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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je predstavljen poslovni načrt za ustanovitev trgovskega podjetja, 

ki se bo ukvarjalo s prodajo filamentov za 3D-tisk. V prvem delu naloge so teoretično 

opredeljeni podjetništvo, tehnologija 3D-tiska in vse osnovne sestavine za izdelavo 

poslovnega načrta. V drugem, empiričnem delu naloge pa so sestavine poslovnega načrta 

podrobno navedene in opisane. Tema, s katero se empirični del naloge začne, vsebuje vse 

osnovne podatke podjetja. Sledita opis proizvodov in tržna analiza. Strategije in 

organizacijska struktura so del predzadnje teme, ki ji sledi le še končni prikaz finančnih 

projekcij. Z izdelavo načrta smo se želeli prepričati o uspehu zagona podjetja.  

Ključne besede: poslovni načrt, podjetje, filament, 3D-tisk, podjetništvo, tehnologija.  

SUMMARY 

In the final project paper, a business plan for a company, which will sell filaments for 3D-

printing is presented. Entrepreneurship, 3D-printing technology and all the basic components 

of a business plan will be theoretically introduced first. Second part of the paper contains all 

the components of the business plan in detail. It begins with the topic of all the basic 

information regarding the company. Following by product description and market analysis. 

Topic containing strategies and organizational structures are followed by the final 

presentation of financial projections. With this plan, we wanted to see if startup could actually 

be successful. 

Key words: business plan, company, filaments, 3D-print, entrepreneurship, technology. 
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1 UVOD 

V sodobnem svetu moderne dobe so vse oči neprestano uprte v tehnologijo in njen razvoj, ki z 

nespremenljivostjo vedno znova dokazuje, da njen razvoj nima meja. Z izjemo nekaterih 

posameznikov je večina prebivalstva z novostmi s tehnoloških trgov soočena na dnevni ravni. 

Nekatere inovacije se med uporabnike zaradi enostavnosti in priročnosti njihove uporabe 

prebijejo zlahka, nekatere pa za komercialni preboj potrebujejo vrsto let. Tehnologija 3D-tiska 

je ena izmed slednjih, ki se je za preboj na globalni trg morala vrsto let počasi razvijati. Kljub 

počasnemu začetku se je uporaba 3D-tiska v zadnjem desetletju uspešno implementirala v 

najrazličnejše sektorje proizvodnih panog in s svojimi prednostmi ustvarila pravo revolucijo. 

Napredki, ki jih 3D-tisk prinaša, so za nepoznavalce nedojemljivi in jih morda lahko 

primerjamo s podobnim napredkom, ki smo mu bili nazadnje priča ob iznajdbi interneta. 

Zamisel našega poslovanja zato temelji na izdelavi materiala, s katerim se bodo projekti 3D-

modelov lahko uspešno realizirali. S ponudbo filamentov za 3D-tiskanje bomo uporabnikom 

tiskalnikov omogočili izdelavo prototipov in morda tudi nekaterih končnih izdelkov. 

Zaključna projektna naloga predstavlja torej načrt, s katerim želimo zagnati proizvodno 

podjetje in se v svet 3D-tiska podati z velikimi ambicijami.   

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Veliko ljudi se ne zaveda, kaj nam je 3D-tehnologija prinesla do sedaj in kakšne bodo njene 

koristi še v prihodnosti. Še posebej starejša populacija, ki tega večinoma še ni imela možnosti 

spoznati. Predstavljamo si lahko industrijsko in informacijsko revolucijo in kako je tekoči trak 

spremenil tovarniški sistem, internet pa komunikacijski sistem. Na podoben način je tudi 3D-

tisk začel spreminjati naravo različnih področij, od živilske industrije, strojništva, arhitekture, 

gradbeništva, medicine, farmacije, zobozdravstva, protetike, modnega oblikovanja pa vse do 

vesoljske industrije. Natisnemo lahko skoraj vse, kar koli si zamislimo, vključno z mostovi, 

nanostrukturami, mikroelektronskimi vezji, pravo užitno hrano in celo delujoče človeške 

organe in tkiva. Lahko se nam zdi neverjetno, a vendar je resnično, da bodo 3D-tiskalniki v 

kratkem sposobni replicirati celo sami sebe. 

3D-tisk ni povsem nova tehnologija, saj njeni začetki segajo na začetek osemdesetih let 

prejšnjega stoletja. Največja uporabnost 3D-tiska je bila prototipiranje, vendar se je panoga 

tako hitro razvila, da je privedla do te točke, ko imajo tiskani prototipi izdelkov že vse 

lastnosti končnih izdelkov. Analiza podjetja Wohlers Associates napoveduje, da bo več kot 50 

odstotkov vseh tiskanih izdelkov narejenih tako, da bodo popolnoma funkcionalni in 

primerljivi s končnimi izdelki (Muck in Križanovskij 2015, 13). Največje spremembe bo 

občutil tradicionalni proizvodni ciklus. Čas lansiranja novega izdelka na trg se bo zmanjšal, 

saj bo proces načrtovanja, prototipiranja in testiranja lahko izveden že v enem samem dnevu 

(Hausman in Horne 2014, 333). Nadgradnje in popravki izdelkov bodo izvedeni v elektronski 

obliki izdelka ter enostavno poslani in naloženi v sistem proizvodnje. Sčasoma pričakujemo 
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odpravo množične proizvodnje, spremenila se bo ureditev transporta, zmanjšala poraba 

vhodnih materialov in povečala ekološka ozaveščenost v številnih oblikah. 

V zaključni projektni nalogi želimo raziskati in ugotoviti, ali ima slovenski trg dovolj 

potenciala za ustanovitev in poslovanje podjetja s področja prodaje lastno izdelanih 

filamentov za 3D-tisk in ali je sposoben nadaljnje rasti v prihodnosti. Najbolj nas zanima 

trenutno stališče prebivalstva glede tehnologije 3D-tisk in v kolikšni meri so jo pripravljeni 

sprejeti v svoj vsakdanjik.  

Razlogov je veliko in vedno več se pojavlja tistih, zaradi katerih smo se odločili za 

sodelovanje v industriji 3D-tisk. Zavedamo se, da je slovenski trg precej majhen v primerjavi 

z drugimi evropskimi trgi, zato nas zanima, ali nam domači trg lahko ponudi dovolj 

povpraševanja za redno prodajo filamentov za 3D-tiskanje in ali lahko pričakujemo razvoj in 

rast v panogi.  

Zanima nas delež prebivalstva, ki se že ukvarja s 3D-tiskom in ali jim to predstavlja samo 

hobi ali vidijo v tem tudi priložnosti za prihodnost. Predvsem pa nas zanima mnenje 

prebivalstva, ki s to tehnologijo še ni seznanjeno. Z izvedbo raziskave želimo od potencialnih 

uporabnikov izvedeti, kakšno je njihovo trenutno stališče glede tehnologije, ki jo želimo 

promovirati. Z raziskavo želimo spodbuditi tudi njihovo zanimanje in jih privesti do 

spoznanja, da vse to ni muha enodnevnica, ampak predstavlja pomemben del naše 

prihodnosti. Ugotoviti želimo, v kolikšni meri so pripravljeni sprejeti nanašalno tehnologijo 

3D-tiskanja, ki jim jo bomo tudi ustrezno predstavili in hkrati dokazali, da ima ta 

revolucionarna tehnologija ogromno dobrih lastnosti in koristi. 

Za dosego zastavljenih ciljev in uspešen zagon podjetja ima veliko vlogo proces načrtovanja, 

ki se v najuspešnejših podjetjih praviloma nikoli ne konča. Ustanovitev novega podjetja je 

pogosto prikazana v obliki poslovnega načrta, ki zajema tako prikaz poslovne priložnosti kot 

strategijo podjetja. Poslovni načrt je dokument, ki ga podjetnik napiše sam ali s pomočjo 

svoje skupine ter v njem opiše vse elemente notranje in zunanje narave in prav tako tudi 

izredno pomembne strategije, s katerimi ima namen zagnati nov posel (Antončič idr. 2002, 

186). Služi kot odlično ustanovitveno orodje in hkrati pomaga pri nadaljevanju in razvoju 

posla v že obstoječem podjetju. Tako si podjetnik popiše prednosti, slabosti, priložnosti in 

nevarnosti pri vstopu na trg.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je priprava poslovnega načrta za ustanovitev trgovskega 

podjetja, ki bo poslovalo na osnovi internetne prodaje izdelkov. Podjetje bo delovalo z lastno 

proizvodnjo filamentov za 3D-tisk, ki jih bomo prodajali pod lastno blagovno znamko 

FEELA MENTS. S pomočjo preučitve slovenskega trga in analize potencialnih uporabnikov 
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želimo preveriti izvedljivost in smiselnost poslovne ideje. Na podlagi zbranih podatkov bomo 

oblikovali poslovni načrt, ki bo prikazoval vse vidike zagona novega podjetja.  

Cilji teoretičnega dela naloge: 

 opredeliti podjetništvo in podjetnika; 

 opredeliti poslovni načrt in njegov pomen; 

 opredeliti in opisati tehnologije 3D-tiska ter prednosti, ki jih ta tehnologija prinaša; 

 predstaviti potencialne spremembe, ki se obetajo ob implementaciji 3D-tehnologije. 

Cilji empiričnega dela naloge: 

 izvesti raziskavo na slovenskem tržišču in ugotoviti odnos prebivalstva do sodobnih 

tehnologij; 

 analizirati želje in potrebe potencialnih uporabnikov 3D-tehnologije; 

 na podlagi zbranih podatkov pripraviti poslovni načrt, s katerim želimo raziskati 

možnosti za uspeh na hitro rastočem trgu 3D-tehnologije. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge  

Pri izdelavi teoretičnega dela naloge smo se osredotočili na opredelitev področja podjetništva, 

v okviru katerega smo opredelili tudi podjetnika in poslovni načrt ter njegov pomen pri 

ustanovitvi podjetja. Poleg tega smo analizirali in predstavili tudi področje 3D-tiska ter s tem 

določili pomembne dejavnike uspeha. Z metodami sinteze, deskripcije in kompilacije smo 

zajeli in združili ugotovitve različnih domačih in tujih avtorjev s področja podjetništva in 3D-

tiska. 

Empirični del naloge prikazuje poslovni načrt za ustanovitev podjetja, ki se bo ukvarjalo s 

prodajo 3D-filamentov za 3D-tisk. Zajeli smo vsa področja, ki jih moramo raziskati in 

načrtovati, preden se lotimo ustanovitve podjetja. Odločili smo se za pristop, s katerim se 

večina avtorjev strinja, da je nepogrešljiv pri izdelavi poslovnega načrta. Opis podjetja, 

panoge, izdelka, analiza trga, strategija pri izvedbi, ureditev podjetja in finančni načrt so vse 

primarne točke, ki smo jih podrobno opisali v poslovnem načrtu. Z metodo spraševanja smo 

izvedli tržno raziskavo med potencialnimi uporabniki, s katero smo pridobili vpogled v želje, 

potrebe in stališča svojega ciljnega segmenta.  

Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom, ki smo ga razposlali prek socialnih omrežij. 

Uporabljen je bil zaprti tip anketnega vprašalnika. Dodatno smo izvedli tudi intervju z 

direktorjem enega od vodilnih podjetij v Sloveniji, ki se ukvarja s prodajo raznih izdelkov in 

pripomočkov za 3D-tisk. 

V prvem poglavju zaključne projektne naloge smo prikazali kratko predstavitev vsebine, ki je 

obravnavana v nalogi. Zajeti so opis problema, cilji in metode, s pomočjo katerih smo dosegli 
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zastavljene cilje. Drugo poglavje vsebuje opredelitev podjetništva in 3D-tiska. V posameznih 

podpoglavjih so bolj podrobno predstavljeni podjetništvo, vsebina in pomen poslovnega 

načrta ter značilnosti panoge 3D-tiska. V tretjem in najbolj obširnem poglavju pa je 

predstavljen poslovni načrt, ki je bil izdelan v skladu z vsemi analizami in ugotovitvami, do 

katerih smo prišli s tržno raziskavo. Četrto poglavje predstavlja sklep, v katerem smo s 

pomočjo sinteze zbranih informacij in rezultatov analiz predstavili glavne zaključke. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema  

Predvidevamo, da se bo panoga 3D-tiska hitro razvijala naprej in da se bo za to dejavnost 

začelo zanimati vse več posameznikov. Zaradi teh potencialnih uporabnikov 3D-tehnologije 

se bo tudi povpraševanje po filamentih za 3D-tisk precej povečalo, zato predpostavljamo, da 

bo za zagon našega podjetja zadostoval že samo slovenski trg. Prizadevali si bomo, da bodo 

vsi finančni izkazi odražali čim bolj realno stanje na trgu. Osnovni kapital projekta je 

predviden v višini 150.000,00 evrov in predvidevamo, da bodo sredstva za njegovo 

uresničitev zadostovala.  

Največja omejitev pri našem raziskovanju je pridobitev sekundarnih virov informacij 

statistične narave, saj trg 3D-tiska – zaradi svojega statusa novosti – ni še raziskan v zadostni 

meri. Prav zaradi tega smo se odločili za uporabo obeh že omenjenih metod spraševanja 

(anketa in intervju), ki predstavljata primarno vrsto zbiranja podatkov. Hitre in neprestane 

spremembe na trgu nam predstavljajo tudi določene omejitve, saj lahko precej vplivajo na 

obseg, obliko in širino ponudbe. Kot že zapisano, bo raziskava omejena na slovensko tržišče. 
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2 PODJETNIŠTVO IN TEHNOLOGIJA 3D-TISK  

V naslednjem poglavju smo teoretično opredelili podjetništvo in podjetnika ter okolje, v 

katerem deluje. Navedli smo tudi prednosti, ki jih prinaša izdelava poslovnega načrta in 

predstavili tehnologijo 3D-tiska. 

2.1 Podjetništvo 

Po pregledu precejšnjega dela podjetniške literature lahko z gotovostjo trdimo, da obstaja 

velik del ekonomske teorije, ki podjetnika označuje kot agenta sprememb in razvoja 

gospodarstva. Obstaja tudi druga plat, ki pa vlogo in pomen podjetnika v veliki meri zavrača, 

ker lastnikov oziroma menedžerjev, kot akterjev gospodarskega dogajanja, ne obravnava. 

Jasno je, da ni nobena od teorij popolna, vendar pa vsaka po svoje vsekakor pripomore k 

razumevanju podjetništva (Trampuš Trop 2003, 17).  

Enotne definicije podjetništva ni, so pa pri vseh definicijah uporabljeni pojmi, s katerimi vsak 

avtor definira podjetništvo iz svoje perspektive. To so organiziranje, inovacije, tveganje, čas 

in ustvarjanje tako bogastva kot tudi novih izdelkov ali storitev. Zaradi velikega obsega vseh 

razpoložljivih definicij smo se odločili, da navedemo vsaj dve, za kateri smo prepričani, da 

upoštevata vse pojme, ki predstavljajo naše delovanje v panogi. 

 Podjetništvo je proces, v katerega podjetnik vlaga svoj čas in trud in sprejema oziroma 

prevzema vse spremljajoče oblike tveganj (finančna, psihična in družbena) z namenom 

pridobitve nagrad v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in neodvisnosti (Hisrich in 

Brush 1985, po Antončič idr. 2002, 30). 

 Podjetništvo je odnos med podjetjem – ki nastane zaradi interesa po uresničitvi 

podjetniške ideje – in podjetnikom, ki sta temeljna nosilca interesa nastalega podjetja 

(Belak in Kralj 1996, po Duh in Kajzer 2002, 12). 

V današnjem času je podjetništvo metoda, s katero približamo znanost trgom ter tako 

ustanavljamo nova podjetja in z njimi uvajamo nove izdelke in storitve na trg. Dejavnosti 

podjetja nato zagotovijo delovna mesta in imajo pozitiven vpliv na gospodarstvo delovnega 

območja (Antončič idr. 2002, 16). Države z razvitim podjetništvom so z raziskavami 

dokazale, da je pomen ustanavljanja novih malih podjetij izražen v obliki že omenjenega 

ustvarjanja delovnih mest, inovacij, širših regionalnih gospodarskih struktur, ustvarjanja 

regionalnega dohodka iz izvoza in nadomeščanja uvoza ter ustvarjanja semenske podlage, iz 

katere se lahko razvijejo velika podjetja (Trampuš Trop 2003, 21). 

2.2 Ustanavljanje in rast novih podjetij 

Pri ustanavljanju in rasti novih podjetij se moramo zavedati pomembnosti dveh dejavnikov, ki 

imajo lahko zelo velik vpliv na uspeh podjetja. Lastnosti podjetnika in okolje podjetja sta 
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dejavnika, katerih elementi so v medsebojnem odnosu prepleteni in pogosto tudi neposredno 

odvisni eden od drugega. 

2.2.1 Lastnosti podjetnika 

Podjetnikovo vedenje, ki vpliva na kakovost novoustanovljenih podjetij, je odvisno od 

podjetnikovih lastnosti in delovnega okolja. V nadaljevanju so naštete najpomembnejše 

lastnosti (Trampuš Trop 2003, 25): 

 Spol, starost, družinski status in socialno poreklo družine so nekateri elementi 

sociokulturnega ozadja, ki imajo lahko velik vpliv na podjetnikovo vedenje že v otroških 

letih.    

