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POVZETEK 

Diplomsko delo predstavlja poslovni načrt ustanovitve novega podjetja, ki bo izdelovalo 

različne vrste unikatnih izdelkov, z opisom poslovnih usmeritev, tržno analizo in finančnim 

načrtom ter osnovnimi teoretičnimi spoznanji o podjetništvu, popoldanski dejavnosti, 

popoldanskem s.p. in poslovnem načrtu. Glavni namen naloge je ugotoviti smiselnost 

ustanovitve podjetja z dejavnostjo izdelovanja unikatnih izdelkov ter ali je ustanovitev 

podjetja finančno mogoča in izvedljiva. Izvedli smo anketo za natančnejšo analizo 

slovenskega trga z vzorcem 50 oseb. S pridobljenimi informacijami smo izdelali poslovni 

načrt za podjetje, ki bo ponujalo različne vrste unikatnih izdelkov. S pomočjo finančnega 

načrta smo ugotovili, da je ustanovitev podjetja s tovrstno dejavnostjo smiselna in donosna.  

Ključne besede: podjetništvo, poslovni načrt, tržna analiza, finančni načrt, unikatni izdelki.  

SUMMARY 

The thesis presents a business plan for the establishment of a new company, which will be 

manufacturing various kinds of unique products, a description of the business orientation, 

market analysis, financial plan with the basic theoretical knowledge about entrepreneurship, 

afternoon activities and business plan. The main objective of the project is to determine the 

advisability of setting up a company that produces unique products and if setting up a 

business is financially possible and feasible. We carried out a survey for a more detailed 

analysis on the Slovenian market with the model of 50 people. With obtained information we 

developed a business plan for the company, which will offer various types of unique products. 

With the financial perspective, we found out that establishing a company with this kind of 

activity is meaningful and profitable. 

Keywords: entrepreneurship, business plan, market analysis, financial plan, unique products 

UDK: 330:005.511 (043.2) 
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1 UVOD 

V uvodnem delu bomo opredelili problem in teoretična izhodišča, opisali namen in cilje 

diplomske naloge, metode za doseganje ciljev ter predpostavke in omejitve diplomske naloge. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Za posameznika je ustanovitev lastnega podjetja zelo pozitivna priložnost, ki prinese možnost 

velikega zaslužka, svobode, dvig samozavesti in izbiro sodelavcev. Za vse te nagrade v 

podjetništvu pa je potrebno tudi veliko truda, odrekanja in tudi sreče (Kos 2015). 

Diplomska naloga bo zasnovana na podlagi želje po analizi trga in oceni priložnosti za 

ustanovitev lastnega podjetja, katerega dejavnost bo izdelava in prodaja ročno izdelanega 

nakita ter drugih izdelkov. V diplomski nalogi bo predstavljen poslovni načrt podjetja, ki je 

pot za dosego poslovne uspešnosti in uresničitev ciljev ter predstavlja temeljni plan za 

delovanje podjetja. Izdelan poslovni načrt pokaže smiselnost vlaganja sredstev v ustanovitev 

novega podjetja (Ruzzier idr. 2008, 283). 

Pred pričetkom novega posla je priporočljivo, da podjetnik pripravi poslovni načrt, s katerim 

pregleda prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti na trgu. S poslovnim načrtom in 

vsebinami, ki zajemajo vse vidike bodočega posla, podjetnik dobi tudi odgovore na vprašanje, 

kje je v določenem trenutku, kakšen je njegov cilj, katere aktivnosti so potrebne in koliko 

sredstev potrebuje za dosego teh ciljev (Ruzzier idr. 2008, 283). 

V poslovnem načrtu bomo predstavili poslovno področje, značilnosti in priložnosti trga ter 

proizvode, ki jih bo podjetje ponujalo. Temeljna dejavnost podjetja bo izdelovanje unikatnih 

izdelkov iz Fimo mase, kot so uhani, zapestnice, prstani ter drugih izdelkov iz podobnih 

materialov. V svoje unikatne izdelke želimo vključiti osebnost in v izdelek vgraditi tisto, kar 

je  unikatno v načinu razmišljanja in delovanja izdelovalca. Vključitev osebnosti v izdelke je 

ključnega pomena za ohranitev unikatnosti izdelkov, saj je slednje najtežje posnemati s strani 

konkurence. 

S tržno raziskavo želimo preveriti, kako pomemben potencialni delež imajo proizvodi 

podjetja ter kakšne možnosti imamo za doseganje uspešne prodaje. Z načrtom trženja bomo 

opisali, kako bo podjetje doseglo predvideno prodajo. Podali bomo tudi oceno stroškov, ki so 

povezani z ustanovitvijo podjetja in realizacijo poslovne zamisli. S finančnim načrtom bomo 

ugotovili finančni potencial naložbe ter investicijske priložnosti za lažje predvidevanje 

prihodnjega delovanja podjetja (Ruzzier 2008, 284). 
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Vsakdo, ki začenja nov posel, je začetnik. Za začetek nam ni treba staviti na vse ali nič. 

Potrebujemo idejo, nekaj samozavesti in moč, da začnemo. Prevelika osredotočenost na 

konkurenco lahko povzroči, da se nam zamegli naša lastna vizija. S tem, ko možgane 

obremenjujemo z mislimi na druge ljudi, zmanjšujemo možnosti, da naredimo kaj novega 

(Fabrika. 2016). 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je ovrednotiti izbrano tržno priložnost in ugotoviti, ali bo 

ustanovitev podjetja z dejavnostjo ročno izdelanih izdelkov in prodaje, finančno mogoča ter 

izvedljiva. Ročno izdelani izdelki imajo posebno vrednost, saj vsak izdelek zase predstavlja 

unikat. Prav zato so izdelki zelo priljubljeni in ohranjajo ceno na trgu, kljub veliki ponudbi 

podobnih in cenejših industrijskih izdelkov. 

V nalogi bomo opredelili ustanovitev podjetja kot registracijo popoldanskega s.p. oz. kot 

dopolnilno dejavnost. Samostojni podjetnik si pri popoldanskem s.p., ki predstavlja njegovo 

dopolnilno dejavnost, prispevkov za socialno varnost ne plača sam, saj je v delovnem 

razmerju za polni delovni čas v drugem podjetju.  

Pomemben del naloge bo predstavljala tudi raziskava trga in konkurence, s katero želimo 

podrobneje proučiti trg, na katerega bo podjetje vstopilo. 

Cilji diplomske naloge so naslednji: 

- opredeliti podjetništvo, podjetnika in poslovni načrt, 

- identificirati možnosti za ustanovitev podjetja, 

- opredeliti »popoldanski« s.p. in dopolnilno dejavnost, 

- izvesti analizo trga in konkurence, 

- izdelati poslovni načrt za popoldansko dejavnost ustvarjanja nakita in drugih unikatnih 

izdelkov, 

- izdelati finančni načrt in 

- ugotoviti, kakšne so možnosti za prodor na trg. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi diplomske naloge si bomo pomagali s podatki pridobljenimi iz domače in tuje 

literature. Za namene raziskovanja bomo uporabili predvsem deskriptivno metodo za 

proučevanje sekundarnih virov podatkov, pridobljenih iz strokovne literature o podjetništvu, 

izdelavi poslovnega načrta, ekonomiki podjetja in s pomočjo spletnih virov. Pri povzemanju 

stališč drugih avtorjev, bomo uporabili metodo kompilacije. V drugem delu naloge bomo 

predstavili poslovni načrt za ustanovitev podjetja, kjer bomo uporabili predlogo prirejeno po 

Ruzzier idr. (2008).  
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V ta namen bomo izdelali tudi tržno raziskavo, ki bo temeljila na analizi potreb in želja 

potencialnih kupcev. Raziskavo bomo izvedli s pomočjo spletne ankete, v katero bodo zajete 

osebe stare od 18 do 61 let ali več. Rezultate ankete bomo predstavili opisno ter grafično. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Diplomska naloga temelji na predpostavki, da je v današnjem konkurenčnem okolju treba 

graditi poslovno dejavnost na izdelkih z inovativno ponudbo. Na prodajo lahko vplivamo na 

različne načine, med drugim tudi s prodajo preko spleta, zato bomo raziskali načine za to 

vrsto prodaje. Predpostavljamo, da ne bomo imeli težav s pridobivanjem podatkov, saj je 

literatura na temo poslovnega načrtovanja zadostna in dostopna. 

V diplomski nalogi se bomo omejili zgolj na možnosti registracije dopolnilne dejavnosti 

(»popoldanski s.p.«) in ne na druge pravno-organizacijske oblike podjetja. Pri zbiranju 

podatkov v okviru tržne raziskave se bomo omejili na spletno anketo. Dodatne omejitve se 

bodo pojavile pri oblikovanju načrta prodaje in terminskega ter finančnega načrta, saj bo 

slednje temeljilo zgolj na naših ocenah in predvidevanjih.  
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2 PODJETNIŠTVO 

V literaturi najdemo različne definicije podjetništva. Poenotena definicija za podjetništvo pa 

do sedaj še ni nastala. 

 

Podjetništvo je izraz, s katerim v strokovni literaturi in v vsakdanjem življenju poimenujemo 

različne vsebine. Obstaja veliko definicij podjetništva, saj so mnogi avtorji, ki so poskušali 

opredeliti pojem podjetništva, izhajali iz različnih izhodišč in pogledov (Gomezelj Omerzel in 

Kostanjevec 2013, 15). 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je podjetništvo opredeljeno kot »prizadevanje 

za dosego čim večjega finančnega uspeha ob tveganju«. 

 

Pšeničny (2000, 6) definira podjetništvo na naslednji način: »Podjetništvo so vse dejavnosti 

posameznika ali tima, ki vodijo od tržne potrebe, organiziranja, vključitve in kombiniranja 

vseh potrebnih sredstev do uresničitve poslovne priložnosti in s tem do ustvarjanja nove 

(dodane) vrednosti.« 

2.1 Opredelitev podjetništva 

Podjetništvo je trenutno najuspešnejša metoda za ustanovitev novih podjetij, za predstavitev 

novih izdelkov in storitev na trgu ter za zapolnjevanje vrzeli med znanostjo in trgom. 

Podjetništvo pomembno vpliva na gospodarstvo, saj podjetniške dejavnosti zagotavljajo 

delovna mesta in postavljajo ekonomske temelje (Antončič idr. 2002, 38). 

Podjetništvo je vrsta vedenja, ki daje pobude, koristno organizira in reorganizira družbene in 

ekonomske mehanizme, ki preoblikujejo razmere in vire ter sprejema neuspeh in tveganje. S 

tem se strinja veliko avtorjev v svojih opredelitvah podjetništva (Antončič idr. 2002, 29). 

 

Podjetništvo predstavlja proces, s katerim ustvarjamo nekaj novega in vrednega. V ta proces 

vložimo čas in energijo, prevzamemo finančna, družbena in fizična tveganja ter nagrade, 

lahko denarno ali pa kot osebno neodvisnost in zadovoljstvo (Antončič idr. 2002, 30). 

 

Ruzzier idr. (2008, 15) navajajo opredelitve podjetništva naslednjih avtorjev: 

- Hisrich (1986, po Ruzzier idr. 2008, 15) pravi, da je podjetništvo »proces ustvarjanja 

nečesa drugačnega in vrednega, pri čemer se vloži čas in potreben trud, prevzema 

spremljajoče finančno, psihološko in družbeno tveganje ter pridobi končne nagrade v 

obliki denarja ali osebnega zadovoljstva«. 

