevanju razložili pojme 
in dileme povezane z izbranim področjem, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjem ustvarjanju 
poslovnega načrta. 

2.1 Opredelitev zdrave prehrane 

Hrana in prehrana sta pri ljudeh zelo pomembni. O hrani razmišljamo tudi takrat, ko je ne 
konzumiramo, študije so pokazale, da vsak posameznik več kot 200 krat na dan razmišlja, kaj 
bi jedel, kar predstavlja več kot tretjino naših vsakodnevnih misli. Po svoje je to razumljivo, saj 
je hrana za ljudi življenjskega pomena, vendar prehranjevanja si ne predstavljamo samo kot 
biološko funkcijo, ampak to radi počnemo, še posebej v družbi. Dandanes pa se kultura 
prehranjevanja nekoliko spreminja, največji razlog za to je čezmerna telesna teža in s tem 
povezana debelost, kar je posledica našega okolja, ki je nasičeno s poceni visoko kalorično 
hrano, ki je pripravljena v zelo hitrem času (de Ridder idr. 2017). 

Hitro prehrano lahko na kratko opišemo kot nezdravo, saj vsebuje veliko sladkorja in maščob, 
kar poveča energijsko vrednost obroka, hkrati pa ne vsebuje mineralov, vitaminov in 
prehranskih vlaknin. Posledice take prehrane so lahko različne srčno-žilne in sladkorne bolezni, 
kar je posledica pogostega uživanja sladkorjev in predvsem slabih maščob, kot so nasičene, in 
transmaščobe (Dovjak 2011). 

Nasprotje hitre nezdrave prehrane je uravnotežena in raznolika prehrana ter ustrezna prehrana, 
ki blagodejno vpliva na naše zdravje in nima večjih škodljivih učinkov na naše telo si razlagajo 
de Ridder idr. (2017) in nadaljujejo, da nenasičene maščobe, polnozrnate žitarice, stročnice, 
oreščki in ribe pripomorejo k zdravi prehrani, kar je tudi potrdilo triintrideset držav sveta z 
vzpostavitvijo uradnih prehranskih smernic. 

Garnett, Appleby in Balmford (2014) govorijo o ustrezni prehrani, saj je pomemben tudi način 
pridelave živil, kar posledično pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolja. Že nekaj časa je v 
ospredju ekološka pridelava živil, ki jih urejajo ekološki standardi, pri katerih je prepovedana 
oziroma zmanjšana uporaba pesticidov in umetnih gnojil, ter v živinoreji omejena uporabo 
antibiotikov. 

Enemon (2015) za lažje razumevanje ustrezne in zdrave prehrane opredeljuje 6 kategorij 
zdravega prehranjevanja, ki temelji na tezi, da smo ljudje vsejedi in uživamo živila, ki so nam 
dostopna. Te kategorije so: 

- Raznolikost: 

Raznoliko prehrano lahko imenujemo tudi pravilna prehrana, saj taka prehrana vsebuje vsa 
hranila iz različnih skupin živil, kot so beljakovine, maščobe in ogljikovi hidrati, ki telesu 
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zagotavljajo energijo. Med naštetimi pa ne smemo pozabiti na mikro hranila, kot so vitamini, 
minerali in tekočina (Gluhek 2015).  

Enemon (2015) dodaja, da uživanje take prehrane omogoča konzumacijo različnih živil, s čimer 
se izognemo monotoni in pusti prehrani, kar posledično preprečuje razvoj različnih bolezni. 

- Zadostnost: 

Z zadostnostjo zadostimo potrebe po energiji ter mikro in makro hranilih. Enemon (2015) kot 
primer navaja popolno vegansko prehrano, ki nasprotuje zadostnosti. Živilom rastlinskega 
izvora primanjkuje nekaj glavnih hranil za razvoj zdravega telesa, kot je na primer vitamin B12. 
Primanjkljaj vitamina B12 v telesu lahko privede do nepopravljivih nevroloških motenj, če 
dieta ni strokovno in ustrezno načrtovana. 

- Uravnoteženost: 

Pri uravnoteženi prehrani moramo paziti, da je vnos hranilnih snovi zadosten in da zadostimo 
vsem potrebam našega telesa. Glede na starost in telesno aktivnost se razmerje med potrebnimi 
hranili za zdravo telo spreminja (Enemon 2015). 

- Nadzor nad energijo: 

Za ohranjanje telesne teže je treba zaužiti toliko energije, kot jo porabimo. V primeru, da želimo 
izgubiti telesno težo, moramo zaužiti manj energije. Za pridobitev telesne teže pa treba zaužiti 
več energije, kot je, porabimo (Enemon 2015). 

- Hranilna gostota: 

Hranilna gostota nam pove kolikšno vsebnost energije smo zaužili v primerjavi s hranili, kar je 
najpomembnejše, ali se hočemo zdravo prehranjevati, saj cilj zdrave prehrane je, da zaužijemo 
veliko hranilnih snovi in pri tem nadzorujemo vneseno energijo (Enemon 2015). 

- Zmernost: 

Pri izbiri živil moramo biti pozorni na zmernost, saj pri zdravih ljudeh brez alergij ni ovir. Vsak 
si lahko vsake toliko privošči, kaj sladkega ali mastnega in pri tem ne bo nič narobe. Razlog, ki 
povzroči živilo nezdravo je v kakšni količini ga zaužijemo. Enemon (2015) zmernost opiše s 
primerom vode. Kot je vsem znano, je voda nujno potrebna za preživetje, saj je človeško telo 
sestavljeno iz približno 70 % vode. Količina vode, ki jo moramo dnevno vnesti v telo je odvisna 
od vsakega posameznika in njegove aktivnosti. Če zaužijemo preveliko količino vode, je lahko 
smrtno nevarno. 
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2.2 Opredelitev glutena in brezglutenske prehrane 

Ravno gluten in vpliv njegovih lastnosti na človeško telo so razlogi, da je brezglutenska 
prehrana v zadnjih letih postala pravi trend. Zato bomo v nadaljevanju opisali oboje in 
predstavili nekaj prednosti in slabosti te prehrane. 

2.2.1 Gluten 

Gluten je beljakovina, ki je v nekaterih žitaricah. Kot na primer pšenica, rž, ječmen in oves. 
Moke iz naštetih žitaric so odlične za pekovske izdelke in testenine, saj jim gluten omogoča 
elastičnost, sposobnost vzhajanja in gnetljivost. Prav tako zadržuje vlago, kar omogoča daljšo 
svežino izdelka. Prav zaradi teh lastnosti so to beljakovino raziskali med prvimi že leta 1745, 
ko jo je preučeval italijanski kemik Bartolomeo Beccari. Ta beljakovina je med drugim 
sestavljena iz glutenina in gliadina, ki sta sestavni del skladiščne skupine beljakovinskega 
žitnega zrnja (slika 1). Ta skupina pa se deli še na nekatere beljakovine, ki se razlikujejo glede 
na topnost v vodi. Prav zaradi te lastnosti glutenu pravijo tudi lepek, saj če moko, ki vsebuje 
gluten, spiramo z vodo, dobimo lepljiv beljakovinski kompleks (Shewry in Halford 2002, po 
Jakopič Hanc 2018). 

 

Slika 1: Sestava glutena 

Vir: Kensas Wheat Commissino 2014. 

Za gliadine je značilno, da so zelo imuni na črevesno, pankreatično, želodčno in črevesno 
presnovo, zaradi katere imajo lahko nekateri pri prebavi glutena resne težave, ki povzročajo 
različne bolezni. Gliadine lahko najdemo samo v pšenici. V drugih žitih se imenujejo nekoliko 
drugače. Hordeini so v ječmenu, avenini v ovsu in sekalini v rži. Ne glede na ime vse te 
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beljakovine pri bolniku s celiakijo spodbudijo različne simptome in imunske reakcije 
(Biesiekierski idr. 2017, po Renko 2018). 

Gluten lahko najdemo tudi v drugih živilih in ne samo proizvodih iz moke. Vključujejo ga kot 
dodatek, za okus in izboljšavo teksture. Zato ga lahko izsledimo v predelanih mesnih izdelkih 
in v mesnih nadomestkih namenjeni vegetarijancem, ter zaradi zgoščevalne funkcije v 
sladoledih, bombonih in raznih omakah in prelivih. Kar je slaba novica za vse, ki se morajo 
izogibati glutenu, saj se lahko gluten skriva v kateremkoli živilu (Kissing Kucek idr. 2015, po 
Renko 2018). 

2.2.2 Brezglutenska prehrana 

Casar (2012) trdi, da brezglutenska prehrana mora biti enako zdrava in hranilno bogata, kot je 
navadna prehrana za vse ostale ljudi. Prav tako velja pravilo, da ne smemo jesti presladko, 
preslano in premastno. Vendar ne glede na vse je brezglutenska prehrana obvezna za skoraj 6 
% celotne svetovne populacije, bodisi zaradi alergije na žito ali celiakije (Bardella, Ellia in 
Ferretti 2016; Sapone idr. 2012, po Jakopič Hanc 2018). 

Strawbridge (2013) pojasnjuje, da izogibanje glutenu ni samo opustitev nekaterih tradicionalnih 
živil, kot so kruh, testenine in celo pivo, ampak se gluten lahko skriva v številnih živilih, v 
katerih ga sploh ne bi pričakovali. Prav zaradi tega so nekatera živila, prilagojena dietnim 
predpisom, ki jih imenujemo dietna živila. Pri slednjih morajo proizvajalci paziti na določene 
smernice, ki jih lahko najdemo v zakonu o živilih. Z upoštevanjem smernic lahko proizvajalci 
na embalaži uporabljajo razpoznavni znak »prečrtan žitni klas« (slika 2), ki zagotavlja 
odsotnost glutena, kar pa ima tudi eno slabost, saj so taka živila zaradi upoštevanja vseh pravil 
tudi do tri krat dražja od običajnih (Hiller 2003, po Pocajt 2013). 

 

Slika 2: Prečrtan žitni klas - simbol odsotnosti glutena 

Vir: Nieburg 2012. 