 Motiviranost je glavni motor, ki poganja podjetnikovo željo po uspehu. 

 Znanje in izkušnje so tiste lastnosti, ki jih podjetnik lahko pridobi že na poti svoje 

izobrazbe. Vsekakor pa si lahko vsak posameznik potrebno znanje pridobi tudi z 

izkušnjami, podprtimi s trdim delom.  

 Informiranost je vrlina tistih, ki veliko svojega časa posvetijo raziskovanju trga, v 

katerem nameravajo delovati. Tako najlažje ugotovijo tržne možnosti poslovnih 

priložnosti. 

 Vizija, domišljija, intuicija, inovativnost in ustvarjalnost so sposobnosti, ki razlikujejo 

vrhunskega podjetnika od povprečnega. 

 Osebnostne lastnosti so ključni dejavniki, ki definirajo tip podjetnika. Samozavest, 

komunikativnost, ekstrovertiranost, samokritičnost, delavnost in odločnost so vse 

lastnosti, ki jih stabilni in vodilni podjetniki imajo. 

2.2.2 Družbenoekonomsko okolje podjetja 

Poleg že naštetih lastnosti, ki bi jih podjetnik moral imeti, so tu tudi elementi, ki opredeljujejo 

okolje podjetja. To so pomembni dejavniki, katerih prisotnost je potrebna, če želi podjetnik 

uspešno zagnati novo podjetje (Trampuš Trop 2003, 28). Najpomembnejši dejavniki, potrebni 

za ustanovitev podjetja, so vlada, vzorniki in finančne zmožnosti, izobrazba in izkušnje ter 

trženje (Antončič idr. 2002, 33). V nadaljevanju so dejavniki, ki smo jih povzeli po modelu 

Trampuš Trop (2003, 26), podrobneje opisani.   

 Med institucionalne sistemske pogoje družbe uvrščamo delovanje tržnih institucij 

(kapital, zasebne lastnine, konkurenca), delovanje pravne države (ureditev zakonodaje, ki 

ureja odnose med podjetniki, državo, kupci, delavci in družbeniki) in zagotovitev civilne 

družbe (varstvo človekovih pravic, svoboda, različnosti posameznikov in njihovih 

interesov).   

 Vsa finančna sredstva, oprema, tehnologija, človeški viri in fizična sredstva, pod katera 

spadajo zemlja, proizvodni in poslovni prostori, predstavljajo razpoložljivost resursov. 

 Tržne razmere so informacije o konkurenci in o trgu, na katerem podjetje deluje. 
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 Podjetniško kulturo sestavljajo odnos družbe do podjetništva, etika in vrednote okolja. 

 K podpornemu okolju uvrščamo možnosti poklicnega izobraževanja in pridobivanja 

potrebnih podjetniških znanj, razne svetovalne storitve, podjetniške in tehnološke centre, 

dostopnost do kapitala za ustanovitev in razvoj ipd. Vsi našteti dejavniki so v večini 

odvisni od sposobnosti države, da podjetniku ustvari prijazno in podporno okolje, v 

katerem lahko uspešno deluje.  

2.3 Opredelitev podjetnika 

Podobno kot podjetništvo ima tudi podjetnik številne različne opredelitve. Veliko je avtorjev, 

ki v svojih delih na svoj način opredeljujejo podjetnika in kljub različnim pogledom na 

podjetnikove lastnosti se vsi strinjajo, da jim je skupno obnašanje, ki vsebuje dajanje pobud, 

organizacijo družbenih in ekonomskih mehanizmov za preoblikovanje virov v praktično 

korist ter sprejemanje tveganja (Shapero 1975, po Ruzzier idr. 2008, 23). Ekonomski vidik 

podjetnika priznava kot nekoga, ki ima zmožnost združevanja virov, materialov in sile tako, 

da je izid njihove kombinacije v primerjavi s prejšnjo vrednostjo občutno povečan. Povečano 

vrednost dosežejo z vpeljevanjem sprememb in inovacij. Z drugih vidikov lahko podjetnike 

vidimo tudi kot osebe, ki imajo v sebi veliko željo po osebni rasti, eksperimentiranju in 

samostojnosti. V odnosih med samimi podjetniki pa lahko eni predstavljajo grožnje v obliki 

konkurence, drugi pa zaveznike v obliki partnerjev ali dobaviteljev. Kljub vsem različnim 

pogledom pa se lahko strinjamo, da je podjetnik navsezadnje nekdo, ki ustvarja delovna mesta 

in lahko ustvarja bogastvo tudi drugim, ne samo sebi (Vesper 1980, po Ruzzier idr. 2008, 23). 

2.4 Opredelitev malih in srednje velikih podjetij 

Enotne opredelitve malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP) ni in zato tudi ni 

enotnih meril. Veliko avtorjev je opravilo obsežne raziskave in prišlo do zaključka, da se za 

delitev podjetij uporabljata dve merili. Najbolj se uporablja kvantitativno merilo, v katerem se 

lahko upoštevajo različni dejavniki, kot so: število zaposlenih, vrednost prihodkov, bilančna 

vsota in panoga dejavnosti. Drugo merilo je kvalitativno, ki lahko upošteva tržni delež, 

neodvisnost podjetja ali slog vodenja. Po navadi je uporaba določenega merila prilagojena 

uporabnikovim ciljem (Ruzzier idr. 2008, 18).  

Po Filionovi (1991, po Duh in Kajzer 2002, 15) raziskavi se je izkazalo, da se uporabljajo 

predvsem naslednja tri kvalitativna merila: 

 podjetje vodi in upravlja lastnik in je v neodvisni lasti, 

 podjetje vodi in upravlja lastnik na poosebljen način, 

 podjetje ne prevladuje na svojem področju (ima majhen tržni delež). 
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Ugotovljeno je bilo, da se merilo tržnega deleža težko uporabi, saj njegova uporaba zahteva 

točno opredelitev trga, tržnih mej in tržnega deleža. Od naštetih možnih dejavnikov 

kvantitativnega merila se največkrat uporablja število zaposlenih, saj je dejavnik, ki ga lahko 

hitro pridobimo. Tudi posledice vpliva stopnje inflacije niso občutne pri številu zaposlenih, ki 

pa jih pri obsegu prodaje in vrednosti premoženja ne moremo spregledati. 

Mugler (1993, po Duh in Kajzer 2002, 17) je na podlagi raziskav prišel do zaključka, da je 

uporaba različnih meril odvisna od namena uporabe. Po mnenju avtorice Filion (1991, po Duh 

in Kajzer 2002, 16) je za univerzalno definicijo treba izvleči kombinacijo kvalitativnih in 

kvantitativnih meril. Po izločitvi merila tržnega deleža nam preostane dopolnitev obeh 

kvalitativnih meril z najpogosteje uporabljenim merilom kvantitativne narave. Fillion (1991, 

po Duh in Kajzer 2002, 16) je tako prišla do končne definicije, ki pravi, da je »malo in srednje 

veliko podjetje tisto, ki je v neodvisni lasti in ga vodi oz. z njim upravlja lastnik na poosebljen 

način. Zaposluje najmanj štiri in največ dvesto delavcev.« 

V preglednici 1 (Gomezelj Omerzel 2008, 24) so prikazana merila za razvrščanje podjetij po 

velikosti v Sloveniji, ki so povzeta po Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP).  

Preglednica 1: Merila za razvrščanje podjetij po velikosti v Sloveniji 

Merilo Mikropodjetje Malo podjetje Srednje veliko 

podjetje 

Število zaposlenih do 5 do 50 do 250 

Letni prihodek v € 

(mio.) 

do 0,2 do 9,6 do 47,9 

MSP se od velikih podjetij razlikujejo predvsem po kvantitativnih dejavnikih in po načinu 

delovanja (npr. proces vodenja). Tudi med seboj se MSP razlikujejo, vendar imajo kljub vsem 

razlikam tudi skupne lastnosti. Burns in Dewhurst (1996, po Gomezelj Omerzel 2008, 23) 

navajata tri najpomembnejše izmed skupnih lastnosti: 

 v primerjavi z velikimi podjetji imajo majhna podjetja sorazmerno majhen tržni delež in 

zaradi tega ne morejo vplivati na tržne cene ali količine prodanih proizvodov na trgu; 

 za vodenje majhnih podjetij vodstvo ne uporablja formalizirane vodstvene strukture, 

temveč ga kot delni lastnik vodi osebno, 

 pri sprejemanju ključnih odločitev je vodstvo samostojno, kar pomeni, da ni pod vplivi 

zunanjega nadzora. 

MSP so v primerjavi z velikimi podjetji veliko bolj prilagodljiva in imajo hitrejšo odzivnost 

glede na spremembe trga. Po drugi strani pa zaradi omejenih virov v obliki delovne sile, 

vodstvenih in finančnih sposobnosti veljajo za bolj tvegana podjetja (Ruzzier idr. 2008, 19).  
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2.5 Poslovni načrt 

V sodobnih časih je na trgu veliko sposobnih konkurentov, ki novim podjetnikom otežujejo 

pot do uspeha. Zato ima izreden pomen dobra in temeljita priprava, ki nam povečuje možnosti 

za uspeh. Priprava nam uspeha ne zagotavlja, vendar nam daje možnosti, da se izognemo 

napakam, ki so lahko za obstoj podjetja usodne (Glas 2005, 42). 

Pripravo strokovno imenujemo poslovni načrt, ki je opredeljen kot sistematično urejen 

dokument. Z izdelavo dokumenta prikažemo realno izvedljivost, dobičkonosnost in 

sprejemljivost socioekonomskega okolja podjetja. Njegova izdelava nam služi kot prepričljiv 

prikaz vseh lastnosti načrtovanega projekta. Kljub temu da je po navadi poslovni načrt 

namenjen možnim investitorjem in dobaviteljem, je hkrati tudi odličen pripomoček za 

nadzorovanje menedžmenta, saj pri pripravi kritično ocenimo vse dejavnike (notranje in 

zunanje) ter predložimo vse trdno zasnovane in kritično razčlenjene poslovne prvine 

(strategije, razvoj izdelka, tržna raziskava itn.). Poslovni načrt lahko definiramo kot urejeno 

analizo vseh spremenljivk, ki sistematično prikazuje vplive in dogajanja v zvezi z določenim 

projektom (Banič 2003, 109–110). 

Omenili smo že, da je poslovni načrt zelo pomemben za podjetnika in morebitne vlagatelje, 

lahko nam pa pride prav, če želimo s poslom oziroma podjetjem seznaniti novo osebje 

(Antončič idr. 2002, 188–189). Načrt je za omenjene osebe nepogrešljiv zaradi spodnjih 

razlogov: 

 pomaga pri določitvi donosnosti posla na trgu, 

 podjetnike usmerja pri organizaciji načrtnih dejavnosti, 

 predstavlja idealno orodje za pridobivanje potrebnih financ, 

 podjetnika pripravi k pogledu na projekt z očmi kupca. 

Temeljit proces izdelovanja poslovnega načrta podjetnika prisili k samoocenitvi. Največkrat 

so podjetniki trdno prepričani v uspeh posla brez objektivnega premisleka. Načrtovanje 

vsakega podjetnika prisili, da premisli o smislu projekta, svojih kupcih, konkurentih, 

zadovoljitvi kupčevih potreb ipd. Tako se pripravi na najrazličnejše scenarije, ki predstavljajo 

ovire na poti do uspeha. Lahko se zgodi, da posameznik ugotovi, da poslovna priložnost nima 

trdnih temeljev ter se stroškom in izgubi časa izogne že v začetni fazi, ko je projekt še na 

papirju (Antončič idr. 2002, 189). 

Vsebine si bodo v poslovnem načrtu sledile po vrstnem redu, ki je povzet po avtorjih Ruzzier 

idr. (2008, 284), in sicer povzetek poslovnega načrta, opis podjetja, opis izdelka, analiza trga, 

strategije pri izvedbi, menedžment in finančni načrt. 
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2.6 Tehnologija 3D-tisk  

V nadaljevanju smo podrobno opisali tehnologijo 3D-tisk, njeno zgodovino, prednosti, ki jih 

prinaša, in materiale, ki jih uporabljamo pri različnih tipih 3D-tiskanja.  

2.6.1 Opredelitev tehnologije 3D-tisk  

Pri tehnologiji 3D-tisk gre za dodajalno oziroma aditivno tehnologijo, ki funkcionira na 

podlagi komunikacije med digitalnim 3D-modelom in 3D-tiskalnikom. Tiskalnik je glavni 

akter, ki svojega dela brez specifičnega polnila ne more opravljati. Proces aditivnega 

izdelovanja se začne z izdelavo 3D-modela nekega predmeta. Izdelamo ga lahko z raznimi 

računalniškimi programi in ga nato s pomočjo 3D-tiskalnika analiziramo. Tiskalnik si tako 

pripravi načrt slojevite konstrukcije in nato začne realizacijo. S sistematičnim dodajanjem 

slojev se material zlaga, kot se pri grajenju hiše zlagajo opeke. Postopek se ponavlja toliko 

časa, dokler ne dobimo celovitega otipljivega prototipa ali celo funkcionalnega predmeta 

oziroma izdelka (Wikipedia, b. l.). 

2.6.2 Zgodovina tehnologije 3D-tisk  

Tehnologija 3D-tiska ni nekaj novega. Kljub temu da se je začela drastično razvijati 

vzporedno z razvojem računalništva v 80. letih prejšnjega stoletja, njeni začetki segajo v 

pozna 60. leta prejšnjega stoletja (Muck in Križanovskij 2015, 13). Leta 1986 je pionir 

stereolitografije predstavil prvi komercialni sistem 3D-tiska. Do konca 90. let 20. stoletja so 

se s tehnologijo 3D-tisk – zaradi visokih cen – ukvarjali večinoma znanstveniki in inovatorji, 

ki so njen potencial prepoznali in z razvojem tehnologije poskrbeli, da je v zadnjih petnajstih 

letih postala dostopna širši javnosti (Gregurić 2018). 

2.6.3 Prednosti tehnologije 3D-tisk  

Bistvena prednost, ki nam jo ponuja tehnologija 3D-tisk, je uporaba računalnika za izvedbo 

celotnega procesa izdelave predmeta. Zaradi popolnoma računalniško podprtega procesa se 

število korakov, ki nas privedejo do končnega predmeta, občutno zmanjša. Poenostavljeni 

proces nam omogoča izdelavo predmeta v enem koraku, ne glede na kompleksnost njegove 

oblike. Druge proizvodne tehnologije uporabljajo več računalniško vodenih strojev, ki 

povečajo število tehnoloških operacij in s tem tudi čas izdelave. Tehnologija 3D-tiska pa 

lahko poleg zmanjšanja časa izdelave trajanje tudi natančno predvidi (Muck in Križanovskij 

2015, 21–22). 

Prednosti, ki jih prinaša tehnologija 3D-tiska, so (Muck in Križanovskij 2015, 21–30): 

 izboljšani dizajni predmetov, 

 sprememba tradicionalne proizvodnje, 
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 neposredno digitalno izdelovanje, 

 možnost prilagajanja oziroma personalizacije izdelkov, 

 prenos 3D-modelov prek informacijskih tehnologij (oblaka), 

 prosta dostopnost dizajnov, 

 spremenjeno poslovanje trgovine, 

 prednosti v protetiki in medicini, 

 vpliv na trajnostni razvoj. 

Izboljšani dizajni predmetov 

S 3D-tiskom lahko izdelamo konceptualne prototipe in prav tako tudi funkcionalne. Na 

začetku razvoja izdelka s konceptualnimi prototipi preverjamo predvsem ustreznost oblike, 

velikost in velikokrat tudi barvo. S funkcionalnimi prototipi pa preverjamo funkcionalnost 

izdelka. Tradicionalne metode izdelovanja prototipov so včasih obvladali le izurjeni mojstri, 

ki so z raznimi odvzemalnimi tehnologijami oblikovali izdelek v precej dolgem časovnem 

obdobju. 3D-tiskanje pa ne zahteva nikakršnega posebnega znanja, saj v relativno kratkem 

času in brez velikih stroškov sam izdela kakršen koli prototip (Muck in Križanovskij 2015, 

21–22). 

Sprememba tradicionalne proizvodnje 

V okolju tradicionalne proizvodnje, kjer se za izdelavo izdelkov uporabljajo kalupi, je vpliv 

tehnologije 3D-tiska dodal veliko vrednost. Ročno izdelovanje kalupov je časovno in cenovno 

zelo potratno in zato ima tehnologija 3D-tiska veliko prednost. Natisnemo lahko peščene 

kalupe, v katere nato vlivamo taljeno kovino. Zaradi izjemne natančnosti tiskalnikov pri 

izdelovanju kompleksnih kalupov lahko pridobimo odlične kovinske izdelke in polizdelke. 

Čas proizvodnje kalupov se z uporabo 3D-tiskanja zmanjša za 70 odstotkov (Muck in 

Križanovskij 2015, 23). 

Neposredno digitalno izdelovanje 

Neposredno digitalno izdelovanje (angl. Direct digital manufacturing – DDM) pomeni, da 

lahko neposredno natisnemo končne izdelke ali polizdelke. Za predstavo si lahko zamislimo 

izdelovanje skodelice. Obrtnik je moral v preteklosti iz gline ročno oblikovati skodelico. 