- Solymossy (1998, po Ruzzier idr. 2008, 15) meni, da je podjetništvo ekonomsko družbeni 

fenomen, ki se odraža z osebnostjo podjetnika in organizacije, v določenem okolju. 



 

5 

 

-  Po Timmonsu (1999, po Ruzzier idr. 2008, 15) je podjetništvo »dinamični proces 

ustvarjanja bogastva, ki ga ob tveganju ustvarjajo posamezniki«. 

 

Pogosto poslušamo in beremo o podjetniških uspehih v knjigah, filmih in na predavanjih. V 

teh zgodbah pa pogosto ni tistih trenutkov, ki so ključni pri uspehu, kot so negotovost, 

inovacije, trdo delo, prilagajanje, tveganje, drznost ter razmišljanje zunaj okvirov (Kos 2015). 

 

Po eni strani lahko rečemo, da je celoten proces razvoja podjetništva odvisen od osebnosti 

podjetnika, po drugi strani pa nanj pomembno vplivajo tudi okolje oz. socialno-kulturni 

vzroki (Ruzzier idr. 2008, 15). 

 

Podjetnikova osebnost je povezana z dinamiko okolja, v katerem deluje (Šuštar 2011). 

2.2 Opredelitev podjetnika 

V knjigah o podjetništvu lahko najdemo celo vrsto definicij in raziskav o tem, kdo je 

pravzaprav podjetnik.  

 

Pojem podjetnik inovator se je razvil sredi 20. stoletja. Vloga podjetnika je temeljito 

spremeniti in izboljšati proizvodnjo z izkoriščanjem neizkoriščenih tehnoloških možnosti pri 

proizvodnji novega izdelka ali starih izdelkov z novim načinom. Njegova pomembna vloga pa 

je tudi, da odkrije nove vire pri dobavi materiala ali reorganizirati panogo z odprtjem novega 

obrata za izdelke (Schumpeter, 1952, 72). 

 

Ekonomisti si predstavljajo podjetnika kot osebo, ki uvede spremembe, nov red ter inovacije 

in z združenjem delovne sile, virov, materialov privede do njihove skupne večje vrednosti. 

Podjetniki lahko poslovnežem predstavljajo grožnjo, zaveznika, stranko ali dobavitelja. 

(Vesper 1980, 2).  

 

Podjetnik je posameznik, ki ustanovi nekaj novega in prevzema tveganja. Podjetnik kot izraz 

izvira iz Francije in dobesedno pomeni »posrednik« ali »vmesnik« (Antončič idr. 2002, 26). 

 

Po značilnostih lahko podjetnike delimo v sedem skupin, ki se razlikujejo tudi po načinu 

vodenja (Dodd 2002, po Ruzzier idr. 2008, 23): 

- popotnik – raziskuje in postopno razvija novosti, 

- tekmovalec – tekmuje, da dosega cilje, 

- borec – tekmovalen, gospodovalen in tudi agresiven, 

- strastnež – ljubi in je vdan vlogi podjetnika, 

- vzgojitelj – odgovoren in zaščitniški do svojega podjetja, razvija ga po korakih, 

- graditelj – izogiba se problemom, zato se razvija postopoma. 
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Podjetnik, je ključna oseba v razvoju podjetništva, ki ima vizijo, saj z inovacijami omogoča 

razvoj celotnega gospodarstva in s tem obstoječo gospodarsko strukturo (Gomezelj Omerzel 

2010,18). 

 

Teorije, kdo je podjetnik, se razvijajo že od srednjega veka dalje (Preglednica 1). 

Preglednica 1: Različne opredelitve podjetnika od srednjega veka dalje 

OBDOBJE OPREDELITEV PODJETNIKA 

Srednji vek Oseba, ki vodi velike projekte. 

17. stoletje Oseba, ki pri pogodbi z nespremenljivo ceno 

sklenjeno z vlado, nosi tveganje dobička ali 

izgube. 

1725 Richard Cantillon – podjetnik je oseba, ki 

prevzema tveganje in se razlikuje od tiste 

osebe, ki zagotavlja kapital. 

1803 Jean Baptiste Say razlikuje dobiček 

podjetnika in dobiček kapitala. 

1876 Francis Walker – razlikuje tiste, ki dobivajo 

obresti ter zagotavljajo sredstva in tiste, ki 

imajo zaradi managerskih sposobnosti 

dobiček. 

1934 Joseph Schumpeter označi podjetnika kot 

inovatorja. 

1961 David McClelland – podjetnik je oseba, ki 

ima veliko energije in je pripravljena prevzeti 

zmerna tveganja. 

1964 Peter Drucker pravi, da podjetnik maksimira 

možnosti. 

1975 Alberto Shapero – podjetnik je oseba, ki 

prevzema iniciativo in prevzema tveganje. 

1980 Karl Vesper opredeli podjetnika z vidika 

ekonomistov, psihologov, poslovnežev in 

politikov. 

1983 Gifford Pinochot definira notranjega 

podjetnika kot podjetnika znotraj neke 

organizacije. 

Vir: Hisrich1986, po Antončič, Hisrich, Petrin in Vahčič, 2002, 26. 
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Podjetnik je posameznik z določenimi osebnostnimi značilnostmi. Po dolgoletnem 

proučevanju podjetniških lastnosti, Kuratko (1995, po Pšeničny 2000, 34) navaja naslednje: 

- Pripravljenost podjetnika, da se odpove mnogim stvarem za dosego svojih ciljev s tem, da 

je predan in zaupa v idejo. 

- Hrepenenje po dosežku in uspehu. 

- Prevzet s priložnostmi. 

- Odgovornost tistih, ki so vključeni v proces podjetništva. 

- Vztrajnost in reševanje največjih težav, ki so dejansko tudi izzivi. 

- Upoštevanje povratnih informacij o uspehu, učenje iz napak. 

- Obvladanje negotovosti, sprememb in prilagodljivost. 

- Preračunljivo spoprijemanje s tveganji. 

- Zavedanje o možnosti propada. 

- Inovativnost in vizija. 

- Samozaupanje, optimizem, samostojnost in neodvisnost. 

- Sposobnost zgraditi podjetniški in managerski tim. 

 

Novejša raziskava (Chell 2008) o podjetnikovi osebnosti kaže, da so za podjetništvo lahko 

pomembne prirojene lastnosti podjetnikov (Antončič idr. 2008).  

 

Temperament, značaj, sposobnosti in zmožnosti ter motivacija, tvorijo strukturo 

posameznikove osebnosti in so elementi, ki se povezujejo v osebnost in predstavljajo ključne 

lastnosti za uspeh podjetnika (Šuštar 2011). 

 

Za uspešne podjetnike so pomembne t.i. podjetniške kompetence in podjetniška samo 

učinkovitosti. Prava kombinacija lahko posamezniku pomaga pri uresničevanju in iskanju 

podjetniških idej. Prav na podlagi podjetniških kompetenc, torej zmožnosti, ki jih izkazujejo 

pri svojem delovanju uspešni podjetniki, lahko prepoznavamo ključna znanja, stališča in 

veščine, ki naj bi jih podjetni posamezniki posedovali, zato da bi bili pri svojem delu uspešni 

(Jagodič in Dermol 2012, 5). 

2.3 Opredelitev pomena in vloge podjetništva 

 

Vloga podjetništva v razvoju ni omejena samo na povečanje proizvodov ter prihodka 

percapita, vendar pomeni začenjanje in vzpostavljanje novosti v poslovanju (Antončič idr. 

2002, 35). 

 

Glas (2001, po Ruzzier idr. 2008, 25) meni, da podjetništvo: 

– Pripomore pri odpiranju novih delovnih mest, saj sta za ustvarjanje delovnih mest in 

zaposlovanje delavcev ključna razvoja malih in srednje velikih podjetij. Največji delež novo 

zaposlenih je v tem sektorju. 
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– Povečuje produktivnost in gospodarsko rast. 

– Vpliva na inovacije v družbi in gospodarstvu, kot so razvoj novih proizvodov in zanimanje 

za vlaganje v podjetja. 

– V regiji pripomore pri povečevanju dohodka. 

– Ustvarja nova velika in srednje velika podjetja. 

– V poslovno uporabo vključuje manjše vire sredstev in male prihranke prebivalstva. 

– Ima vpliv pri nastajanju ljudi, ki spoštujejo pomoč pri razvoju, gospodarsko stabilnost in 

urejeno pravno državo. 

 

V razvojnem procesu izdelka je najpomembnejši trenutek, ko se združijo znanje in 

ugotovljene družbene potrebe, s čimer se prične stopnja razvoja izdelka. Ponavljalna sinteza 

imenujemo točko, v kateri se le redko razvije inovacija, ki bi jo bilo mogoče tržiti. Ravno zato 

mora podjetnik sem usmeriti svoja prizadevanja (Ruzzier idr. 2008, 25). 

Podjetja imajo dokaj predvidljiv življenjski cikel. Njihov obstoj se začne z inovacijo, nato 

napišejo poslovni načrt, postavijo infrastrukturo, potrebno za delovanje podjetja, s tem pa so 

odprte vse poti za rast podjetja. Sčasoma pa pride do demografskih in kulturnih sprememb ali 

pa se pojavijo nove tehnologije in zunanje inovacije prehitijo poslovni model podjetja. To 

vodi v izgubo strank in profita. Podjetnike večinoma časa skrbi, kako ostati zunaj tega cikla. 

Zavedajo se, da je potrebno ostati podjeten in inovativen (Borštnik 2011). 

 

Obstajata dve vrsti sprememb v podjetju, ki so posledica inovacij. Prve so evolucionarne 

spremembe, ki jih določajo stranke. Te spremembe vodijo v pozitiven napredek podjetja, saj 

ne povzročajo velikih stroškov ter omogočajo rast in razvoj podjetja, stranke pa prejmejo 

kvalitetnejše storitve oz. izdelke. Druge so radikalne spremembe, ki jih povzročijo 

spremembe v tehnologiji. Te spremembe ustvarijo popolnoma nov trg, nove stranke in nove 

tehnologije. Podjetje se zaradi nepoznavanja trga, strank in tehnologij v kratkem času vrne 

nazaj na začetek. V tem primeru ima podjetje največ možnosti za rešitev, z zaposlitvijo novih 

ljudi, ki znajo voditi nove procese. Zaradi pomena inovativnosti je spodbujanje v ekonomiji, 

gospodarstvu in družbi zelo pomembno, saj je inovativnost edini način izboljševanja storitev 

in izdelkov (Borštnik 2011).  

 

Podjetništvo je način življenja, v katerem svobodno razporejamo čas, oblikujemo krog 

znancev in drugačen življenjski stil. Prednosti takšnega načina življenja so samostojnost 

odločanja, ob uspehu tudi ugled, ustvarjanje dela tudi za druge, možnost dela z družinskimi 

člani in izkoriščanje lastne ustvarjalnosti. Slabosti pa so lahko nestalen ali manjši dohodek, 

večurno delo, posel lahko bremeni vso družino, tveganje lastnega premoženja, manj časa zase, 

stresno in naporno delo, ki ogroža tudi zdravje. Podjetništvo lahko predstavlja finančno, 

karierno, socialno, psihično ter tudi  zdravstveno tveganje (Ruzzier idr. 2008, 35). 
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Življenje podjetnika ni vedno rožnato, saj dnevno doživlja stresne situacije in druge težave. 