 

 9 

Na srečo je veliko živil že po naravi brez glutena, zato jih lahko pri brezglutenski prehrani ljudje 
brez kakršnega koli strahu uživajo. Tako lahko brez problema pri obrokih pšenico zamenjajo 
riž, koruza, ajda, krompir in stročnice. Ne smemo pa pozabiti na sadje, zelenjavo ter oreščke, 
ki so popolnoma čisto živilo, kar se tiče glutena (Catassi 2006, po Šućurović 2011). 

Kot večina diet, ko eno ali več živil izločimo iz jedilnika, se pojavi kakšen primanjkljaj v 
hranilih ali pa se prehranjujemo neuravnoteženo, kar je zelo pomembno za zdravo prehrano. Z 
brezglutensko dieto se poveča zaužitje maščobe, da bi lahko nadomestili ogljikove hidrate, 
katerih pojemo manj, zaradi prepovedi različnih žit. Prav tako se poveča konzumiranje 
beljakovin iz mesa, jajc in rib. Pri proizvodnji pekovskih brezglutenskih izdelkov se pogosto 
dodajajo z maščobo bogate sestavine, prav zato ima veliko takih živil visok glikemični indeks, 
zlasti pecivo, da pridobi okus. Na temelju zmanjšanja vlaknin pa se tudi poviša količina 
zaužitega krompirja in riža, ki ima prav tako visok glikemični indeks (Babio idr. 2017; Bardella, 
Ellia in Ferretti 2016; Berti idr. 2004; Zuccotti idr. 2013, po Jakopič Hanc 2018). 

Prehranske vlaknine so rastlinskega izvora, ki predstavljajo za človeka neprebavljiv ogljikov 
hidrat. Kljub nezmožnosti prebave prehranskih vlaknin, imajo dragoceno vlogo pri vzdrževanju 
zdravja, saj se črevesne bakterije hranijo z vlakninami in jih pretvorijo v omega-3 maščobne 
kisline, katere so glavne za vzdrževanje imunske odpornosti. Prav zato morajo bolniki s 
celijakijo in vsi ki se prehranjujejo z brezglutensko prehrano povečati vnos oreščkov in semen, 
ter sadja in zelenjave, ki so prav tako polni prehranskih vlaknin (Lavrinec 2009, 5, po Casar 
2012). 

Jakopič Hanc (2018) našteva še nekaj mikrohranil, ki jih v brezglutenski prehrani primanjkuje 
in to so železo, kalcij, magnezij in ostali minerali, ter vitamini B kompleksa in vitamina D. 

Brezglutenska dieta je predvsem za bolnike s celiakijo velikega pomena, saj se v primeru kršitve 
lahko kratkoročno pripetijo različne prebavne težave. V primeru dolgoročnega neupoštevanja 
brezglutenske prehrane pa se lahko razvijejo številne hude bolezni, kot to nekatere avtoimunske 
in maligne bolezni, ter osteopatija. Raziskave so pokazale, da neupoštevanje diete povzroča 
vnetne spremembe na sluznici tankega črevesa, kar lahko vodi do malignih in nemalignih 
zapletov. Kršitve pa lahko vodijo tudi do slabokrvnosti, saj se zmanjša absorpcija hranil iz 
tankega črevesa, kar privede do nizkega železa v krvi. Prav tako povezano z absorpcijo je 
osteoporoza, saj se pojavijo težave s trdnostjo kosti, kar je razlog zmanjšanja kostne mase 
(Green in Jones 2006, po Vidovič 2019). 

Šešok (2016) dodaja, da se kršitev brezglutenske diete lahko pokaže tudi na ščitnici, saj se tako 
ustvarijo protitelesa proti glutenu, katera sprožijo proizvodnjo protiteles proti ščitničnemu 
tkivu. Razlog pa je, da sta zgradba mulekule glutena in mulekula žleze ščitnice zelo podobni. 
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2.3 Celijakija, intoleranca in alergija na pšenico 

Bolezen celiakija je bila na začetku 21. stoletja zoperstavljena s strani zdravnikov, predvsem 
zaradi maloštevilnih primerov izven Evrope. Zadnjih nekaj let je postala bolezen dokaj aktualna 
in zdravniki so ji začeli posvečati dosti več pozornosti. Predvsem je postala popularna 
brezglutenska dieta, ki jo v svojo prehrano vključuje vse več posameznikov, tudi tisti, ki nimajo 
težav z glutenom povezanimi boleznimi. Prav zato je prodaja brezgutenskih izdelkov velika 
poslovna priložnost. Na žalost celiakija ni edina bolezen, ki jo povzroča gluten, poznamo še 
alergijo na pšenico in intoleranca oziroma imunski odziv na gluten. Vse tri bolezni ob zaužitju 
glutena povzročajo podobne motnje v prebavi, kot so driska, bruhanje, napihnjenost in nihanje 
razpoloženja. V primeru, da se motnje ponavljajo pa se pojavi črevesna in sistemska poškodba 
v organizmu (Hallert idr. 2002, po Renko 2018). 

2.3.1 Celiakija 

Celiakija je avtoimuna prebavna bolezen tankega črevesa, ki doleti posameznika z gensko 
predispozicijo. Glavna naloga tankega črevesa je prenos hranil v kri, katera je ob uživanju 
glutena omejena (Hiller 2003, po Casar 2012). Četudi je vnos glutena minimalen, povzroča v 
tankem črevesju imunsko reakcijo, kar vodi do kroničnega vnetja, ki posledično prizadane 
površino sluznice (slika 3) in povzroči težave, ki se od posameznika do posameznika lahko 
razlikujejo. Gladko absorpcijsko površje skoraj do popolnosti onemogoča absorpcijo hranil in 
povzroča slabo oziroma neuravnoteženo prehranjenost in padec odpornosti, zato so bolniki s 
celiakijo pred odkritjem le te slabokrvni in suhljati (Dolinšek 2008, 6, po Casar 2012).  

 

Slika 3: Površina sluznice 

Vir: Društvo Celiac b. l. 



 

 11 

Najpogosteje se bolezen odkrije že v otroštvu. S posodobitvijo diagnostičnih metod je v porastu 
tudi diagnoza celiakije pri odraslih, ko se odkrije tihe, potencialne in lateralne oblike bolezni. 
Pri dojenčkih se prvi znaki pojavijo po prvem obroku z žitnimi jedmi, s simptomi, kot so 
penasto in smrdeče blato in driska, bruhanje, vetrovi in napet trebušček, slabokrvnost in 
počasno pridobivanje teže. Pri odraslih pa so znaki bolezni nekoliko drugačni in sicer, bolečine 
v trebuhu, slabo počutje, nizka rast, slabokrvnost, ter osteoporoza in različne motnje prebavil 
(Društvo Celiac b. l.). 

Znanstveniki iz Severne Amerike poročajo o povečanju diagnoz celiakije kar za triinštirideset 
krat. Za diagnozo pa je potreba opraviti biopsijo tankega črevesa, ki prikazuje njegovo površino. 
Potrditev biopsije je ključna, saj glede na naravo bolezni, katera je vse življenjska in spremeni 
socialni način življenja ne bi smeli posploševati (Green in Cellier 2007). 

Z možnostjo vse večjega števila opravljenih biopsij in raznimi študijami so odkrili vse več oblik 
celiakije. Ena od takih je tiha oblika celiakije, pri kateri pacienti skoraj nimajo tipičnih 
gastrointestinalnih simptomov, temveč trpijo za zapleti nezdravljene celiakije, kot so razne 
avtoimunske bolezni in kronično utrujenostjo. Poznamo še tipično in atipično obliko celiakije, 
ter potencialno celiakijo (Green in Jones 2006, po Vidovič 2019). V nadaljevnju sledi kratek 
opis celiakije.  

- Tipična oblika celiakije: 

Kaže se vse od milih pa do neznosnih simptomov. Intenzivnost simptomov pa je odvisna od 
poškodbe tankega črevesa. Kadar je črevo zelo poškodovano pride do izgube telesne teže, krčev 
in nastanka intolerance na laktozo (Green in Jones 2006, po Vidovič 2019). 

- Atipična oblika celiakije: 

Za atipično obliko je značilno, da artrofija ali vnetni proces resic v tankem črevesu ne prizadene 
celotnega organa, temveč samo začetni zgornji del. Pacienti s to obliko celiakije imajo 
simptome, kot so dispepsija in refluks, katere v veliki večini zamenjajo za sindrom 
razdražljivega črevesja, kar lahko vodi do večjih zapletov, kot so osteopatija in osteoporoza 
(Dumic 2017). 

- Potencialna celiakija: 

Za potencialno celiakijo je značilno, da bodo posamezniki v prihodnosti oboleli za celiakijo, 
saj krvni testi, ki jih imenujejo serološki testi kažejo pozitiven rezultat na protitelesa, vendar 
sluznica tankega črevesa še ni poškodovana. Tak primer bolezni pa nastopi pri asimptomatskih 
posameznikih (Janša idr. 2017, po Vidovič 2019). 

Edino sprejeto zdravljenje celiakije je vseživljenjska prehranska terapija, ki izloča pšenico, rži 
in ječmen iz prehrane. Nekatere klinične študije kažejo, da oves večina bolnikov prenaša in ga 
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lahko dodajajo v prehrano in s tem izboljšajo splošno kakovost življenja, vendar ni enotno 
priporočljiv (Green in Cellier 2007). 

Izločanje glutena v skoraj vseh primerih klinično izboljša stanje pacienta v nekaj dneh ali 
tednih. Histološko okrevanje pa lahko traja tudi leta, zlasti pri odraslih, kateri imajo sluznico 
tankega črevesa hudo uničeno. V redkih primerih pa lahko otroci, pri katerih se celiakija odkrije 
zelo zgodaj, po prehranski terapiji odpravijo bolezen in se lahko prehranjujejo normalno (Green 
in Cellier 2007). 

Diagnoza celiakije v veliko primerih povzroči dvome in strah, kasneje pa tesnobo. Predelati je 
potrebno veliko podatkov o brezglutenski prehrani in odreči se večini živil na katere smo bili 
navajeni. Prvi stik s celiakijo je izjemnega pomena, saj le tako lahko brez problemov 
premagamo vsakdanje situacije. Celiakija je življenjska sopotnica, katere ne smemo skrivati in 
se je sramovati. 