Tovarniško izdelane kovinske skodelice so oblikovane z uporabo kalupov in z dodatnim 

varjenjem se nato pritrdita ročaj in dno. Z uporabo 3D-tiskanja večino dela opravi računalnik, 

ki izdelani 3D-model skodelice »razreže« na ogromno slojev. Tiskalnik jih nato sam 

postopoma spaja v končni izdelek (Muck in Križanovskij 2015, 24). 
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Možnost prilagajanja oz. personalizacije izdelkov 

Personalizacija izdelkov je ena izmed večjih prednosti, ki jih ponuja DDM. Največkrat gre za 

množično prilagajanje oblike standardnih izdelkov. S tem lahko ustrežejo željam vsakega 

naročnika in izdelek ustrezno prilagodijo (Muck in Križanovskij 2015, 25). 

Prenos 3D-modelov prek informacijskih tehnologij (oblaka) 

Na razpolago imamo že veliko spletnih mest, ki nam omogočajo izmenjavo 3D-modelov. 

Svoje digitalne modele lahko naložimo na spletno mesto, kjer jih drugi lahko prenesejo in jih 

natisnejo. Možnost spletnega shranjevanja, deljenja in prenosa 3D-modelov panogi 3D-tiska 

prinaša podobno, kar je internetna povezava prinesla panogi računalništva (Muck in 

Križanovskij 2015, 26). 

Prosta dostopnost dizajnov 

Vsi dostopni digitalni modeli se lahko prenesejo, preoblikujejo in ponovno naložijo na splet. 

Vse več uporabnikov lahko prosto dostopa do omenjenih modelov, ki jih z najrazličnejšo 

programsko opremo spreminjajo oziroma prilagajajo svojim željam. S tem panoga pridobiva 

veliko ustvarjalnih in funkcionalnih rešitev (Muck in Križanovskij 2015, 26). 

Spremenjeno poslovanje trgovine 

Veliko uporabnih izdelkov si bomo lahko v prihodnosti natisnili sami, saj se z razvojem 3D-

tiska neizogibno spreminja tudi klasična trgovinska prodaja. Hranjenje izdelkov v skladiščih 

in opazovanje njihovega obtoka bosta sčasoma izginili, saj se pojavlja vedno več tiskarskih 

storitev, ki ponujajo tiskanje izdelkov na zahtevo (Muck in Križanovskij 2015, 27). 

Prednosti v protetiki in medicini 

Največji razvoj je z uvedbo 3D-tiska doživela protetika na področju zobozdravstva in 

ortopedije. Proteze udov se brez težav prilagodijo na posameznikove potrebe, in prav tako 

tudi slušni aparati, ki se popolnoma prilegajo posameznikovim ušesnim votlinam. S 3D-

skeniranjem zob pridobijo model aparata, ki ga natisnejo z do 50 odstotkov nižjimi stroški kot 

pri klasičnih postopkih. Z biotiskalniki, ki za material uporabljajo kulturo človeških celic, 

izdelujejo različna tkiva za uporabo pri testiranju novih zdravil. V prihodnje lahko 

pričakujemo drastičen razvoj 3D-tiska v medicini, kjer bomo na donacijo in transplantacijo 

organov gledali povsem z druge perspektive (Muck in Križanovskij 2015, 28). 

Vpliv na trajnostni razvoj 

Z uporabo dodajalne tehnologije se izognemo velikim količinam odpadkov, ki jih 

proizvedemo z uporabo klasičnih odvzemalnih tehnologij. Posledično je tudi poraba vhodnih 

surovin reducirana za več kot 70 odstotkov. Izredna natančnost pri izdelavi omogoča tiskanje 
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izdelkov z manjšo gostoto, ki precej vpliva na končno težo izdelka. Z dostopom do 3D-

modelov sestavnih delov naprav bomo slednje lahko popravili kar doma. Recikliranje 

izdelkov je že v današnjih časih precej pomembno in v prihodnje lahko pričakujemo še več 

zavzetosti. Pri tehnologiji ekstrudiranja materialov lahko že uporabimo termoplastične 

filamente, ki so izdelani iz odpadne plastike (Muck in Križanovskij 2015, 29). 

2.6.4 Bio-tisk 

Izmed vseh tipov aditivne proizvodnje je največ zanimanja usmerjeno v možnost tiskanja 

živih celic. Bio-tisk se razvija zelo hitro in kmalu bomo lahko tiskali pravo usnje brez uboja 

živali. Lahko bomo izdelovali celotne organe iz posameznikovih lastnih celic namesto 

zanašanja na darovalce organov. Kompatibilnost organov ne bo več težava, saj bo telo lahko 

vedno sprejelo organe, natisnjene iz lastnih celic. Generičen material za bio-tisk ne obstaja, 

saj nam tehnologija omogoča možnost uporabe lastnih celic organizma, ki služijo kot material 

za izdelavo kompleksnih tkiv in organov. Poleg oblačil in organov se bio-tiskanje lahko 

uporablja tudi za tiskanje hrane, saj deluje po istem načelu (Hausman in Horne 2014, 74–76). 

2.6.5 Tipi 3D-tiska 

Po standardu ASTM F2792-10 – Standard Terminology for Additive Manufacturing 

Technologies, ki ga je leta 2012 postavila organizacija ASTM International, so tehnologije 

3D-tiska razvrščene v sedem generičnih skupin (Muck in Križanovskij 2015, 32): 

 ekstrudiranje materiala (angl. material extrusion) – tiskalnik ekstrudira stopljeni filament 

(poltekoči material) in izdelek nanaša v slojih; 

 fotopolimerizacija v kadi (angl. vat photopolimerization) – tekoči polimer (material) se v 

kadi selektivno utrjuje s pomočjo ultravijoličnega svetlobnega vira; 

 kapljično nanašanje ali brizganje veziva (angl. binder jetting) – vezivo se v tekoči obliki 

selektivno nanaša na delce osnovnega materiala v obliki prahu; 

 kapljično nanašanje ali brizganje materiala (angl. material jetting) – tekoči fotopolimer 

ali vosek (tekoči material) se selektivno nanaša ali brizga; 

 spajanje slojev praškastega materiala (angl. powder bed fusion) – s toplotno energijo se 

selektivno spajajo delci osnovnega materiala v obliki prahu; 

 lasersko navarjanje (angl. direct energy deposition) – tiskanje z neposrednim 

usmerjanjem kovinskega materiala v obliki prahu v laserski snop visoke moči za 

odlaganje taljenega materiala; 

 laminacija pol (angl. sheet lamination) – z medsebojnim laminiranjem osnovnega 

materiala v obliki pol se predmet lepi v celoto. 

Vse naštete tehnologije se zelo hitro razvijajo in z njihovo nadgradnjo nastajajo nove 

tehnologije. Vendar pa se bomo osredotočili na tehnologijo ekstrudiranja materiala, saj bomo 
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v poslovnem načrtu predstavili podjetje, ki bo izdelovalo filamente oziroma materiale za 

tiskanje z omenjeno tehnologijo.  

2.6.6 Identifikacija razpoložljivih materialov 3D-tiska za ekstrudiranje 

Za izdelovanje izdelkov pri ekstrudiranju uporabljamo filamente, ki jih dobimo s topljenjem 

termoplastike. Termoplastični filamenti so trenutno najbolj pogosti na trgu, saj se iz dneva v 

dan pojavljajo nove vrste. Po navadi filamente dobimo navite v kolutih in imajo različne 

premere (1,75 mm, 2,85 mm, 3 mm). Pri izbiri filamentov previdnost ni odveč, saj so 

ponesrečeni poskusi tiskanja izdelkov po navadi rezultat raznih napak filamentov in njihovega 

skladiščenja. Nižja kakovost izdelovanja filamentov lahko vpliva na obliko navitega 

filamenta, ki se lahko pri navijanju v kolute splošči. Z uporabo slabših strojev in nižje 

kakovostnih granul se lahko med ekstrudiranjem spreminja premer filamenta, ki lahko med 

tiskanjem zamaši glavo tiskalnika. Tudi umazanija in vlaga lahko povzročata težave pri 

izdelavi filamenta in kasneje tudi pri njegovi uporabi (Hausman in Horne 2014, 63–64). 

Spodaj naštete najbolj pogoste vrste termoplastike, uporabljene za izdelovanje filamentov, 

bomo podrobneje opisali v empiričnem delu naloge v okviru poglavja proizvodi podjetja: 

 PLA (Polyactic acid), 

 ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), 

 PC (Polycarbonate), 

 PVA (Polyvinyl alcohol), 

 Poliamid (Nylon), 

 HIPS (High-impact polystyrene), 

 HDPE (High-density polyethylene). 
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3 POSLOVNI NAČRT ZA PRODAJO FILAMENTOV ZA 3D-TISK 

Z izdelavo poslovnega načrta želimo podrobno predstaviti možnosti za uspešen zagon novega 

podjetja in se temeljito pripraviti oziroma predvideti ovire, ki nam utegnejo otežiti pot do 

uspeha. 

3.1 Opis panoge 

Izdelek, ki ga bomo izdelovali, se imenuje filament in je glavna sestavina ene izmed sedmih 

tehnologij (ekstrudiranje) panoge 3D-tiskanja, kjer z uporabo digitalnih datotek in 3D-

tiskalnikov izdelujemo tridimenzionalne trdne izdelke. Z drugimi besedami temu rečemo 

proces aditiranja, pri katerem se izdelek ustvari z dodajanjem oziroma nanašanjem številnih 

slojev materiala oziroma filamenta. Vsak sloj je bistvenega pomena pri oblikovanju 

popolnega izdelka. 

V zadnjih 20 letih je tehnologija 3D-tiskanja zelo napredovala in zato imamo na trgu veliko 

rast števila modelov 3D-tiskalnikov. Zanimanje svetovnega prebivalstva se neprestano 

povečuje, saj so se cene tiskalnikov občutno znižale. Zato je več tudi povpraševanja po 

filamentih, ki so za 3D-tiskanje bistvenega pomena. Zadnje raziskave podjetja IDTtechEx, ki 

raziskuje trg 3D-tiskanja, so pokazale, da bo vrednost trga do leta 2029 dosegla vrednost 28 

milijard evrov (Core 2019). 

Domača uporaba 3D-tehnologije raste tudi v Sloveniji. Vedno več posameznikov se zanima 

za to tehnologijo, saj je postala zelo dostopna in cenovno ugodna. Namenov uporabe te 

tehnologije je ogromno, saj ponuja rešitve za vsakogar. S pravo mero ustvarjalnosti in nekaj 

vloženega časa lahko natisnemo predmete, kot so razni nastavki, stojala, držala, skodelice, 

lončki, obeski, zaklopke in celo kuhinjski pripomočki. 

Zaradi enostavnosti je 3D-tehnologija primerna za vsakega posameznika. Vse, kar je treba 

imeti, so 3D-tiskalnik, filament in dobra domišljija za ustvarjanje 3D-modelov. 

3.2 Opis podjetja 

Naziv podjetja se bo glasil FEELA MENTS d. o. o. Podjetje se bo ukvarjalo s tehnologijo 

ekstrudiranja, predvsem z izdelovanjem 3D-filamentov (»kartuše« za 3D-tiskalnike), prodajo 

3D-filamentov, nudenjem podpore za vse kupce in uporabnike ter organiziranjem občasnih 

delavnic. Na delavnicah se bodo udeleženci izobraževali o pravilni uporabi 3D-tiskalnikov in 

filamentov, ki se v primerjavi z določenimi tiskalniki obnašajo drugače od drugih. Merili 

bomo tudi kakovost izdelanih izdelkov s svojimi filamenti in jih primerjali z drugimi na 

tržišču.  
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Naše poslanstvo je pomagati uporabnikom 3D-tiskalnikov pri njihovi uporabi ter s 

sodelovanjem uresničiti vizijo podjetja, ki stremi k ugotavljanju in odpravljanju morebitnih 

slabosti naših filamentov. Naš cilj je izpopolnitev filamentov do podrobnosti, saj želimo, da bi 

bili naši prihodnji kupci vedno zadovoljni in željni sodelovanja z nami.  

Pravna ureditev podjetja bo družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), lastniški delež bo 

razdeljen na štiri enakovredne dele, ki bodo v lasti štirih članov družine (predstavljeno v 

poglavju 3.6). Podjetje bo imelo sedež v Kopru na naslovu Destradijev trg 1A. 

3.2.1 Pravno-organizacijska oblika 

Registrirali se bomo kot d. o. o., kar pomeni, da bomo družba z omejeno odgovornostjo in s 

tem družbeniki ne bomo odgovorni za obveznosti družbe. Omejena odgovornost predstavlja 

oziroma omogoča opravljanje gospodarske dejavnosti tako, da v primeru neuspešnosti 

podjetja upniki ne morejo poseči po osebnem premoženju družbenika. Ustanovitev omenjene 

družbene ureditve je enostavna in hitra ter do neke mere zagotavlja večji ugled ter zaupanje na 

trgu (Mercina 2017). Registrirani bomo za izdelavo lastnih izdelkov in njihovo prodajo ter za 

strokovno svetovanje pri uporabi 3D-tiskalnikov in filamentov. 

3.2.2 Načrt ustanovitve podjetja 

FEELA MENTS d. o. o. bomo ustanovili na začetku leta 2020. Začetni kapital bo znašal 

150.000,00 EUR, pri čemer bo delež lastniškega kapitala razdeljen na štiri enakovredne dele. 

Naslednje predpostavke bodo nujno potrebne za gladek začetek delovanja podjetja, in sicer: 

najemna pogodba za poslovne prostore, strokovno urejena in delujoča spletna stran ter profili 

na najbolj znanih in učinkovitih socialnih omrežjih (Facebook, Instagram in Pinterest).  

3.2.3 Lokacija in prostori podjetja 

Glavni sedež podjetja bo ob ustanovitvi podjetja kar na lastnikovem domačem naslovu, saj 

bomo imeli dovolj stroškov z najemom večjega prostora, kjer bo potekala proizvodnja naših 

filamentov. Domači prostor bo namenjen predvsem pisarniškim opravilom, kjer bomo skrbeli 

za naročila, spletno stran in dokumentacijo. Pomembno je, da najdemo ugoden prostor, kjer se 

bo ustalila naša proizvodnja. Iskali bomo nekaj v bližini domačega naslova, in sicer: 

Destradijev trg 1A v Kopru. Primerno odročno mesto je v Kozini, ki je od pisarne oddaljeno 

približno 25 kilometrov. Zaradi lege na obrobju mesta je tudi cena precej ugodna in primerna 

za zagon podjetja. V primeru odločitve za nakup bi morali odšteti približno 100.000 EUR, v 

primeru najema – kar je za začetek najbolj verjetno –pa bi morali odšteti približno 350 EUR 

na mesec, odvisno od kvadrature prostora. 
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3.3 Proizvodi in storitve podjetja 

Filament je material, ki je predelan v vrvično obliko in ga nato navijemo v kolute ter ga v 

takšni obliki kot končni izdelek tudi prodajamo. Material, ki ga predelujemo v »vrvice«, je 

lahko razna plastika, mešanica plastike z lesom, kamnom, kovino in še bi lahko naštevali. 

Splošni standardi nam narekujejo izdelovanje vrvic, ki imajo premere 2,85 mm in 1,75 mm, 

pri čemer so slednji najbolj pogosti in priljubljeni. Premeri so takšnih dimenzij zaradi 

standardnih šob 3D-tiskalnikov, skozi katere material potuje in se pri tem topi ter nato nanaša. 

Širina filamenta 1,75 mm je boljša predvsem zaradi boljšega pretoka plastike in posledično 

natančnejšega nanašanja. Pri predelavi materiala v filament moramo biti zelo previdni, saj se 

pogosto zgodi, da ni izdelan na enakomeren premer in zato pride do težav z zamašenimi 

šobami tiskalnikov, ki potem povzročajo veliko preglavic.  

Filamenti so največkrat iz čistih polimerov, obstajajo pa tudi mešanice izbranih materialov in 

polimerov, ki se vežejo v obliko, kot so na primer leseni filamenti, ki so mešanica polimerov 

in recikliranega lesa.  

Količina v kolutu se meri v kilogramih in standardni kolut tehta 1 kg. Proizvajalec lahko težo 

izdelka določa poljubno. Pri porabi materiala se zastavlja veliko vprašanje, ki se poraja 

marsikomu, vendar jo je težko določiti zato, ker je odvisna od raznih parametrov, ki jih 

določimo pri posameznem tiskanju. Pomembno je omeniti velikost izdelka, zapolnjenost sten 

in zapolnjenost samega izdelka. 

Filamenti so na razpolago v različnih tipih. Kljub temu da največkrat vsebujejo plastično 

polnilo, je mogoče izdelovati tudi takšne, ki vsebujejo razne kovine, karbonska vlakna, les in 

celo takšne, ki se svetijo v temi. Vsekakor se je kot kupec treba vprašati in dobro razmisliti o 

namembi in naravi izdelka, ki ga nameravamo tiskati. Upoštevati je treba ceno in kakovost 

filamentov, saj se lahko z le nekaj evrov dražjim filamentom izognemo težavam pri tiskanju. 

Ne smemo pa pozabiti, da je pri filamentih in prodaji le-teh zelo pomembno dobro pakiranje. 