Da bi prodal in dostavil izdelke in storitve, podjetnik tvega s svojim premoženjem, hkrati pa 

za inovativnost potroši več energije kot povprečni poslovnež. Poiskati mora možnost za 

vzpostavitev ravnovesja med etičnimi zahtevami, ekonomskimi možnostmi in družbeno 

odgovornostjo. To ravnovesje pa se razlikuje od moralne drže, ki jo zavzame menedžer iz 

navadnega podjetja (Hisrich in Solmossy 1996, po Ruzzier idr. 2008, 38). 

2.4 Opredelitev poslovnega načrtovanja 

Poslovni načrt predstavlja dokument, ki je pripravljen s strani podjetnika ter zajema 

najpomembnejše notranje in zunanje elemente pri začetku poslovanja (Antončič idr. 2002, 

186). 

Podjetnik mora imeti za pripravo poslovnega načrta veliko različnih znanj ter upoštevati 

finančne, proizvodne, trženjske, prodajne in druge vidike novega posla. Poslovni načrt 

prikazuje potek poslovanja za tri do pet let vnaprej in različne poti do začrtanega cilja ter 

podjetniku in drugim, ki so del posla, predstavlja kontrolne točke, po katerih lahko spremljajo 

razvoj. Poslovni načrt pokaže stanje posla v določenem trenutku, cilje ter aktivnosti in 

sredstva, ki so potrebna za dosego teh ciljev (Ruzzier idr. 2008, 283). 

Dober poslovni načrt nas vodi pri vstopu na trg in pomaga pri sprejemanju pravilnejših 

odločitev (Vidic 2012, 5). 

Pomembno je poznavanje trga in vloge našega podjetja na trgu. Veliko podjetnikov in 

inovatorjev zaradi obsedenosti s svojo storitvijo, proizvodom ali tehnologijo pozablja na 

potrebe in želje kupca (Vidic 1999, 8). 

Poslovni načrt potrebujemo zaradi številnih razlogov: 

- za pridobivanje finančnih sredstev, 

- pri iskanju novega poslovnega partnerja, 

- pri začetku novega podjetja, 

- za boljše vodenje posla (Cassar 2006, 4). 

Dober poslovni načrt: 

- pomaga pri spoznanju posla, 

- pokaže prednosti, 

- pokaže nove priložnosti, 

- razkrije konkurente, 

- pomaga pri boljšem načrtovanju proizvodnje, 

- pokaže, kako bolj dobičkonosno uporabiti finančne vire, 

- prikaže naše vodstvene sposobnosti in potrebe (Cassar 2006, 4).    
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Poslovni načrt je mnogokrat pomemben pri pridobivanju sredstev, potrebnih za začetek 

poslovanja. Najpogosteje ga želijo bankirji in vlagatelji. Uporabnike poslovnega načrta lahko 

razporedimo po pomembnosti. Prvi uporabnik je podjetnik sam, ki ga uporablja kot 

pripomoček pri samokontroli in načrtovanju. Sledijo jim vlagatelji, ki jim koristi pri odločanju 

o vlaganju sredstev v prikazani posel, ter zaposleni in kupci, ki iz poslovnega načrta lahko 

vidijo, kaj lahko od podjetja pričakujejo (Ruzzier idr. 2008, 284). 

Poslovni načrt pripravlja podjetnik, ko ima poslovno idejo in meni, da predstavlja uspešen 

posel. Od poslovnega načrta nadaljujemo k poslu v primeru, da je poslovni načrt prikazal 

donosno poslovanje, ki upravičuje vložen denar in čas. Poslovni načrt je običajno prelomnica 

v podjetniškem procesu, ko od razmišljanja preidemo k uresničevanju posla, če je poslovni 

načrt pokazal, da poslovna zamisel obeta donosno poslovanje, ki opravičuje vložena sredstva 

in čas (Glas 2005, 46, 47). 

 

Uspeh ni vedno zagotovljen, saj smo lahko precenili trg, podcenili obseg potrebnih sredstev 

ali pa je prišlo do različnih sprememb na trgu, v modi, v predpisih, v tehnologiji, zaradi 

katerih uresničitev napovedi poslovnega načrta ni mogoča. Na tak dogodek se podjetniki 

različno odločajo (Glas 2005, 46, 47): 

- nepravi podjetniki, posel opustijo in pozabijo na podjetniško kariero ter se odločijo za 

zanesljivejšo zaposlitev; 

- posel lahko izboljšamo s tem, da spremenimo določene stvari, zagotovimo dodatna 

finančna sredstva; če to uspe, nadaljujemo posel s poslovnim načrtom, prirejenim novim 

okoliščinam; 

- lahko poskusimo z drugačnim poslom (v tem primeru ponovimo celoten ciklus 

razmišljanja o poslovni ideji). 

 

Mesto poslovnega načrta v podjetniškem procesu uresničevanja zamisli prikazuje slika 1.  

V primeru, da bistveno spremenimo posel, moramo prilagoditi poslovni načrt, ki bo upošteval 

te spremembe in podal oceno rezultatov v novih okoliščinah (Glas 2005, 46, 47).  
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Slika 1: Mesto poslovnega načrta v podjetniškem procesu uresničevanja zamisli 

Vir: Glas 2005, 46, 47. 
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Poslovni načrt sestavljajo vsebine z vidiki bodočega posla, ki jih lahko določi vlagatelj, 

posojilodajalec ali podjetnik sam, glede na obseg in značilnost posla (Ruzzier idr. 2008, 284). 

 

Ruzzier idr. (2008, 284) so v svojem priročniku predstavili teme, ki so najbolj značilne in 

potrebne pri pripravi poslovnega načrta in jih združili v naslednja poglavja: 

1. Povzetek za management 

2. Opis podjetja 

3. Izdelek (ali storitev) 

4. Tržna analiza 

5. Strategija in izvedba 

6. Management 

7. Finančni načrt   

Bistvene sestavine poslovnega načrta pa je jasno s primeri opredelil tudi Cassar (2006). 

Preglednica 2: Sestavine poslovnega načrta 

Vsebina Koristni poudarki 

1. Povzetek  

Je strnjen pregled poslovnega načrta.  

• Poudariti privlačnosti našega podjetja.  

•Prikazati raziskavo podprto s številkami. 

• Prikazati naše sposobnosti za vodenje. 

• Pokazati trg za naše izdelke. 

 

2. Opis podjetja 

Pomembno je, da pokažemo poznavanje 

posla, v katerega vstopamo. Diskutirati 

moramo o našem poslu in uspešnem 

poslovanju.  

 

 

 

• Prikažemo našo poslovno idejo. 

• Navedemo razloge, ki so vplivali na to, da 

smo se odločili prav za to podjetje. 

• Navedemo izkušnje in znanja, ki nam bodo v 

pomoč. 

• Navedemo, zakaj verjamemo v uspešnost 

podjetja. 

Se nadaljuje. 
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Preglednica 2 – nadaljevanje  

Vsebina Koristni poudarki 

4. Analiza panoge  

To poglavje nam pomaga razumeti okolje 

panoge, kjer bomo delovali, ter spremembe, 

ki se bodo najverjetneje zgodile na trgu. 

 

• Kako velika je naša panoga? 

• Koliko podjetij posluje v njej? 

• Kakšni so splošni trendi? 

• Spremembe, ki se pojavljajo v naši panogi ter 

njihov vpliv na nas. 

• Poznavanje zakonodaje in predpisov, ki so 

pomembni za naše poslovanje. 

 

5. Analiza konkurentov 

Poznavanje konkurentov, kako so postali 

uspešni ali neuspešni. 

 

• Pomembnost političnih, tehnoloških in 

ekonomskih sprememb za naše poslovanje. 

• Prednosti in slabosti naših konkurentov, kako 

smo lahko bolj konkurenčni. 

 

6. PSPN (SWOT) analiza 

• P = Prednosti 

• S = Slabosti 

• P = Priložnosti 

• N = Nevarnosti 

 

• Katere so naše prednosti, slabosti, priložnosti 

in nevarnosti (zunanje)? 

 

7. Plan trženja in prodaje 

Poznavanje bodočih kupcev, kako z našimi 

izdelki zadovoljiti njihove potrebe.  

 

• Rast ali upad trga?  

• Kdo so naši potencialni kupci, izbira tržnih 

segmentov, ki so za nas pomembni ter 

poznavanje cenovne politike in konkurence. 

 

8. Plan proizvodnje 

Pregledamo proizvodne operacije in naš tim 

 

• Ali so splošni, trženjski in finančni 

management dovolj stabilni. 

• Pregled certifikatov kakovosti, zdravstvenih 

in varnostni standardov za naš izdelek. 

• Nameravamo vlagati v razvoj? 

Se nadaljuje. 
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Preglednica 2 – nadaljevanje  

Vsebina Koristni poudarki 

9. Plan človeških virov  

Delovna sila-izobraževanje, zdravje in 

varnost, zadovoljstvo pri delu in 

nagrajevanje. 

 

• Opišemo našo managersko strukturo.  

• Potrebna znanja, izobraževanje, motivacija in 

dosežki zaposlenih 

 

10. Finančni načrt 

Kako deluje denar. 

 

• Bomo vodili managerske račune? 

• Kako bomo nadzorovali denarni tok in 

financirali spremembe? 

 

11. Izbrane možnosti in kritični ukrepi 

Na podlagi izvedene analize naredimo listo 

možnosti in ukrepov. 

 

 

12. Terminski plan 

To je seznam vseh kritičnih ukrepov, 

omenjenih v poslovnem načrtu. 

Ko smo prepoznali kritične ukrepe, načrtujmo 

njihovo izvedbo v okviru triletnega obdobja. 

Naše odločitve naj temeljijo na informacijah iz 

poslovnega načrta. 

 

Vir: Cassar 2006, 11–14. 
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3 »POPOLDANSKI« S.P. IN OSEBNO DOPOLNILNO DELO 

V tem poglavju bomo opredelili popoldanski s.p., postopek registracije in prispevke. 

3.1 Opredelitev »popoldanskega« s.p. 

»Popoldanski« s.p. je pogovorni izraz za samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno delo 

in si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje, ker je zavarovan drugje. Izraza ne 

najdemo v zakonih ali pravnih aktih (Borštnik 2015). 

Ustanovitelj je lahko zaposlena oseba, upokojenec ali študent, ki mu ni treba biti zaposlen v 

»popoldanskem« s.p., lahko pa opravlja razne dejavnosti z nizkimi obveznimi stroški. Pravni 

status, pravice in dolžnosti so enaki kot pri polnem s.p., le višina prispevkov je nižja in 

zaposlitev ustanovitelja ni potrebna. Socialne prispevke tudi kot podjetnik mora plačevati 

zaposlena oseba in študent do 26. leta starosti. V primeru, da je ustanovitelj upokojenec, se 

mora zaposliti in medtem ne prejema pokojnine ali pa mora zaposliti vsaj enega delavca za 

polni delovni čas (Podjetniški portal 2016). 

