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POVZETEK 

Namen diplomske naloge je predstaviti in razviti poslovno idejo in poslovni načrt za 

novoustanovljeno podjetje, ki se bo ukvarjalo s projektiranjem in inţeniringom arhitekturnih 

storitev in bo specializirano za projektiranje energetsko učinkovitejših sistemov. To 

specializacijo smo zaznali kot trţno priloţnost in konkurenčno prednost, saj projektantsko 

podjetje, ki bi se s tem ukvarjalo, na obravnavanem območju še ne obstaja. Prav tako je 

namen raziskati in preučiti trţni potencial ideje in ugotoviti ekonomsko upravičenost in 

realizacijo te poslovne ideje. V prvem delu diplomske naloge je predstavljen poslovni načrt in 

njegove sestavine, v drugem delu pa sta predstavljena zasnova in razvoj poslovnega načrta za 

novoustanovljeno podjetje. Pri načrtovanju in izdelavi poslovnega načrta ter pridobitvi 

ključnih informacij smo uporabili aktualno literaturo in prav tako javno dostopne baze 

podatkov. Glede na rezultate finančnih projekcij smo ugotovili, da se podjetniška ideja izkaţe 

za donosno in da bi podjetje v primeru realizacije ideje lahko bilo uspešno. 

Ključne besede: projektiranje, podjetje, poslovni načrt, cilji, strategije, ustanovitev, poslovna 

ideja, oglaševanje. 

SUMMARY 

The purpose of the thesis is to present and  to develop an  idea and  business plan for a newly 

founded company, which deals with architectural planning and engineering, and would 

particulary specialize in energy efficient buildings and systems. This specialization, we think, 

is a good marketing opportunity and an advantage from the competition, because there is no 

such architectural company in the area. Also the purpose of the thesis is to explore and 

examine the marketing potencial in this idea and to learn whether the plan can be realized and 

whether there is an economic eligibility in the plan. In the first part of the thesis there is a 

presentation of the business plan and its parts. Then in the secon part we explane the design 

and the development of the business plan for the newly founded company. To help us with the 

business plan design and production we used different online data bases and lots of current 

literature that discusses our issue. Based on the financial projections we have discovered, that 

our business idea is profitable and that the company would be succesful. 

Key words: architectural planning, company, business plan, goals, strategy, starting a 

business, business idea, advertising. 
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1 UVOD 

Za vsako poslovno idejo, ki se porodi v mislih podjetnika in jo ţeli uresničiti, je najprej 

potrebno izdelati poslovni načrt. Poslovni načrt podjetniku ali moţnim vlagateljem realno 

prikaţe, kako naj bi novoustanovljeno podjetje v prihodnje poslovalo. Poslovni načrt je 

vodnik podjetnika skozi razne procese poslovanja, saj si v njem zastavi strategije, po katerih 

se bo ravnal, da bo dosegel ţelene cilje. Namen pisanja poslovnega načrta je prikazati 

poslovne rezultate za določeno obdobje poslovanja in tako ugotoviti, ali je investicija v 

podjetje sploh rentabilna, cilj pa, da predstavimo idejo, ki bi omogočila donosno in uspešno 

poslovanje, ter preverimo ustreznost poslovne ideje in pripravljenost za njeno izpeljavo. 

Poslovni načrt podjetja Atelje Future, d. o. o., predstavlja idejo o novem in bolj prijaznem 

načinu gradnje za okolje kakor tudi za človeka. Ker ima danes velik pomen okolje in varstvo 

le-tega, je pomembno, da si ljudje prizadevamo za čim manjše onesnaţevanje in izkoriščanje 

narave, to pa lahko doseţemo tudi z varčevanjem energetskih virov in jih nadomestimo z 

energetsko učinkovitejšimi nizkotemperaturnimi ogrevalnimi sistemi in izkoriščanjem sončne 

energije ter s tem hkrati prihranimo pri stroških za ogrevanje stavb. Atelje Future, d. o. o., bo 

storitveno podjetje, ki se bo ukvarjalo s projektiranjem in inţeniringom stavb. Podjetje se bo 

specializiralo za projektiranje energetsko varčnih, pasivnih in nizkoenergetskih hiš. Ta vrsta 

projektiranja bo za podjetje predstavljala temeljno dejavnost in bo podlaga za razvoj 

konkurenčnih prednosti pred ostalimi podjetji v panogi arhitekturnih storitev. 

Diplomsko delo je sestavljeno v obliki poslovnega načrta. V prvem delu smo za laţje 

razumevanje poslovnega načrta in njegovih elementov predstavili teoretično ozadje vsebine in 

priprave poslovnega načrta ob ustanovitvi podjetja. Sledi teoretična razlaga izdelkov in 

storitev ter pomembnejših strategij vstopa na trg. V nadaljevanju je aplikativni del zasnove 

poslovnega načrta za naše izbrano podjetje. Predstavljeni sta panoga in analiza širšega ter 

oţjega zunanjega okolja z aplikacijo na razvoj poslovnega načrta za izbrano podjetje. Opisali 

smo podjetje, njegove storitve in vidik zaposlovanja. V nadaljevanju smo opisali ekonomiko 

podjetja, proizvodni in storitveni načrt, načrt, dizajn in razvoj podjetja, terminski plan, analizo 

nevarnosti na makro in mikro ravni poslovanja novoustanovljenega podjetja. Izdelali smo 

finančni načrt, ki prikazuje rezultate podjetja glede na predvideno poslovanje. V sklepu 

poslovnega načrta so povzete ključne ugotovitve in podajamo predloge o tem, ali naj se 

poslovna ideja, ter v kakšnem obsegu, tudi realizira. Na koncu so navedeni literatura in viri, ki 

so nam pomagali pri izdelavi diplomske naloge in iz katerih smo med izdelovanjem pridobili 

nova znanja. Pri razvoju poslovnega načrta smo upoštevali več dejavnikov, ki so nam 

pomagali oceniti smiselnost poslovne ideje in slednjo razviti in jo opredeliti na način, da bo s 

čim manj tveganji pripravljena za realizacijo.  
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1.1 Opredelitev obravnavane zadeve 

Izzivi, s katerimi se srečujejo današnje organizacije, so predvsem velike spremembe 

poslovnega okolja, ki od organizacij zahtevajo hitro prilagajanje. S prehodom drţav v 

demokracijo ter iz planskega v trţno gospodarstvo se je začela večati rast novoustanovljenih 

malih in srednje velikih podjetij. Konkurenca je postala močnejša in številčnejša, kar pa je za 

nekatera podjetja, ki se tem novonastalim razmeram ne prilagajajo, pomenilo propad. Eden 

izmed glavnih razlogov za neuspešno poslovanje je, da veliko novoustanovljenih podjetij ne 

naredi razvojnega poslovnega načrta. Načrtovanje poslovanja je prva faza pri ustanavljanju 

podjetja, zato je pomembno da se ga loti premišljeno in mu posveti veliko časa ter 

natančnosti, saj je od tega odvisna kasnejša uspešnost in rast podjetja. S temeljito in dovolj 

celovito pripravo poslovnega načrta ob ustanovitvi podjetja lahko bistveno zmanjšamo 

tveganja ob začetku poslovanja ter povečamo moţnosti za obstoj in uspešno vodenje takšnega 

novoustanovljenega podjetja.                                                                                                                               