Izogibati se moramo vlagi, ki nam lahko povzroči veliko težav. Filamenti lahko zelo hitro 

posrkajo vlago iz ozračja in stopnja kakovosti tako upade. Vse je odvisno od intenzivnosti 

vlage in časa izpostavljenosti. Zato se dogaja, da pri tiskanju s takšnimi filamenti – zaradi 

izparevanja vlage pri visokih temperaturah – nastajajo mehurčki, zaradi katerih se plastika 

ukrivlja in celo razpoči. Nečistoča kemične sestave materialov, ki jih predelamo v filamente, 

lahko v veliki meri vpliva tudi na kakovost izdelka. Pojavijo se težave z viskoznostjo 

stopljene plastike in s šobami, ki jih je potem zaradi nezaželenih odpadnih mikro delcev treba 

čistiti. 

Kot proizvajalci moramo na filamente gledati s potrošnikovega vidika. To pomeni, da je treba 

preučiti potrebe trga in se glede na ugotovitve odločiti za vrste filamentov, ki jih bomo 

ponujali. V segmentu domače uporabe se najpogosteje uporablja plastika, ki se prav tako 



18 

uporablja v večjih podjetjih, kjer jo pri začetnih fazah prototipiranja uporabljajo zaradi 

ugodne cene. 

3.3.1 Polimeri oz. Plastika 

Med vsemi plastičnimi filamenti, ki so na voljo na tržišču, se najbolj uporabljata PLA in ABS. 

Vprašati se je treba, ali si želimo material vrhunske kakovosti ali si želimo cenejši material, ki 

nam zadovolji potrebo, vendar ni trajen in lahko povzroča težave pri tiskanju. Vse je odvisno 

od potrošnikovih prednosti. V nadaljevanju smo opisali tri najpogostejše vrste filamentov na 

trgu. 

ABS (angl. Acrylonitrile Butadiene Styrene/akrilonitril-butadien-stiren)  

Po ugotovitvah sodeč je ena izmed najpogostejših plastik, ki se uporablja za 3D-tiskanje. Ta 

je zelo močna in jo lahko dobimo v najrazličnejših barvah. Odporna je proti udarcem, se ne 

zmehča in je primerna za mehanske predmete. Iz tega materiala so narejeni celo nekateri 

sestavni deli 3D-tiskalnikov. Najbolj jo uporabljajo za prototipiranje v prvih fazah razvijanja 

izdelkov. Pri tiskanju jo po navadi topimo pri temperaturi od 220 °C do 250 °C. Zaradi 

visokega tališča imamo lahko težave, če tiskalnik nima ogrevane posteljice. Tako se prva 

plast stopljene plastike ne prime površine, če le-ta ni segreta na najmanj 110 °C. Zaradi 

sestave, ki temelji na osnovi nafte, ABS ni okolju prijazen filament. Pozitivna lastnost pa je 

možnost reciklaže, zaradi katere se negativna lastnost onesnaževanja okolja ne zdi več tako 

grozna. Uporablja se tudi pri tiskanju s 3D-pisalom, pri čemer je nujno potreben premer 

filamenta 1,75 mm. Med izdelke, ki jih tiskamo z ABS-filamenti, lahko uvrščamo LEGO 

kocke, gradbene čelade, stojala in podobne pripomočke (Flynt 2017a). 

PLA (angl. Polylactic Acid/polimlečna kislina)  

PLA je naslednja plastika, po kateri je na trgu največ povpraševanja. Narejena je na osnovi 

obnovljivih virov, kot sta koruzni škrob in sladkorni trs ter je zato pod določenimi pogoji 

biorazgradljiva. Tudi možnost reciklaže pripomore k priljubljenosti PLA-plastike na tržišču. 

Topna je pri temperaturi od 150 °C do 160 °C. To je najbolj priljubljena bioplastika, saj lahko 

izdelujemo vse od razgradljivih plastičnih lončkov do medicinskih telesnih implantatov 

oziroma vsadkov.  

PLA ponuja natančnejše 3D-tiskanje, kot ga ABS, saj se topi pri nižji temperaturi in se zato 

med procesom tiskanja manj ukrivlja. Na voljo je v različnih barvah, vendar ni tako vzdržljiva 

oziroma trajna kot ABS. Kljub svoji trdoti PLA vsekakor ni odporna proti visokim 

temperaturam. Že visoke poletne temperature lahko vplivajo na obliko in barvo izdelkov, ki 

se skrčijo, ukrivijo in zbledijo. Nekateri bi pomislili, da se PLA zlahka razgradi v vodi ali v 

vlažnih razmerah, vendar temu ni tako. Plastika, ki je sposobna razgradnje v vodi, se imenuje 

PVA (Polyvinyl alcohol). Veliko je mnenj, da PLA ni tako vzdržljiva prav zaradi lastnosti 
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razgrajevanja. Biorazgradljivost ne pomeni, da se bo izdelek razgradil v nekaj mesecih. 

Izdelek bo služil svojemu namenu in samo, če ga bomo odvrgli v naravo – kjer se vremenske 

razmere spreminjajo in je tako izdelek izpostavljen vlagi ter visoki temperaturi – se bo proces 

razgrajevanja začel in lahko trajal tudi do več let. Po raziskanih informacijah sodeč se PLA v 

vodi razgrajuje od 24 do 48 mesecev (Flynt 2017b). 

Proti močnim udarcem ni tako odporna, kot je ABS, ima pa prednost zato, ker pri tiskanju ne 

potrebuje ogrevane postelje(podlage).   

Primerjava obeh 

Tako kot PLA- so tudi ABS-filamenti idealni za nizkocenovno prototipiranje, vendar pa nista 

priporočljiva za zapletene dizajne. Ob primerjanju teh dveh materialov je dobro vedeti razliko 

pri duktilnosti. O duktilnosti govorimo, ko plastični material prenaša deformacijo do točke, 

tik preden se zlomi. Torej, večjo deformacijo, kot jo je material sposoben prenesti brez 

preloma zaradi krhkosti, bolj je duktilen. Enostaven poskus zloma natisnjene palice nam 

pove, da je ABS bolj duktilen kot PLA. Trditve, da je ABS veliko močnejša in bolj vzdržljiva 

plastika, niso povsem resnične, saj je vse odvisno od načina tiskanja izdelkov. Obstaja več 

načinov, ki jih ne bomo naštevali, vendar velja omeniti, da ima PLA – zaradi svoje lastnosti 

boljšega lepljenja plasti – pri nekaterih metodah tiskanja precej močnejšo strukturo kot ABS. 

Zapisali smo že, da je PLA biorazgradljiv in je zato uporaba ABS-plastike v določenih 

primerih vsekakor boljša in priporočljiva. Vse, kar natisnemo in imamo namen uporabljati na 

prostem, moramo vsekakor natisniti z ABS-plastiko. Izdelki, pri katerih potrebujemo 

fleksibilnost, morajo biti iz ABS-a, saj se bo PLA v nasprotnem primeru enostavno razpočil. 

Tudi plastični deli, ki jih potrebujemo pri visokih temperaturah (70 °C ali več), morajo biti 

natisnjeni iz ABS-plastike zaradi njenega visokega tališča (Khillar b. l.). 

Zaradi dejstva, da so ABS- in PLA-filamenti najbolj pogosti in najbolj zaželeni na tržišču, je 

precej očitno, da bosta ti dve vrsti filamentov v naši ponudbi na prvem mestu. Tudi cena obeh 

se bistveno ne razlikuje. Kupcem bomo ponujali oba tipa plastike v vseh osnovnih barvah. 

Poleg že omenjenih plastičnih filamentov bomo imeli na voljo tudi najlonske filamente 

oziroma poliamid. 

Poliamid/nylon  

Poliamid/nylon dobimo v vrvični obliki in tudi v prahu. Mi ga bomo ponujali v vrvični obliki, 

saj se v prahu uporablja pri drugi vrsti tehnologije 3D-tiska. Ta plastika je zelo močna, 

fleksibilna in vzdržljiva. Ponujali jo bomo v beli barvi. Vendar je precej dražja kot ABS in 

PLA, saj jo odlikuje večja odpornost proti temperaturi, kemikalijam ipd. Idealna je za 

zapletene modele z zapletenimi dizajni, ki so sestavljeni iz več delov. Uporabljamo jo lahko 

znova in znova, saj pri ponovnem segrevanju ne izgublja veznih lastnosti. Zelo je občutljiva 

na vlago in lahko v 24 urah vpije 10 % svoje teže. Zato jo je treba hraniti v posebnem 
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prostoru z nadzorovano vlago. Pri topljenju sprošča strupen plin, zato je zelo nevarna in jo je 

treba uporabljati zelo previdno (Ahmed 2017). 

Mešani materiali 

Posebnost v naši ponudbi bosta predstavljala dva filamenta, ki sta tudi zelo priljubljena. To 

sta filamenta, ki vsebujeta kombinacijo plastike PLA in delcev lesa ali kamna. Glavna 

značilnost teh filamentov je, da se končni izdelek lahko precej razlikuje glede na temperaturo, 

pri kateri ga topimo. Pri tiskanju kamna (Sandstone) lahko pri nižjih temperaturah (od 165 °C 

do 190 °C) dobimo zelo gladek izdelek. Pri višjih temperaturah (okoli 210 °C) pa dobimo 

grob končni izdelek. Sestavljen je iz PLA-plastike in zelo finega praha, ki je v obliki brušene 

krede. Izdelki, tiskani s tem filamentom, posnemajo videz peščenjaka in keramike (Flynt 

2017c). 

Pri lesu (Wood) pa se višina temperature pozna v barvi in ne v teksturi. Pri višjih 

temperaturah bomo dobili temnejšo barvo lesa. Tiskalniki, ki omogočajo spreminjanje 

temperature med samim procesom tiskanja, nam omogočajo pridobitev različnih odtenkov 

lesa v enem izdelku. Tako kot filament peščenjaka je tudi filament iz lesa sestavljen iz PLA-

plastike in fino mletega lesa v obliki prahu. Večina ponudnikov uporablja pri izdelovanju 

takšnih filamentov približno 60 % do 70 % PLA-ja in 30 % do 40 % prašnih delcev. 

Natisnjeni izdelki so na otip zelo podobni pravemu lesu in imajo tudi vonj po lesu (Flynt 

2017č). 

3.3.2 Sestavine za izdelavo filamentov  

Izdelava samih filamentov je relativno enostavna, če imamo na voljo vrhunske stroje in 

kakovosten material. Material bomo dobavljali od proizvajalcev, ki ponujajo različne vrste 

polimerov v obliki granulata. Ponudniki granulatov imajo podobne cene, vendar bo treba 

njihovo kakovost preizkusiti. Cena 1 kg granulata ABS-plastike se – odvisno od nabavne 

količine – giblje med 1 EUR in 4 EUR. PLA je bil najprej nekoliko dražji, vendar se je v 

zadnjih letih cena spustila in stane približno enako kot ABS. Granule bomo dobili v beli barvi 

in zato bomo potrebovali tudi barvila, ki jih prav tako dobimo v obliki granul. Pri izdelavi 

filamenta ni treba dodajati veliko barvnih granul, saj se filament zelo hitro pobarva. Cena 1 kg 

barvila znaša med 1 EUR in –3 EUR, spet odvisno od nabavne količine. Glede na raziskave 

smo ugotovili, da bi – upoštevajoč porabo elektrike, amortizacijo strojev in nabavne cene 

granulatov – lahko izdelali 1 kg filamenta za ceno od 5 EUR do 8 EUR. Glede na 

maloprodajne cene je cena izdelave enega filamenta nižja za 70 %. Okvirne cene smo določili 

z izračunom povprečja cen različnih ponudnikov. 
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3.3.3 Storitve  

V današnjih časih je komuniciranje v svetu podjetništva ključnega pomena, saj na ta način 

spoznavamo kupce in njihove potrebe. V naši panogi ni točno določenega recepta za uspešno 

delo s 3D-tiskanjem, zato je pomembno, da ustvarimo svojo skupnost, v kateri si med seboj 

pomagamo in dajemo nasvete. Odločili smo se, da bomo organizirali delavnice, na katerih 

bomo odgovarjali na vsa vprašanja udeležencev in z njimi sodelovali ter si izmenjevali 

mnenja in izkušnje glede 3D-tiskanja. Obisk samih delavnic bo brezplačen, saj mislimo, da bo 

tako obisk številčnejši ter bodo tako udeleženci bolj zadovoljni in motivirani. Nudili bomo 

poskusna tiskanja na svojih 3D-tiskalnikih, kjer bodo lahko sodelujoči preizkusili naše 

filamente. Tako si bodo ogledali sam proces tiskanja in končne rezultate. Za morebitna 

svetovanja in odgovore na vprašanja bomo na voljo tudi prek elektronske pošte in na uradni 

telefonski številki podjetja, vsak delavnik od začetka do konca delovnih ur. Veliko je 

zanimanja tudi za delo s 3D-pisali in zato bomo ponudili tudi delavnice, kjer se bodo 

udeleženci učili uporabljati pisala. Vse bo brezplačno in materiale, s katerimi bomo delali in 

vadili, bomo zagotovili mi. S to potezo si bomo pridobili zveste kupce in pridobili njihovo 

zaupanje ter tako ustvarili trdno skupnost, kjer bomo vsi tesno sodelovali. 

3.3.4 Analiza konkurenčne ponudbe 

Pri analizi konkurence in njihovega delovanja na trgu moramo biti temeljiti in s tem ugotoviti, 

kaj jih naredi konkurenčne in zakaj so pri tem tako dobri. Nato jih moramo primerjati s sabo 

in svojimi načrti ter tako poudariti naše morebitne pomanjkljivosti in poiskati način, kako jih 

odpraviti, da bomo lahko tudi mi njim predstavljali konkurenco. 

Po temeljitem raziskovanju ponudbe filamentov v Sloveniji smo ugotovili, da nam največjo – 

omembe vredno konkurenco – predstavljajo tri podjetja, ki se s tem ukvarjajo in so najbolj 

uveljavljena v Sloveniji.  

Ta tri podjetja, ki imajo svojo proizvodnjo filamentov, so naslednja: 

 PLASTIKA TRČEK d. o. o., 

 AZURE FILM d. o. o., 

 3DJAKE spletna trgovina (uradni zastopnik avstrijskega podjetja niceshops GmbH). 

Poleg proizvajalcev filamentov je tudi nekaj spletnih trgovin, ki delujejo kot posredniki 

slovenskih in tudi veliko tujih proizvajalcev: 

 3D SHARK,  

 iTehLab d. o. o. (3D-tisk.si), 

 ŽIGA KRUMPESTAR S. P. (Filament.si). 
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Ugotovili smo, da sta najbolj priljubljena proizvajalca v Sloveniji Plastika Trček d. o. o. in 

AZURE FILM d. o. o. Prvi so locirani v Ljubljani, drugi pa v Sežani. Ti so zelo močni na 

našem trgu, vendar menimo, da nam s kakovostno izdelanimi proizvodi in pravim 

marketingom lahko uspe konkurirati. Začeli bomo počasi in bomo gradili na odnosih s 

pridobljenimi strankami. Prepričani smo, da bomo s časom pridobivali vedno več strank, saj 

stremimo k zagotavljanju najboljše kakovosti na tržišču. 

3.3.5 Tehnologija 

V našem podjetju bo najpomembnejša tehnologija, saj se moramo kot proizvajalci filamentov 

izkazati in poskrbeti, da bodo izdelki vrhunske kakovosti. Zato potrebujemo stroje, ki nam 

bodo to omogočali. Po premisleku in primerjavi vseh možnosti smo se odločili za 

najkakovostnejše stroje na tržišču, saj bi v nasprotnem primeru že v prvem koraku ogrozili 

kakovost filamentov. Stroji so gonilna sila našega podjetja in brez najboljših strojev ne 

moremo pričakovati elitnih filamentov. Odločili smo se za stroje znamke Filabot, na katere 

prisegajo vsa najmočnejša podjetja na svetu, kot so: NASA, Apple, SIEMENS, Google, 

XEROX, INTEL, LEGO in velika večina najprestižnejših univerz v ZDA. 

Za popolno delovanje proizvodnega procesa bomo potrebovali najboljši Filabotov stroj EX6 v 

kombinaciji z drugimi dodatki, ki so priporočeni za najvišjo kakovost filamentov. Za 

navijanje filamenta v kolute potrebujemo dodaten stroj z imenom Filabot Spooler. Z 

navijalcem vlečemo vrvično plastiko, ki prihaja iz ekstruderja in jo navijamo v kolute. Ima 

tudi nastavljivo hitrost vlečnih koles, s katerimi lahko preprosto prilagodimo premer izvlečene 

plastike. Tretji dodatek, ki pa ni tako nujen na začetku, je Filabot AirPath. To je del dodatne 

opreme, ki pomaga pri hlajenju plastike. Za izdelovanje PLA- in ABS-filamentov ni nujno 

potrebna, saj jih izdelujemo pri nižjih temperaturah kot druge plastike. Za kamnite in lesene 

filamente, ki so sestavljeni iz polimerov in lesa/kamna v prahu, pa potrebujemo omenjeni 

ohlajevalec, saj jih izdelujemo pri precej višjih temperaturah.  