2.3.2 Neceliakalna občutljivost na glutena 

Neceliakalna občutljivost na gluten ali intoleranca na gluten je novo odkritje. Prve primere so 
odkrili leta 2012, ko so otroci imeli negativne rezultate na celiakijo in alergijo na gluten. V vseh 
primeri pa so bili simptomi enaki kot pri obeh boleznih. Simptomi pa so izginili, ko se je gluten 
odstranil iz prehrane (Mastrototaro idr. 2012, po Renko 2018). 

Veliko pacientov, kadar govorimo o neceliakalni občutljivosti na gluten, sploh ne obišče 
zdravnika, saj se jim stanje takoj izboljša, ko odstranijo gluten iz jedilnika. Simptomi so 
podobni kot pri tihi celiakiji, saj se jih zameša z razdražljivostjo črevesja. Prvo se pojavijo kot 
bolečine v trebuhu, napihnjenost in utrujenost, nato pa slabost, izguba teže ter anemija. V tem 
primeru intolerance pa je pozitivno, da se ne poškoduje sluznic tankega črevesa, kar je znano 
za bolnike s celiakijo (Francavilla idr. 2013, po Renko 2018) 

Vzroki za nastanek in tako hitro povečanje primerov intolerance niso znani, vendar obstaja 
hipoteza, ki obsoja spreminjanje naše hrane. Tradicionalne metode pridelave in obdelave žit se 
razlikuje od današnjega. Prav za tradicionalne metode je značilno kaljenje in uporaba 
fermentacije ter kislih razmer, katere naj bi zmanjšale reakcije povezane z glutenom in celiakijo 
(Fardet 2015, po Renko 2018). 

2.3.3 Alergija na pšenico 

Pšenica je ena od glavnih vzrokov za večino alergij na hrano, kar predstavlja velik problem, saj 
se jo uživa po celotnem svetu in v velikih količinah. Alergija na pšenico je najbolj pogosta pri 
dojenčkih in otrocih (Scibilia idr. 2006). 
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Alergična reakcija na pšenico je imunski odziv na pšenično beljakovino, v veliki večini gre za 
gluten. Za razliko od celiakije in intolerance na gluten so lahko simptomi pri alergiji tudi vidni 
na koži ali povzroča ob prebavnih motnjah tudi dihalne kot je astma. Prav tako se za razliko od 
celiakije sluznica tankega črevesa ne poškoduje, kar je podobno kot pri intoleranci na gluten. 
Za diagnosticirati alergijo je potrebo opraviti krvni ali kožni test (Sapone idr. 2012, po Renko 
2018). 

2.4 Brezglutenski pekovski izdelki 

Dietetična živila so po svetu vse pomembnejša zaradi povečanja genetskih in alergijskih 
bolezni, ter negativnega vpliva okolja. Vodilni strokovnjaki in znanstveniki opozarjajo na 
naraščajoči trend pojavnosti alergijskih in avtoimunskih bolezni, ki so posledica uživanja 
glutena. Edini ukrep, ki učinkuje na motnje povezanih z glutenom je dosledna in dosmrtna 
brezglutenska dieta. Pri tem pa se pojavi problem, saj gluten je najpomembnejši pri proizvodnji 
pekovskih izdelkov, saj dodaja mehkobo in volumen. Običajna praksa pri proizvodnji 
brezglutenskih pekovskih izdelkov je kombinacija naravnega in modificiranega škroba ob 
brezglutenski moki, ki je večinoma iz riža, koruze ali ajde. Za pridobitev željene mehkobe kruha 
pa je potrebno dodati suhi jajčni beljak ali suho sirotko (Semenova, Prikhodko in Drobot 2016). 

Odsonost glutena v pekovskih izdelkih vodi do šibke elastičnosti testa, kar povzroči drobljivost, 
neprivlačno barvo in majhno količino končnega izdelka glede na delež surovin. Prav zaradi teh 
problemov so številne študije poizkušale izboljšati lastnosti brezglutenske moke ter dodatkov, 
ki bi lahko kopirali lastnosti glutena. Predlagani pristopi za pridobitev kar se da podobnih 
pekovskih izdelkov so vsebovali različne brezglutenske moke, koruzni ali krompirjev škrob, 
mlečne sestavine, kot na primer posneto mleko v prahu in sirotko ter gelirno sredstvo ksantan 
gumi. S pravo uporabo naštetih sestavin se lahko brezglutenski pekovski izdelki zelo približajo 
izvirniku, prav tako pa so tudi potrošniki zadovoljni glede teksture in videza (Rai, Kaur in 
Chopra 2018). 

Škrobi, ki ne vsebujejo glutena, kot so krompirjev, koruzni, kvinojin in ajdov škrob, se jih 
uporablja kot sestavino za oblikovanje željenega izdelka, za želiranje in zadrževanje vlage, kar 
pripomore k daljši svežini. Za doseganje vseh pozitivnih lastnosti škroba v pekovskih izdelkih 
pa je pomembna tudi velikost zrn, površina in sestava škroba (Rai, Kaur in Chopra 2018). 

Pšenična moka je tradicionalna sestavina za izdelavo kruha po vsem svetu. Z modernizacijo in 
rastjo želj potrošnikov so proizvajalci pričeli dodajati različne sestavine, da bi hranilno obogatili 
običajno dobrino kot je kruh. Tako lahko danes na trgovskih policah kupimo kruh obogaten z 
beljakovinami, nizkokalorični kruh, diabetični kruh ter kruh z visoko vsebnostjo vlaknin. Eden 
izmed njih je tudi brezglutenski kruh, ki pa ga ne uvrščamo med kruhe z dodatki temveč kot 
osnovno živilo za posameznike, kateri ne prenašajo glutena (Rai, Kaur in Chopra 2018). 
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Rai, Kaur in Chopra (2018) naštevajo nekaj brezglutenskih mok, ki so glede na svoje lastnosti 
zelo različne in omogočajo nadomestitev pšenične moke, kar omogoča posameznikom s 
problemi z glutenom uživanje pekovskih izdelkov: 
- Koruza je bila kot prva uporabljena in je še danes najprimernejši substitut pšenične moke. 

Koruzna moka za razliko od pšenične moke vsebuje beljakovino imenovano zein, ki je 
popolnoma varna za vse posameznike, ki se prehranjujejo z brezglutensko prehrano. Tako 
lahko uživamo proizvode iz koruze, kot so kruh, tortilje, čipsi in krekerji. 

- Riževa moka je zaradi svoje lastnosti neprecenljiva pri peki brezglutenskih izdelkov, saj 
omogoča dobro oblikovanje in je dostopna po celotnem svetu. Riž pa je tudi znan kot živilo, 
ki vsebuje kakovostne in lahko prebavljive ogljikove hidrate. 

- Proso ali prosena moka je nepogrešljiva surovina pri brezglutenski dieti, saj pripomore k 
boljši prebavi, brez povzročitve kakršne koli alergijske reakcije. Prav tako pa proso sprošča 
krajši čas glukozo v primerjavi z rižem ali pšenico. 

Ne glede na omejenost so brezglutenski pekovski izdelki vedno bolj konkurenčni navadnim, 
predvsem zaradi povečanja povpraševanja in s tem tudi ponudbe, ki omogoča vse višje 
standarde, kateri premikajo meje brezglutenske prehrane. Tako lahko danes pripravimo od 
kruha pa vse do tort ne da bi opazili in okusili razliko. 
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3 POSLOVNI NAČRT ZA BREZGLUTENSKO PEKARNO 

V empiričnem delu naloge bomo predstavil izbrano poslovno idejo s pomočjo poslovnega 
načrta, katerega Nunn in McGuire (2010) opisujeta kot najbolj pomemben korak pri ustanovitvi 
novega podjetja. Poslovni načrt ustanoviteljem oziroma lastnikom pomaga razjasniti in se 
fokusirati na idejo. Pomaga lahko pri postavitvi ciljev in merilih za sledenje le teh. Poslovni 
načrt lahko tudi uporabimo kot sredstvo za privabljanje zunanjih vlagateljev, saj jih lahko 
prepriča, da je ustanovitelj prepoznal obsežno poslovno priložnost za rast podjetja. 

S poslovnim načrtom želimo prepoznati priložnosti ustanovitve, razvoja in obstoja prve 
brezglutenske pekarne na obali, za ketero menimo, da je več kot potrebna. Po našem mnenju 
lahko naša ideja ne samo privabi domače potrošnike brezglutenskih izdelkov, ampak lahko tudi 
privabi turiste, kateri se sedaj niso odločili za obisk Kopra in okolice, ker je primanjkovalo 
brezglutenske ponudbe. 

3.1 Opis podjetja 

Primarna dejavnost podjetja z imenom Pri teti Meti, d. o. o., bo proizvodnja in prodaja 
brezglutenskih pekovskih izdelkov. Naša vizija je postati prva izbira brezglutenskih 
potrošnikov, ponujati bolnikom s celiakijo okusne in varne izdelke, za ketere se je vredno 
pripelajti iz celotne Slovenije. Naše poslanstvo pa je izboljšati in popestriti prehrano ljudem s 
posebnimi prehranskimi potrebami. Slika 4 prikazuje logotip podjetja. 

 

Slika 4: Logotip podjetja 

3.1.1 Pravno organizacijska oblika 

Podjetje bo ustanovljeno kot družba z omejeno odgovornostjo, saj gre v tem primeru za hitro 
in enostavno ustanovitev, ter večje zaupanje na trgu. Podjetje bo uvrščeno v prehrambeno 
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industrijo, saj bomo proizvajali več vrst pekovskih izdelkov, pa vse do malic in slaščic. Lastnik 
in ustanovitelj podjetja bo Alan Apollonio. 

Naziv podjetja in kontaktni podatki: 

Pri teti Meti, proizvodnja in prodaja, d. o. o. 