Bistvo dobrega in uspešnega vodenja je načrtovanje. Brez dobrega poslovnega načrta, še 

posebej novoustanovljena podjetja, ne morejo delovati strokovno in kakovostno. Kos (2010) 

poslovni načrt opredeli in razloţi na zelo preprost in razumljiv način: »Poslovni načrt je eden 

izmed prvih dokumentov, kateremu bi se moral posvetiti vsak, ki razmišlja o vstopu v 

podjetništvo. Gre za neke vrste zemljevid, ki nas usmerja pri poslovanju podjetja ter nam 

pomaga, da pravočasno odkrijemo morebitne pomanjkljivosti pri naši podjetniški ideji.« 

Prav tako pomen poslovnega načrta izpostavljajo tudi drugi avtorji. Antončič idr. (2002, 57) 

pravijo, da »… dober poslovni načrt ni pomemben le za razvijanje priloţnosti, temveč je 

bistven pri določanju višine potrebnih sredstev, za pridobivanje teh sredstev in uspešno 

vodenje podjetja.«  

 Poslovni načrt je naša strategija, kako biti uspešni in vodilni kljub konkurenci. Prav tako je 

tudi neke vrste evidenca, ki opredeli prednosti in slabosti poslovanja podjetja ter nevarnosti in 

moţne priloţnosti, ki se ponujajo podjetju na trgu. V njem podjetnik jasno začrta cilje in 

strategije, ki jih ţeli doseči med poslovanjem. Pisanje poslovnega načrta pa je večfazni 

proces. Preden se podjetnik loti pisanja, mora zbrati vse potrebne informacije o trgu, na 

katerega vstopa, kaj mora upoštevati pri vstopu, informacije o konkurenci, značilnosti panoge. 

Nato mora vse te informacije preučiti, analizirati ter oblikovati, šele nato pa se lotiti 

dejanskega pisanja. Zadnja faza pa je dopolnjevanje poslovnega načrta ter spremljanje in 

preverjanje, ali se dosegajo zastavljeni cilji. 

1.2 Namen in cilji 

Namen diplomskega dela je raziskati področje konkurenčnosti mikro podjetja v panogi 

arhitekturnih storitev in s teoretičnega vidika pripraviti pregled potrebnih aktivnosti 
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podjetnika pri pripravi poslovnega načrta ob vstopu na trg. Predstavili bomo razvoj poslovne 

ideje in poslovnega načrta za novoustanovljeno podjetje ter raziskali, katere dejavnike v 

širšem in oţjem zunanjem okolju je potrebno pri tem upoštevati. 

Raziskali bomo aktualno literaturo s tega področja, opredelili ključne pojme na področju 

menedţmenta mikro, malih in srednjih podjetij ter spoznanja aplicirali na konkretno 

storitveno organizacijo v panogi projektiranja arhitekturnih in inţeniring storitev. 

Cilj naloge je, da teoretična spoznanja vključimo v zasnovo razvoja poslovne ideje in 

poslovnega načrta za novoustanovljeno organizacijo ter da za konkretno organizacijo 

zasnujemo in oblikujemo osnovno poslovno idejo. Prav tako je cilj razvoj predlogov za način 

vstopa na trg ter z vidika dejavnikov konkurenčnosti v panogi preverjanje ustreznosti 

konkretne poslovne ideje in oblikovanje poslovnega načrta. Cilj je tudi, da analiziramo 

dejavnike uspešnosti v panogi in z vidika zunanjih dejavnikov, stanja na trgu, zaznanih 

trendov, pričakovanj ustanovitelja tudi s finančnih vidikov preverimo poslovno idejo. 

Preveriti ţelimo, ali je poslovna ideja realna, izvedljiva in dovolj inovativna za uspeh na trgu.  

1.3 Uporabljena metodologija 

Teoretični del o izdelavi poslovnih načrtov bomo raziskali s pomočjo obstoječe literature in 

javno dostopnih virov z interneta. Z metodo deskripcije bomo opredelili osnovne pojme za 

boljše razumevanje obravnavane teme v nalogi. Predstavili bomo konkurenco na trgu, opisali 

delovanje bodočega podjetja in opisali geografsko lokacijo, v katero bo podjetje umeščeno. Z 

metodo analize širšega in oţjega zunanjega okolja bomo razčlenili trg, trţni segment in 

konkurenco. Metodo komparacije bomo uporabili, ko bomo primerjali stanja v različnih 

razmerah in spoznanj različnih virov in opredelitve pojmov in pojavov različnih avtorjev. S 

sintezo spoznanj bomo oblikovali predloge za podjetnika. Ocenjujemo, da bomo le s 

kombinacijo vseh metod prišli do relevantnih podatkov in zaključkov. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavke raziskave: 

- predpostavljamo, da se konkurenca zaostruje in da bodo novonastajajoče organizacije brez 

ustreznega poslovnega načrta pred začetkom izvajanja poslovne ideje na trgu manj 

uspešne, 

- predpostavljamo, da zasnova poslovnega načrta sovpada z ustanovitvijo 

novoustanovljenega podjetja, 

- predpostavljamo, da s strani bodočega lastnika obstaja interes po preverjanju poslovne 

ideje, 

- predpostavljamo, da je strategija razvoja lastnih storitev in izdelkov del poslovne 

strategije podjetja, 



 
 

4 
 

- predpostavka ceteris paribus (vse drugo nespremenjeno). 

Omejitve raziskave: 

- omejitve, s katerimi se bomo srečali pri obravnavanju problema v teoretičnem delu 

naloge, je osredotočenost le na tiste elemente organizacije, menedţmenta malih in 

srednjih podjetij, ki bodo podlaga za razumevanje empiričnega dela naloge ter njenih 

zaključkov. Omejitev vidimo zlasti v dostopu literature in dostopnosti virov s področja 

razvoja poslovnih načrtov v panogi projektantskih arhitekturnih storitev, ter informacij iz 

konkretne novonastajajoče organizacije. V drugem delu raziskave se bomo osredotočili le 

na storitveno organizacijo v panogi projektantsko arhitekturnih in inţenirskih storitev, 

- preučevanje v nalogi bomo omejili le na eno slovensko podjetje za projektiranje in 

inţeniring, 

- večjo omejitev predvidevamo pri oblikovanju finančnega načrta za izbrano podjetje, saj 

predvidevamo, da nam podjetnik, ki ga bomo vključili v raziskavo, ne bo pripravljen 

izdati vseh zamisli in konkretnih potrebnih finančnih podatkov, ali pa ti še niso dovolj 

natančno znani, zato bomo v finančnem delu izhajali predvsem iz ocen o bodočem 

podjetju, ki jih bomo skušali s pomočjo podjetnika v tej fazi izdelave poslovnega načrta 

čimbolj realno oceniti, 

- prav tako ne bomo objavljali poslovnih skrivnosti. 
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2 POSLOVNI NAČRT 

2.1 Kaj je poslovni načrt 

»Poslovni načrt je dokument, ki ga zapiše podjetnik ali podjetniška skupina pred pričetkom 

nekega novega posla ali pred ustanovitvijo novega podjetja, oziroma pri nadaljevanju ali 

razvoju posla v obstoječem podjetju.« (Vidic idr. 2008, 8) 

Podjetnik v njem preveri in oceni ustreznost svoje poslovne ideje ter kakšen je njen razvojni 

potencial. Poslovni načrt zajema vse zunanje in notranje elemente podjetja ter poslovne cilje 

in strategije, ki jih ţeli podjetnik doseči med poslovanjem. V njem so vključene kratkoročne 

in dolgoročne odločitve za dobo od treh do petih let vnaprej, priporočljivo pa je, da se ga 

sčasoma tudi dopolnjuje. 