FILAMEASURE je manjša naprava, ki meri dolžino filamenta, ki ga navijalec prejema. Prav 

tako meri širino oziroma premer vrvice in tako poskrbi, da imamo ves proces izdelave pod 

nadzorom. S svojim vrhunskim strojem bomo kasneje po potrebi lahko proizvedli tudi 

posebne vrste plastik (ABS, ABS Flame Retardant, 4043D PLA, 3D850 PLA, 3D870 PLA, 

PC, HIPS, PP, PS, ULTEM, PEEK, HDPE, PETG) (Filabot b. l.).  

Poleg vseh strojev, ki jih potrebujemo za izdelavo izdelkov, bomo morali imeti še dva 

stacionarna računalnika, ki ju bomo uporabljali v pisarni za naročila in v proizvodnji za 

nadzor inventure. 

V spodnji preglednici so prikazane cene in lastnosti posameznih strojev. 
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Preglednica 2: Seznam strojne opreme 

Ime Količina Cena stroja 

(v €) 

Lastnosti (dimenzije: dolžina x višina x 

širina) 

Filabot 

EKSTRUDER EX6 

 1   10.534,89   Teža: 23 kg 

 Dimenzije: 75,4 cm x 23,1 cm x 21,3 cm 

 Output materiala: 4,5 kg filamenta/h 

 Premer filamentov: 1,75 mm in 2,85 mm 

Filabot SPOOLER  1 1.406,59  Teža: 8 kg 

 Dimenzije: 43,1 cm x 24,1 cm x 18,4 cm 

 Možna dolžina premera: od 0,5 do 3,5 

mm 

Filabot AIR PATH  1 570,91  Teža: 4 kg 

 Dimenzije: 60,1 cm x 8,9 cm x 18,4 cm 

FILAMEASURE  1 201,46  Sposobnost zaznavanja premera: 0 –5 

mm 

 Vgrajen napenjalni aplikator 

 Odčitavanje dolžine in širine filamentov 

Monitor  2 100,00         / 

Stacionarni 

računalnik 

 2 400,00         /  

Skupaj   / 11.034,89         / 

Podjetje Filabot ponuja odličen popust pri nabavi celotnega kompleta strojev za izdelavo 

filamentov. V primeru, da odštejemo ceno računalnika, bi morali plačati za vse stroje 

10.534,89 EUR. Akcijska cena za vse skupaj pa znaša 8.925,98 EUR. Zato smo se odločili, da 

bomo nabavili celoten komplet in tako prihranili nekaj denarja, ki ga bomo zagotovo 

potrebovali za prevoz strojev. Poleg strojev dobimo zraven tudi pripomočke za njihovo 

čiščenje. Na začetku bomo morali nabaviti tudi kolute za navijanje filamentov. Za 10 kolutov 

podjetja Filabot bi morali odšteti 40 EUR, kar pomeni, da bi za en kolut porabili 4 EUR. Ker 

se nam zdi to zelo visoka cena, smo se odločili, da bomo po enem letu delovanja nabavili še 

dva do tri 3D-tiskalnike in z njimi sami izdelovali kolute. Za začetek smo se odločili, da bomo 

nabavili 2.000 kosov plastičnih kolutov z indijskega trga, kjer jih bomo dobili pa ceni 0,75 

EUR za kos.  

3.3.6 Prihodnji izdelki in storitve 

Omenili smo že, da so cene kolutov visoke in zato bomo raje sami ustvarili dizajn kolutov ter 

jih nato natisnili s svojimi 3D-tiskalniki. Ugotovili smo, da lahko že za ceno 300 EUR 
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dobimo zelo dobre tiskalnike, ki so za naše potrebe več kot zadovoljivi. Ni pa to edini razlog, 

zaradi česar potrebujemo 3D-tiskalnike. Na delavnicah, ki jih bomo organizirali, bomo 

uporabljali tudi tiskalnike in z njimi tiskali raznorazne projekte. 

V prihodnje bomo svojo ponudbo filamentov tudi razširili in tako ponudili trgu tudi druge 

vrste plastike, ki za enkrat niso tako pogoste med domačimi tiskarji. Med slednje uvrščamo: 

 PVA (Polyvinyl Alcohol) – je topen v vodi, biorazgradljiv in odličen material za podporo 

(npr. pri tiskanju kosti). 

 PET/E (PolyEthylene Terephthalate) – trd, odporen proti udarcem, enostaven za tiskanje 

in bolj fleksibilen od najbolj priljubljenih PLA in ABS. 

 PETT (PolyEthylene coTrimethylene Terephthalate) – znan tudi kot T-Glase, je močen, 

fleksibilen, se ne skrči, ne vpija vlage in lahko pride v stik s hrano. 

 HIPS (High Impact Polystyrene) – je biorazgradljiv, topen v limonenu in zato odličen 

podporni material. 

Imeli bomo tudi redke filamente, ki bodo na voljo po posebnem naročilu. To bodo: 

 kovinski PLA (kombinacija PLA-ja in kovine v prahu), 

 karbonska vlakna (kombinacija PLA-ja in karbonskih vlaken), 

 Glow in the dark (kombinacija PLA-ja in materiala, ki se sveti v temi), 

 Amphora (je zahteven za tiskanje, vendar zelo močan, boljše lepljiv, se ne ukrivlja in 

hrani prijazen material). 

Posebnost naše ponudbe bodo lahko večbarvni filamenti iz najlonske plastike. Slednje bomo 

izdelovali po istem postopku kot vse druge filamente, vendar bomo prozoren najlonski 

filament pobarvali z barvili. Postopek barvanja bo enostaven. Sveže izdelane role filamentov 

bomo potopili v posode, napolnjene s poljubnimi segretimi barvili. Za zanimive rezultate bo 

treba eksperimentirati, vendar smo prepričani, da lahko dobimo izvrstne rezultate že z 

običajnim namakanjem polovice filamenta. 

Naše podjetje ima velik potencial za boj proti onesnaževanju oziroma reciklažo vsakdanje 

odpadne plastike. Potrošniška plastika je označena s številkami, ki določajo vrsto plastike, iz 

katere je embalaža izdelana. Večina teh embalaž je označenih s številkama 1 in 2. Pod št. 1 

spadajo navadne plastenke za vodo, sokove ipd. in so izdelane iz polyethylene terephthalate 

(PETE). Embalaže za detergente, šampone, čistila ipd. pa izdelujejo iz high-density 

polyethylene (HDPE) in so označene s št. 2. Iz omenjenih polimerov je mogoče izdelati 

filamente, vendar imajo določene pomanjkljivosti, saj reciklaža plastike v obliki filamentov ni 

še tako napredovala. Velja poudariti težavo umazanije, ki jo je treba odstraniti iz odpadnih 

embalaž, saj smo že povedali, da je pri 3D-tiskanju izredno pomembna čistoča plastike. 

Upoštevati moramo tudi dejstvo, da lahko iz različnih tipov plastike izdelamo različne 

filamente. HDPE (plastenka za šampon) je relativno enostavna za predelavo, vendar povzroča 

težave pri tiskanju, saj se med ohlajanjem veliko bolj krči kot druge vrste plastik. PETE ali 
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PET pa se odlično obnaša pri tiskanju, vendar se pojavijo težave s krhkostjo in lomljivostjo, 

zato jo je zelo težko navijati v kolute (3devo 2018). Obstajajo podjetja, ki se s tem že 

ukvarjajo, vendar bomo za enkrat še počakali in se bolj poglobili v razvoj in prodajo svojih 

filamentov. 

3.4 Raziskava in analiza trga 

Trg smo analizirali s pomočjo ankete, katere rezultati so priloženi na koncu naloge kot 

priloga. Razposlana je bila v celoti prek socialnih omrežij. V roku treh tednov smo dobili 

vrnjenih 216 anket. Na podlagi analize rezultatov anket smo lahko identificirali potrebe in 

želje populacije ter tako ugotovitve implementirali v svojo ponudbo. Izvedli smo tudi intervju 

z direktorjem enega izmed vodilnih slovenskih podjetij, ki se ukvarja s prodajo filamentov. 

3.4.1 Tržni segmenti in njihove potrebe 

Našo ciljno populacijo predstavljajo podjetja in domači uporabniki 3D-tiskalnikov. Točna 

starost ciljne skupine ni določena, saj se s 3D-tiskom lahko ukvarjajo najstniki in prav tako 

tudi starejša populacija. Okvirno smo razpon starosti določili med 15 in 60 let. 

V osnovi se bo naše podjetje ukvarjalo s prodajo filamentov, ki bodo namenjeni predvsem 

domačim uporabnikom 3D-tiskalnikov. Na voljo bomo tudi posrednikom, če bodo želeli 

prodajati naše filamente prek svojih trgovin ali spletnih trgovin. Naši izdelki bodo na voljo 

vsem, ki si želijo spoznati tehnologijo 3D-tiska, in tudi drugim, ki so s tehnologijo že 

seznanjeni.  

V ciljno skupino lahko uvrščamo prodajalce, umetnike, raziskovalce, ljubitelje tehnologije, 

izobraževalne ustanove, tehniške šole, razna trgovska podjetja in vse domače uporabnike, 

željne eksperimentiranja. Predstavniki te tržne niše so vsi uporabniki 3D-tiskalnikov, ki bi 

radi iz svojih digitalnih projektov ustvarili prave izdelke. Filamente bodo lahko naročili na 

spletni strani ali pa po telefonu. Ponujali bomo tudi občasne brezplačne delavnice za člane in 

stalne stranke. 

Računamo na pridobitev strank iz razvojnih podjetij in oddelkov, kjer so potrebe po raznih 

prototipih in maloserijskih proizvodih vse večje. Pridobimo lahko tudi razne oblikovalce, 

umetnike in seveda čim večji del domačih uporabnikov. Skratka, uporaba plastike je v 

številnih panogah zelo razširjena in je zato potencialnih strank povsod veliko. 

3.4.2 Obseg trga in trženje 

Skupna cena kupljenih 3D-tiskalnikov, materialov in programske opreme v Evropi je v letu 

2017 znašala 3,2 milijarde evrov. Po podatkih IDC (angl. International Data Corporation) bo 
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skupna poraba v zvezi s 3D-tiskanjem v zahodni, srednji in vzhodni Evropi do leta 2022 

dosegla 15,3-odstotno letno stopnjo rasti. Prihodki naj bi dosegali 6,6 milijarde evrov. Do 

konca leta 2017 je zahodna Evropa prinašala kar 83 % vseh evropskih prihodkov in bo do leta 

2022 še naprej prispevala največ. Bosta pa srednja in vzhodna Evropa v obdobju od 2017 do 

2022 z19,1-odstotne letne stopnje rasti predstavljali najhitreje rastoče evropske regije. 

V letu 2017 je največji dobiček prinesla prodaja strojne opreme, sedaj pa večji del dobička 

predstavljajo materiali in svetovanje, saj je integracija sistemov ključna za uspešno 

implementacijo tehnologije 3D-tiska. Uporaba v zdravstvu je na primer v letu 2017 

predstavljala približno 10 % celotnega trga. Ponudniki zdravstvenih storitev bodo v prihodnje 

še bolj adaptirali uporabo tehnologije 3D-tiska in tako do leta 2022 dosegli predvideno 20,9-

odstotno letno stopnjo rasti. Primeri uporabe 3D-tiskanja, ki so v letu 2017 ustvarili največje 

prihodke, so prototipiranje (cca. 680 milijonov evrov), rezervni deli (cca. 470 milijonov 

evrov) in arhitekturni modeli (cca. 315 milijonov evrov). Predvideva se, da bosta v letu 2022 

prototipiranje in izdelovanje rezervnih delov še vedno najpogostejša primera uporabe 3D-

tiska. Zaradi hitrega razvoja jima bo na tretjem mestu sledila uporaba v medicini. V 

predvidenem obdobju bomo najhitreje rastoče primere uporabe videli v spektru dentalne 

medicine in v širokem spektru tiskanja tkiv, organov, kosti in protez. Z dodanim primerom 

uporabe v živilski industriji bo uporaba v medicini do leta 2022 dosegla več kot 20-odstotno 

letno stopnjo rasti (Vial in Roberti 2018). 

3.4.3 Tržna analiza  

Na vprašanje, zakaj je predvidena rast trga 3D-tiska tako gotova, lahko odgovorimo s 

pomočjo prikaza nekaterih dejstev. Najprej moramo omeniti materiale, ki jih pri 3D-tisku 

uporabljamo. V primerjavi z letom 2014 imamo v letu 2019 na voljo več kot dvakrat več 

različnih materialov. Vse prototipe, za katere je izdelava potrebovala uporabo več različnih 

materialov, lahko danes natisnemo z uporabo naprednih tiskalnikov, ki omogočajo tiskanje z 

mešanimi materiali. Takšen napredek je trg pripeljal do točke, v kateri se tudi kovinska 

industrija spogleduje s tehnologijo 3D-tiska, saj je tiskanje s kovino postalo zelo resnično. 

Plastika je za prototipe uporabna, vendar je trg izdelovanja kovinskih delov, vreden več 

bilijonov evrov, precej bolj pomemben za panogo 3D-tiska. Še en pomemben dejavnik je 

hitrost. Izdelava izdelka z aditivno tehnologijo je sama po sebi dolgotrajna, vendar se je v 

zadnjih letih hitrost tiskanja najmanj podvojila. S takim hitrim razvojem 3D-tiskalnikov se bo 

hitrost v prihodnje le še stopnjevala (Duncan 2018). 

Raziskave ocenjujejo, da bo do leta 2023 največji delež trga polimerov pripadal segmentu 

filamentov. Povpraševanja po filamentih je v splošni in komercialni uporabi ogromno. Kot 

smo že omenili, bo segment prototipiranja še vsaj do leta 2023 predstavljal največji delež na 

trgu 3D-tiska s polimeri. To je dokaz, da bo trgovanje s filamenti še nekaj let dobičkonosno, 

saj je vodilni segment tehnologije 3D-tiska prototipiranje. To pomeni, da industrija s 
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prototipiranjem ustvarja veliko povpraševanja po plastičnih materialih. Tudi neposredna 

izdelava plastičnih izdelkov pripomore k visoki stopnji povpraševanja. Do leta 2023 je 

predvideno, da bo največji delež trga z materiali iz polimerov imela severna Amerika. Druga 

z največjim deležem bo Evropa, katere države glede na velikost predstavljajo največje 

potrošnike plastike za 3D-tiskanje (Shelly 2018). 

Analiza rezultatov naše ankete je pokazala to, kar analitiki po vsem svetu napovedujejo. Kljub 

relativno malemu številu tistih, ki doma že imajo 3D-tiskalnik, je bilo iz odgovorov razvidno, 

da tehnologija aditiranja vzbuja veliko zanimanja. Velika večina anketirancev se je strinjala, 

da so prednosti, ki jih tehnologija prinaša, odlične. Veliko je bilo tudi tistih, ki bi se v panogi 

3D-tiska preizkusili, če bi bila strojna oprema cenovno ugodna. Kar se je v zadnjih petih letih 

tudi zgodilo, saj lahko že za 200 EUR dobimo osnovni primerek 3D-tiskalnika. 

Zanimanje populacije nam je na intervjuju potrdil tudi direktor podjetja, ki se ukvarja s 

prodajo filamentov v Sloveniji in tujini. Potrdil je naše ugotovitve o najpriljubljenejših vrstah 

filamentov in o njihovih okvirnih cenah. Skratka, ugotovili smo, da je trg 3D-tiska v polnem 

zagonu ter se bo v prihodnje še naprej razvijal in izpopolnjeval.    

3.5 Strategija 

V našem podjetju bo poglavitnega pomena zadovoljna stranka. Vsi kupci, ki bodo z našimi 

filamenti tiskali kakovostne izdelke in tako dosegali želene rezultate, bodo rezultat našega 

truda in zavzemanja za dobro poslovanje. Ponudba filamentov visoke kakovosti pri ugodni 

ceni je pot, po kateri želimo stopati in si tako ustvariti uspešno prihodnost. Vse taktike bomo 

usmerili v korist strankam in jim poskušali ustreči po najboljših močeh. Poudariti želimo 

prednosti svojega podjetja, ki nas bodo odlikovale, in našim strankam ponuditi nekaj, česar 

pri konkurenci ne morejo dobiti. Na prvo mesto bomo postavili kakovost in ne najnižje cene 

na trgu, saj si tako počasi, a vendar uspešno priborimo dobro ime na trgu. Menimo, da nas bo 

to razlikovalo od drugih in hkrati odlikovalo. V nadaljevanju so podrobno opisane tehnike, s 

katerimi bomo dosegli svoje zastavljene cilje.  

3.5.1 Konkurenčna prednost 

Primarna dejavnost našega delovanja bo izdelava kakovostnih filamentov, ki se bodo morali 

kosati s konkurenčnimi. Prednost si bomo ustvarili s posebno priložnostjo, ki jo bodo kupci 

težko zavrnili. Pri prvi nabavi filamenta bomo kupcu dali ekskluzivno priložnost prihoda v 

prostore podjetja, kjer si bodo lahko z izbranim filamentom brezplačno natisnili svoj prvi 

prototip projekta. Tako bodo lahko opazovali obnašanje našega filamenta med samo uporabo 

in se tako sami prepričali o njegovih kakovostnih lastnostih. Poleg tega pa bodo imeli 

možnost postati član našega kluba, v katerem bodo imeli vsi člani posebne ugodnosti pri 
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nakupovanju naših izdelkov in prav tako pri naročilih posebnih materialov, ki na spletu ne 

bodo še na voljo. 