Običajno »popoldanski« s.p. odprejo tisti, ki želijo več zaslužka poleg plače ali pa želijo 

dodatno ustvarjati, v primeru uspešnega poslovanja pa se posel lahko razširi in nadaljuje z 

drugo obliko podjetja (Borštnik 2015). 

3.2 Postopek registracije »popoldanskega« s.p. 

Ustanovitev je brezplačna, po ustanovitvi pa je potrebno opraviti izpit iz varstva pri delu, 

oceno tveganja in zdravniški pregled. Podjetniki, ki so zaposleni za več kot 40 ur mesečno, 

morajo mesečno plačevati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za 

zdravstveno zavarovanje, nadomestilo za vodenje poslovnega tekočega računa na banki ter 

računovodske storitve (lahko pa jih oseba vodi tudi sama). Med letne stroške pa sodi davek na 

dobiček, plačilo AJPES za oddajo bilance in plačilo izdelave letnega poročila 

računovodskemu servisu. Dobiček se sešteva z rednimi prihodki podjetnika in se šteje v 

dohodninsko osnovo (Podjetniški portal 2016). 

 

Koraki, ki jih je potrebno opraviti za odprtje svojega podjetja, so dokaj preprosti, saj se lahko 

postopek opravi prek točke "vse na enem mestu" (VEM) ali e-VEM sistema. Za dostop do e-

VEM portala potrebujemo digitalno kvalificirano potrdilo. 
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Trije koraki, ki so potrebni za ustanovitev s.p., so naslednji (Antić, 2015): 

- Podjetnik se vpiše v Poslovni register (AJPES), za katerega potrebuje datum začetka 

poslovanja, ime, priimek, EMŠO, davčno številko in naslov podjetnika, dejavnost ter 

označbo s.p.. Sedež družbe je kraj, ki je vpisan v register. Podjetnik lahko registrira več 

dejavnosti, registracija je brezplačna, pozneje dejavnosti lahko tudi doda. Izpolnjevati pa 

mora pogoje, ki so določeni za to dejavnost in jih preverja inšpekcija. 

- Prijava na Davčni urad Republike Slovenije (DURS).V skladu z zakonom je potrebno v 

osmih dneh po vpisu v AJPES sporočiti davčnemu uradu osebno ime in davčno številko, 

firmo in skrajšano firmo, podatke osebe, ki vodi poslovne knjige, podatke o poslovnih 

enotah doma in v tujini, morebitne številke poslovnih računov v tujini in podatke o 

morebitnih kapitalskih naložbah doma in v tujini, povezane osebe. 

Prijava se opravi prek obrazca DR-03, potrebno je priložiti vsa dokazila, ki dokazujejo, da 

so navedeni podatki resnični.  

Obvezni zavezanci za davek na dodano vrednost so osebe, ki so ali bodo v obdobju 

zadnjih 12 mesecev presegle 50.000 evrov v vrednosti opravljenega prometa blaga 

oziroma storitev. 

- Prijava na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).Vlogo je potrebno oddati 

v roku osmih dni od spremembe zavarovalne podlage in se opravi preko M-obrazcev. 

Prijavo v nekaterih primerih uredijo tudi na točki VEM. 

 

Popolno poslovno sposobnost, s katero oseba lahko ustanovi s.p., pridobi posameznik z 18. 

letom starosti (Antić, 2015). 

3.3 Prispevki pri »popoldanskem« s.p. 

Nosilec »popoldanskega« s.p. plačuje pavšalne mesečne prispevke, kot nadomestilo za 

opravljanje dejavnosti. Pavšalne prispevke plačuje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

(PIZ) in zdravstveno zavarovanje (ZZ). PIZ se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za 

posebne primere zavarovanja in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega leta do 

marca naslednjega koledarskega leta. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju določa obveznost plačevanja prispevkov za poškodbe pri delu in poklicno 

bolezen po stopnji 0,53% od osnove1. Leta 2014 je bil uveden dodaten prispevek za ZZ, po 

stopnji 6,36% od osnove1. Glede na povprečno plačo za oktober 2015 ta prispevek znaša od 

januarja 2016 24,50 evra. »Popoldanski« s.p., ki v določenem mesecu deluje manj kot 15 dni 

zaradi začetka ali prenehanja opravljanja dejavnosti, plača polovičen znesek PIZ prispevka, in 

poln znesek ZZ prispevka (Setnikar, 2016). 

 

1 Osnova je povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2015 je znašala 1.540,58 

evra. 

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2007-120-06095-OB~P003-0000.PDF
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Preglednica 3 prikazuje višino prispevkov v letu 2015 in letu 2016 (Setnikar, 2016). 

Preglednica 3: Prispevki za popoldanski s. p. 

VRSTA PRISPEVKA znesek – JANUAR 

2016 

znesek – JANUAR 

2015 

Zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne 

bolezni 
8,17 EUR 8,18 EUR 

Zdravstveno zavarovanje 24,50 EUR 24,54 EUR 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32,20 EUR 32,20 EUR 

SKUPAJ 64,87 EUR 64,92 EUR 

Vir: Setnikar, 2016. 

Prispevke za »popoldanski« s.p. za pretekli mesec se plačajo do 15. dne v mesecu, tudi če 

dejavnosti nismo opravljali (Borštnik 2015). V preglednici 4 so prikazani podatki za plačilo 

prispevkov. 

Preglednica 4: Podatki za plačilo prispevkov 

Prejemnik Podračun Sklic Znesek 

ZPIZ – Zavod za 

pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje 

Model 19, vaša 

davčna številka + 

44008 

32,20 

evra 

ZZZS – Zavod za 

zdravstveno zavarovanje 

RS 

ZZZS – Zavod za zdravstveno 

zavarovanje RS 

Model 19, vaša 

davčna številka + 

45004 

32,67 

evra 

Vir: Borštnik, 2015. 

Če primerjamo višino prispevkov z običajnim s.p., mora običajni s.p. mesečno plačati 

najmanj 330,15 evra prispevkov (podatek za april 2015) (Borštnik 2015). 
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4 POSLOVNI NAČRT 

Razmišljanje o svojem poslu vzbuja razne dvome in izzive, ki dnevno spremljajo podjetnika. 

Pomemben je način razmišljanja, ki mora biti logično, sistematično, objektivno in analitično. 

Poslovni načrt je zelo koristen za naš projekt, saj pokaže šibke točke, ki jih lahko ustrezno 

popravimo, ne zagotavlja pa vedno tudi uspeha (Cassar 2006, 8). 

4.1 Povzetek poslovnega načrta 

Podjetje se bo ukvarjalo z izdelavo unikatnih izdelkov, v začetku poslovanja predvsem nakita 

za ženske. Nakit bo oblikovan ročno z mešanjem različnih barv polimerne mase. Nastajali 

bodo uhani, prstani, zapestnice in ogrlice raznih barv in oblik. 

Poslanstvo in vizija podjetja je postati prepoznavno na trgu ter s svojimi izdelki pridobiti 

zaupanje kupcev. Cilj podjetja je pridobiti čim večji krog kupcev, ki bodo zvesti naši blagovni 

znamki in bodo z veseljem spremljali in prebirali naše novice in ponudbo. Tržno priložnost 

vidimo predvsem v prodaji izdelkov preko spleta in izdelavi novih kreacij ročno izdelanega 

unikatnega nakita. Spletno stran želimo izdelati na tak način, da bo prijazna za njene 

uporabnike, pregledna in zanimiva ter da se bodo uporabniki  radi vračali na spletno stran. 

Svojo ponudbo bomo predstavili s slikami in z navedenimi cenami ter strankam tako 

omogočili nakup preko spleta. Pripravljali bomo razne akcijske ponudbe pri nakupu 

kompletov, ki bodo sestavljeni iz uhanov, verižice in prstana. 

Pravna oblika podjetja bo s.p., iz poslovnega izida pa je razvidno, da bo podjetje poslovalo z 

dobičkom že v prvem letu poslovanja. Svojim kupcem bomo ponudili kakovosten nakit, ki bo 

konkurenčen, saj je to tako za njih kot tudi za naše podjetje zelo pomembno. Naši izdelki 

bodo natančno izdelani in kakovostni, v vsak izdelek posebej bomo z rokami vložili svojo 

energijo.  

4.1.1 Poslanstvo in vizija podjetja 

Poslanstvo podjetja je ponudba različnih unikatnih izdelkov. Na začetku poslovanja bi začeli z 

izdelavo in ponudbo unikatnega nakita. Z raznovrstno in kreativno ponudbo bi radi spodbudili 

zanimanje za naše izdelke na trgu. 

Vizija podjetja je pridobiti zanimanje in zaupanje kupcev ter postati prepoznavno podjetje v 

Sloveniji. 



 

19 

 

4.1.2 Cilji podjetja 

Cilj podjetja je predstaviti naše izdelke na slovenskem trgu v letu 2018 in pridobiti čim večji 

krog kupcev in ljudi, ki jih zanimajo unikatni izdelki ter začeti poslovati z dobičkom v prvem 

letu poslovanja. Preko spletne strani želimo naše izdelke promovirati in omogočiti spletno 

prodajo.   

4.1.3 Tržna priložnost podjetja 

Tržno priložnost podjetje vidi predvsem v izdelavi novih kreacij unikatnega nakita. Ponuditi 

želimo kakovostne izdelke po dostopnih cenah. Nakup izdelkov bo možen tudi preko spleta. 

Prodaja unikatnih izdelkov je donosna, ker je zanimanje kupcev za tovrstne izdelke veliko, saj 

gre za ročno delo in vsak izdelek predstavlja unikat. Trenutni trendi na trgu so izdelava nakita 

iz različnih materialov, kot so les, polimerna masa, žica ter drugih. Razpon izdelkov je velik 

in se razlikuje v obliki nakita, materialih, barvi ter drugih lastnostih, ki so različni pri vsakem 

izdelovalcu. Tudi želje kupcev so zelo različne. Uporaba nakita je na trgu prisotna že skozi 

stoletja.   

4.1.4 Povzetek finančnega načrta 

Začetna investicija podjetja bo 1.000 EUR. Iz navedenih izračunov je razvidno, da bo podjetje 

poslovalo z dobičkom že v prvem letu poslovanja, dobiček pa se bo vsako leto povečeval, kot 

je prikazano tudi v izkazu poslovnega izida (poglavje 4.5.1.). 

4.2 Opis in ponudba podjetja 

V tem poglavju bomo navedli opis podjetja, ki ga želimo ustanoviti. Navedli bomo 

organizacijsko obliko in lastništvo podjetja, ki bo izdelovalo unikatne izdelke. Podjetje se bo 

imenovalo NUdesign, Nuša Arko, s.p.. Opisali bomo tudi načrt ustanovitve podjetja ter 

ponudbo in možnost razvoja ponudbe v prihodnosti. 

4.2.1 Pravnoorganizacijska oblika in lastništvo 

Pravna oblika podjetja bo s.p.– samostojni podjetnik 

Podjetnica in lastnica podjetja bo Nuša Arko. 

Ime podjetja: NUdesign, Nuša Arko, s.p. 