Še posebej danes, ko smo priča velikim spremembam poslovnega okolja, je priprava 

poslovnega načrta najpomembnejši element pri procesu ustanove podjetja. Podjetnik v njem 

preuči prednosti, ki jih ima pred konkurenčnimi podjetji, ponujene priloţnosti na trgu in pa 

nevarnosti ter pomanjkljivosti podjetja. S podrobno analizo vseh dejavnikov, ki vplivajo na 

poslovanje podjetja, se lahko podjetnik izogne napačnim odločitvam in nepremišljenim 

napakam, ki so neugodne za trenutne razmere na trgu. 

2.2 Namen, funkcije poslovnega načrta 

Priprava dobrega poslovnega načrta je najpogosteje osnova za pridobivanje kapitala, ki je 

potreben za uresničitev podjetniške ideje in vodilo podjetnikom skozi sam proces ustanovitve 

podjetja. Namenjen je lastnikom, vodstvu podjetja, poslovnim partnerjem, dobaviteljem, 

strankam, svetovalcem, vsem, ki so na katerikoli način vključeni v podjetje. Prav tako se ga 

pripravlja za namene iskanja zunanjega kapitala, za financiranje ţe obstoječega podjetja, pri 

prestrukturiranju ali preobratu v poslovanju ţe obstoječega podjetja, ob planiranju novega 

projekta, ob zdruţitvah in tudi prevzemih. Takšne poslovne načrte zahtevajo investitorji in 

banke za laţjo izbiro primernega projekta, v katerega bodo vloţili denar.  

Poslovni načrt ima več funkcij. Najosnovnejše so naslednje (Bec 2009): 

- načrtovanje in usposabljanje podjetnika, 

- stimuliranje investitorjev, 

- informativna funkcija za uspešen proces, 

- dokumentiranje za pravne potrebe, 

- kontroling kot način spremljave novih projektov.  

Poslovni načrt pa ne pomaga samo pri pridobivanju kapitala. Z njim lahko spremljamo 

napredovanje in kvaliteto poslovne ideje. 
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2.3 Vrste poslovnih načrtov 

Antončič idr. (2002, 186) navajajo, da lahko v vsaki organizaciji najdemo finančne, prodajne, 

kadrovske in proizvodne načrte. Načrti so lahko tudi kratkoročni ali dolgoročni kot tudi 

strateški ali operativni. Med seboj se lahko razlikujejo po področjih, odvisno od vrste podjetja 

ali predvidenega obsega zagonske dejavnosti.  

Berry (2008) prav tako navaja več različnih vrst poslovnih načrtov, to so strateški načrti, 

investicijski načrti, načrti širitve, operativni načrti, letni načrti, notranji načrti, načrti rasti, 

načrti produktov in še mnogi drugi. Pravi tudi, da več različnih vrst načrtov ustreza točno 

določenemu poloţaju oz. situaciji podjetja, v kateri se nahaja. Kot primer navaja poslovni 

načrt za interno uporabo, ki ni namenjen bankam ali investitorjem, zato ni treba, da vsebuje 

vse osnovne podatke, ki jih sami tako ali tako ţe poznamo. Ti podatki in opis vodstvene 

skupine pa so zelo pomembni v primeru, da gre za poslovni načrt, ki je namenjen 

investitorjem, medtem ko je npr. finančna preteklost najbolj pomembna za banke. 

Berry (2008) navaja naslednje vrste in osnovne značilnosti poslovnih načrtov: 

- Poslovni načrt za novonastajajoča podjetja, ti poslovni načrti so najbolj razširjena vrsta. 

Zapišejo se pred pričetkom ustanovitve novega podjetja. Zajemajo vse standardne 

sestavine poslovnega načrta. 

- Interni poslovni načrt, ti načrti niso namenjeni zunanjim investitorjem ali bankam in ne 

vsebujejo podrobnega opisa podjetja ali vodstvene skupine. Lahko pa vključujejo finančne 

predstavitve. Zajemajo lahko glavne točke, kot so predstavitve PowerPoint, ne pa 

podrobnih besedil. 

- Operativni načrt je interni načrt, ki ga lahko imenujemo tudi letni načrt. Običajno bolj 

podrobno opiše področja, kot so faze izvajanja, datumi, roki in odgovornosti ekip in 

menedţerjev. 

- Strateški načrt je običajno tudi notranji načrt, vendar se bolj osredotoča na glavne 

prednostne naloge kot pa na datume in posebne odgovornosti. Kot večina internih načrtov 

tudi ta ne vsebuje natančnega opisa podjetja in vodstvene skupine. Priporočljivo je, da se 

izpustijo tudi nekatere finančne projekcije. Besedila naj ne bodo dolga, najbolje je, da so 

točke v obliki PowerPoint predstavitve. 

- Načrt rasti, načrt razširitve ali načrt novega produkta, ti načrti so bolj usmerjeni v 

specifična področja poslovanja. Lahko so interni ali pa tudi ne, odvisno od tega, ali so v 

podjetje nameravali vključiti posojila ali nove naloţbe. 

- Načrt izvedljivosti je zelo enostaven načrt za novonastajajoča podjetja, ki vključuje 

povzetek, poslanstvo, ključ do uspeha, osnovne analize trga in predhodne analize 

stroškov, cen in verjetne stroške. Ti načrti so koristni zato, da ugotovimo, ali nadaljevati z 

načrtom ali ne. 
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2.4 Vsebina dobrega poslovnega načrta 

Poznamo več vrst postopkov za sestavo poslovnega načrta. Ti se med seboj razlikujejo glede 

na obliko podjetja, ki se ga obravnava. Vsebina in struktura sta prilagojeni potrebam in panogi 

obravnavanega podjetja ter odvisni od namena in funkcij poslovnega načrta.  

»Pri pisanju poslovnega načrta je smiselno izbrati določeno strukturo poslovnega načrta in se 

je tudi drţati, saj smo le na ta način lahko gotovi, da so v poslovnem načrtu zajeta vsa 

področja, ki so pomembna za vrednotenje poslovne priloţnosti« (Vahčič idr. 2000, 1). Tako 

pa izgleda struktura poslovnega načrta, ki jo predlaga Jeffrey A. Timmos (Vahčič idr. 2000, 

1). 