Za pridobitev kupcev je v panogi 3D-tiskanja zelo pomembna cena, ki mora biti na enaki 

ravni kot pri konkurenci. Cene svojih filamentov ne želimo nižati in s tem prevzemati kupcev 

konkurenci, saj se želimo izogniti tržnemu zbijanju cen izdelkov. Naša želja je pridobiti kupce 

na podlagi kakovosti in dobrih odnosov. Prepoznavnost in dobro ime želimo prepustiti času, 

ki sam prikaže realno stanje. Zavedamo se, da se na vseh področjih izjemna kakovost 

kakršnega koli izdelka drago plača in smo zato prepričani, da bomo samo tako pridobili 

takšne stranke, kakršne si želimo in bomo z njimi tudi dolgoročno poslovali. Poskrbeli bomo, 

da bomo svojim strankam vedno na voljo in si bomo njihovo zadovoljstvo interpretirali kot 

svojo uspešnost. 

3.5.2 Strategija trženja 

V svojem podjetju bomo z določenimi pristopi in raznimi strategijami poizkusili potencialne 

kupce spodbuditi k sodelovanju z nami in tako vzpostaviti konkreten odnos. V nadaljevanju 

bomo opisali in razložili način vstopa na trg, določanja cen, oglaševanja in distribucije. 

Strategija vstopa in rasti 

Podjetje FEELA MENTS d. o. o. bo s prodajo filamentov najprej začelo na domačem trgu. 

Izobraževalne ustanove, prototipna podjetja, raziskovalci, umetniki in drugi posamezniki, ki 

se zanimajo za hobi 3D-tiskanja, bodo naša prva ciljna skupina. Osrednji način prodaje bo 

predstavljala uradna spletna stran podjetja. Dejstvo je, da bomo svoje izdelke lahko širši 

javnosti predstavili kmalu, saj se po prihodu strojev takoj začne doba njihovega preizkušanja, 

v kateri moramo ustvariti svojo formulo kakovostnih filamentov. 

Prihodnje kupce bomo na začetku svojega delovanja obvestili prek izbranih medijskih 

kanalov in do neke mere tudi osebno. Na ta način bomo točno vedeli, koga nagovarjamo in bo 

naš glas dosegel tiste posameznike, ki si to želijo. Govorimo o naročnikih raznih tehnoloških 

in podjetniških revij, spletnih straneh časopisov ter o članih forumov in skupin na socialnih 

omrežjih, ki se tičejo splošne tehnologije (npr. forumi na spletnih straneh Slo-tech.si, 

elektronik.si, skupine s tematiko o 3D-tisku na Facebooku). Naša namera je spodbuditev 

ciljnih skupin k obisku naše spletne strani in tako spoznavanju naših izdelkov. 

Poleg digitalnega marketinga bomo uporabili metodo direktnega marketinga po pošti, prek 

katere bomo dosegli vnaprej preverjene potencialne stranke. Tako želimo ustvariti mrežo 

zanesljivih strank in jim predstaviti svojo ponudbo. Poleg izdelka, ki ga bomo nudili, bomo 

stremeli k vzpostavitvi dobre skupnosti, ki bo imela posebne ugodnosti pri izkoriščanju naših 

storitev.  



 

29 

 

Sčasoma bomo začeli z večanjem prodaje, ki je ključni dejavnik pri rasti podjetja. Pred tem pa 

si bomo morali pridobiti čim več strank, s katerimi bomo redno poslovali. Ko govorimo o 

širitvi, se naslanjamo na možnost širjenja ponudbe filamentov. Poleg osnovnih najpogosteje 

uporabljenih filamentov bo treba na trgu ponuditi tudi bolj posebne filamente. Slednji 

postajajo zaradi svojih posebnih lastnosti vse bolj priljubljeni. Poleg tega bomo že 

pridobljenim strankam v prihodnje ponujali tudi rezervne dele 3D-tiskalnikov. 

Cenovna strategija 

Vsak kupec, ki se odloča za nakup želene dobrine, se – v večini primerov – navsezadnje 

odloči za nakup na podlagi cene. Primerjava med kakovostjo in ceno je zanimiv dejavnik, ki 

ga tehtamo vedno znova in znova.  

Pri določanju svojih cen smo se osredotočili na konkurenco. Nimamo želje po nižanju 

uveljavljene tržne cene, saj tako lahko dolgoročno škodimo sami sebi. Odločili smo se, da bo 

za dobro ime našega podjetja govorila kakovost filamenta. Vsi tisti uporabniki filamentov, ki 

se odločajo za nakup na podlagi nižjih cen, pa bodo hitro spoznali, da imajo njihove odločitve 

tudi posledice. Ne bo se jim uspelo izogniti težavam pri tiskanju in slabo natisnjenih izdelkih. 

Takoj, ko bodo spoznali, da je za izdelavo/natis kakovostnega izdelka potreben tudi 

kakovosten material, se bodo odločili za drugega ponudnika.  

Dejavniki, ki so bili upoštevani pri določitvi cen naših filamentov, so naslednji: 

 ponudba konkurence, 

 stroški dobave plastičnih materialov, 

 stroški izdelave filamentov, 

 amortizacija strojev, 

 priljubljenost izdelka na trgu. 

Že na samem začetku bomo svoje cene postavili na raven konkurence. Po izračunih sodeč bi 

lahko ceno bistveno znižali in še vedno imeli prihodek, vendar si tega ne bomo privoščili, saj 

si tako ne pustimo nič manevrskega prostora za prihodnost. To pomeni, da bomo stranke 

težko pridobili na svojo stran. Zato želimo željo po pridobitvi njihove naklonjenosti uresničiti 

z drugimi prijemi. V nadaljevanju je v preglednici št. 2 prikazan cenik izdelkov. 
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Preglednica 3: Cene filamentov 

Izdelek/filament Količina/teža (kg) Cena (€) 

ABS (več barv) 0,5 

1 

2 

5x1 

11,00 

19,00 

36,30 

77,60 

PLA (več barv) 0,5 

1 

2 

5x1 

  9,30 

16,50 

31,00 

71,00 

POLIAMID/NYLON 

(prozoren) 

0,5 

1 

34,60 

59,00 

WOOD (les) 0,5 

1 

1< 

19,60 

34,00 

Po dogovoru 

SANDSTONE (kamen) 0,5 

1 

1< 

39,30 

74,00 

Po dogovoru 

Strategija promocije 

Področje strategije oglaševanja je zelo pomembno, zato da nas bodo lahko kupci videli in 

slišali. Način svojega pospeševanja prodaje bomo prilagodili kupčevim navadam. Glede na to, 

da vsi uporabniki 3D-tiskalnikov iščejo filamente na spletu, jih bomo dosegli prek 

elektronskih medijev in socialnih omrežij.  

Objave na izbranih spletnih straneh raznih časopisov in revij (npr. Podjetnik.si, Monitor.si) 

bodo služile za kratko predstavitev našega podjetja in kot vabilo k ogledu naše spletne strani, 

kjer bodo podane vse ključne informacije o našem podjetju. Na socialnih omrežjih, kot sta 

Facebook in Instagram, bomo objavljali svoje posebne ponudbe in ustvarili odprto skupino za 

vse, ki jih zanima tehnologija 3D-tiska. S pomočjo skupine bomo spoznali posameznike, ki se 

ukvarjajo s 3D-tiskom, in jih bomo tako lahko kontaktirali neposredno. Za nadaljnjo 

nadgradnjo promocije bomo uporabili svetovno znano storitev AdWords, ki jo ponuja podjetje 

Google. Slednja poskrbi, da se s tehnologijo določitve ključnih besed uporabnikom ob iskanju 

poljubnih vsebin ustrezno prikažejo oglasi, povezani z iskano vsebino. Naša udeležba bo na 

vseh pomembnih sejmih in dogodkih (npr. industrijski sejem v Celju), povezanih s panogo 

3D-tiska, obvezna. To so idealne priložnosti za promocijo našega podjetja in proizvodov. 
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Vse promocijske kanale bomo sproti spremljali in preverjali, kako se obnesejo, in sicer zato, 

da bomo sredstva za promoviranje usmerjali v kanale, ki bodo pri doseganju potencialnih 

kupcev učinkovitejši. V nadaljevanju so v obliki preglednic prikazane naše dejavnosti v 

oglaševanju. 

Preglednica 4: Stroški digitalne promocije 

Glasilo Dnevna cena objave 

oglasa (v €) 

Letno št. Objav Vsota letne cene (v €) 

Spletna stran 

Podjetnik.si 

Cca 200,00 15   3.000,00 

Spletna stran 

Monitor.si 

Cca 240,00 18   4.500,00 

Spletna stran 

Delo.si 

Cca 700,00 12   8.400,00 

Skupaj / / 15.900,00 

Preglednica 5: Stroški drugih promocijskih kanalov  

Kanal/vrsta 

promocije 

Cena (€) Čas objave/izvajanja 

in pogostost plačila 

Vsota letne cene (v €) 

Socialna omrežja / Celo leto / 

Spletna trgovina – 

MAGENTO 

(izdelava, 

registracija 

domene, 

gostovanje na 

strežniku) 

+ stroški 

programiranja 

 

Cca 1.500,00 

+ cca 15,00 

+ cca 20,00 

+ cca 50,00  

 

/ 

Letno 

Mesečno 

Po potrebi/na uro 

 

Cca 1.500,00 

+ cca 15,00 

+ cca 240,00 

+ cca 250,00 

Udeležba na sejmih 

in dogodkih 

Cca 100,00 €/m2 Odvisno od št. 

udeležb (4) 

Cca 400,00 

Skupaj 
 

 Cca 2.405,00 

Načrtovani stroški prvega leta bodo nekoliko drugačni, kot je prikazano v zgornjih tabelah, 

saj digitalne promocije pred dejanskim začetkom prodaje ne bomo uporabljali. Tudi nadaljnji 

stroški, ki se tičejo spletne trgovine, bodo precej znižani zato, ker je izdelava spletne trgovine 

enkratni dogodek. Več podrobnosti o načrtu izdatkov bomo obravnavali v poglavju 3.7, kjer 

so prikazane finančne projekcije. 
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Strategija distribucije 

Kupci bodo naše izdelke in ponudbe lahko videli v spletni trgovini našega podjetja, kjer bodo 

lahko opravili nakup. Na strani bo podana tudi telefonska številka, prek katere jim bomo na 

voljo za morebitna vprašanja. Vsi tisti, ki pa niso ravno ljubitelji spletnega nakupovanja, bodo 

lahko izdelke naročili tudi prek telefona. Naročila bomo dostavljali na dva načina. Za vsa 

naročila, ki jih bomo morali dostaviti na območju Primorske, Goriške, Kraške ter delno 

Notranjske, bomo poskrbeli sami, saj bomo imeli lasten kombi, s katerim bomo dostavljali 

izdelke tri dni v tednu (ponedeljek, sreda in petek). Za nujna naročila bomo paket odposlali 

prek najugodnejšega prevoznika. Tudi vsa druga naročila iz drugih regij bomo odposlali prek 

izbranega prevoznika. Osebni prevzem na sedežu firme, s katerim si bodo člani naše 

skupnosti lahko zagotovili posebne ugodnosti, bo tudi možen. 

Za začetek delovanja dejavnosti se nam zdi tak način distribucije primeren, vendar se 

zavedamo, da bo v primeru drastičnega povečanja obsega naročil treba dostavo organizirati 

drugače. 

3.5.3 Terminski načrt  

Dejavnosti našega podjetja v prvem letu so predstavljene v spodnji preglednici v obliki 

terminskega načrta. Začetek dejavnosti je predviden v prvem mesecu leta 2020, vendar 

poudarjamo, da je začetek iskanja poslovnih prostorov predviden že nekaj mesecev prej, saj je 

pridobitev ustreznih poslovnih prostorov lahko precej dolgotrajen postopek. 
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Preglednica 6: Terminski načrt 

Mesec/leto   

 

1/ 

20 

2/ 

20 

3/ 

20 

4/ 

20 

5/ 

20 

6/ 

20 

7/ 

20 

8/ 

20 

9/ 

20 

10/20 11/20 12/20 

Dejavnost 

Predlog za 

registracijo 

            

Pogajanje z 

dobavitelji in 

njihova izbira 

            

Registracija 

podjetja 

            

Izdelava in 

razvoj spletne 

strani 

   

 

         

Izbira 

lokacije in 

najem 

prostorov 

            

Nakup strojev             

Naročilo 

zaloge 

materiala 

   

 

 

 

 

 

       

Razvoj in 

testiranje 

naših 

filamentov 

            

Začetek 

proizvodnje 

            

Zagon spletne 

trgovine 

            

Začetek 

prodaje 

            

Marketing             

3.6 Struktura organizacije v podjetju 

V naslednjem poglavju smo navedli lastnike podjetja in opisali njihove delovne naloge. 

Podali smo tudi način nagrajevanja za opravljeno delo in prikazali potek poslovnih procesov v 

podjetju. 
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3.6.1 Organizacija 

Ustanovitev podjetja je bila ideja Zgjima Bytyqija, direktorja podjetja, in je bila že od samega 

začetka zamišljena v obliki družinskega podjetja. Pričakujemo, da se bodo vsi člani družine 

zavzemali za dobro poslovanje podjetja in uspešno sodelovanje med seboj. Funkcije v 

podjetju si bomo glede na izkušnje in izobrazbo ustrezno razdelili, vendar se pričakuje, da 

bomo včasih morali naloge in obveznosti medsebojno prevzemati in si pomagati.  

3.6.2 Primarno osebje 

Pobudnik Zgjim Bytyqi bo poleg funkcije direktorja prevzel vse obveznosti in odgovornosti, 

ki jih ustanovitev podjetja prinaša v prvi polovici leta. Poskrbel bo za nabavo materiala 

(pogodbe z dobavitelji plastičnih granulatov), strojev, najem prostora, izdelavo spletne 

trgovine in razvoj naših filamentov. Za marketing in prevzemanje naročil (spletnih in 

telefonskih) bo poskrbela partnerica Tjaša, za računovodstvo pa je kvalificiran direktorjev 

brat Fatjon Bytyqi. Trikrat na teden bomo za nekaj ur dnevno potrebovali dostavljavca, za 

katerega je idealen kandidat direktorjev oče. Slednji je svojo upokojitev že dočakal in lahko 

svoj čas posveti dostavi. 

Po začetku prodaje se bo z vsemi procesi proizvodnje ukvarjal direktor. Nabava granulatov 

pri dobaviteljih, sprejem pošiljk, upravljanje in nadzor strojev, izdelovanje, pakiranje in 

dnevna inventura filamentov so vse naloge, ki jih bo moral nenehno opravljati. Seveda se bo 

lahko vedno zanesel na pomoč drugih družinskih članov. 

3.6.3 Sekundarno osebje 

Za razvoj in zagon spletne trgovine bomo najeli strokovno pomoč, saj želimo imeti strokovno 

in brezhibno delujočo spletno stran. Sčasoma imamo – ob povečanju obsega dela – namen 

zaposliti še dodatne delavce, ki jih bomo previdno izbrali. Menimo, da morajo biti popolnoma 

predani svojemu delu, če želijo biti sprejeti v naše podjetje kot del naše družine. V primeru, 

da se zaradi osebnih razlogov kateri član družine odloči, da ne more več opravljati svojih 

funkcij, se bomo skupaj odločili za prerazporeditev funkcij ali zaposlitev nove osebe.  

3.6.4 Plače in nagrajevanje 

Po temeljitem posvetu smo se odločili, da bodo pogodbe narekovale plačilo minimalne plače, 

ki je trenutno po zakonu določena v Sloveniji. S takšno obliko plačila se strinjamo vsi, saj se 

zavedamo, da je pri uvajanju podjetja na trg težko pričakovati takojšen finančni uspeh. Za 

morebitne dodatne zaposlene bomo sestavili pogodbe po enakem načelu.  
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Zaradi vseh stroškov, ki jih ustanovitev in zagon takšnega podjetja prineseta, želimo 

poudariti, da nagrad za pridnost in uspešnost na začetku ne bomo podeljevali. V prvih dveh 

letih želimo čim več sredstev vlagati v marketinške strategije, ki bodo pripomogle k 

prepoznavnosti podjetja. Po uspešnem zagonu podjetja pa bomo z nagradami začeli stimulirati 

motivacijo zaposlenih. S tem bomo poskrbeli za boljše počutje v delovnem prostoru in veselje 

delavcev pri opravljanju svojih obveznosti. 

3.6.5 Proces poslovanja 

Proces poslovanja bo v podjetju potekal takole. Najprej bomo pri dobaviteljih naročili več vrst 

plastičnih granulatov. Poleg granulatov bomo naročili tudi nekaj barvnih granulatov, s 

katerimi bomo izdelali želene barvne filamente. V roku enega tedna pričakujemo dostavo 

granulatov. Po prevzemu bo treba zabeležiti količino materiala in slednjega ustrezno 

pospraviti. Skladiščenje je ključnega pomena, saj granule ne smejo priti v stik z vlago. 