Unikatni ročni izdelki - Nakit 

Sedež: Kovorska cesta 45, 4291 Bistrica pri Tržiču, Tržič (SLO)  
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Telefon: XXX XXXXXX 

Številka transakcijskega računa, odprtega pri:  

SKB Banka, d. d., Ljubljana, 

TRR: 123-456-789  

E-pošta: nudesign@gmail.com  

Spletna stran: www.nudesign.si 

4.2.2 Načrt ustanovitve podjetja 

Ustanovitveni kapital bo znašal 1.000 EUR. Kapital bo vložila lastnica. Začetni kapital se bo 

porabil za registracijo podjetja, spletno stran in nabavo opreme ter materiala za izdelavo 

izdelkov. Dobra stran odprtja tega podjetja je, da ne bodo najeta posojila. Podjetje bo sredstva 

rabilo tudi za najem stojnic na raznih sejmih, tržnicah in prireditvah. Cene za najem stojnic so 

zelo različne, in sicer se gibljejo med 24 EUR in 42 EUR skupaj z najemnino prodajnega 

prostora. Podjetje bo začelo poslovati 1.1. 2018.  

Slika 2 prikazuje postopek registracije s.p.. Po vpisu podjetja v sodni register bo sledilo 

odprtje transakcijskega računa pri SKB Banki, nato se bo začelo poslovanje.  

 

Slika 2: Prikaz registracije s. p. 

Vir: Ruzzier idr. 2008, 293. 

http://www.nudesign.si/
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4.2.3 Opis ponudbe 

Na začetku poslovanja bomo kupcem ponudili nakit izdelan iz polimerne mase (v 

nadaljevanju Fimo masa), ki bo namenjen predvsem ženskam. Ponudili bomo uhane, prstane, 

ogrlice in zapestnice različnih vzorcev in oblik, ki pa jih bo možno kupiti tudi kot komplet po 

ugodni ceni. Vse izdelke bomo izdelali ročno, tako da bo vsak posebej unikat. Navdih za 

izdelke bomo dobili v vsakdanjem življenju in naravi. Embalaža bo v obliki malih kartonskih 

ali lesenih škatlic v barvah nakita.  

Nakit bo nastajal z gnetenjem in oblikovanjem Fimo mase in izdelovanjem različnih vzorcev, 

ki jih bomo združili v unikatno celoto različnih barv od živahnih do umirjenih. Ponudili bomo 

tudi različne izdelke za otroke, kot so nakit in okrasni magneti v obliki junakov iz risank in 

živali. Slika 3 prikazuje del postopka pri izdelavi nakita iz Fimo mase. Za izdelavo vzorcev 

najprej gnetemo Fimo maso, da se zmehča in je primerna za oblikovanje, nato  izbiramo in 

mešamo različne barve, oblikujemo ter izrezujemo razne vzorce, ki jih nato združimo v 

končni izdelek. Ko je izdelek zaključen ga moramo zapeči še v pečici, da se strdi. Na koncu 

dodamo zanke za uhane in prstane, vrvice za verižice ter magnete.   

 

Slika 3: Slikovni prikaz ustvarjanja z Fimo maso 

 

Fimo masa je modelirna polimerna glina. Primerna je tako za začetnike kot tudi za 

profesionalne uporabnike za izdelavo unikatnega nakita ter drugih različnih dekorativnih 

izdelkov. Tri različne (po trdoti in efektu) vrste mase se lahko med seboj poljubno mešajo in 

kombinirajo, utrjujejo pa se v pečici: 

- FIMO SOFT modelirna masa je mehka in z njo enostavno oblikujemo, nudi 24 različnih 

odtenkov.  

- FIMO EFFECT modelirna masa je mehka in različnih efektov – pastelne, transparentne, 

kovinske barve, barve z bleščicami, barva, ki se sveti v temi itd. ter nudi 36 različnih 

odtenkov.  

- FIMO PROFESSIONAL modelirna masa ima specifično trdoto, z njo lahko izdelujemo 

natančne detajle. 

- FIMO AIR modelirna masa, ki je ni potrebno utrjevati v pečici, saj se suši na zraku, je 

naravna in enostavna za oblikovanje v beli, kožni in terakota barvi (Art butik 2016). 
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4.2.4 Razvoj ponudbe 

V prihodnosti poslovanja bi ponudbo razširili še z nakitom iz drugih materialov, kot so žica, 

glina, les in usnje ter unikatnimi izdelki, kot so obeski za hišne ljubljenčke in slike. Zanimanja 

za izdelavo različnih unikatnih izdelkov je s strani lastnikov veliko. Za razvoj ponudbe pa se 

bomo odločali v času delovanja podjetja, ko bomo že pridobili nekaj kupcev in bodo naši 

izdelki že prepoznavni. V času poslovanja bomo tako tudi že bolje spoznali trg in se nato lažje 

odločili za razvoj ponudbe, ki bi bila za nas primerna in najbolj zanimiva. 

4.3 Tržna analiza 

Podjetje se bo moralo še posebej potruditi, da bo pridobilo kupce, saj je slovenski trg majhen.  

V nadaljevanju bomo izvedli in podrobno opisali SWOT-analizo našega podjetja. Za podjetje 

je pomembno, da se seznani s prednostmi in slabostmi posla ter zunanjimi priložnostmi in 

potencialnimi nevarnostmi na trgu. Pomembno pa je tudi, da preverimo, kdo so naši 

konkurenti, katere so njihove prednosti in slabosti ter kako smo lahko drugačni in 

konkurenčnejši. Na novo nastajajoče podjetje največjega konkurenta vidi v slovenskem 

podjetju LUCCA, ki izdeluje izdelke iz Fimo mase in jih prodaja v svoji trgovini v Kranju ter 

tudi preko spleta. 

 

Zaradi potrebe po poznavanju navad, želja in potreb kupcev, je bil na vsaj 100 različnih 

naslovov elektronske pošte in socialnih omrežij poslan anonimni spletni anketni vprašalnik. 

Vprašalnik je bil poslan osebnim kontaktom ustanoviteljice podjetja. Anketiranci so bili 

različnih starostnih skupin in spolov. Ocenjujemo, da je bil odziv zadovoljiv, saj smo dobili 

vrnjenih 50 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Vprašanja so se vsebinsko nanašala na 

unikatni nakit. Vprašalnik je priložen v prilogi 1.  

4.3.1 Analiza tržnih segmentov 

Za zagotavljanje ustreznih izdelkov moramo kupce najprej spoznati. Ugotoviti moramo, 

kakšne demografske in sociodemografske značilnosti jih definirajo, kdo so, kje živijo, kakšne 

so njihove navade ipd. Da bi svoje kupce lažje dosegli in nanje vplivali, jih moramo na 

podlagi ocene, ki temelji na natančni tržni raziskavi, razdeliti v skupine – segmente. Na 

podlagi raziskave, ki temelji na primarnih in sekundarnih virih, določamo naše kupce vedno 

bolj natančno – najprej zelo široko, nato pa vedno ožje, dokler ne dobimo natančnih 

značilnosti našega ožjega segmenta kupcev. Svoje izdelke in način oglaševanja nato 

prilagodimo našemu segmentu kupcev (Ruzzier idr. 2008, 312). 

Raziskavo, ki je temeljila na analizi potreb in želja naših kupcev, smo izvedli s spletno 

anketo. V nadaljevanju predstavljamo rezultate ankete opisno in grafično. 
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V anketi je sodelovalo 50 anketirancev, ki predstavljajo naš vzorec (n = 50).  

Slika 4 prikazuje strukturo vzorca glede na spol. V anketi je sodeloval 1 oziroma 4% moških 

in 49 oziroma 96% žensk.  

Spol: (n = 50) 

 

Slika 4: Struktura vzorca glede na spol (n = 50) 

Starostna struktura anketirancev, zajetih v vzorec, je zelo pestra. Največji odstotek 

anketirancev je starih med 21 in 40 let, kar 78%, nato 20% anketirancev je starih med 41 in 60 

let ter 2% je starih 61 let ali več, kar prikazuje Slika 5. 

V katero starostno skupino spadate? (n = 50)  

 

 

Slika 5: Struktura vzorca glede na starost (n = 50) 
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Slika 6 prikazuje strukturo vzorca glede na regijo bivanja anketirancev. Najvišji odstotek jih 

prihaja iz gorenjske regije (86 %). Iz osrednje Slovenije prihaja 12 % ter iz primorske regije 

2 % anketirancev. 

V kateri regiji prebivate? (n = 50) 

 

Slika 6: Struktura vzorca glede na regijo bivanja (n = 50) 

 

Večina, 78 % anketiranih, je zaposlenih oziroma v rednem delovnem razmerju, sledijo jim 

brezposelni (12 %), preostali anketiranci pa so šolajoči (2%) ali uživajo drug status (8%). 

Struktura anketiranih glede na status je prikazana na Sliki 7. 

 

Kakšen je vaš trenutni status? (n = 50)  

 

Slika 7: Struktura vzorca glede na status (n = 50) 
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Kar 88% anketirancev je pritrdilo, da jih unikatni izdelki zanimajo, kar prikazuje slika 8. 

Ali vas zanimajo unikatni izdelki? (n = 49)  

 

 

Slika 8: Struktura vzorca glede na zanimanje za unikatne izdelke (n = 50) 

Slika 9 prikazuje, kako pogosto anketiranci kupujejo unikatne izdelke. Več kot polovica 

(58%) anketirancev unikatne izdelke kupuje redko, 24% pogosto, 10% zelo pogosto ter 8% jih 

unikatnih izdelkov ne kupuje. 

Kako pogosto kupujete unikatne izdelke? (n = 50) 

 

Slika 9: Struktura vzorca glede na pogostost kupovanja unikatnih izdelkov (n = 50) 
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Slika 10 prikazuje, da ja za kar 43% anketirancev kakovost najpomembnejši dejavnik pri 

nakupu unikatnih izdelkov. Za kakovostjo je anketirancem najpomembnejši dejavnik cena 

(26%), material (13%), oblikovalec (7%). Nekateri pa so našteli tudi druge dejavnike (11%), 

kot so dizajn, videz, drugačnost, potreba, želja, oblika ter da gre za nekaj novega, posebnega.  

Če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili enega od prvih treh ponujenih odgovorov, kateri od 

spodaj naštetih dejavnikov je za vas najpomembnejši, ko kupujete unikatni nakit? (n = 50) 

 

Slika 10: Struktura vzorca glede na pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na nakup 

unikatnih izdelkov (n = 50) 

Slika 11 prikazuje, da kar 82% anketirancem unikatni izdelki predstavljajo večjo vrednost kot 

izdelki, ki niso ročno izdelani. 

Ali vam ročno izdelani unikatni izdelki predstavljajo večjo vrednost kot izdelki, ki niso ročno 

izdelani? (n = 50)  

 

Slika 11: Struktura vzorca glede na vrednost unikatnih izdelkov (n = 50) 
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Največ anketirancev, kar 36% je pripravljenih za nakit odšteti med 15 in 30 EUR, 26% med 

30 in 50 EUR, 18% od 50 do 100 EUR, 16% do 15 EUR ter 4% med 100 in 500 EUR. 

Strukturo prikazuje slika 12. 

Koliko denarja ste pripravljeni odšteti za unikatni nakit? (n = 50) 

 

 
 

Slika 12: Struktura vzorca glede na znesek za nakup unikatnih izdelkov (n = 50) 

Večina anketirancev, kar 84% bi za darilo raje kupila ročno izdelan izdelek po nekoliko višji 

ceni, kot strojno izdelan izdelek po nižji ceni (16%), kar prikazuje slika 13. 
 