- Povzetek za vodstvo: povzetek kratko in jedrnato zajema vse sestavine poslovnega načrta. 

V njem se na kratko opiše podjetje, priloţnosti in strategije prav tako ciljne trge in 

projekcije, konkurenčne prednosti, ekonomiko, dobičkonosnost in moţnost setve ter 

opredelitev vodstvene skupine in kadrov. 

- Panoga dejavnosti, podjetje, proizvodi in storitve: tukaj se predstavi poslovno področje 

podjetja, panogo dejavnosti, proizvod oziroma storitev, ki se ponuja na trgu ter strategije 

vstopa in rasti. 

-  Tržne raziskave in analiza: cilj raziskav in analiz je ugotoviti in dokazati, da ima 

proizvod oziroma storitev obravnavanega podjetja potencial, da lahko doseţe uspešno 

prodajo kljub konkurenci. Potrebno je preučiti kupce, obseg trga in trţne trende, 

konkurenco ter sprotno ocenjevanje trga. 

- Ekonomika poslovanja podjetja: v tem delu je potrebno prikazati osnovne ekonomske in 

finančne izračune podjetja. Potrebno je prikazati in razloţiti kosmati dobiček in dobiček iz 

poslovanja, donosnost in dobiček podjetja, fiksne, variabilne in polvariabilne stroške ter 

upravljanje z denarnim tokom podjetja. 

- Načrt trženja: v načrtu trţenja se predvidi, kako bo podjetje doseglo predvideno prodajo. 

Potrebno je prikazati celotno trţno strategijo, prodajno strategijo in cenovno politiko, 

trţno komuniciranje, prodajne poti ter posebne poudarke v trţenju storitev. 

- Načrt, dizajn in razvoj: v ta del je potrebno vključiti natančne informacije o stroških 

načrtov, dizajna in razvoja ter kolikšen čas je potreben za izdelavo proizvoda. Zato je 

priporočljivo vključiti status razvoja in bodoče naloge, kritična razvojna vprašanja, 

izboljšave proizvoda in novi proizvodi, sredstva, namenjena razvoju, in industrijsko 

lastnino. 

- Proizvodni in storitveni načrt: tukaj se opiše moţno geografsko lokacijo in poslovne 

prostore podjetja, operativni ciklus ter kakšne so pravne zahteve dovoljenj in vprašanja 

okolice. 

- Vodstvena skupina in kadri: sestava organizacijske strukture obravnavanega podjetja, 

predstavitev vodilnega osebja in njihove naloge, predstavitev politike zaposlovanja in 
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nagrajevanja zaposlenih, sestava upravnega odbora, opis drugih lastnikov in investitorjev 

ter njihovih pravic in omejitev ter predstavitev profesionalnih svetovalcev in storitev. 

- Splošni terminski plan: terminski načrt prikazuje naloge, ki so potrebne za uresničitev 

ciljev podjetja in čas oziroma roke, v katerih morajo biti te naloge opravljene. Vključiti je 

potrebno ključne aktivnosti v prvem poslovnem letu ter grafično prikazati zgoraj 

omenjene roke. 

- Kritična tveganja in problemi: pomembno je, da se pri pripravi poslovnega načrta razišče 

in identificira tveganja in moţne probleme, ki lahko škodijo poslovanju podjetja, zato je 

potrebno v tem delu opredeliti makro raven, raven podjetja in simulirana poslovna 

tveganja. 

- Finančni načrt: s finančnim načrtom se ocenita priloţnost investiranja in predvidenost 

poslovanja podjetja v prihodnosti. Njegov cilj je ugotoviti finančni poloţaj naloţbe s 

predračunom izkaza uspeha, predračunom bilance stanja, predračunom izkaza finančnih 

tokov, davčnim statusom, kontrolo stroškov in kazalci uspešnosti podjetja. 

- Pridobivanje in upravljanje z viri: v tem delu je potrebno razmisliti o višini sredstev, s 

katerimi bo podjetje razpolagalo, kje bodo ta sredstva dobili, in o politiki ravnanja z 

obratnimi sredstvi. Ugotoviti moramo zaţeleno financiranje, pridobivanje virov 

financiranja in upravljanje z obratnim kapitalom podjetja. 

- Preglednice in finančni prikazi: tukaj se prikaţe še druge finančne preglednice, ki še niso 

bile nikjer vključene. 

Sestave oziroma strukture med posameznimi poslovnimi načrti se lahko nekoliko razlikujejo, 

zato jih je potrebno optimizirati tako, da dobimo primerno sestavo za obliko podjetja, ki ga 

obravnavamo. 

Glede na raziskano literaturo s področja poslovnih načrtov in glede na posebnosti ter 

avtorjevo poznavanje panoge arhitekturnih storitev smo se odločili, da bomo z manjšimi 

prilagoditvami v drugem delu tega dela tudi sami za osnovo uporabili ta zgoraj opisani model 

razvoja poslovnega načrta. 

2.5 Ţivljenjski cikel organizacije 

Kos (2007b) navaja, da ima tako kot vsaka stvar na svetu tudi vsako podjetje svoj ţivljenjski 

cikel sestavljen iz posameznih faz. Za vsako fazo ţivljenjskega cikla pa je značilno, da v 

podjetju prevladujejo točno določene vrednote. Ustanovitelji, zaposleni ter ostali vpleteni v 

podjetje pa se morajo znati uspešno in pravočasno prilagajati potrebam po spremembi vrednot 

v posamezni fazi, ko podjetje raste skozi čas. V trenutku, ko podjetje prične s svojim 

delovanjem, lahko začnemo govoriti o ţivljenjskem ciklu podjetja.  

 



 
 

9 
 

Faze ţivljenjskega cikla podjetja si sledijo v naslednjem vrstnem redu (Kos 2008): 

- Faza uvajanja: v tej fazi podjetnik razvija svojo idejo, razmišlja o poslovanju in 

upravljanju podjetja, išče prave ljudi, sodelavce, ki bi mu pomagali pri realizaciji 

poslovne ideje. Tukaj se prične pisanje in dopolnjevanje poslovnega načrta in s tem tudi 

zbiranje in analiziranje primarnih ter sekundarnih informacij, iskanje virov za podjetje, 

raziskave trga, izvedba potrebnih pravnih postopkov itd. Ko je poslovni načrt napisan, 

podjetnik dobi odgovor, ali je poslovna ideja utemeljena kot poslovna priloţnost. Na 

koncu faze uvajanja podjetnik pride do prototipnega projekta in tudi do prvih strank. Prav 

tako pa podjetnik dobi odgovor, ali bo podjetje zaţivelo ali bo propadlo. 

- Faza rasti: v tej fazi ţe ima podjetje redne denarne tokove, proizvodnja je serijska, 

storitve so dokončno izoblikovane, začenja se vzpostavljati menedţment in zaposlovanje 

novih ljudi. Poslovanje se aktivno širi, začne se hitra rast podjetja. Če podjetje na 

obstoječih trgih posluje stabilno, prične z načrtovano širitvijo na tuje trge. 