Koper, Pristaniška ulica 2 

Tel: +386 70 000 000 

e-mail: pritetimeti@gmail.com 

Facebook stran: http://www.facebook.com/pritetimeti 

Številka transakcijskega računa pri: 

SKB banka d.d  

SI56 0000 0000 0000 000 

Ustanovitveni kapital 25.000,00 EUR 

IDD št. za DDV: SI 00000000 

Investitor, lastnik in direktor podjetja: Alan Apollonio (100%) 

3.1.2 Načrt ustanovitve podjetja 

Podjetje bo ustanovljeno oktobra 2021 in ga bomo registrirali s pomočjo vstopne točke e-VEM. 
V podjetje bomo v celoti investirali sami v obliki osnovnega kapitala, ki bo znašal 25.000,00 
EUR. 50 % osnovnega kapitala bodo predstavljali stvarni vložki v obliki premičnin, kot so 
aparati za proizvodnjo pekovskih izdelkov in notranje opreme. Dva meseca pred otvoritvijo 
bomo podpisali pogodno za najem prostora, kjer bomo proizvajali in prodajali naše izdelke. 
Takoj ob ustanovitvi pa bomo usposobili Facebook in Instagram profil, da pritegnemo 
pozornost ciljnih kupcev. 

3.1.3 Lokacija in prostori podjetja 

Primerna lokacija je za naše podjetje velikega pomena, saj mora biti pekarna na dosegu roke, 
tako vsem prebivalcem mesta kot tudi zaposlenim v Kopru. Prav zato bomo naše podjetje 
locirali v center Kopra natančneje na koprsko tržnico na naslovu Pristaniška ulica 2, 6000 
Koper. Izbrana lokacija je širše poznana in dostopna tudi ostalim prebivalcem sosednjih občin 
in turistom tako naših kot tudi tujih. 
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Najeti poslovni prostor s površino 30 kvadratnih metrov bomo preuredili sistematično na 
sprejemni prostor, kjer si bodo lahko stranke ogledale naše proizvode in oddale naročilo, ter v 
sklopu sprejemnega prostora še manjši del, da se bodo lahko stranke usedle in pojedle malico. 
V proizvodnem prostoru, kateri bo delno viden strankam bodo vsi potrebni pripomočki in 
aparati za našo proizvodnjo brezglutenskih izdelkov in varno shranjevanje surovin. Celotni 
prostor bo opremljen v vintage stilu, kateri je trenutno zelo popularen in bo sovpadal z našimi 
izdelki. 

3.2 Izdelki 

V naši brezglutenski pekarni bomo ponujali široko paleto brezglutenskih pekovskih izdelkov, 
kateri bodo primerljivi z navadnimi tako po okusu kot tudi izgledu. V našem podjetju se 
zavedamo pomembnosti brezglutenske diete, zato bomo ponujali 100 % varne pekovske izdelke 
za bolnike s celiakijo, intoleranco na gluten ali alergijo na pšenico. 

3.2.1 Opis izdelkov 

V našem podjetju se zavedamo problematike cen in kakovosti zapakiranih brezglutenskih 
izdelkov, ki so trenutno na voljo v trgovinskih verigah. Izdelki imajo dolg rok trajanja, kar 
pomeni, da vsebujejo visoko količino konzervansov, poleg tega pa vsebujejo veliko sladkorja 
in nezdravih nasičenih maščob. Prav zato bomo v naši pekarni ponujali zdrave in cenovno 
dostopne pekovske izdelke, katerim bomo dodali pridih domačnosti. 

Kruh 

Kot brezglutenska pekarna bomo posvečali največ pozornosti brezglutenskemu kruhu. Ponujali 
ga bomo v različnih oblikah in z različnimi tehnikami priprave. Naš paradni konj med kruhi bo 
brezglutenski kruh z drožmi, pri katerem se ne uporablja kvasa, ampak se s fermentacijo moke 
in vode v dolgotrajnem postopku doseže lepo vzhajano in gnetljivo testo, kar je pri 
brezglutenskem kruhu zelo redko. Ponujali ga bomo v več oblikah, kot na primer hlebček, 
žemljice, bagete in ciabatte. Slednje bomo tudi uporabljali za izdelavo različnih vrst sendvičev 
za malico. Za privržence ajdove moke pa bomo ponujali tudi ajdov hlebček narejen iz droži. V 
naši ponudbi pa bo tudi nekaj prostora za navaden brezglutenski kruh, kateri bo tudi nekoliko 
cenejši napram kruhu iz droži, saj je priprava veliko krajša. Ker pa so lastnosti navadnega 
brezglutenskega testa slabše za oblikovanje, bomo ponujali na začetku samo štruce in žemljice. 
S pridobitvijo izkušenj bomo ponudbo navadnega brezglutenskega kruha povečali, če bodo 
seveda zanj zainteresirani naši kupci.   
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Malice 

Za malico bi našim strankam radi ponudili hitre in okusne jedi dveh vrsti. V našem hladilniku 
bomo ponujali hladne malice, ki bodo v večini sestavljene iz vsakodnevno pripravljenih 
sendvičev, kateri bodo iz našega brezglutesnekga kruha z drožmi. Na voljo jih bo več vrst. 
Sendvič s pršutom in mocarelo, šunko, tuno, ter vegetarijanski. Ponudba toplih malic pa bo 
sestavljena iz več vrst brezglutenskih pic, katere bodo prav tako narejene iz droži, ter okusnih 
sirnih in pica burekov, kateri bodo narejeni iz našega brezglutenskega valjanega testa.  

V primeru, da bo veliko povpraševanja po malicah imamo v načrtu, da na našem Facebook 
profilu v jutranjih urah objavimo posebno ponudbo malice, ki se bo vsakodnevno spreminjala 
in glede na povečano prodajo tudi kdaj vrnila ali pa se ustalila v našo stalno ponudbo. Kot 
primer posebne malice pa mislimo ponuditi hot dog, brezglutensko focaccio in različne vrste 
tortilj. 

Peciva 

V naši brezglutenski pekarni bomo ponujali tudi nekaj za sladkosnede. Vsa naša peciva bodo 
narejena na zdrav način z minimalno količino sladkorja in nezdravih maščob. Ponujali bomo 
različne vrste brezglutenskih muffinov, od navadnih čokoladnih pa vse do muffinov z jabolki 
in malinami. V naši ponudbi se bodo znašli tudi sezonski cupcake, kateri bodo marsikatero 
stranko privabili v našo pekarno že zaradi izgleda. Tako bomo poleti ponudili osvežilne 
sladoledne cupcake ali pa jagodne. V zimskem času pa jih bomo okrasili s čokoladno kremo. 
Prav tako v tem času pričakujemo povečano povpraševanje po brezglutenskih domačih 
piškotih, katere bomo prodajali pakirane v paketke. 

Tako kot pri malicah bomo tudi za peciva dnevno objavili na našem Facebook profilu posebno 
ponudbo peciv in tort. Ponujali bomo vse od cheesecake do marmornih kolačev, limoninih rezin 
in sacher tort. V jutranjih urah pa bo vask dan na voljo brezglutesnki rogljiček. 

3.2.2 Analiza konkurenčne ponudbe 

Neposrednega konkurenta naša podjetje nima, saj se sedaj edina brezglutenska pekarna nahaja 
v Murski Soboti, s katero bi si želeli na začetku sodelovati. Posredno pa nam konkurirajo 
trgovinske verige, ki ob svoji stalni ponudbi počasi dodajajo brezgluteske izdelke, vendar so 
zelo dragi in vsebujejo veliko konzervasnev in sladkorja, kar so nam z negativnimi mnenji o 
trenutni ponudbi potrdili naši ciljni kupci. V naši pekrani pa bi radi proizvajali naravne in zdrave 
pekovske izdelke, kateri bodo tudi cenovno dostopni. 

K posrednim konkurentom lahko dododamo tudi posamezne restavracije, ki ponujajo večinoma 
brezglutenske pice, vendar takim ponudnikom več kot dve tretini vprašanih ne zaupa. Problem 
pri takih restavracijah je, da se nikoli ne ve ali je pripravljena jed popolnoma brez glutena, saj 
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se v kuhinji ali obratu prideluje tudi ostale izdelke z glutenom, kar lahko povzroči 
kontaminacijo brezglutenskih izdelkov. Vendar že najmanjša količina glutena lahko sproži 
hude posledice pri bolnikih s celiakijo. 

3.2.3 Tehnologija in oprema 

Naše podjetje v začetni fazi ne bo potrebovalo veliko tehnologije za proizvodnjo, saj bomo 
ciljali na manjšo proizvodnjo z visoko kakovostjo in hkrati lepim izgledom. Poleg tega pa bo 
naš začetni prostor premajhen za masovno proizvodnjo. 

Za proizvodnjo brezglutenskih pekovskih izdelkov bomo potrebovali srednje veliko peč za 
peko kruha in peciva T2, dva Thermomix robota, katera bomo potrebovali tudi za pripravo 
malic in peciva. Z robotom bomo zaradi njegovih lastnosti privarčevali pri nakupu in s 
prostorom, saj ima več kot 12 funkcij od sekljanja pa do kuhanja. Prav tako pa nam bo v veliko 
pomoč pri pripravi brezglutenskega testa, za katerega ni priporočljivo, da se mesi z rokami. Za 
pripravo malic bomo potrebovali še toaster s keramično površino, hladilno omaro za 
shranjevanje surovin, delovno mizo ter enodelno pomivalno korito, da bo v pekarni poskrbljeno 
tudi za čistočo. 

Sprejemni prostor, v katerem si bodo lahko stranke izbrale naše brezglutesnke izdelke, pa bo 
opremljen s pultom, dvema manjšima mizama in stoli za stranke, manjšo hladilno vitrino za 
razstavo peciva, ter večjo za malice. Kruh pa si bodo stranke lahko ogledale na lesenem regalu. 
Seznam naprav in opreme je predstavljen v preglednici 1. 