Kaj od spodaj naštetega bi raje kupili za darilo? (n = 50)  

 

Slika 13: Struktura vzorca glede na preference kupcev pri izbiri darila 
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Slika 14 prikazuje, da so uhani del nakita, ki ga ima kar 40% anketirancev najraje. Po 

priljubljenosti mu sledijo prstan s 24%, zapestnica z 18% in verižica z 18%.  

 

Kateri kos od spodaj naštetega nakita imate najraje? (n = 50) 

 

Slika 14: Struktura vzorca glede na izbiro najljubšega kosa nakita 

Slika 15 prikazuje, da kar 80% anketirancev radi nosijo unikatni nakit. 

Ali radi nosite unikatni nakit? (n = 50) 

 

Slika 15: Struktura vzorca glede na to, ali anketiranci radi nosijo unikatni nakit ali ne 
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Slika 16 prikazuje, da so anketiranci največkrat izbrali odgovor, da najraje nosijo nakit iz 

različnih materialov, kar 26 odgovorov (52%), 17 odgovorov (34%) je bilo za srebro,  

9 (18%) za zlato in 1(2%) odgovor za jeklo.  

Iz katerega od spodaj naštetih materialov najraje nosite nakit? (n = 50)  

Možnih je več odgovorov 

 
 

Slika 16: Struktura vzorca glede na to, iz katerih materialov anketiranci najraje nosijo 

unikatni nakit 

Večini (54%) anketirancev je všeč nakit iz polimerne mase, 28% anketirancev nakit iz 

polimerne mase ni všeč in kar 18% anketirancev ne pozna nakita iz polimerne mase. To 

strukturo prikazuje slika 17. 

 

Ali  vam je všeč nakit, narejen iz polimerne (Fimo) mase? (n = 50)  

 

Slika 17: Struktura vzorca glede na to, ali je anketirancem všeč nakit iz polimerne mase 

 

 

 

 

Različni materiali (52%)

Srebro (34%)

Zlato (18%)

Jeklo (2%)
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Večina (63%) anketirancev bi naročilo unikatni izdelek preko spleta, 27% anketirancev tega 

nebi storila, 10 % pa je neodločenih, kar prikazuje Slika 18. 

Ali bi naročili unikatni izdelek preko spleta? (n = 50) 

 

Slika 18: Struktura vzorca glede na to, ali bi anketiranci naročili unikatni nakit preko 

spleta 

Slika 19 prikazuje, da 56% anketirancev redko obiskuje sejme, tržnice ali druge dogodke, kjer 

se prodajajo izdelki na stojnicah, 36% te dogodke obiskuje pogosto, 6% zelo pogosto in 2% 

sta takih, ki teh dogodkov ne obiskujejo. 

 

Kako pogosto obiskujete sejme, tržnice ali druge dogodke, kjer se prodajajo izdelki na 

stojnicah? (n = 50) 

 

Slika 19: Struktura vzorca glede na to, kako pogosto anketiranci obiskujejo sejme, 

tržnice ali druge dogodke, kjer se prodajajo izdelki na stojnicah 
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Slika 20 prikazuje, da večina anketirancev (38%) najpogosteje unikatni nakit kupuje na 

stojnicah, nato v trgovini z unikatnimi izdelki (32%) in preko spleta (16%). 10% anketirancev 

izdelkov ne kupuje, 4% pa so odgovorili z različnimi odgovori, kot so direktno pri 

oblikovalcu, preko Facebooka in drugo. 

 

Kje najpogosteje kupujete unikatne izdelke ali unikatni nakit? (n = 50) 

 

Slika 20: Struktura vzorca glede na to, kje najpogosteje anketiranci kupujejo unikatni 

nakit 

 

 

Na vprašanje, kaj pogrešajo pri ponudbi unikatnega nakita na slovenskem trgu, so anketiranci 

navedli različne odgovore, in sicer: 

- da cena ustreza kakovosti, 

- različen dizajn, 

- več drznosti, 

- darilno pakiranje, 

- preglednost trga, 

- več ponudbe, 

- cenovno dostopno, 

- izvirnost, 

- več trgovin, 

- unikatni izdelki za moške (npr. kravatna igla), obeski za hišne ljubljenčke. 

 

Zanimanje anketirancev za unikatne izdelke je veliko. Kupcem je predvsem pomembna 

kakovost unikatnih izdelkov, za izdelek pa so v večini pripravljeni plačati med 15 in 30 EUR. 

Najbolj se zanimajo za uhane, izdelke najpogosteje kupujejo na stojnicah, večina pa bi se 

odločila tudi za nakup preko spleta. 

 

Naši ciljni kupci bodo predvsem ženske, saj bomo v večini izdelovali nakit za ženske. 

Predstavili pa bomo tudi različne izdelke, kot so obeski za ključe ter nakit za otroke.  
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4.3.2 Analiza panoge in konkurence 

 

Panoga izdelovalcev unikatnih izdelkov je velika, vendar vsak izdelovalec izdela svoj unikat. 

Izdelovalci imajo različne stile in uporabljajo različne materiale ter tehnike za izdelavo. 

Panoga izdelovalcev unikatnih izdelkov se širi, saj je v času krize vsak evro dobrodošel, še 

posebej, če ga lahko zaslužimo s svojim konjičkom, ki ga lahko opravljamo kar doma 

(Finance 2012). 

 

Naši največji konkurenti na začetku poslovanja bodo izdelovalci unikatnega nakita iz Fimo 

mase. Njihove glavne prednosti so, da so njihovi izdelki in znamka že prepoznavni. Vsekakor 

bodo naši izdelki drugačni od izdelkov naših konkurentov, predvsem v obliki, velikosti, 

barvah ter umetniškem stilu.   

 

Ko v spletni iskalnik vpišemo »prodaja unikatnega nakita iz Fimo mase«, nam ta najde veliko 

povezav za spletno prodajo različnega nakita. Izdelki iz Fimo mase so v večini predstavljeni 

preko Facebook profilov in spletnih strani, ki predstavljajo več različnih vrst unikatnih 

izdelkov in nakita.  

Našo pozornost so pritegnile tri spletne strani oziroma imena, pod katerimi se predstavljajo 

izdelki iz polimerne mase, in sicer: Pikart.webly.com, Dendica nakit ter MountainPearlsby 

Nataša Hozjan Kutin. V nadaljevanju bom opisala navedene spletne strani oziroma 

oblikovalce. 

 

Pikart.webly.com je spletna stran, kjer so predstavljeni ročno izdelani izdelki iz Fimo mase. 

Izdelke predstavljene na tej spletni strani lahko naročimo preko e-pošte ali preko spletnega 

obrazca, ki je dostopen na tej strani. V živo pa si lahko izdelke ogledamo ter jih tudi kupimo v 

trgovini Lucca v Kranju.   

 

Preverimo še cene nekaterih njihovih izdelkov (Pikart. 2016): 

- viseči uhani: 5–10 EUR, 

- prstani: 6–7 EUR, 

- zapestnice: 7–22 EUR, 

- verižice: 15–32 EUR. 

 

Dendica nakit izdeluje nakit iz polimerne mase in stekla. Svoje izdelke predstavlja ter prodaja 

preko Facebook strani ter preko spletnih strani Unikaten.si in Unikatnatrznica.si. 

 

Cene nekaterih njihovih izdelkov (Dendica nakit. 2016): 

- viseči uhani: 9–10 EUR, 

- prstani: 9–10 EUR, 

- verižice: 15 EUR. 
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MountainPearlsby Nataša Hozjan Kutin izdeluje unikatni ročno izdelan nakit iz polimerne 

gline in šivan nakit iz perlic. Svoje izdelke predstavlja preko Facebook strani in spletne strani 

Moj-mozaik.si, kjer se lahko odda tudi povpraševanje oziroma naročilo. Izdelki se prodajajo 

tudi preko spletne trgovine Unikaten.si. 

 

Cene nekaterih njihovih izdelkov (MountainPearls. 2016): 

- uhani: 8–13 EUR, 

- prstani: 22–23 EUR, 

- verižice: 16–27 EUR. 

4.3.3 SWOT-analiza podjetja 

PSPN (SWOT) analiza je del poslovnega načrta, ki je zelo pomemben, saj nam pokaže 

notranje prednosti in slabosti ter zunanje priložnosti in nevarnosti podjetja (Cassar 2006, 5).  

Slika 21 prikazuje prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti v našem podjetju. 

            PREDNOSTI                                         PRILOŽNOSTI 

          - unikatni izdelki                   - ponudba novih izdelkov in drugačnih motivov                                

-         - ročno delo                                          - spletna prodaja izdelkov v tujini  

          - konkurenčne cene                                (npr. Italija, Avstrija, Hrvaška) 

          - ponudba preko spleta                         - rast števila spletnih nakupovalcev 

                                                                        - zanimanje kupcev za ročno izdelane izdelke 

 

 

            SLABOSTI                                                                NEVARNOSTI 

   - pomanjkanje izkušenj pri izdelavi izdelkov             - pojav novih konkurentov 

   - pomanjkanje poznavanja različnih materialov         - povečanje davkov 

   - pomanjkanje znanja različnih tehnik izdelave         - padec kupne moči potrošnikov 

 

Slika 21: SWOT-analiza 

Vir: Cassar. 2006, 5. 

 

Naša prednost bodo unikatni in ročno izdelani izdelki, ki jih bomo ponudili po konkurenčnih 

cenah tudi preko spleta.  

 

Priložnost vidimo v rasti števila spletnih nakupovalcev, spletni prodaji izdelkov v tujini (npr. 

Italija, Avstrija, Hrvaška) in v naših izdelkih, ki bodo novi na trgu ter drugačni od 

konkurenčnih.  
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V izdelavi ročno izdelanega nakita nimamo veliko izkušenj. Nimamo osvojenih veliko tehnik, 

pomanjkanje pa je tudi v poznavanju materialov, kar štejemo za našo slabost.  

 

Največjo nevarnost našemu podjetju vidimo v pojavu novih konkurentov, možnosti povečanja 

davkov in padca kupne moči potrošnikov. 

4.4 Strategija in izvedba 

V tem poglavju bomo opisali podjetniški tim, strategijo ter konkurenčno prednost podjetja. V 

nadaljevanju bomo opisali še trženjsko strategijo, strateške povezave in terminski načrt. 

4.4.1 Opis podjetniškega tima 

V podjetju bo delovala ena oseba kot samostojni podjetnik brez zaposlenih. Ustanoviteljica s 

V. stopnjo izobrazbe, kot gimnazijski maturant, ima nekaj izkušenj z delom s strankami, ki jih 

je pridobila kot prodajalka in promotorka v času študentskega dela ter trenutno kot zaposlena 

na delovnem mestu referent. Z izdelavo ročno izdelanega nakita iz polimerne mase kot hobi, 

je izkušnje pridobivala sama s pomočjo socialnih omrežij, knjig ter lastne ustvarjalnosti.  

Veliko nameravamo še vložiti v znanje na tem področju. Udeleževali se bomo različnih 

delavnic za izdelavo ročno izdelanega nakita ter se s pomočjo spleta in literature učili novih 

tehnik. Računovodske storitve bo opravljal računovodski servis Fin-ing,d.o.o., ki ga vodi 

sestra zaposlene in ustanoviteljice podjetja.  