- Faza zrelosti: v tej fazi ima podjetje na trgu, kjer deluje, velik trţni deleţ. Rast podjetja se 

začne upočasnjevati, saj so vsi procesi ţe ustaljeni. Tukaj nastopi čas, ko mora podjetje 

pričeti z izboljšavami in nadgradnjami sistema, portfelja proizvodov in tudi organizacijske 

sheme, pomembno je, da se podjetje posveča raziskavam, razvoju in uvajanju inovacij, saj 

lahko na ta način konkurira sorodnim podjetjem in ohranja svoj trţni deleţ. 

- Faza odmiranja oziroma zatona: za to fazo je značilno, da po določenem času poslovanja 

podjetja ni več rasti, krivulja začne padati. V teh primerih je najbolje, da se podjetja 

odločijo ali za prestrukturacijo ali pa se podjetje proda kot celotni sistem, ali pa se 

podjetje »razkosa« in se prodajo posamezni deli podjetja več različnim podjetjem. 

 

Na konkretnem primeru našega izbranega podjetja v drugem delu naloge, na katerem poteka 

raziskava, naše podjetje umeščamo v prvo fazo ţivljenjskega cikla, to je faza uvajanja na trg. 

2.6 Poslovni načrt ob ustanovitvi podjetja 

Za začetek podjetniške poti je potrebna sama ideja. To idejo mora bodoči podjetnik preveriti 

in oceniti, ali je dobra oziroma ali je sploh uresničljiva. Naslednji korak k realizaciji poslovne 

ideje je zapis in oblikovanje te ideje v poslovni načrt, kjer jo razvija toliko časa, dokler ne 

dobi prave poslovne priloţnosti. Poslovni načrt ima določeno strukturo, ki nas vodi skozi vse 

pomembne točke, takšno strukturo, ki je primerna za podjetje ob ustanovitvi, smo opisali v 

točki 2.4. Poslovni načrt mora biti napisan kratko, jedrnato in vsebovati mora samo bistvene 

informacije, analize, odločitve, pomembno je pisati o ciljih, strategijah za dosego teh ciljev, 

moţnih problemih in rešitvah teh problemov, organizacijskih strukturah. Podjetnik pa mora 

hkrati upoštevati tudi vsa zakonsko predpisana dejanja ob ustanovitvi podjetja, npr. vpis 

podjetja v Poslovni register Republike Slovenije in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj. 

Zraven strukture pa mora podjetnik opremiti naslovnico z logotipom, imenom, naslovom, 
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datumom in kontaktnimi podatki, temu sledijo kazalo in povzetek, vsebina, viri in literatura 

ter na koncu še priloge.  

Poslovni načrt naj ne bi obsegal več kot 20 do 25 strani brez prilog, priporočljiva je uporaba 

tabel in grafičnih prikazov, pripravi se ga za čas od tri do pet let (odvisno od dinamičnosti 

panoge in intenzivnosti sprememb), s podrobnim planiranjem predvsem za prvo leto (Kos 

2010).  
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3 IZDELKI, STORITVE, STRATEGIJE VSTOPA NA TRG 

3.1 Izdelki in storitve 

Kotler (2004, 407) opredeljuje izdelek kot: »Izdelek je karkoli, kar je mogoče ponuditi na 

trgu, da zadovoljimo neko ţeljo ali potrebo. Izdelki, ki jih trţimo, vključujejo fizične izdelke, 

storitve, doţivetja, dogodke, osebe, kraje, premoţenje, organizacije, informacije in ideje.« 

Tudi v različnih drugih literaturah prav tako najdemo več različnih opredelitev izdelka, iz 

vseh opredelitev pa lahko povzamemo, da je izdelek vse, s čimer zadovoljimo svoje potrebe.  

Osnovna delitev izdelkov z vidika njihovega končnega namena je naslednja (Spletnik 2009): 

- izdelki za široko potrošnjo (kupujejo jih potrošniki za zadovoljevanje svojih potreb): 

izdelki za vsakdanjo rabo, izdelki, ki se kupujejo po preudarku, luksuzni izdelki, 

- izdelki za potrebe poslovanja (kupujejo jih podjetja z namenom, da lahko proizvedejo 

druge izdelke in storitve). 

Po Kotlerju (2004, 407) poznamo pet ravni izdelka, ki odigrajo pomembno vlogo pri 

načrtovanju trţne ponudbe izdelka, vsaka raven pa dodaja večjo vrednost za kupca in teh pet 

ravni sestavlja hierarhijo vrednosti za kupca:  

- jedro izdelka (osnovna storitev ali korist, ki jo kupec potrebuje), 

- osnovni izdelek (temeljna različica izdelka), 

- pričakovani izdelek (lastnosti in pogoji izdelka  kvaliteta, blagovna znamka, embalaţa), 

- razširjeni izdelek (dodatne storitve in koristi izdelka  večina sodobne konkurence se 

odvija na tak način), 

- potencialni izdelek (vse razširitve in spremembe, katerim je izdelek izpostavljen v 

prihodnosti). 

 

Slika 1: Ravni izdelka 

Vir: Kotler 2004, 408. 



 
 

12 
 

Kotler (2004, 354355) razvoj novega izdelka opiše v osmih stopnjah. Gre za stopenjski 

način preverjanja, pri katerem se glede na več dejavnikov na vsaki stopnji odloča o 

spremembi ali prilagoditvi elementov na določeni stopnji in o nadaljevanju ali opustitvi 

razvoja novega izdelka.  

Proces razvoja novega izdelka poteka v naslednjih korakih (Kotler 2004, 355): 

1. iskanje zamisli, 

2. ocenjevanje zamisli, 

3. oblikovanje in preskus koncepta izdelka, 

4. oblikovanje strategije trţenja, 

5. poslovna analiza, 

6. razvijanje izdelka, 

7. preverjanje na trgu, 

8. uvedba izdelka na trg- potrebno je narediti načrte za prihodnost. 

Izdelek pa ni večen, vendar ima svojo ţivljenjsko dobo, ki je omejena. Donosi izdelka padajo 

in rastejo v različnih fazah. Tukaj gre za koncept ţivljenjskega cikla izdelka in spremembe 

podjetja, medtem ko izdelek prehaja skozi vsako fazo ţivljenjskega cikla (slika 2). Ţivljenjski 

cikel izdelka podjetjem predstavlja trţenjsko zelo pomembno vlogo, saj se podjetja glede na 

to, v kateri fazi se izdelek nahaja, odločijo, katera trţenjska strategija je najbolj primerna. S 

pomočjo ţivljenjskega cikla lahko podjetja analizirajo izdelek, vrsto izdelka, obliko izdelka 

ali blagovno znamko. Večina ţivljenjskih ciklov podjetja se prikazuje s S  krivuljo. Ta 

krivulja je ponavadi sestavljena iz štirih stopenj: uvajanje, rast, zrelost in upadanje. 