Komercialist bo vsakodnevno sprejemal naročila iz spletne trgovine in prav tako prek 

telefona. Vsa naročila bo sproti posredoval proizvodnji. V proizvodnji bomo poskrbeli, da 

bodo naročeni filamenti izdelani v najkrajšem možnem času. Obvezali se bomo, da bodo 

naročila dostavljena v roku dveh dni, razen za naročila, sprejeta pred začetkom vikenda. Nato 

bodo paketi – glede na lokacijo kupca – ustrezno dostavljeni. Vso dokumentacijo naročil bo 

komercialist sproti shranjeval in posredoval računovodji, ki bo poskrbel za analizo sprotnega 

stanja in končno bilanco. Prav tako bosta za posredovanje dokumentacije morala poskrbeti 

tudi prevoznik in oseba, odgovorna za nabavo materialov. Slika 1 prikazuje potek poslovnih 

procesov. 
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Slika 1: Prikaz poteka poslovnih procesov  

3.7 Finančne projekcije 

S finančnimi projekcijami bomo natančneje predstavili uspešnost poslovanja svojega podjetja. 

Zavedamo se, da bomo predvsem v prvem letu poslovali z minusom. Tudi v naslednjih dveh 

letih ne pričakujemo dobička, smo pa optimistični, saj se panoga hitro razvija in širi. Naša 

glavna naloga v prvih treh letih bo – s povečanim oglaševanjem – graditi na prepoznavnosti 

naših filamentov in vzdrževanju kakovosti izdelanih izdelkov. Tako si v četrtem ali petem letu 

poslovanja obetamo vstop v obdobje dobička. 

3.7.1 Otvoritvena bilanca stanja/začetna sredstva 

Začetna sredstva našega podjetja predstavljajo zgradba, oprema, sredstva za prodajo, zaloge 

in denarna sredstva. Od naštetih uvrščamo med dolgoročna sredstva zgradbo in opremo, vsa 

druga pa uvrščamo med kratkoročna sredstva. V nadaljevanju je prikazana razpredelnica 

omenjenih začetnih osnovnih sredstev, med katerimi se nekatere amortizirajo, nekatere ne. 
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Naziv/cena Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 2. leto 3. leto

Vrednost strojev

8.925,98 €

Stopnja am. 20% 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 1.785,60 1.785,60

Vrednost 2 računal.

500,00 €

Stopnja am. 50% 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 249,5 /

Vrednost začetne

zaloge materiala

1.080 € / / / / / / / / / / / / / /

Začetna denarna

sredstva

150.000 € / / / / / / / / / / / / / /

Nabavna vrednost

prvih 2.000 kolutov

1.500,00 € / / / / / / / / / / / / / /  

Slika 2: Začetna osnovna sredstva 

Opombe, ki jih upoštevamo tudi v nadaljevanju pri preglednicah za prihodke in odhodke, so 

naslednje:  

 Kombija za dostavo nismo šteli med osnovna sredstva, ker je v lasti družinskega člana in 

nam je na voljo vsak dan po potrebi, brez posebnih obveznosti. Edini pogoj za uporabo 

sta redno vzdrževanje in servis.  

 Začetna zaloga materiala vsebuje količino za predvideno proizvodnjo filamentov v prvih 

treh mesecih in znaša 540 kg filamentov, kar je dvakratnik od predvidenega števila 

prodanih filamentov. 

 Za ceno začetne zaloge materiala smo določili povprečno ceno enega kilograma vseh vrst 

filamentov, ki znaša 40,50 EUR. 

 Glede na rezultate anket smo se za izračun financ odločili, da bomo upoštevali samo 

filamente, težke 1 kg. 

 Barvnih granul bomo nabavili veliko manj, saj je razmerje med mešanjem osnove in 

barve 30:1. 

 Cena 1 kg materiala (granul) znaša v povprečju 2 EUR in prav toliko stanejo tudi barvne 

granule, ki jih bomo uporabljali za izdelavo različnih barvnih filamentov. 

 V razpredelnicah nismo upoštevali stroška praznih kolutov, ker se še nismo odločili, ali 

jih bomo sami tiskali ali jih bomo kupili. Slednja možnost nam na mesečni ravni 

predstavlja približno 70 EUR stroška.  
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3.7.2 Financiranje 

Glede na to, da bo podjetje družinsko, smo se odločili, da bomo na začetku vsi lastniki 

podjetja vložili enakovreden znesek lastnih denarnih sredstev. Znesek lastnih denarnih 

sredstev na osebo bo znašal 37.500,00 EUR.  

3.7.3 Poslovni prihodki in odhodki 

V naslednjih dveh preglednicah sta prikazana zapisa vseh prihodkov in odhodkov, ki jih bomo 

ustvarili s prodajo filamentov. Prikazani so predvideni zneski od prodaje filamentov, ki 

prikazujejo naše prihodnje realno stanje na trgu. Kljub temu ostajamo optimistični in upamo 

na čim boljše poslovanje. 

Preglednica 7: Prihodki  

Vrsta prihodka Prvo leto (v €) Drugo leto (v €) Tretje leto (v €) 

Prihodek od 

proizvodov 

19.170,00 25.560,00 44.730,00 

Skupni prihodek od 

prodaje 

19.170,00 25.560,00 44.730,00 

Opomba: Predvidevamo, da bomo v prvem letu lahko prodali tri filamente na dan, v drugem 

letu štiri na dan, v zadnjem pa šest na dan. Pri predvidevanju števila in vrste filamentov smo 

upoštevali rezultate iz anketne raziskave. Na podlagi ugotovitev smo se odločili, da bomo pri 

navedbi števila prodanih filamentov previdni, saj menimo, da z navedbo pretiranih števil načrt 

izkaza uspeha izgubi pomen. Pri določitvi cene smo uporabili povprečno ceno dveh najbolj 

zaželenih izdelkov na trgu, ki sta med drugimi hkrati tudi najcenejša.  
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Preglednica 8: Odhodki 

Vrste odhodkov Prvo leto Drugo leto Tretje leto 

Fiksni stroški Stroški 

najemnine, 

amortizacije 

strojev, plač za 

zaposlene 

(fiksna plača) 

43.474,06 43.474,06 43.224,06 

Variabilni 

stroški 

Stroški 

materiala, 

marketinga, 

spletna stran 

20.665,00 18.980,00 21.140,00 

Skupni stroški 64.139,06 62.454,06 64.364,06 

3.7.4 Izkaz uspeha 

V spodnji preglednici smo prikazali vse vrste prihodkov in odhodkov, ki se nam zdijo 

pomembni pri poslovanju podjetja. V prvem letu smo izračune podrobneje prikazali za vsak 

posamezni mesec, izkaz drugega in tretjega leta pa je podan v letnem zapisu. V izkazu 

možnosti širjenja ponudbe ali širjenja na tuje trge nismo prikazali, ker lahko na izračun vpliva 

preveč neznanih variabilnih dejavnikov. 

Naziv Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj 1. leto 2. leto 3. leto

Prihodki

Prihodki prodaje 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 19.170,00 25.560,00 44.730,00

Odhodki

Stroški proizvodov 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2.280,00 3.000,00 5.280,00

Stroški dela 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 37.238,52 37.238,52 37.238,52

Stroški marketinga 18.305,00 16.300,00 16.300,00

Stroški prostorov 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Amortizacija 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 2.035,20 2.035,20 1.785,60

Dobiček/izguba -2.215,31 -2.215,31 -2.215,31 -2.215,31 -2.215,31 -2.215,31 -2.215,31 -2.215,31 -2.215,31 -2.215,31 -2.215,31 -2.215,31 -44.888,72 -37.213,72 -20.074,12  
Slika 3: Izkaz poslovnega izida 

Iz preglednice 8 je razvidno, da bomo v prvih treh letih poslovali z izgubo. Zavedamo pa se, 

da se z večanjem števila prodanih izdelkov izguba iz leta v leto zmanjšuje. Opazimo lahko, da 

bi že v četrtem letu poslovanja morda lahko poslovali z minimalnim zaslužkom. 
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Opomba: skupni znesek stroškov marketinga smo za prvo leto razdelili mesečno in zato se pri 

skupnem seštevku prvega leta rezultati zaradi zaokroževanja razlikujejo za približno 2 EUR.  

3.7.5 Izkaz denarnega toka 

Podobno kot v zgornji preglednici smo tudi v preglednici 9 prikazali razliko prejemkov in 

izdatkov, rezultat katere nam prikaže končno stanje denarnih sredstev. Struktura prikaza je 

enaka kot v prejšnji preglednici. 

Naziv Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj 1. leto 2. leto 3. leto

Prejemki

Prihodki prodaje 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 1.597,50 19.170,00 25.560,00 44.730,00

Lastna nepovratna sredstva 150.000,00 150.000,00
Dolžniško financiranje

Izdatki

Stroški proizvodnje 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2.280,00 3.000,00 5.280,00

Stroški dela (plače) 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 3.103,21 37.238,52 37.238,52 37.238,52

Nakup osnovnih sredstev 9.425,98 9.425,98

Stroški poslovnih prostorov 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Stroški marketinga 1.525,42 1.525,42 1.525,42 1.525,42 1.525,42 1.525,42 1.525,42 1.525,42 1.525,42 1.525,42 1.525,42 1.525,42 18.305,00 16.300,00 16.300,00

Dolžniško financiranje

Stanje denarnih sredstev

Začetno stanje 0 137.002,89 133.431,58 129.860,27 126.288,96 122.717,65 119.146,34 115.575,03 112.003,72 108.432,41 104.861,10 101.289,79 0,00 97.720.50 62.541,98

Neto denarni tok 137.002,89 -3.571,31 -3.571,31 -3.571,31 -3.571,31 -3.571,31 -3.571,31 -3.571,31 -3.571,31 -3.571,31 -3.571,31 -3.571,31 97.720,50 -35.178,52 -18.288,52

Končno stanje 137.002,89 133.431,58 129.860,27 126.288,96 122.717,65 119.146,34 115.575,03 112.003,72 108.432,41 104.861,10 101.289,79 97.718,48 97.720,50 62.541,98 44.253,46 

Slika 4: Izkaz denarnega toka 

3.7.6 Analiza tveganja 

Zaradi že močnih obstoječih ponudnikov filamentov v Sloveniji nam v povezavi z 

zanimanjem kupcev za izdelke predstavlja največje tveganje konkurenca. Z njimi se ne želimo 

spopadati in drug drugemu nižati cene, temveč se želimo osredotočiti na prednosti, ki jih 

lahko sami ustvarimo z izdelovanjem dobrih izdelkov in dobrimi odnosi s kupci. S približno 

enakimi cenami bomo vstopili na trg in prek ustreznega marketinga počasi pridobivali stranke 

in širili svojo prepoznavnost. 

3.7.7 Strategija žetve 

Strategije žetve v podjetju nismo omenjali, saj želimo podjetje uspešno zagnati, razvijati in v 

primeru uspešnega poslovanja tudi obdržati. Sicer možnosti žetve ne izključujemo, se pa 
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zavedamo, da bo za tak korak potrebna soglasna odločitev vseh, ki bodo imeli v lasti delež 

podjetja. 
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4 SKLEP 

Temeljita raziskava panoge 3D-tiska nas privede do spoznanja, da ima tehnologija tri-

dimenzionalnega tiskanja svetlo prihodnost. Trenutno stanje panoge je v polnem zagonu, saj 

je faza uvajanja, v kateri je bila osredotočenost usmerjena na razvoj tehnologije, strojev in 

materialov, že mimo. V današnjih informacijskih časih se lahko že skoraj vsak posameznik 

amatersko ukvarja s 3D-tiskom in sproti razvija nove materiale ter z njimi tudi tiska na 

inovativne načine. Panoga 3D-tiska spodbuja našo ustvarjalnost in ponuja številne različne 

podjetniške priložnosti, s katerimi lahko pridemo do dobrega zaslužka. 

Z relativno majhnim vložkom v »hobi« 3D-tiska lahko natisnemo vse mogoče prototipe, za 

katere smo včasih potrebovali pomoč drugih podjetij. In če se zavedamo zahtevnosti 

klasičnega postopka izdelave in razvoja novega izdelka, vemo, da je pred končno želeno 

različico izdelka treba razvijati veliko različic prototipov, za katere nam druga podjetja 

nemalokrat zaračunajo visoko ceno. S 3D-tiskom lahko proces razvoja izdelka izvajamo sami 

doma in s pravim strokovnim pristopom lahko pridemo tudi do natisa neposrednega končnega 

izdelka. 

Tehnologija se izredno hitro razvija, na kar smo že navajeni. Tisto, kar se nam je pred petimi 

leti zdelo neverjetno in revolucionarno, se nam danes zdi nekaj povsem običajnega. Zato 

moramo napredek sprejemati in službe, ki jih avtomatizacija izpodriva, nadomestiti z drugimi. 

Vsak konec prinaša nov začetek. Zato smo mnenja, da se s sodelovanjem v panogi 3D-tiska 

našemu podjetju obetajo izjemne priložnosti. Kljub dejstvu, da ima vsako podjetje v fazi 

uvajanja svoj nabor težav, lahko zagotovo trdimo, da je s predanostjo in potrebnim časom 

mogoče ustvariti uspešno podjetje.  

Za uresničitev poslovne ideje svojega podjetja potrebujemo privlačno ponudbo izjemno 

kakovostnih izdelkov in kupce, ki bodo pripravljeni našo kakovost plačati. Dosegli jih bomo s 

trudom in obdržali s strokovnim in prijateljskim odnosom. Menimo, da se dobro ime podjetja, 

ki je podprto s kakovostnim izdelkom, precej hitro širi ter slednje privede do prepoznavnosti 

in neizogibnega uspeha. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1. Ali imate doma 3D tiskalnik? 

DA 

NE 

 

Če ste na prvo vprašanje odgovorili negativno prosim, da nadaljujete pri 5. vprašanju! 

 

2. Približno koliko kg filamentov porabite na mesec?   

a) Manj kot 1kg 

b) Do 3kg 

c) Med 3 in 10kg 

d) Več kot 10kg 

 

3. Koliko odštejete za 1kg najkakovostnejšega filamenta? 

a) Manj kot 20€ 

b) Med 20€ in 25€ 

c) Med 25€ in 30€ 

d) Več kot 30€ 

 

4. Kateri od naštetih filamentov vam je najbolj všeč? 

a) PLA 

b) ABS 

c) PETG 

d) PVA 

e) Drugo:_________________ 

 

5. Ali bi bili pripravljeni odšteti 200€ za nov 3D tiskalnik s katerim bi lahko natisnili kar 

bi želeli?  

DA 

NE 

NE VEM 

 

6. V primeru, da izdelate 3D model v računalniškem programu, ali bi bili pripravljeni 

deliti svoj dizajn na spletu brezplačno v zameno za druge brezplačne dizajne drugih 

uporabnikov? 

DA 

NE 

NE VEM 
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7. Koliko vam je pomembna biorazgradljivost izdelkov, ki so natisnjeni iz 

biorazgradljivega filamenta? 

a) Zelo pomembna 

b) Pomembna 

c) Vseeno mi je 

d) Ni pomembna 

 

8. Kako uporabna se vam zdi metoda, kjer proizvajalec naprave na spletu omogoči 

dostop do virtualnih 3D modelov njenih sestavnih delov, da si jih uporabniki lahko 

sami doma natisnejo? (s tem prihranimo čas in denar). 

a) Zelo uporabna 

b) Uporabna 

c) Manj uporabna 

d) Neuporabna 

 

9. Pri uporabi proizvodnih odvzemalnih tehnologij ² se ustvarja veliko neizkoriščenih 

vhodnih surovin, ki največkrat postanejo odpadki. Medtem, ko se pri dodajalni(3D) 

tehnologiji ³ poraba vhodnih surovin zmanjša za 80%. Zato imamo s 3D tehnologijo 

možnost izdelovanja lažjih sestavnih delov zaradi katerih smo energetsko in 

surovinsko učinkovitejši ter tako lahko zmanjšamo ogljični odtis za 50%. Ali menite, 

da bi morali 3D tehnologijo v industriji povsem implementirati?  

DA  

NE 

NE VEM 

 

10. Kako uporabna se vam zdi naprava s katero lahko recikliramo odpadne plastike in 

tako izdelamo termoplastični filament, katerega lahko uporabimo pri proizvodnji 

poljubnih izdelkov? 

a) Zelo uporabna 

b) Uporabna 

c) Manj uporabna 

d) Neuporabna 

 

11. Ali bi podprli 3D industrijo, če se zaradi nje poveča lokalizacija in s tem upade moč 

multinacionalk, znižajo stroški transporta, zmanjša ali celo eliminira dostavni čas in 

občutno zmanjša ogljični odtis? 

DA 

NE 

NE VEM 
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12. Ali se vam razlogi navedeni pri vprašanjih 7,8,9,10 in 11 zdijo zadostni, da bi si vi 

sami kupili 3D tiskalnik in s tem pripomogli k boljši prihodnosti? 

DA  

NE 

NE VEM 

 

13. Ali menite, da bi lahko 3D tisk vplival na proizvodnjo tako kot je internet vplival na 

komunikacijo? 

DA  

NE 

NE VEM 

 

Obrazložitev nekaterih delov vprašanj: 

¹ odvzemalne tehnologije – izdelovanje izdelka s pomočjo raznih obdelovalnih strojev kateri z 

nadzorovanim postopnim odvzemanjem (najpogosteje brušenjem) oblikujejo končni izdelek. 