 Preglednica 1: Seznam naprav 

Naziv naprave ali stroja Količina Predvidena nabavna cena 
Hladilna omara 350L 1 700,00 € 
Peč za peko kruha in peciva T2 1 900,00 € 
Termomix TM5 2 2.200,00 € 
Enodelno pomivalno korito 1 650,00 € 
Delovna miza z drsnimi vrati  1 750,00 € 
Toaster s keramično površino 1 150,00 € 
Hladilna vitrina D285 1 550,00 € 
Nevtralna vitrina model VAC 1 1.000,00 € 
Leseni regal, miza in stoli 1 1.100,00 € 
Pult 1 800,00 € 
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3.2.4 Prihodnji razvoj 

V podjetju bi z nadaljnim razvojem radi razširili ponudbo naših brezglutenskih pekovskih 
izdelkov in s tem ponudili in olajšali sedaj omejene možnosti prehranjevanja našim strankam. 
Prav tako bi radi mogočili razvejitev brezglutenskih pekarn po celotni Sloveniji, saj se trenutno 
edina nahaja v Murski Soboti. Veliko anketiranih je izrazilo željo, da bi omogočili možnost 
dostave naših prekovskih izdelkov, kar bi bila lahko vmesna možnost pred ustanovitvijo novih 
pekarn po Sloveniji. Po anketiranju ciljnih kupcev smo prav tako izvedeli, da si želijo povečanje 
ponudbe brezglutenskih pekovskih izdelkov in izdelkov na splošno, saj menijo da ponudba v 
Sloveniji zaostaja v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. S tem se lahko tudi navežemo 
na možnost razširitve in iz pekarne preusmeriti v celotno brezglutensko trgovino, saj več 90 % 
anketiranih podpira idejo, da lahko kupijo vse brezglutenske izdelke na enem mestu. Prav tako 
pa obstaja možnost povezovanja s trgovskimi verigami in ponudbo naših brezglutenskih 
pekovskih izdelkov na njihovih policah. 

3.3 Tržna analiza 

Za boljše razumevanje trga in naših ciljnih kupcev smo v sklopu analize trga opravili anketo, 
ki jo prilagamo v poglavju prilog (prilogi 1). Analiza rezultatov je prikazana v prilogi 2. Kot je 
bilo opredeljeno v poglavju Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge smo anketo 
objavili na Facebook skupini Slovenskega društva za celijakijo in v skupini Brezglutenski 
izdelki, recepti in nasveti., kjer je večina naših ciljnih kupcev. Z odzivom smo bili pozitivno 
presenečeni, saj smo v zelo kratkem času pridobili skoraj 250 izpolnjenih anket. Anketa je bila 
aktivna od 12. 4. 2021 do 13. 4. 2021 in ob visoki uzeležbi smo bili zadovoljni tudi s 
spodbudnimi sporočili, idejami in odobravanjem za ustanovitev brezglutenske pekarne, kar 
nam je dalo še večji zagon za uresničitev naše zamisli. Prav tako pa smo dobili potrditev, kako 
zelo potrebna je pekarna na trgu z brezglutenskimi izdelki. 

3.3.1 Analiza tržnih segmentov in njihovih potreb 

Ciljna skupina naše brezglutenske pekarne so osebe, katerim je bila diagnosticirana celiakija 
ali pa jim prehranjevanje z glutenom povzroča prebavne težave. Zaradi tega ne bomo starostno 
ciljali na naše kupce, saj se pri nekaterih lahko diagnosticira celiakija takoj ob rojstu nekaterim 
pa v osrednjih letih življenja ali še kasneje. 

Primarno bomo osredtočeni na obalno-kraško regijo s 115.613 prebivalci (SURS 2019). 
Točnega podatka, koliko prebivalcev v tej regiji ima celiakijo nismo našli, zato bomo upoštevali 
statistični podatek, da imata v Evropi ena do dve osebi na 100 ljudi celiakijo (Slovensko društvo 
za celiakijo 2021), kar bi v naši ciljni regiji znašalo približo 1.500 prebivalcev. 

V podjetju smo se odločili, da bomo probali z našimi brezglutenskimi pekovskimi izdelki 
privabiti dva popolnoma različna segmenta kupcev. Glavni segment kupcev, od katerega 
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pričakujemo 65 % našega celotnega prihodka, smo tudi anketirali in ugotovili, da bi v primeru 
ustanovitve brezglutenske pekarne obiskovali le to nekaj krat na teden, nekateri pa celo vsak 
dan. 

Skupine tržnih segmentov: 

- Osebe, katerim gluten povzroča težave: 

Kot smo v teoretičnem delu naloge napisali, gre za bolnike s celiakijo, intoleranco na gluten ali 
alergijo na pšenico. Glavn cilj te skupine je varnost in zanesljivost brezglutenskega 
prehranjevanja, katero jim ne bo povzročalo zdravstvenih težav. Prav tako pa si želijo okusne, 
cenovno dostopne in zdrave prehrane. Skupini bodo tako ponujeni vsi naši izdelki, pričakujemo 
pa največje povpraševanje po kruhu. 

- Osebe, katere zanima brezglutenska prehrana: 

V tej skupini gre predvsem za osebe, katere bodo iz zanimanja obiskale našo brezglutensko 
pekarno. Cilj te skupine pa je predvsem sprememba načina prehranjevanja, želja po dobrem 
počutju in prehrana brez slabe vseti. Ponujeno pa jim bo predvsem pecivo, kot so na primer 
muffini in cupcake, kateri jih bodo pritegnili že zaradi izgleda, ter razne brezglutenske žemljice 
in bagete. 

3.3.2 Strategija za tržne segmente 

Strategijo za glavne segmente kupcev, ki predstavljajo osebe, katerim gluten povzroča težave, 
smo pripravili na osnovi izpolnjenih anket, ter vizije in poslanstva našega podjetja. Tako bomo 
v jutranjih urah ponudili sveže pečeni rogljiček, da si bodo lahko tako šolarji, študenti kot tudi 
zaposleni privoščili brezglutenski zajtrk. Kasneje med malico si bodo lahko prišli iskati našo 
brezglutensko ponudbo hladnih in toplih malic, ter peciv. Po opravljenih obveznostih pa se 
bodo lahko ponovno ustavili pri nas, da si bodo za domov odnesli kakšno štruco ali hlebček 
sveže pečenega brezglutenskega kruha, ter muffin ali cupcake, da bodo doma razveselili 
družino z okusno in zdravo sladico. 

Podobno strategijo smo pripravili tudi za skupino, katero sestavljajo osebe, ki si želijo probati 
brezglutenske izdelke in jih taka prehrana zanima. Vendar se bomo pri takih kupcih osredotočili 
na predstavitev in izgled izdelkov, saj menimo, da jih samo tako lahko pritegnemo, da postanejo 
naše stalne stranke. V primerjavi z glavnim segmentov kupcev, se bomo za to skupino predvsem 
osredotičili na sveže rogljičke za zajtrk in več vrst malic, predvsem pic in burekov. 
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3.3.3 Analiza panoge in SWOT analiza 

Panoga brezglutenskih izdelkov je v Sloveniji relativno nova panoga, kar pomeni, da je še v 
fazi razvoja in prav zato je veliko nejasnosti, kar povzroča zmedo potrošnikov. Prav zato je bil 
uveden certifikat brez glutena, katerega bo po prvem letu poslovanja pridobilo tudi naše 
podjetje. Za pridobitev certifikata so potrebni visoki standardi pridelave brezglutenskih 
izdelkov, kar omogoča popolno varnost bolnikom s celiakijo. Standardi zahtevajo, da se v 
celotnem obratu ne proizvaja s surovinami, ki bi lahko vsebovale gluten. Postopek certificiranja 
je dolgotrajen zaradi vseh študij, ki jih je potrebno opraviti in prav zato predstavlja tudi 
precejšen strošek za podjetje.  

Glede na dokaj novo panogo, v katero se naše podjetje podaja imamo samo enega resnega 
konkurenta in to je brezglutenska pekarna Vitapek iz Murske Sobote, kateri imajo prej omenjeni 
certifikat. Kljub že uveljavljenemu podjetju, se ne bojimo neposrednega konkurenta, saj 
delujejo lokalno. Upoštevajoč našo lokacijo, bi nam lahko predstavljali konkurenco razni 
gostinski obrati, ki vse več razširjajo svojo ponudbo brezglutenskih jedi skupaj z ostalimi jedmi. 
Prav takim ponudnikom pa zaradi možnosti kontaminacije z glutenom naši ciljni kupci ne 
zaupajo, kar je pokazala tudi anketa.  

V našem podjetju menimo, da je glavni dejavnik uspeha v tako mladi panogi z malo konkurence 
prav pridobitev certifikata in tako pridobitvijo zaupanja kupcev. Velik vpliva za nadaljnji razvoj 
pa bo imelo tudi sledenje trendov v tujini in s tem povezanimi izobraževanji, saj se v Sloveniji 
ne moremo veliko zgledovati po konkurenci.  

Za še boljše razumevanje našega podjetja in panoge, v kateri se nahajamo, smo naredili SWOT 
analizo, ki nam bo pokazala naše prednosti in slabosti, ter priložnosti in nevarnosti (preglednica 
2). 

Preglednica 2: SWOT analiza 

Prednosti Slabosti 
Inovativnost Omejena ponudba 
Zagnanost Neprofesionalni pek 
Brezglutenski certifikat Majhen proizvodni obrat 
Obiskana lokacija Oglaševanje 
Poznavanje problematike   

Priložnosti Nevarnosti 
Velik potencial za razvoj Vstop novih konkurentov 
Postati vodilni na trgu Zakonodaja 
Medorganizacijska sodelovanja Domača proizvodnja 
Uvedba novega trenda   
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3.4 Strategija in izvedba 

Zavedamo se pomembnosti strategije pri ustanovitvi, rasti in ohranjanju konkurenčnosti 
podjetja, zato se bomo v našem podjetju držali naše vizije in poslanstva in s tem udejanjili 
strategijo, katero bomo predstavili v tem poglavju. Radi bi izpostavili naše razumevanje 
brezglutenske prehrane in to prikazali v obliki kakovostnih izdelkov našim strankam. 