 

Slika 2: Faze ţivljenjskega cikla izdelka 

Vir: Kotler 2004, 328. 

 

Faze ţivljenjskega cikla izdelka (Kotler 2004, 328): 

- uvajanje: obdobje počasne rasti, uvajanje izdelka na trg, minimalni dobiček, ali pa ga še 

sploh ni, visoki stroški uvajanja. 

- rast: obdobje, ko trg sprejme izdelek, hitra rast prodaje, naraščajoči dobički. 

- zrelost: obdobje upočasnitve rasti prodaje, večina moţnih kupcev je ţe sprejela izdelek, 

dobiček se ustali ali zmanjša. 
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- upadanje: obdobje, v katerem prodaja in dobiček močno upadeta. 

Ţe zgoraj smo ugotovili, da ljudje zadovoljujemo svoje potrebe in ţelje z izdelki in storitvami. 

Beseda storitev je zelo širok pojem in ima veliko pomenov. Poznamo dve vrsti storitev. 

Storitve, ki so namenjene ljudem, in storitve, ki so opredmetene v izdelku. Velikokrat so 

fizični izdelki samo posredniki, da lahko pridemo do ţelene storitve. Po pregledu literature 

ugotovimo, da je teţko postaviti splošno definicijo storitev. 

V Slovarju Slovenskega knjiţnega jezika najdemo za besedo storitev naslednjo definicijo: 

»Storitev je naročeno delo, ki se opravi za koga, navadno za plačilo« (SSKJ 2000). Torej 

lahko na kratko povzamemo, da so storitve dejavnosti, katere opravlja izvajalec za naročnika, 

določene storitve. 

Storitev je dejavnost, ki je nematerialna, se ne da shranjevati in nihče si je ne more lastiti,  

prav zato je storitve zelo teţko zavarovati pred konkurenco. Naročnik lahko storitev koristi le 

na tistem mestu in v tistem trenutku, ko je ta izvršena, na kraju prodaje. Primeri storitev 

vključujejo prenos blaga, kot so poštne storitve, bančne storitve, transport, trgovina, 

komunikacije, poslovne in finančne storitve, gradbeništvo, javne komunalne storitve, šolstvo, 

zdravstvo, zavarovalništvo in uporaba strokovnega znanja in izkušenj. 

Definicije opredeljujejo naslednje značilnosti storitev: neoprijemljivost/neopredmetenost, 

nevidnost, neločljivost izvajanja od porabe, variabilnost, minljivost in v večini primerov se z 

njimi ne da trgovati.  
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Preglednica 1: Temeljne razlike med izdelki in storitvami 

značilnost storitve izdelki 

Neopredmetenost So praviloma neotipljive; 

obstajajo fizični dokazi 

storitve 

So v celoti otipljivi; lahko jih spremljajo storitve 

Ločljivost Navzoča morata biti 

izvajalec in uporabnik 

storitve 

Navzočnost oseb ni običajna 

Minljivost, neobstojnost Storitve ni mogoče 

skladiščiti 

Skladiščenje izdelkov je nujno zaradi kasnejše prodaje 

Spremenljivost Kakovost storitev se 

spreminja glede na to, kdo, 

kdaj in kje jih izvaja 

Kakovost se lahko standardizira 

Teţavnost merjenja in 

nadziranje kakovosti 

Ugotavlja se predvsem 

zadovoljstvo porabnikov s 

storitvami 

Merimo in nadziramo kakovost izdelkov 

Visoka stopnja tveganja Stroški napak so zelo 

veliki, saj storitve po 

pritoţbi ni mogoče 

zamenjati 

Ob reklamaciji se izdelek lahko zamenja 

Prilagodljivost ponudbe Izvedba storitve po meri 

porabnika povečuje 

porabnikovo zaznavanje 

kakovosti in njegovo 

zadovoljstvo z dobljeno 

storitvijo 

Izdelava po meri posameznika povečuje stroške, vendar ne 

vpliva bistveno na zaznavanje večje kakovosti 

Vzpostavljanje osebnih 

stikov 

Tudi osebni stiki so 

pogosto pomembni 

Izdelek ni nujno povezan z osebnim stikom, npr.samopostreţna 

Vir: Zore 2004,12. 

V zgornji preglednici (preglednica 1) so po značilnostih predstavljene razlike med izdelki in 

storitvami. 

3.2 Strategija vstopa na trg 

»Strategija je dolgoročen načrt dejanj, potrebnih za reševanje problemov pri doseganju 

določenega cilja podjetja« (Wikipedija 2008). 

Izbira in oblikovanje strategije podjetja je zelo zahtevna naloga, saj morajo podjetja 

izoblikovati primerne marketinške strategije, s katerimi bodo vstopila na ciljni trg. Teţko je 

točno izbrati strategije za vstop na trg. Skoraj zagotovo popolne strategije za vstop ni, saj 

obstaja več moţnih načinov in oblik vstopa na trg, ki se med seboj razlikujejo glede na vrsto 

podjetja, njihove izdelke in storitve. Na isti trg pa lahko vstopijo podjetja, ki so si med seboj 

zelo podobna, vendar imajo različne načine poslovanja. 

Vstop podjetja na novi trg zahteva obseţne in dosledne priprave. Posebno pozornost morajo 

podjetja posvetiti analizi trga in s tem analizi panoge  velikosti trga, rasti trga, stroškom 

poslovanja, morebitni konkurenci, moţnim kupcem, tveganju vstopa  v kateri bo podjetje 
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delovalo. Preveriti je potrebno lastne izdelke in storitve, ter ali so sploh primerni za trg. 

Podjetja morajo biti pozorna tudi na oblike vstopa, saj so nekatere oblike vstopa zelo tvegane 

in zahtevajo velike investicije, obenem pa prinašajo visoke dobičke, druge oblike vstopa pa so 

manj tvegane, vendar prinašajo manjši dobiček. 

Zaradi majhnosti domačega trga in boljših moţnosti in priloţnosti na tujem trgu se vedno več 

podjetij odloči za mednarodno poslovanje in s tem za vstop na tuj trg. Kotler (2004, 390) 

pravi, da ko se podjetje odloči za določen trg, mora določiti najboljši način za vstop. Izbira 

lahko med petimi strategijami vstopa na trg: posredni izvoz, neposredni izvoz, podelitev 

licence, skupna vlaganja ali neposredna vlaganja. Zavezanost, tveganja, nadzor in moţnost za 

dobiček pa so pri vsaki naslednji strategiji večje.  

Preden se podjetja odločijo za vstop na tuji trg, si morajo postaviti jasne cilje, pričakovanja in 

strategije za novi trg. Prav tako morajo preveriti in analizirati panogo in ciljni trg, preveriti 

morajo pravne in carinske ovire, transport in stroške v zvezi z njim, dostop do tehnologij, 

zaščito domačih trgov, dostop do trţnih poti, dobaviteljev, tujo konkurenco, investicije, 

demografske dejavnike, razumevanje lokalnega trga, kulturo in še veliko moţnih ovir. Ravno 

zato je pomembno, da podjetja izoblikujejo strategije, s katerimi bodo dosegale zadane cilje. 