² dodajalne tehnologije (3D) – tiskalniki izdelajo končni izdelek s postopnim dodajanjem 

številnih slojev materiala. 
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REZULTATI ANKETE 

 

1. Ali imate doma 3D tiskalnik? 

DA 

NE 

 

 

Slika 2: Tortni diagram vprašanja 1 

Vseh anketirancev je bilo 216. Od tega jih je 48 potrdilo, da imajo doma 3D tiskalnik. Ostali 

anketiranci tiskalnika nimajo. V tortnem diagramu so v odstotkih prikazani odgovori. 

2. Približno koliko kg filamentov porabite na mesec?   

e) Manj kot 1kg 

f) Do 3kg 

g) Med 3 in 10kg 

h) Več kot 10kg 

 

22%

78%

DA NE
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Slika 3: Tortni diagram vprašanja 2 

Na drugo vprašanje je odgovorilo samo tistih 48 anketirancev, ki 3D tiskalnik doma imajo. 

Anketiranci so bili vsi domači uporabniki in tako nam rezultati ankete povedo, da slednji na 

mesec porabijo največ do 3kg filamentov. 22 jih porabi manj kot 1kg in 26 jih porabi do 3kg. 

Nihče od anketiranih ni označil nobenega od ostalih dveh odgovorov. 

3. Koliko odštejete za 1kg najkakovostnejšega filamenta? 

e) Manj kot 20€ 

f) Med 20€ in 25€ 

g) Med 25€ in 30€ 

h) Več kot 30€ 

 

 

Slika 4: Tortni diagram vprašanja 3 

46%

54%

0% 0%

Manj kot 1kg Do 3kg Med 3 in 10kg Več kot 10kg

58%

0%0%

42%

Manj ko 20€ Med 20€ in 25€ med 25€ in 30€ Več kot 30€



Priloga 2 

 

 

Tudi na to vprašanje je odgovorilo 48 anketirancev in podobno kot v prejšnjem vprašanju so 

vsi izbrali enega izmed prvih dveh odgovorov. Domači uporabniki največ uporabljajo PLA in 

ABS filamente in zato več kot 20€ za 1kg filamenta ne odštejejo. Tisti, ki uporabljajo posebne 

filamente, kot so lesni in kamniti pa za kilogram odštejejo občutno več. 28 jih odšteje manj 

kot 20€ in 20 jih odšteje več kot 30€.  

4. Kateri od naštetih filamentov vam je najbolj všeč? 

f) PLA 

g) ABS 

h) PETG 

i) PVA 

j) Drugo:_________________ 

 

Slika 5: Tortni diagram vprašanja 4 

Na četrto vprašanje so spet odgovarjali samo tisti, ki imajo doma 3D tiskalnik. 

Ugotovitve pri prejšnjem vprašanju smo z analizo četrtega potrdili. 15 anketirancev 

najraje kupuje PLA filamente, 13 pa ABS filamente. Kar 20 jih je izbralo drugo. 

Anketiranci so navedli svoje odgovore med katerimi je bilo največ filamentov 

kombinacije PLA z lesom ali kamnom ter filamente iz nylona. 

5. Ali bi bili pripravljeni odšteti 200€ za nov 3D tiskalnik s katerim bi lahko natisnili kar 

bi želeli?  

DA 

NE 

NE VEM 
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Slika 6: Tortni diagram vprašanja 5 

Na peto vprašanje je odgovorilo vseh 168 anketirancev, ki 3D tiskalnika nimajo. 82 jih je bilo 

neodločenih, 61 anketirancev bi tiskalnik bilo pripravljenih za ugodno ceno kupiti in 25 jih ne 

bi kupilo.    

6. V primeru, da izdelate 3D model v računalniškem programu, ali bi bili pripravljeni 

deliti svoj dizajn na spletu brezplačno v zameno za druge brezplačne dizajne drugih 

uporabnikov? 

DA 

NE 

NE VEM 

 

 

Slika 7: Tortni diagram vprašanja 6 
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Na šesto vprašanje so odgovarjali vsi anketiranci. 140 bi svoje 3D modele na spletu delilo, 64 

jih ne bi delilo in 12 oseb ni odločenih.  

7. Koliko vam je pomembna biorazgradljivost izdelkov, ki so natisnjeni iz 

biorazgradljivega filamenta? 

e) Zelo pomembna 

f) Pomembna 

g) Vseeno mi je 

h) Ni pomembna 

 

Slika 8: Tortni diagram vprašanja 7 

Pri sedmem vprašanju so vsi anketiranci odgovorili na vprašanje o ekološko prijaznih 

filamentih. Samo 18 osebam je bilo vseeno za biorazgradljivost filamentov. Vsem ostalim 198 

osebam pa je bila biorazgradljivost pomembna. Od tega je bila 134 osebam bolj pomembna in 

ostalim malo manj. 

8. Kako uporabna se vam zdi metoda, kjer proizvajalec naprave na spletu omogoči 

dostop do virtualnih 3D modelov njenih sestavnih delov, da si jih uporabniki lahko 

sami doma natisnejo? (s tem prihranimo čas in denar). 

e) Zelo uporabna 

f) Uporabna 

g) Manj uporabna 

h) Neuporabna 
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Slika 9: Tortni diagram vprašanja 8 

Pri vprašanju o možnosti dostopa do 3D modelov sestavnih delov raznih izdelkov je bila 

zainteresiranost anketirancev zelo visoka. Samo 32 osebam je bilo vseeno. Ostalim 184 

osebam pa je bila možnost uporabna, nekaterim bolj in nekaterim nekoliko manj. 

9. Pri uporabi proizvodnih odvzemalnih tehnologij ² se ustvarja veliko neizkoriščenih 

vhodnih surovin, ki največkrat postanejo odpadki. Medtem, ko se pri dodajalni(3D) 

tehnologiji ³ poraba vhodnih surovin zmanjša za 80%. Zato imamo s 3D tehnologijo 

možnost izdelovanja lažjih sestavnih delov zaradi katerih smo energetsko in 

surovinsko učinkovitejši ter tako lahko zmanjšamo ogljični odtis za 50%. Ali menite, 

da bi morali 3D tehnologijo v industriji povsem implementirati?  

DA  

NE 

NE VEM 
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Slika 10: Tortni diagram vprašanja 9 

Pri vprašanju o implementaciji 3D tehnologije v industrijo je bilo od vseh anketirancev 58 

oseb neodločenih. Ostalih 158 oseb se je s predlogom implementacije strinjalo in nobenega ni 

bilo, ki bi bil proti. 

10. Kako uporabna se vam zdi naprava s katero lahko recikliramo odpadne plastike in 

tako izdelamo termoplastični filament, katerega lahko uporabimo pri proizvodnji 

poljubnih izdelkov? 

e) Zelo uporabna 

f) Uporabna 

g) Manj uporabna 

h) Neuporabna 
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Slika 11: Tortni diagram vprašanja 10 

Na vprašanje o uporabnosti naprave s katero recikliramo plastiko in izdelamo filament so vsi 

anketiranci odgovorili pozitivno. Kar 174 osebam se je zdela naprava zelo uporabna in 

ostalim 42 osebam uporabna. 

11. Ali bi podprli 3D industrijo, če se zaradi nje poveča lokalizacija in s tem upade moč 

multinacionalk, znižajo stroški transporta, zmanjša ali celo eliminira dostavni čas in 

občutno zmanjša ogljični odtis? 

DA 

NE 

NE VEM 
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Slika 12: Tortni diagram vprašanja 11 

Na vprašanje o podprtju 3D industrije zaradi prednosti, ki jih prinaša je bilo samo 36 

anketirancev neodločenih. Vseh ostalih 180 oseb bi industrijo podprlo. 

12. Ali se vam razlogi navedeni pri vprašanjih 7,8,9,10 in 11 zdijo zadostni, da bi si vi 

sami kupili 3D tiskalnik in s tem pripomogli k boljši prihodnosti? 

DA  

NE 

NE VEM 

 

 

Slika 13: Tortni diagram vprašanja 12 
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Samo 8 oseb se po seznanjenju s prednostmi 3D tehnologije ne bi odločilo za nakup 

tiskalnika. 26 oseb je neodločenih in kar 182 oseb bi bilo tiskalnik pripravljenih kupiti. 

13. Ali menite, da bi lahko 3D tisk vplival na proizvodnjo tako kot je internet vplival na 

komunikacijo? 

DA  

NE 

NE VEM 

 

 

Slika 14: Tortni diagram vprašanja 13 

Pri zadnjem vprašanju, kjer smo primerjali vpliv 3D-tiska na proizvodnjo z vplivom interneta 

na komunikacijo se je 176 oseb strinjalo, da bo vpliv primerljiv. 30 oseb je bilo neodločenih 

in samo 10 jih je mnenja, da tehnologija 3D-tiska večjega vpliva ne bo imela.  

Obrazložitev nekaterih delov vprašanj: 

¹ odvzemalne tehnologije – izdelovanje izdelka s pomočjo raznih obdelovalnih strojev kateri z 

nadzorovanim postopnim odvzemanjem (najpogosteje brušenjem) oblikujejo končni izdelek. 

² dodajalne tehnologije (3D) – tiskalniki izdelajo končni izdelek s postopnim dodajanjem 

številnih slojev materiala. 
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SEZNAM VPRAŠANJ ZA INTERVJU Z DIREKTORJEM ENEGA VODILNIH 

PROIZVAJALCEV FILAMENTOV V SLOVENIJI 

 

1. Pozdravljeni, kdaj je bilo vaše podjetje ustanovljeno in koliko je po vašem mnenju od 

takrat napredovala panoga 3D tiskanja? 

2. Kaj vas je vodilo do odločitve, da vstopite v panogo 3D tiskanja? 

3. Na katerih trgih deluje vaše podjetje (slovenski trg, tujina)? 

4. Kaj je po vašem mnenju bolj pomembno kupcem filamenta – kakovost izdelka ali 

ugodna cena izdelka? 

5. Koliko različnih vrst filamentov imate v ponudbi? 

6. Ali imate v ponudbi samo filamente vaše proizvodnje ali ponujate tudi filamente 

drugih proizvajalcev? 

7. Koliko ocenjujete, da se je povpraševanje po izdelkih povezanih s 3D tiskanjem 

približno povečalo v zadnjih treh letih? 

8. Za katere filamente (material) se stranke najbolj zanimajo in po vašem mnenju zakaj? 

9. Kaj vse je možno natisniti s 3D tiskalniki in katere vrste izdelkov so najbolj 

priljubljene za tiskanje? 

10. Ali nameravate v prihodnosti ponuditi še kakšen filament iz drugega materiala? 

11. Za katere filamente se bolj zanimajo fizične stranke in za katere pravne osebe? 

12. Kdo so po vaši oceni večinski uporabniki v panogi 3D tiskanja – fizične osebe ali 

podjetja? 

13. Kakšen je vaš pristop pri proizvodnji filamentov? Ali se držite že preizkušene 

formule, ki se je v preteklosti izkazala za uspešno ali puščate odprto pot 

eksperimentiranju in s tem morebitnemu izboljšanju? 

14. Ali imate v podjetju svoje raziskovalce, ki se ukvarjajo z eksperimentiranjem z novimi 

materiali ali sledite aktualnim trendom v industriji? 

15. Ali kot podjetje ponujate kakšne delavnice za stranke? Če da, kakšne? 

Najlepša hvala za vaš čas. Želim vam uspešno poslovanje tudi v prihodnje. 
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1. Pozdravljeni, kdaj je bilo vaše podjetje ustanovljeno in koliko je po vašem mnenju od 

takrat napredovala panoga 3D tiskanja? 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2017. Od takat so se predvsem razvili tiskalniki, ki so iz leta 

v leto boljši in enostavnejši za uporabo. Poleg tiskalnikov se na trgu pojavlja tudi vedno več 

novih materialov iz katerih pridobivamo različne vrste filamentov. 

2. Kaj vas je vodilo do odločitve, da vstopite v panogo 3D tiskanja? 

Prepoznali smo potencial, ki ga ima 3D tehnologija na sejmu. Prvič smo videli kaj zmorejo 

3D tiskalniki in se takoj odločili, da bomo izdelovali tiskalnike. Po dobrem premisleku smo se 

kasneje raje odločili za preusmeritev v izdelavo filamentov. Od takrat se panoga neprestano 

razvija in pridobiva vedno večjo prepoznavnost. Menimo, da je to tehnologija prihodnosti, ki 

bo zelo močno vplivala na proizvodno industrijo.  

3. Na katerih trgih deluje vaše podjetje (slovenski trg, tujina)? 

Podjetje deluje na slovenskem trgu in v tujini. Predvsem je aktivno v sosednjih državah. 

4. Kaj je po vašem mnenju bolj pomembno kupcem filamenta – kakovost izdelka ali 

ugodna cena izdelka? 

Kupcem je pomembna kombinacija obojega, odvisno je tudi od posameznih kupcev. V 

primeru, da se moram odločiti za eno izmed možnosti pa je to v veliki večini primerov 

definitivno kakovost izdelka. Cena se od konkurence veliko ne razlikuje, v današnjih časih so 

bolj pomembne lastnosti filamenta (čistost, vlaga, enakomerna širina, kakovost lepljenja 

plastike ipd.) in podpora, ki jo podjetje ponuja kupcem. Veliko kupcev na spletu napiše svoje 

mnenje, ki ima velik vpliv na splošno mnenje o kvaliteti izdelka. 

5. Koliko različnih vrst filamentov imate v ponudbi? 

V ponudbi imamo sedem različnih materialov in za vsak material različne barve.  

6. Ali imate v ponudbi samo filamente vaše proizvodnje ali ponujate tudi filamente 

drugih proizvajalcev? 

Ne, filamente drugih proizvajalcev nimamo v ponudbi. Prodajamo samo izdelke, ki jih sami 

proizvajamo. 

7. Koliko ocenjujete, da se je povpraševanje po izdelkih povezanih s 3D tiskanjem 

približno povečalo v zadnjih treh letih? 
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Povpraševanje se je zelo povečalo in se še stopnjuje. V Sloveniji je naprimer veliko šol v 

izobraževalne programe vpeljalo 3D-tisk. Učenci se v šoli učijo 3D risanja z računalniškimi 

programi in nato iz modelov tiskajo svoje izdelke. 

8. Za katere filamente (material) se stranke najbolj zanimajo in po vašem mnenju zakaj? 

Najbolj se odločajo za PLA filament zato ker je najbolj enostaven za tiskanje. Veliko je tudi 

kupcev, ki so v 3D-tisku že naprednejši in za različne natise uporabljajo različne materiale, 

odvisno od želene trdote. 

9. Kaj vse je možno natisniti s 3D tiskalniki in katere vrste izdelkov so najbolj 

priljubljene za tiskanje? 

S 3D tiskalnikom se lahko natisne vse. Odvisno je za kaj jih posamezniki in podjetja 

uporabljajo. Slednji jih ponavadi uporabljajo za prototipe izdelkov in v nekaterih primerih 

tudi za končne izdelke. Uporabnost tiskalnika je zelo razširjena na vseh mogočih področjih, 

zato lahko na kratko samo rečemo, da domišljija je brez meja. 

10. Ali nameravate v prihodnosti ponuditi še kakšen filament iz drugega materiala? 

Da, vam pa zaenkrat še ne bi znal povedati katerega. 

11. Za katere filamente se bolj zanimajo fizične stranke in za katere pravne osebe? 

Kot sem že prej omenil je PLA zaradi enostavnosti pri uporabi bolj priljubljen. Fizične osebe 

ponavadi nimajo zelo zmogljivih tiskalnikov in zaradi nizkega tališča je PLA idealen za 

fizične osebe. Podjetja pa se bolj sigurno bolj odločajo za ABS ali PETG zaradi njihovih 

lastnosti, ki so pri prototipiranju pomembne. 

12. Kdo so po vaši oceni večinski uporabniki v panogi 3D tiskanja – fizične osebe ali 

podjetja? 

Zaenkrat je veliko več povpraševanja iz strani fizičnih oseb. 

13. Kakšen je vaš pristop pri proizvodnji filamentov? Ali se držite že preizkušene 

formule, ki se je v preteklosti izkazala za uspešno ali puščate odprto pot 

eksperimentiranju in s tem morebitnemu izboljšanju? 

Za izdelovanje filamentov iz že znanih materialov se držimo preizkušene formule, ki smo jo 

zelo dobro pretuhtali. Za filamente iz novejših materialov pa se vedno najde kakšna 

malenkost, ki lahko zelo vpliva na lastnosti filamenta. 

14. Ali imate v podjetju svoje raziskovalce, ki se ukvarjajo z eksperimentiranjem z novimi 

materiali ali sledite aktualnim trendom v industriji? 
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V podjetju imamo ''makerje'' katerim pošljemo vse na novo pridobljene materiale. Oni jih 

nato testirajo in sporočijo njihovo mnenje. 

15. Ali kot podjetje ponujate kakšne delavnice za stranke? Če da, kakšne? 

Do sedaj smo imeli delavnico kjer smo se učili uporabljati 3D pisalo. Delavnice so se 

udeležile predvsem fizične osebe, ki so se veliko naučile so bile zelo zadovoljne. V prihodnje 

želimo podobne dogodke spet organizirati. 

Najlepša hvala za vaš čas. Želim vam uspešno poslovanje tudi v prihodnje. 

 