3.4.1 Strategija 

Po našem mnenju se moremo v prvi vrsti osredotočit na zadovoljstvo naših kupcev, saj smo 
mnenja, da je pri proizvodnji in prodaji pekovskih izdelkov zadovoljstvo strank še bolj 
pomembna kot drugod. Še posebej, ko govorimo o dietni brezgutenski prehrani, saj je 
dejavnikov za razočaranje ali nezadovoljstvo strank toliko več. Nekaj dejavnikov pa lahko 
preprosto odstranimo, če pridobimo brezglutenski certifikat, ki nam bo omogočal varno 
pridelavo in brezskrbnost naših strank. Tako bomo lahko pritegnili in ohranili tudi 
najzahtevnejše kupce. Glede na to, da smo ciljne kupce že povprašali po njihovih željah in tako 
sestavili fiksno ponudbo se lahko ta po spreminjajočih se potrebah kupcev tudi prilagodi med 
obratovanjem, seveda pa bomo pred spremembami ponovno analizirali donosnost. Velik del 
naših začetnih stroškov bo predstavljala nabava dragih brezglutenskih sestavin, kar bo tudi 
vplivalo na ceno naših izdelkov, kateri pa bodo vseeno cenejši od konkurentov. Po letu 
poslovanja pa bomo imeli možnost pridobitve certifikata, kar nam bo izdatno povečalo stroške, 
vendar ne bomo posledično povišali cene naših izdelkov, saj si kasneje obetamo višjo prodajo. 
Prav tako pa se bodo naše stranke ob nakupu počutile varneje in zaužile brezglutenski kruh ali 
pecivo brez skrbi. Velik pomen za našo pekarno bo izobraževanje na področju peke, da se bo 
naš brezglutenski kruh lahko primerjal z navadnim.  

Poleg izobraževanja in širitve bomo preverjali kazalnike tržne in poslovne moči in delovali v 
skladu z rezultati. Vpliv strategije pa bo lahko viden v dobrem poslovnem izidu. 

3.4.2 Trženjska strategija 

V trženjski strategiji smo se posvetili dvema ciljnima skupinama kupcev, kateri sta opisani v 
poglavju Analiza tržnih segmentov in njihovih potreb, ter za vsako prilagodili našo strategijo 
in pristop. Navedli smo tudi cene naših brezglutenskih izdelkov, ter kanale in strategijo 
oglaševanja. 

Pozicioniranje 

Ponudbo v pekarni smo prilagodili na osnovi potreb naših tržnih segmentov. Z brezglutenskimi 
izdelki se želimo usmeriti predvsem v ciljno tržno skupino, ki jo predstavljajo osebe, ki imajo 
težave z glutenom. Podlaga za to odločitev predvsem sloni na predpostavki, da si ljudje brez 
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zdravstvih težav ne bodo redno privoščili pekovskih izdelkov, ki so nekoliko dražji kot običajni. 
Prav na osnovi tega se bomo za to tržno skupino posebno osredotočili na predstavitev izdelkov 
in okuse. Predhodno pa si jih bodo lahko tudi ogledali na naših socialnih omrežjih, s pomočjo 
katerih bomo tudi oglaševali. 

Kupcem želimo predstaviti brezglutensko prehrano z očesom privlačnimi izdelki in okusom, 
katere ne bodo hitro pozabili. To je tudi naša prednost pred trenutno konkurenco na trgu, saj ne 
bomo gradili našega podjetja na količini, ampak na majhnosti in kakovosti, s katero se želimo 
pozicionirati na trgu in s tem omogočiti našim strankam sproščen in zanimiv nakup. Prav tako 
pa bomo za razliko od konkurence ponujali naravne in zdrave pekovske izdelke, kateri bodo 
brez konzervansov in velikih količin sladkorja.  

Ob naštetih prednostih bo za naše podjetje ključno, da še naprej gradimo in izboljšujemo 
specifično ponudbo in s tem uveljavljamo naše strateško pozicioniranje na trgu. 

Cenovna strategija 

Kot smo že predhodno omenili, je cena brezglutenskih izdelkov zelo visoka, kar smo si v našem 
podjetju vzeli kot izziv, saj si želimo prodajati naše proizvode po dostopnih cenah. Zavedamo 
pa se, da se nikoli ne bomo približali ceni navadnih pekovskih izdelkov, saj bodo naši stroški 
višji od običajnih. Predvsem zaradi dražjih brezglutenskih surovin, kajti pšenična moka velja 
za najcenejšo, mi pa je se smemo uporabljati. Prav tako zajeten strošek predstavlja letna 
pristojbina za brezglutenski certifikat na katerega vpliva prihodek od prodaje. Višji kot je 
prihodek višja je pristojbina. 

Na ceno bo poleg stroškov vplivala tudi konkurenčna ponudba in cena, ter posredno tudi cene 
običajnih pekovskih izdelkov, saj se jim želimo kar se da približati, da bomo lahko privabili 
večje število kupcev. Veliko vlogo pri ceni pa bodo igrali trendi, predvsem kruh z drožmi, ki je 
trenutno zelo popularen. Cenik izdelkov je prikazan v spodnjih preglednicah. 

Preglednica 3: Cenik brezglutenskega kruha 

Ime izdelka Količina Cena 
Hlebček z drožmi 250g 1     4,50 €  
Žemljica z drožmi 50g 1     1,60 €  
Bageta z drožmi 200g 1     4,00 €  
Ciabatta z drožmi 100g 1     3,00 €  
Ajdov hlebček 200g 1     5,00 €  
Brezglutenska štruca 200g 1     3,00 €  
Brezglutenske žemljice 50g 1     1,00 €  
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Preglednica 4: Cenik brezglutenskih malic 

Ime izdelka Količina Cena 
Sendvič s pršutom in mocarelo 1     4,00 €  
Sendvič s šunko 1     3,50 €  
Sendvič s tuno 1     4,00 €  
Vegi sendvič 1     3,50 €  
Pica z drožmi na kos 1     2,00 €  
Burek 1/4 1     2,50 €  

Preglednica 5: Cenik brezglutenskih peciv 

Ime izdelka Količina Cena 
Muffin 1     1,50 €  
Cupcake 1     2,00 €  
Piškoti v paketu 200g 1     4,50 €  
Rogljiček 1     2,00 €  

Cene niso fiksne in se glede na povpraševanje lahko povišajo ali znižajo. 

Promocijska strategija 

V prvi fazi obratovanja se bomo posluževali cenejših načinov oglaševanja, predvsem zaradi 
visokih vstopnih stroškov. Kot je bilo že omenjeno bomo velik del promocije izvajali preko 
socialnih omrežij, kjer bomo objavljali stalno in posebno ponudbo. Računamo tudi na 
oglaševanje od ust do ust, saj menimo, da je taka vrsta oglaševanja najučinkovitejša. Prav na 
tem bomo gradili in računamo na pozitiven glas, ki se lahko razširi po raznih brezglutenskih 
skupinah, kjer smo tudi objavili naš vprašalnik o ustanovitvi brezglutenske pekarne in poželi 
veliko pozitivnih mnenj.  

Podobno strategijo ima tudi naš konkurent, katerega v medijih skoraj ne vidimo. Razlog za to 
je predvsem majhnost trga in visoki stroški surovin, drago oglaševanje pa bi še izdatno povišalo 
ceno že tako dragih brezglutenskih izdelkov. Prav zato so se osredotočili na zadovoljstno strank, 
katere z veseljem naprej širijo dober glas. 

V drugi fazi, ko se bomo stablilizirali na trgu in povečali ponudbo, bomo lahko minimalno 
oglaševali preko lokalnih radio postaj, saj menimo, da je ta vrsta oglaševanja glede na ceno in 
učinek najprimernejša tako za nas kot tudi za naše ciljne segmente.  
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Programi trženja 

Kot smo že omenili bomo za oglašeanje uporabljali socialna omrežja. Ta način se nam zdi 
najlažji in najcenejši, da stopimo v stik z našimi ciljnimi skupinami, kajti kot smo zasledili so 
tam zelo aktivni in delijo svoja mnenja in iščejo možnosti nakupa brezglutenskih izdelkov. 
Glede na to, da bomo na začetku delovali lokalno, bomo po stabilizaciji na trgu uporabili lokale 
radio postaje za oglaševanje, ter omogočili poslušalcem nagradne igre, da nas obiščejo in 
poizkusijo naše brezglutenske pekovkse izdelke brezplačno. Prav tako pa se bomo oktobra 
osredotočili na prireditev Sladka Istra in ponudili obiskovalcem na stojnici naše izdelke. 
Trženjske aktivnosti so predstavljene v preglednici 6. 

Preglednica 6: Izvajanje aktivnosti 

Aktivnost Čas izvedbe Strošek 
Socialna omrežja Vsakodnevno Brezplačno 
Radijski oglas Februar-April 700,00 € 
Sladka Istra Oktober 360,00 € 

Distribucijska strategija 

Prodaja naših brezglutenskih pekovskih izdelkov bo potekala neposredno v naši prodajalni, ki 
se bo nahajala na naslovu Pristaniška ulica 2, 6000 Koper. Našim strankam bomo omogočali 
predhodno naročilo preko telefona ali socialnega omrežja, kajti na začetku delovanja podjetja 
bo količina izdelkov omejena. Prav zato se na začetku ne želimo usmeriti na večje odjemalce, 
kajti naša želja je, da se na trgu uveljavimo kot majhno podjetje s ciljem zadovolitve potreb 
ljudi s težavami z glutenom.  

Tako kot večina podjetij na trgu je tudi v našem interesu širiti prodajno mrežo po celotni 
Sloveniji in iskati nove priložnosti na trgu brezglutenskih izdelkov. Seveda bo za to potrebna 
večja količina sredstev, katero lahko dosežemo z uspešnostjo začetne ideje. 

3.4.3 Prodajna strategija in načrt prodaje 

Cilj našega podjetja je, da bi prodaja iz leta v leto konstantno naraščala. Prvotno si želimo 
pokriti ustanovitvene stroške materiala in opreme, ter nato postopoma graditi na 
prepoznavnosti, razširitvi ponudbe in v skladu s tem povečevati dobiček. Glede na specifičen 
trg, v katerem se naše podjetje nahaja in posebnost naših ciljnih kupcev, se bomo posluževali 
samo direktne prodaje, katera nam bo omogočala diskreten odnos s strankami in vzpostavitev 
dolgoročnega sodelovanja. Prav tako pa se bomo lahko prilagodili kupcem in njihovim željam. 