Zavedamo se, da sta projektiranje in inţeniring ţe uveljavljena dejavnost, zato bo pot do 

prepoznavnosti in preboj našega podjetja na trg v nekaterih vidikih nekoliko teţja. Vendar pa 

je bodoče podjetje zaenkrat optimistično, saj bo spodbujalo in ponujalo projektiranje pasivnih 

in nizkoenergetskih hiš, katerih ponudba se je šele odprla in je v fazi rasti. Ker smo 

novoustanovljeno podjetje, si moramo najprej pridobiti kupce in njihovo zaupanje. Tega se 

bomo lotili tudi s pomočjo oglaševanja in samopromocije. Prav tako bomo ciljem poslovanja 

prilagodili našo strategijo do odjemalcev, dobaviteljev in konkurentov. 

3.3 Strategije do dobaviteljev in zunanji izvajalci 

Podjetja se vedno bolj zavedajo, da so dobavitelji in zunanji izvajalci eni izmed 

najpomembnejših udeleţencev oz. partnerjev podjetja in da tesno sodelovanje z njimi lahko 

prinaša večjo konkurenčno prednost, ki se kaţe v poslovnem sodelovanju in se tudi odraţa na 

ustrezni kakovosti nabavljenega materiala. Prav zaradi tega morajo podjetja razviti ustrezno 

strategijo do dobaviteljev, ki jo morajo redno spremljati in po potrebi dopolnjevati. 

Završnik (2004, 53) pravi, da je izbira dobrega dobavitelja ključnega pomena za uspešno 

poslovanje podjetja. Najboljši dobavitelj pa je tisti, ki zagotavlja konstantno kakovost svojih 

izdelkov, jih dobavlja v dogovorjenih rokih, se je sposoben prilagajati ţeljam kupcev, ima 

dostopne oziroma konkurenčne cene, ima izdelke in storitve, ki vsebujejo določene standarde, 

dobro logistično podporo in je sposoben hitro ter zavzeto odpravljati morebitne napake. 
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Strategija do dobaviteljev mora biti usmerjena k dolgoročnemu poslovnemu sodelovanju, zato 

morajo podjetja oziroma nabavni menedţment posebno pozornost nameniti izbiri in 

ocenjevanju primernega dobavitelja. Izbira dobavitelja je najpomembnejša faza nabavnega 

procesa. Preden nabavni menedţment izbere ustreznega dobavitelja, pa mora, tudi s pomočjo 

raznih analiz, natančno preučiti vse potencialne dobavitelje in nato izbrati najprimernejšega. S 

tem postopkom pa podjetja počasi oblikujejo svojo strategijo do dobaviteljev. 

Postopek izbire dobavitelja (slika 3) vsebuje naslednje stopnje (Završnik 2004, 56): 

1. vodja nabave mora najprej upoštevati vse razpoloţljive vire informacij o dobaviteljih, 

2. nato določi merila izbirnega procesa skupaj z vsemi sodelujočimi predstavniki 

posameznih funkcij v podjetju, 

3. sledi neformalno zbiranje eksplorativnih informacij, da se na začetku postopka izločijo 

očitno neprimerni kandidati dobaviteljev. Tu so pomembne informacije o proizvodnih 

zmogljivostih, tehnologiji in proizvodnih potencialih dobaviteljev, 

4. tako imenovane ˝polfinaliste˝ je treba nato podrobno preučiti na podlagi posebej 

pripravljenih vprašalnikov, 

5. odgovore pregleda vodja nabave s skupino sodelujočih, 

6. sledi obisk te skupine pri tistih dobaviteljih, ki na osnovi informacij najbolje zadovoljujejo 

merila in pogoje ter kaţejo zanimanje za poslovno sodelovanje. Skupina si ogleda podjetje 

dobavitelja in se pogovarja z vodilnimi v podjetju, 

7. skupina izbere najprimernejšega dobavitelja. 

 

 

Slika 3: Iskanje novega dobavitelja 

       Vir: Završnik 2004, 56. 

Zunanji izvajalci predstavljajo podjetju moţnost neprestanega izboljševanja, saj so prvi, ki 

podjetje obvestijo o svojih novih materialih, o novih razvitih rešitvah, izdelkih in metodah. 

Naše podjetje bo za sodelovanje z dobavitelji in zunanjimi izvajalci razvilo strategije 

dolgoročnega sodelovanja, pri čemer bomo pri izbiri dobaviteljev in zunanjih izvajalcev 
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upoštevali celovite vidike dolgoročnega sodelovanja, kot so npr.: kakovost ponudbe, 

doseganje določenih standardov poslovanja, stroškovni vidik, inovativnost in doseganje hitre 

odzivnosti. 

 Dobavitelji predstavljajo podjetju moţnost neprestanega izboljševanja, saj so prvi, ki podjetje 

obvestijo o novih materialih, novih aparaturah in novih metodah izdelave. Naše podjetje bo 

pisarniški material in strojno opremo dobavljalo pri dobavitelju, s katerim bo lahko 

sodelovalo dolgoročno in bo ponujalo kakovostne izdelke z določenimi standardi, njegove 

cene bodo dostopne in v primeru napak naj bi menjalni čas oziroma čas popravila bil čim 

krajši. 

3.4 Strategije do kupcev 

Podjetja morajo prav tako razviti ustrezno strategijo do kupcev, saj le na ta način ohranjajo 

trţni poloţaj in dosegajo dolgoročno dobičkonosno poslovanje. Izdelana strategija do kupcev 

pa pomaga podjetjem, da lahko ohranijo stalne kupce in pridobivajo nove. Za podjetja je torej 

zelo pomembno, da s stalnimi oz. obstoječimi kupci ohranjajo čim boljši in trden odnos in da 

prav tako pridobivajo vedno nove kupce, saj sta ravno zadovoljstvo in zvestoba kupcev tista 

dejavnika, ki prispevata k ohranjanju trţnega poloţaja. 

Pomembno je, da podjetja poznajo svoje kupce, njihove potrebe, kako lahko te potrebe 

zadovoljijo in tako prilagajajo ter spreminjajo izdelke in storitve, ponudbo, programe in 

sporočila glede na njihove potrebe in ţelje. Zato se vedno več podjetij odloča za izdelavo 

lastnih posebnih baz, kjer lahko shranjujejo pridobljene podatke in informacije o kupcih, ki jih 

pridobijo ob kupčevem nakupu izdelkov ali storitev. Ti podatki so lahko kupčevi predhodni 

nakupi, psihografske in demografske značilnosti. Da pa podjetja pridobijo zanimanje kupcev, 

morajo v to vloţiti precej časa in truda. Najpogosteje podjetja privabljajo nove kupce s 

pomočjo raznovrstnih oglasov, pošiljanjem reklamne pošte, predstavitve prodaje preko 

telefona in na raznih sejmih. Vse našteto pa predstavlja strategjie za pridobivanje potencialnih 

kupcev. Ker pa je pomembno tudi ohranjanje obstoječih kupcev, morajo podjetja nenehno 

spremljati njihovo zadovoljstvo, saj le na ta način ostanejo zvesti blagovni znamki in podjetju 

samemu. 