4.4.2 Strategija 

Podjetje se bo osredotočalo na zadovoljevanje želja in potreb kupcev s ponujanjem 

kakovostnih in inovativnih izdelkov. Naša primarna ponudba bo unikatno ročno izdelan nakit. 

V prihodnosti pa nam bo izziv, da ponudimo več različnih unikatnih ročno izdelanih izdelkov 

na primer obeski za domače živali, obeski za ključe, slike, poslikave vaz, mandale itd. Vsak 

mesec bomo preko spletne strani priredili nagradno igro in kupcem ob nakupu nad 30 EUR 

podarili brezplačno poštnino. Preko spletne trgovine bomo redno ponujali popuste in ob 

prvem nakupu preko spletne strani ponudili 10-odstotni popust pri naslednjem nakupu. Svoje 

izdelke bomo predstavili tudi na različnih prireditvah in sejmih na stojnicah. V povprečju 

bodo cene izdelkov podobne cenam konkurentov.  
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4.4.3 Konkurenčna prednost 

Konkurenčno prednost bomo ustvarjali predvsem z bogato ponudbo različnih izdelkov in 

kompletov nakita (uhani, zapestnica/ogrlica, prstan). Preko spletne strani bomo vsak teden 

oglaševali svoje izdelke na fotografijah. Fotografije bodo barvno in vzorčno usklajene z 

izdelkom, kar bo pritegnilo pozornost.     

4.4.4 Trženjska strategija 

V okviru trženjske strategije bomo predstavili cenovno strategijo in podrobneje zapisali cenik 

izdelkov, ki lahko v prihodnosti nekoliko odstopa, saj se tudi cene dobaviteljev materialov 

lahko spreminjajo. Predstavili bomo tudi promocijsko strategijo, ki bo potekala preko spletnih 

strani in Facebooka ter tudi z deljenjem letakov. Sledil bo še opis distribucijske strategije, s 

katero bomo opisali, kako bo potekala dostava izdelkov do kupca. 

4.4.4.1 Pozicioniranje 

Prva ciljna skupina podjetja so ženske, ki rade nosijo unikaten ročno izdelan nakit različnih 

barvnih vzorcev in oblik. Za njih bomo posebej oblikovali nakit v bolj živih barvnih 

kombinacijah in v nenavadnih vzorcih. 

Druga ciljna skupina so ženske, ki imajo rade nakit v bolj umirjenih barvah in oblikah. Za njih 

bomo pripravili različne komplete nakita v črno-beli, modro-beli in sivi kombinaciji. 

Tretja ciljna skupina pa so otroci, za katere bomo naredili nakit in okrasne magnete v podobi 

raznih junakov iz risank in živali.  
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4.4.4.2 Cenovne strategije 

V preglednici so prikazane cene izdelkov. Cene so razpisane v razponu od-do in so odvisne 

od količine in cene materialov, ki jih bomo uporabili pri izdelavi ter od zahtevnosti izdelave 

izdelka. 

Preglednica 5: Cene unikatnega nakita 

IZDELEK ŠTEVILO CENA v EUR 

Uhani 1 Od 4 do 15 

Prstan 1 Od 4 do 20 

Verižica 1 Od 10 do 30 

Zapestnica 1 Od 5 do 20 

Uhani+prstan Komplet Od 7 do 33 

Uhani+prstan+verižica Komplet Od 15 do 62 

Uhani+prstan+verižica+zapestnica Komplet Od 20 do 82 

4.4.4.3 Promocijska strategija 

Izdelke bomo oglaševali predvsem preko Facebook profila podjetja, kjer bomo objavljali 

fotografije naših izdelkov in razne akcije ter nagradne igre. Na Facebook strani bo možno 

oddati tudi naročilo izdelkov. Vsaka fotografija izdelka bo označena s kodo za naročilo in 

ceno. Oglaševanje preko Facebook strani se nam zdi zelo učinkovito, saj doseže zelo velik 

krog potencialnih kupcev. Za tiste, ki spletnega družbenega omrežja ne poznajo, pa bomo 

delili tudi letake in predstavljali svoje izdelke na stojnicah. Letake bomo oblikovali sami, tako 

bodo stroški le za tiskanje. 

4.4.4.4 Distribucijska strategija 

Podjetje bo izdelke prodajalo preko neposredne prodajne poti, in sicer preko spletne strani in 

elektronske pošte, kjer bodo kupci lahko oddali naročilo. Če bo naročilo presegalo 30 EUR, 

bo poštnina za kupca brezplačna. Kupec bo kupnino za naročene izdelke plačal vnaprej z 

nakazilom na transakcijski račun podjetja. V primeru reklamacij zaradi napak pri naročilu s 

strani podjetja, bo poštnino krilo podjetje.  

 

Podjetje bo izvajalo tudi prodajo izdelkov na stojnicah, kjer bo stik s kupci izdelkov prav tako 

direkten, neposreden. 
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4.4.5 Strateške povezave 

Najpomembnejša strateška povezava podjetja bo z računovodskim servisom Fin-ing,d.o.o., ki 

mu bo podjetje zaupalo računovodske storitve in s tem podatke o poslovanju podjetja. 

Drugi strateški partnerji bodo podjetja, pri katerih bomo nabavljali material in orodje za 

poslovanje in izdelavo izdelkov. Največji dobavitelj podjetja bo spletna trgovina bead.si, 

preko katere bomo naročali material in opremo za izdelavo izdelkov. S papirnico in knjigarno 

Domina, Fin-ing,d.o.o., bomo vzpostavili povezavo za nabavo potrebnega pisarniškega 

materiala. 

Preko podjetja se bomo udeleževali tudi raznih izobraževanj, s katerimi bomo nadgrajevali 

svoje znanje na področju izdelave unikatnih izdelkov. 

4.4.6 Terminski načrt 

V prvem letu poslovanja in v mesecih pred formalnim začetkom delovanja podjetja se bo 

podjetje soočilo z največjo raznolikostjo poslovnih aktivnosti, kot so registracija podjetja, 

nabava materiala, zagon podjetja, vstop na trg, pomembnejše oglaševalske akcije ter pričetek 

razvoja in uvajanje novih proizvodov. V Preglednici 6 so predstavljene aktivnosti opremljene 

s časovnimi enotami, ki predstavljajo cilje in želje glede realizacije posamezne aktivnosti. 

Preglednica 6: Osnutek terminskega načrta za prvo leto poslovanja 

DEJAVNOST/MESEC J F M A M J J A S O N D 

Registracija podjetja             

Nakup materiala             

Izdelava izdelkov             

Priprava in tisk letakov             

Izdelava spletne in  

Facebook strani 

            

Nakup materiala za izdelavo 

izdelkov in poslovanje 

            

Zagon podjetja             

Vstop na trg             

Prodaja in oglaševanje 

izdelkov 
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4.5 Finančni načrt 

Najpomembnejši del poslovnega načrta je finančni načrt, preko katerega podjetnik lahko 

predvidi delovanje podjetja z različnih finančnih vidikov, kot so stroški, prihodki in izkazi 

uspeha, ki iz njih izhajajo, zagotavljanje sredstev, torej bilance stanja za posamezna obdobja, 

likvidnost podjetja, možna finančna tveganja in podobno. Finančni načrt je le okvir bodočih 

realnih izkazov nekega podjetja (Ruzzier idr. 2008, 348). 

V finančnem načrtu smo zapisali izkaz poslovnega izida, bilanco stanja, izkaz denarnih tokov, 

točko preloma, kazalnike, analizo tveganj in strategijo žetve. Svoje obveznosti do 

dobaviteljev bomo poravnali v tridesetih dneh, kupci pa nam bodo kupljene izdelke plačali 

takoj, še preden jih odpošljemo ali na mestu nakupa. 

4.5.1 Izkaz poslovnega izida 

Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke in odhodke ter čisti dobiček za vsako leto za 

obdobje petih let. Poslovni izid prikazuje razliko med prihodki in odhodki ter dobiček ali 

izgubo podjetja v nekem obračunskem obdobju. Razlika med prihodki in odhodki, zmanjšana 

za davek od dobička, pa je čisti dobiček ali izguba. 

Samostojni podjetnik lahko ob ustanovitvi ali ob začetku vsakega leta sam izbere eno izmed 

dveh možnosti obdavčitve dobička. Ena je obdavčitev z davčnimi stopnjami iz dohodninske 

lestvice, druga pa je s stopnjo 20%, t. i. normiranci. Odločili smo se za obdavčitev dobička na 

podlagi normiranih odhodkov. Ob koncu leta seštejemo vrednost izdanih računov in od njih 

odštejemo 80%, to pa so stroški, ki jih država prizna. Na to razliko bo podjetje plačalo končni 

davek v višini 20%. Še lažji izračun je, da izračunamo, kakšna je vrednost 4% od celotnih 

letnih prihodkov. Pričakujemo, da bo čisti dobiček podjetja v prvem letu 2.914 EUR in se bo 

vsako leto nekoliko povečeval. Poslovni izid za prvih pet let poslovanja je prikazan v 

preglednici 7.  
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Preglednica 7: Izkaz poslovnega izida za pet let poslovanja 

Izkaz poslovnega 

izida 

1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

Prihodki skupaj 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 

Prihodki od 

poslovanja 

4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 

Prodaja na domačih 

trgih 

4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 

Odhodki skupaj 1.086 1.230 1.380 1.530 1.680 

Stroški prodanega 

blaga 

616 760 910 1.060 1.210 

Stroški materiala 616 760 910 1.060 1.210 

Drugi stroški 

poslovanja 

470 470 470 470 470 

Reklama 50 50 50 50 50 

Potni stroški 20 20 20 20 20 

Računovodske storitve 100 100 100 100 100 

Izobraževanja 300 300 300 300 300 

Dobiček ali izguba 

pred obdavčevanjem 

2.914 3.770 4.620 5.470 6.320 

Davek od dobička 

(normiran) 

160 200 240 280 320 

Čisti dobiček ali 

izguba 

2.754 3.570 4.380 5.190 6000 
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4.5.2 Bilanca stanja 

Bilanco stanja je potrebno narediti na koncu vsakega leta, saj to zahteva tudi država (Davčni 

urad Republike Slovenije (DURS)). Na levi strani bilance ali zgoraj prikazuje podjetje vsa 

sredstva, ki jih ima na voljo za poslovanje, na desni strani ali spodaj pa vse vire za ta sredstva, 

bodisi dolžniške (dolgoročna in kratkoročna posojila) bodisi lastniške (kapital) (Ruzzier idr. 

2008, 356). 

V spodnji tabeli je prikazana bilanca stanja za prvih pet let poslovanja podjetja. 