V nadaljevanju bomo s preglednico številka 7 predstavili načrt prodaje naših brezglutenskih 
pekovskih izdelkov za prihodnja tri leta. 
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Preglednica 7: Načrtovana prodaja 

Mesec/leto Število prodanih enot Povprečna cena enot Znesek prhodka 
Januar 878 

3,04 

2.669,12 € 
Febraur 769 2.337,76 € 
Marec 983 2.988,32 € 
April 1046 3.179,84 € 
Maj 998 3.033,92 € 
Junij 1002 3.046,08 € 
Julij 1081 3.286,24 € 
Avgust 1034 3.143,36 € 
September 1133 3.444,32 € 
Oktober 1202 3.654,08 € 
November 1187 3.608,48 € 
December 1152 3.502,08 € 
2023 17012 51.716,48 € 
2024 17989 54.686,56 € 

Poslovanje brezglutenske pekarne bo potekalo neprekinjeno čez celo leto, razen ob praznikih 
in nedeljah. 

3.4.4 Strateške povezave 

Za podjetje bodo strateške povezave zelo pomembne, predvsem zato, da si zmanjšamo stroške 
dobave brezglutenskih surovin, katere imajo na trgu visoko vrednost. Zato bi se radi povezali s 
Slovenskim dobaviteljem podjetja Dr Schär AG/S.p.A., katero je vodilno in svetovno znano 
podjetje za brezglutenske izdelke. Na začetku bi v večini dobavljali njihovo brezglutensko 
moko, ki je najprimernejša za izdelavo naših pekovskih izdelkov. V prihodnje pa bi lahko 
dobavljali tudi ostale Dr Schär brezglutenske izdelke in s tem povečali ponudbo, katero si naši 
ciljni kupci zelo želijo. Tako bi razširili našo dejavnost v prodajalno, kjer bi lahko stranke kupile 
vse brezglutenske izdelke na enem mestu. 

3.4.5 Terminski načrt 

Pri izdelavi terminskega načrta smo upoštevali ključne aktivnosti za otvoritev podjetja in tako 
sestavili preglednico (Slika 5), ki mesečno prikazuje dejavnosti za realizacijo naše poslovne 
ideje. Pri tem pa smo upoštevali dejavnike, ki bi nam lahko prestavili otvoritev brezglutenske 
pekarne, kot so zamude dobaviteljev in težave pri obnovitvi prostorov, ter zapleti pri pridobitvi 
certifikata. Za celotno izvedbo terminskega načrta bo odgovoren direktor podjetja. 
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Slika 5: Terminski načrt 

3.5 Management 

V skladu s financami podjetja smo se odločili, da na začetku zaposlimo dve osebi, kateri bosta 
prevzeli vse dejavnosti v podjetju in od katerih bo odvisna uspešnost podjetja. Zato bomo v tem 
poglavju podrobno opisali organizacijsko strukturo, poslovni proces, managersko ekipo in načrt 
osebja, da ne bo prišlo do konfliktov med zaposlenimi v nepravem trenutku poslovanja podjetja. 

3.5.1 Organizacijska struktura 

Organizacijska struktura podjetja je glede na začetno razvojno fazo enostavna in ob upoštevanju 
glavne dejavnosti podjetja, ki je proizvodnja brezglutenskih pekovskih izdelkov in prodaja, 
bomo potrebovali le dve osebi. Direktor oziroma lastnik podjetja bo prevzel ekonomske vidike 
poslovanja podjetja, kot so nabava, prodaja, in marketing. Za proizvodnjo pa bo zadolžen pek, 
ki ga bomo zaposlili mesec dni pred otvoritvijo. Z razvojem podjetja in pozitivno bilanco bomo 
zaposlili še pomočnika peka, da lahko razširimo ponudbo in ponudimo večje količine naših 
izdelkov. Zavedamo se, da je za uspešno poslovanje pomembno zaupanje med zaposlenimi, 
zato bomo gradili naše odnose med zaposlenimi s komunikacijo in sodelovanjem. 

3.5.2 Poslovni proces 

Naši inputi so zaposleni, sestavine, znanje o peki brezglutesnkih izdelkov in kapital. 

Poslovni proces v našem podjetju se prične z nabavo brezglutenskih sestavin za peko in 
pripravo malic. Po dostavi se bodo sestavine shranile na primeren način, tako da bodo pri roki 
ob proizvodnji. Naslednji proces je priprava delovne površine, da se pozneje lahko začne s 
proizvodnjo, katera bo potekala v zgodnjih jutranjih urah. Nato sledi oglaševanje pripravljenih 
izdelkov na naših socialnih omrežjih, da obvestimo stranke o tekoči ponudbi in zatem sledi 
prodaja. Naročila bomo sprejemali neposredno v prodajalni oziroma preko telefona ali socialnih 

Zap. št. Aktivnosti / Mesec okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

1.
Registracija podjetja

2.
Sklepanje pogodbe in najem prostora

3.
Preureditev prostora in nabava opreme

4.
Nabava surovin in dokončanje prototipov

7. 
Marketinške dejavnosti

6.
Zaposlitev peka

8.
Začetek delovanja, obseg prodaje in dobiček

5.
Pridobitev brezglutenskega certifikata

Leto 2021 2022
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omrežij. Informacije strank ob nakupih in količino prodanega bomo zabeležili in dva krat 
mesečno analizirani, da bomo lahko našim strankam ponujali kar si najbolj želijo. 

Naši outputi so brezglutesnki kruh, pecivo in malice. 

3.5.3 Managerska ekipa in načrt osebja 

Managerska ekipa bo kot smo že prestavili v organizacijski strukturi sestavljena iz dveh članov. 
Direktor in lastnik podjetja bo skrbel za nabavo, prodajo, marketing in razvoj. Druga polovica 
ekipe pa bo pek, ki bo skrbel za proizvodnjo in s tem povezanimi dejavnostmi. 

Pri nabavi bo potrebna dobra komunikacija med obema članoma, saj bo pek imel natančen 
vpogled v količino zalog, katere bo po pogovoru naročil direktor od izbranih dobaviteljev. Prav 
tako pa bo potreben dober odnos z dobavitelji in plačilna disciplina, da nam bodo dostavili 
sestavine v zastavljenem roku, za kar bo skrbel direktor. 

Proizvodnja bo ključni dejavnik uspešnosti podjetja, prav zato bo potrebno veliko izobraževanj 
med samim delovanjem za nadgradnjo naši brezglutenskih pekovskih tehnik. Prav zato bomo 
zaposlili peka, ki mu brezglutenska kuhinja ni tuja in se bo znal prilagoditi na naraven in zdrav 
način priprave pekovskih izdelkov. Hkrati pa bo zadolžen za inovacije in razširitev ponudbe, 
pri čemer mu bo pomagal direktor, kateri bo imel stike s strankami in bo na osnovi njihovih 
povratnih informacij svetoval pri razvoju. 

Prodaja in marketing pa sta v celoti pristojnost direktorja, kateri bo s svojimi izkušnjami iz 
socialnih omrežij privabljal ciljne kupce in s svojo prijaznostjo in poznavanjem brezglutenske 
diete pomagal strankam pri nakupu. 

3.6 Finančni načrt 

Finančni načrt gospodarske družbe je eno najpomembnejših in zaključno poglavje v poslovnem 
načrtu, saj so finančni kazalniki pokazatelji ali je ideja dobičkonosna, kar je tudi cilj našega 
podjetja. Prav zato smo se še posebej posvetili finančnemu načrtu in podrobno izračunali 
prihodke, ter stalne in spremenljive stroške.  

V podjetju se zavedamo, da se brez financiranja naša ideja nikoli ne bo uresničila, zato bomo v 
nadaljevanju opisali strategijo financiranja in zaključili finančni načrt z analizo tveganja. 

3.6.1 Poslovni prihodki in odhodki podjetja 

V podjetju pričakujemo postopno povečanje prodaje, predvsem zaradi naraščanja naše 
prepoznavnosti in vse večjega ozaveščanja o brezglutenski prehrani med slovenskim 
prebivalstvom. Prihodke podjetja smo predstavili v preglednici 8. 
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Za izračun prihodkov smo uporabili povprečno ceno posamezne skupine izdelkov in količino 
predvidene prodaje. 

Preglednica 8: Prihodki 

Proizvodi Povprečna cena na enoto Leto 1 Leto 2 Leto 3 
Kruh 3,16 € 15.544,26 € 18.798,84 € 19.618,12 € 
Malica 3,25 € 10.616,74 € 15.415,34 € 16.392,34 € 
Pecivo 2,50 € 11.732,60 € 17.502,30 € 18.676,10 € 

V preglednici 9 so predstavljeni vsi odhodki gospodarske družbe. Tako kot prihodki od prodaje 
se tudi odhodki spreminjajo glede na proizvodnjo, stalni stroški pa ostajajo nespremenjeni. 
Plače smo za začetek določili na 1.050,00 € bruto, vendar se v prihodnosti lahko spremenijo 
glede na uspešnost poslovanja. 

Za izračun spremenljivih stroškov smo uporabili podatke iz preglednice 7 in dodatno izračunali 
povprečen strošek na enoto proizvoda za prvo leto, ki znaša 0,91 € ob še ne pridobljenem 
certifikatu. Za prihodnji dve leti, kadar bomo plačevali letno pristojbino za brezglutenski 
certifikat pa bo povprečni stroške na enoto proizvoda znašal 1,06 €. 

Preglednica 9: Odhodki 

Stroški Leto 1 Leto 2 Leto 3 
Spremenljivi 
stroški 

Stroški prodanih proizvodov 11.343,15 € 18.032,72 € 19.068,34 € 
Stroški bruto plač 25.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 

Stalni stroški Drugi stroški poslovanja 7.124,73 € 7.124,73 € 7.124,73 € 
Skupaj   43.667,88 € 50.357,45 € 51.393,07 € 

3.6.2 Financiranje 

Podjetje bo na začetku financirano z lastnimi sredstvi podjetnika. Ustanovitelj bo v svoje 
podjetje vložil 25.000,00 €. V prihodnosti pa se bo podjetje financiralo iz zadržanega dobička, 
saj menimo, da je rast družbe pomembnejša kot izplačevanje dobička lastniku. 

Začetni kapital bo namenjen nabavi opreme za proizvodnjo brezglutenskih pekovskih izdelkov 
in poravnavo pričakovanih začetnih izgub. Zadržani dobiček pa bo izključno namenjen 
razširitvi ponudbe in povečanju proizvodnje. 

3.6.3 Načrt izkaza uspeha 

Sestavili smo načrt izkaza uspeha (preglednica 10), ki prikazuje poslovanje podjetja za prva tri 
leta, za prvo leto pa je izkaz prikazan mesečno. 
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Glede na majhnost trga, na katerega naše podjetje vstopa, smo pričakovali, da bomo prvo leto 
poslovali z izgubo, vendar bomo z oglaševanjem in posledično z vse večjo prepoznavnostjo 
gradili na naši prodaji. Prav zaradi tega pričakujemo povrnitev skoraj celotne izgube že v 
tretjem letu poslovanja, kar bi nam kasneje lahko omogočilo razširitev ponudbe in povečanje 
proizvodnje. 

Morebitnega razvoja podjetja in povezav s potencialnimi partnerji nismo upoštevali v triletnem 
izkazu podjetja, saj menimo, da se nam v začetni fazi tega še ne splača, saj bi si še dodatno 
povečali že tako visoke proizvodne stroške. 

3.6.4 Analiza tveganja 

Vsaka nova poslovna pot je lahko tvegana, zato v našem podjetju ostajamo na realnih tleh. 
Vstopamo v zelo majhen in dokaj nerazvit trg, kar je naše največje tveganje, obenem pa nam 
to pomeni izziv in nam daje še večjo motivacijo, saj se popolnoma zavedamo, da primanjkuje 
ponudbe na področju, v katerega se naše podjetje vključuje. Zavedamo se naših prednosti in še 
posebej slabosti, na katerih bomo konstantno gradili in s pomočjo intenzivnega marketinga 
seznanjali naše ciljne kupce z našo vizijo in jih tako privabili k nakupu brezglutenskih 
pekovskih izdelkov. 
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4 ZAKLJUČEK 

S pisanjem zaključne projektne naloge smo pridobili veliko potrebnega znanja za našo poslovno 
idejo. Tako pri razumevanju problematike brezglutenske prehrane kakor tudi s samim procesom 
ustanovitve podjetja in s tem povezanim poslovnim načrtom. Prav zato smo v teoretičnem delu 
raziskali vse podrobnosti in nevarnosti glutena, ter njegove negativne posledice pri bolnikih s 
celiakijo ali intoleranco na gluten. Hkrati pa smo preučili načine in sestavine, ki so potrebne za 
proizvodnjo naših brezglutenskih pekovskih izdelkov, katere smo kasneje predstavili v 
empiričnem delu naloge. 

V našem podjetju razumemo pomembnost poslovnega načrta za vstop v poslovni svet, zato smo 
se v empiričnem delu naloge posvetili dojemanju vsake podrobnosti poslovnega načrta, da bo 
ustanovitev in delovanje podjetja potekalo čim bolj tekoče in brez nepričakovanih dejavnikov.  

Zaradi dokaj nerazvitega trga z majhno ponudbo in iz dneva v dan povečanim povpraševanjem 
smo v našem podjetju mnenja, da je naša poslovna ideja prava in navsezadnje tudi 
dobičkonosna, kar smo prikazali v poglavju o financiranju. Zavedamo se pomembnosti lokacije 
pri prodaji živil, posledično smo izbrali po našem mnenju idealno lokacijo, kjer nam neposredni 
konkurenti ne morejo odvzeti strank, prav tako pa smo edina brezglutenska pekarna daleč 
naokoli. Posledično pa bomo na trgu bolj prepoznavni in bomo tako pritegnili dodatne kupce, 
ki jih bo brezglutenska pekovski izdelki privabili zgolj iz zanimanja, za kar bomo še posebej 
veseli. 

Za uspešnost in pozitivno poslovanje podjetja smo pripravljeni tvegati in razširiti ponudbo 
brezglutenskih izdelkov v Sloveniji in spodbujati razvoj le teh, ter si s tem pridobiti večji tržni 
delež. Posledično bi potrebovali več kapitala, ki pa ga trenutno nimamo, za kar bi rabili zunanje 
financiranje, ki pa je vedno tvegano dejanje. Zavedamo se, da je prav popolnoma brezglutenska 
trgovina prihodnost brezglutenskih izdelkov tako v svetu kot tudi pri nas. 

Z ustvarjenim poslovnim načrtom smo zadovoljni in strmimo k ustanovitvi in uresničitvi naše 
ideje. Zavedamo se, da prav poslovni načrt vodi v poslovni svet, kar je tudi naša želja in strast, 
saj si ne želimo le ustvarjati dobiček in graditi na naši prepoznavnosti, temveč si želimo 
pomagati vsem ljudem, ki so prikrajšani normalne prehrane in strmijo k temu, da uživajo zdravo 
brezglutensko hrano.
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PRILOGE 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 
Priloga 2  Rezultati ankete 
 



 

 



Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik 

Sem Alan, študent UP Fakultete za Management in bolnik s celiakijo. V sklopu zaključne 
projektne naloge sem se odločil, da napišem poslovni načrt za brezglutensko pekarno, katero bi 
ob interesu tudi ustanovil. Prosil bi vas, da si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja 
stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.  

Vprašanje 1 - Zakaj se prehranjujete z brezglutensko prehrano?  

- Celiakija 
- Intoleranca na gluten 
- Alergija na pšenico 
- Ker se tako bolje počutim  
- Ker je moderno  

Vprašanje 2 - Kako dostopate do brezglutenskih pekovskih izdelkov (kruh, pecivo,...)?  

- Naredim sam doma 
- Kupim v trgovini 
- Kupim v brezglutenski pekarni 
- Nekaj naredim sam, nekaj pa kupim  

Vprašanje 3 - Koliko krat na teden uživate brezglutenske pekovske izdelke?  

- 1-2 na teden  
- 3-4 na teden  
- 5-6 na teden  
- Vsak dan 
- Večkrat na dan  

Vprašanje 4 – Ali ste s ponudbo brezglutenskih izdelkov zadovoljni?  

- Da 
- Ne  

Vprašanje 5 - Kaj vas pri ponudbi brezglutenskih izdelkov moti?  

Vprašanje 6 – Ali menite, da ponudba brezglutenskih izdelkov v Sloveniji zaostaja za ostalimi 
državami EU?  

- Da  
- Ne 
- Ne vem



Priloga 1 

 

Vprašanje 7 - Kaj najbolj pogrešate pri brezglutenski dieti?  

- Okusen in dišeč kruh  
- Sladka peciva 
- Slana peciva 
- Pice  
- Krofe 
- Burek 
- Nič 
- Drugo:  

Vprašanje 8 - V primeru dostopnosti kako pogosto bi obiskovali brezglutensko pekarno?  

- Vsak dan 
- Nekaj krat na teden 
- Nekaj krat na mesec 
- Nikoli  

Vprašanje 9 – Ali bi bili zadovoljni, da dobite vse brezglutenske izdelke na enem mestu?  

- Da 
- Ne 
- Vseeno  

Vprašanje 10 - Ali zaupate ponudnikom brezglutenskih jedi, ki ponujajo tudi ostalo hrano z 
glutenom?  

- Da  
- Ne  

Vprašanje 11 – Ali podpirate povečanje ponudbe brezglutenskih izdelkov v Sloveniji?  

- Da 
- Ne 
- Vseeno 



Priloga 2 

 

Rezultati ankete 

Vprašanje 1 - Zakaj se prehranjujete z brezglutensko prehrano?  

 

Slika 7: Tortni diagram za vprašanje št. 1 

Vprašanje 2 - Kako dostopate do brezglutenskih pekovskih izdelkov (kruh, pecivo,...)?  

 

Slika 8: Tortni diagram za vprašanje št. 2 
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Vprašanje 3 - Koliko krat na teden uživate brezglutenske pekovske izdelke?  

 

Slika 9: Tortni diagram za vprašanje št. 3 

Vprašanje 4 – Ali ste s ponudbo brezglutenskih izdelkov zadovoljni?  

 

Slika 10: Tortni diagram za vprašanje št. 4 

Vprašanje 5 - Kaj vas pri ponudbi brezglutenskih izdelkov moti?  

Premalo ponudbe, zavajajoče in ne točne informacije, kvaliteta, cena, primanjkuje svežega 
kruha, ni okusno, neresnost pri deklariranju, preveč konzervansov in sladkorja, umeten okus, 
težko dostopno.
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Vprašanje 6 – Ali menite, da ponudba brezglutenskih izdelkov v Sloveniji zaostaja za ostalimi 
državami EU?  

 

Slika 11: Tortni diagram za vprašanje št. 6 

Vprašanje 7 - Kaj najbolj pogrešate pri brezglutenski dieti?  

 

Slika 12: Tortni diagram za vprašanje št. 7 
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Vprašanje 8 - V primeru dostopnosti kako pogosto bi obiskovali brezglutensko pekarno?  

 

Slika 13: Tortni diagram za vprašanje št. 8 

Vprašanje 9 – Ali bi bili zadovoljni, da dobite vse brezglutenske izdelke na enem mestu? 

 

Slika 14: Tortni diagram za vprašanje št. 9
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Vprašanje 10 - Ali zaupate ponudnikom brezglutenskih jedi, ki ponujajo tudi ostalo hrano z 
glutenom?  

 

Slika 15: Tortni diagram za vprašanje št. 10 

Vprašanje 11 – Ali podpirate povečanje ponudbe brezglutenskih izdelkov v Sloveniji?  

 

Slika 16: Tortni diagram za vprašanje št. 11 
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