Preglednica 8: Bilanca stanja za prvih pet let poslovanja 

Bilanca stanja 

 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

Sredstva 3.184 4.050 4.910 5.770 6.630 

Gibljiva sredstva 3.184 4.050 4.910 5.770 6.630 

Zaloge 210 260 310 360 410 

Denarna sredstva 2.974 3.790 4.600 5.410 6.220 

Obveznosti do virov 

sredstev 

3.184 4.050 4.910 5.770 6.630 

Kapital 3.079 3.935 4.785 5.635 6.485 

Osnovni kapital 1000 1000 1000 1000 1000 

Preneseni dobiček ali 

izguba prejšnjih let 

2.079 2.935 3.785 4.635 5.485 

Obveznosti 105 115 125 135 145 

Kratkoročne obveznosti iz 

poslovanja 

105 115 125 135 145 
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4.5.3 Izkaz denarnih tokov 

Denarne tokove sestavljajo prejemki (prilivi denarja v podjetje) in izdatki (odlivi denarja iz 

podjetja). Prihodki in odhodki nastanejo ob izdaji računa, prejemki in izdatki pa šele ob 

dejanskem izplačilu. Razlika med prejemki in izdatki je neto denarni tok. Gotovinski saldo je 

pozitiven in z vsakim mesecem narašča. Preglednici 9 in 10 prikazujeta izkaz denarnih tokov 

za prvo in drugo polletje poslovanja, na sliki 22 pa je prikazan gotovinski saldo. 

Preglednica 9: Izkaz denarnih tokov za prvo polletje poslovanja 

Prejemki od: 1 2 3 4 5 6 

Vplačila 

kapitala 

1.000      

Prodaje 200 300 400 300 400 400 

Prejemki skupaj 1.200 300 400 300 400 400 

Izdatki za: 1 2 3 4 5 6 

Plačila 

dobaviteljem 

23 49 60 49 60 60 

Prispevki 0 65 65 65 65 65 

Plačila drugih 

stroškov 

poslovanja 

155 0 150 5 0 0 

Izdatki skupaj 178 114 275 119 125 125 

Prejemki –

izdatki (neto 

prejemki) 

1021 

 

186 125 181 275 275 

Prenos 

gotovinskega 

salda 

0 1021 1207 1332 1513 1788 

Gotovinski 

saldo 

1021 1207 1332 1513 1788 2063 
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Preglednica 10: Izkaz denarnih tokov za drugo polletje poslovanja 

Prejemki od: 7 8 9 10 11 12 

Vplačila 

kapitala 

      

Prodaje 200 300 400 300 400 400 

Prejemki skupaj 200 300 400 300 400 400 

Izdatki za: 7 8 9 10 11 12 

Plačila 

dobaviteljem 

23 49 60 49 60 60 

Prispevki 65 65 65 65 65 65 

Plačila drugih 

stroškov 

poslovanja 

5 0 0 5 0 100 

Izdatki skupaj 93 114 125 119 125 225 

Prejemki – 

izdatki (neto 

prejemki) 

107 186 275 181 275 175 

Prenos 

gotovinskega 

salda 

2063 2170 2356 2631 2812 3087 

Gotovinski 

saldo 

2170 2356 2631 2812 3087 3262 
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Slika 22: Prikaz gotovinskega salda 

4.5.4 Točka preloma 

S točko preloma ugotavljamo, kdaj bo podjetje doseglo ničelno točko (dobiček nič) na grafu 

preloma, ki prikazuje obseg prodaje, ko poslovanje podjetja postane dobičkonosno. Iz 

preglednice 11 je razvidno, da bo podjetje doseglo točko preloma pri prodaji 6 enot oz. pri 

znesku 113 EUR. 
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Preglednica 11: Analiza točke preloma 

Cena: 20 EUR 

Mesec Št. prodanih 

enot 

Prihodki Variabilni 

stroški 

Prispevek za 

pokritje 

Mesečni 

fiksni stroški 

1 10 200 23 177 100 

2 15 300 49 251 100 

3 20 400 60 340 100 

4 15 300 49 251 100 

5 20 400 60 340 100 

6 20 400 60 340 100 

7 10 200 23 177 100 

8 15 300 49 251 100 

9 20 400 60 340 100 

10 15 300 49 251 100 

11 20 400 60 340 100 

12 20 400 60 340 100 

PRELOMNA TOČKA PRODAJE: 5,65 enote, 112,99 EUR 

4.5.5 Kazalniki 

Poznamo finančne in poslovne kazalnike. Poslovni kazalniki prikazujejo rezultate poslovanja, 

kot so celotni prihodki in odhodki poslovanja, kosmati dobiček iz prodaje in čisti dobiček v 

letu, finančni kazalniki pa prikazujejo delež kapitala v financiranju, čisto donosnost, 

likvidnost, ekonomičnost in dobičkonosnost prihodkov.  

Spodnja tabela prikazuje, da bo podjetje ustvarilo dobiček že v prvem letu poslovanja in ga 

vsako leto tudi povečevalo. Podjetje bo v prvih petih letih poslovalo likvidno, razlika med 

prihodki in odhodki pa bo vedno večja, kar pomeni, da se bo večal tudi dobiček. 
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Preglednica 12: Prikaz poslovnih in finančnih kazalnikov 

Poslovni in finančni 

kazalniki 

1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

Prihodki 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 

Odhodki 1.086 1.230 1.380 1.530 1.680 

Dobiček ali izguba 2.914 3.770 4.620 5.470 6.320 

Dobiček ali izguba 

po obdavčitvi 

2.754 3.570 4.380 5.190 6.000 

Delež kapitala v 

financiranju 

96,70% 97,16% 97,45% 97,66% 97,81% 

Čista donosnost 

kapitala 

89,44% 90,72% 91,54% 92,10% 92,52% 

Likvidnost 2 2,26 2,48 2,67 2,83 

Ekonomičnost 3,68 4,07 4,35 4,58 4,76 

Dobičkonosnost 

prihodkov 

68,85% 71,4% 73% 74,14% 75% 

4.5.6 Analiza tveganj 

Naše podjetje se bo ukvarjalo z izdelavo in prodajo unikatnih izdelkov. Večjih tveganj ne 

pričakujemo, razen v primeru, da se cena materiala bistveno poviša ali vstopa novih 

konkurentov, saj ni visokih vstopnih ovir. Podjetje se bo moralo znajti na trgu, ga dobro 

spoznati in prilagoditi ponudbo glede na povpraševanje. 

4.5.7 Strategija žetve 

V današnjih časih mora podjetje konstantno spremljati trg in želje svojih kupcev. Podjetje se 

mora prilagajati trgu, da lahko gradi na rasti ter da kupci zanj ne izgubijo zanimanja. 

Naše podjetje bo sledilo informacijam, rezultatom in ciljem poslovnega načrta. Namen našega 

podjetja je nadaljnje razvijanje in širjenje ponudbe. 
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5 SKLEP 

S pisanjem diplomske naloge smo obnovili in razširili svoje znanje s področja podjetništva in 

izdelali poslovni načrt, ki zajema opis in ponudbo podjetja, tržno analizo, strategijo in izvedbo 

ter finančni načrt. 

S poslovnim načrtom, ki smo ga izdelali v diplomskem delu, smo prikazali, kako bo potekala 

ustanovitev podjetja, ki se bo ukvarjalo z izdelavo unikatnega nakita in drugih unikatnih 

izdelkov.  

S pomočjo izdelave poslovnega načrta smo ugotovili, koliko so kupci v večini pripravljeni 

plačati za unikatni nakit, zato bomo ponudili kakovosten nakit po dostopnih cenah. Naša 

ciljna skupina so ženske, ki od nakita najraje kupujejo uhane, najpogosteje pa tovrstne izdelke 

kupujejo na stojnicah ter preko spleta. 

S pomočjo ankete, na katero je odgovorilo 50 anketirancev, smo pridobili nekaj konkretnih 

rezultatov glede zanimanja in potreb na področju unikatnih izdelkov. Kupcem želimo ponuditi 

pravo razmerje med kakovostjo in ceno ter jim približati naše izdelke. Začeli bomo s 

predstavitvijo in ponudbo inovativnih kreacij različnega unikatnega nakita preko spleta in na 

različnih sejmih, ki so namenjeni promociji in prodaji ročno izdelanih izdelkov. 

Naša želja je, da trg spozna naše podjetje ter nakit iz polimerne mase iz katere bomo 

izdelovali naše prve izdelke za prodajo na trgu. Svojo ponudbo bomo prilagajali željam 

kupcev in jim poskušali ponuditi čim več različnih izdelkov. 

Poslovno načrtovanje nam je omogočilo, da smo spoznali različne potrebe kupcev in pridobili 

osnovne informacije ter izračune, ki potrjujejo obstoj poslovne priložnosti v prodaji unikatnih 

izdelkov. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketa – Zanimanje za nakup unikatnih izdelkov 

 





Priloga 1 

 

Anketa – Zanimanje za nakup unikatnih izdelkov 

Pozdravljeni! 

Sem študentka Fakultete za management in pripravljam diplomsko nalogo z naslovom 

Poslovni načrt za ustanovitev podjetja s področja izdelave unikatnih izdelkov. Namen ankete 

je ugotoviti,  kakšno je zanimanje za nakup unikatnih izdelkov. 

Anketa je anonimna. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 5 minut časa. 

Odgovori bodo uporabljeni izključno za potrebe diplomskega dela. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Nuša Arko 

 

Spol 

 Moški 

 Ženski 

Starost 

 18–21 let 

 21–40 let 

 41–60 let 

 61 let ali več 

Iz katere regije prihajate? 

 Osrednja Slovenija 

 Primorska 

 Gorenjska 

 Štajerska 

 Dolenjska 

 Prekmurje 

 Koroška 

Status 

 Šolajoč 

 Zaposlen 

 Brezposeln 

 Drugo 

 



Priloga 1 

 

Ali vas zanimajo unikatni izdelki? 

 Da 

 Ne 

Kako pogosto kupite unikatne izdelke? 

 Redko 

 Pogosto 

 Zelo pogosto 

 Ne kupujem 

Če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili enega od treh ponujenih odgovorov, kateri od spodaj 

naštetih dejavnikov je za vas najpomembnejši, ko kupujete unikatni nakit? 

 Cena 

 Kakovost 

 Oblikovalec 

 Material 

 Drugo 

Ali vam ročno izdelani unikatni izdelki predstavljajo večjo vrednost kot izdelki, ki niso ročno 

izdelani? 

 Da 

 Ne 

Koliko denarja ste pripravljeni odšteti za unikatni nakit? 

 Do 15€ 

 15–30€ 

 30–50€ 

 50–100€ 

 100–500€ 

Kaj od spodaj naštetega bi raje kupili za darilo? 

 Ročno izdelan unikatni izdelek po nekaj višji ceni 

 Strojno izdelan izdelek po nižji ceni 

Kateri del nakita imate najraje? 

 Uhani 

 Zapestnica 

 Verižica 

 Prstan 

Ali radi nosite unikatni nakit? 

 Da 

 Ne 
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Nakit iz katerega od spodaj naštetih materialov najraje nosite? 

 Zlato 

 Srebro 

 Jeklo 

 Različni materiali 

 Drugo 

Ali vam je všeč nakit, narejen iz Fimo mase? 

 Da 

 Ne 

 Ne poznam 

Bi naročili unikatni izdelek preko spleta? 

 Da 

 Ne 

Kako pogosto obiskujete sejme, tržnice ali druge dogodke, kjer se prodajajo izdelki na 

stojnicah? 

 Redko 

 Pogosto 

 Zelo pogosto 

 Ne obiskujem 

Kje najpogosteje kupujete unikatne izdelke ali unikatni nakit? 

 Preko spleta 

 V trgovinah z unikatnimi izdelki 

 Na stojnicah 

 Ne kupujem 

 Drugo 

 