V našem podjetju ţelimo biti fleksibilni in prilagodljivi ter zadovoljiti kupčeve potrebe in 

ţelje, tako kot si jih je zamislil tudi sam. Prav tako bomo poskušali našo prodajno strategijo 

nenehno prilagajati okolju in trţnim spremembam. Kot novoustanovljeno podjetje bomo 

morali veliko vloţiti v oglaševalske akcije preko medijev, torej tematskih revij, reklamnega 

materiala, tudi referenc, na globalni ravni pa bomo izdelali našo spletno stran, kjer bo opis 

podjetja in dejavnosti. Ker si ţelimo uspeha, lahko to doseţemo samo preko naših kupcev  

potrošnikov z zadovoljevanjem in ugoditvijo njihovim ţeljam. Obenem pa bomo postavili 
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tudi konkurenčno ceno. Ocenjujemo, da bomo z izpolnjevanjem vseh kriterijev zadovoljni mi 

in naši kupci.  
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4 ZASNOVA POSLOVNEGA NAČRTA ZA NOVOUSTANOVLJENO PODJETJE V 

PANOGI ARHITEKTURNIH STORITEV 

4.1 Panoga dejavnosti 

V panogi arhitekturnih storitev ima prioritetno in najpomembnejšo vlogo projektiranje. S 

projektiranjem se ukvarjajo za to specializirana projektantska podjetja, ki imajo v sodni 

register vpisano dejavnost projektiranja, lahko tudi tehničnega svetovanja. Projektiranje se 

deli na arhitekturno, krajinsko-arhitekturno, gradbeno ter drugo projektiranje. Pri procesu 

projektiranja se izdeluje projektna in tehnična dokumentacija.  

Sestavni del projektne dokumentacije so (Slonep b. l.):  

- idejni projekt, 

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

- projekt za razpis, 

- projekt za izvedbo. 

Tehnično dokumentacijo pa sestavljajo (Slonep b. l.):  

- projekt izvedenih del, 

- projekt za obratovanje in vzdrţevanje objekta, 

- projekt za vpis v uradne evidence. 

Projektno in tehnično dokumentacijo potrebuje naročnik, da lahko izvede ţeleni projekt. 

Projekt je ciljno usmerjen proces, s katerim se doseţe neki cilj, ki si ga projektant zastavi pred 

njegovo pripravo zagona in izvajanjem. S projektom kot ciljno usmerjenim in časovno 

omejenim procesom bo nastala neka stvaritev, ki se bo izvedla s projektom. S to stvaritvijo 

ima projektant v prihodnosti po končanju projekta določene namene (Hauc 2002, 2835). 

Celoten takšen proces, ki se ga označuje kot projektni proces ustvarjanja, se deli na (Hauc 

2002, 35): 

- proces oblikovanja zamisli in namena stvaritve, 

- pripravo zagona projekta, 

- izvedbo projekta, 

- proces namenske uporabe, ki ga zagotavljajo projektni doseţki ali rezultati po končanju 

projekta.  

Med pomembnejše dejavnosti v panogi arhitekturnih storitev, ki se bodo tudi izvajale v našem 

novoustanovljenem podjetju, ob projektiranju še uvrščamo svetovanje oziroma idejne rešitve, 

gradbeni nadzor, oblikovanje interierjev in arhitekturni inţeniring. 
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4.2 Analiza širšega zunanjega okolja in vpliv na arhitekturne storitve 

Okolje podjetja se deli na zunanje in notranje okolje. Zunanje okolje pa se še dalje razdeli na 

širše zunanje okolje in oţje zunanje okolje oz. okolje delovanja podjetja. 

Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003, 1819) razlagajo, da širše zunanje okolje vključuje bolj 

splošne spremenljivke, ki na podjetje vplivajo posredno in običajno bolj dolgoročno, in da je 

za njegovo analizo primerna analiza PEST in/ali analiza s pomočjo Porterjevega diamanta. Pri 

analizi PEST se proučuje širše poslovno okolje podjetja, ki se razdeli na politično-pravne, 

ekonomske, sociološko-kulturne in tehnološke elemente, ki vplivajo na sprejemanje odločitev 

in poslovni uspeh podjetja. Pučko (2003, 8) pa pravi, da je okolje, v katerem podjetje deluje, 

moţno razdeliti na neke manjše celote oziroma na neka manjša okolja ali podokolja. Tako se 

lahko okolje podjetja razdeli na vsaj pet manjših celot. Te so naravno okolje, gospodarsko 

okolje, tehnično-tehnološko okolje, politično-pravno okolje in kulturno okolje. Ta okolja 

dajejo podjetju moţnosti za uspešno poslovanje, po drugi strani pa mu ga okvirno določajo in 

omejujejo. Vsako okolje pa se da še podrobneje razčleniti. 

Preglednica 2: Elementi analize PEST 

Politično- pravni elementi 

- zakonodaja za varovanje 

konkurence 

- zakoni in standardi zaščite okolja 

- davčna politika 

- zunanjetrgovinska regulativa 

- delovna zakonodaja 

- stabilnost vlade 

- itn. ... 

Ekonomski elementi 

- smernice v bruto domačem proizvodu 

- poslovni cikli 

- obrestne mere 

- ponudba denarja 

- inflacija 

- nezaposlenost 

- razpoloţljiv dohodek prebivalcev 

- stroški energije in njena dostopnost 

- itn … 

Sociološko- kulturni elementi 

- populacijska gibanja (demografija) 

- delitev dohodka 

- druţbena mobilnost 

- spremembe v ţivljenjskem slogu 

- odnos do dela in prostega časa 

- potrošništvo 

- stopnja izobraţenosti 

- itn. ... 

 

Tehnološki elementi 

- vladna sredstva za raziskave in razvoj 

- odnos vlade in gospodarstva do tehnologije 

- nova odkritja 

- hitrost prenosa tehnologije 

- hitrost zastarevanja tehnologije 

- itn. …  

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 19. 

S pomočjo analize okolja skušajo podjetja identificirati in spremljati zunanje dejavnike, ki bi 

lahko vplivali na njihovo poslovanje, ter se nanje ustrezno odzvati. Prav tako pa je namen 

analize prepoznati priloţnosti in nevarnosti iz okolja podjetja. Redno analiziranje okolja je 

pogoj za pravilno in uspešno vodenje poslovanja podjetja. 



 
 

21 
 

S pomočjo PEST analize bomo predstavili politično-pravne, ekonomske, sociološko-kulturne 

in tehnološke elemente, ki vplivajo na panogo arhitekturnih storitev. 

Politično-pravni elementi 

Panoga arhitekturnih del oziroma storitev je močno nadzorovana s strani vlade (Zakon o 

graditvi objektov, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov, Predlog 

zakona o arhitekturni in inţenirski dejavnosti, Inţenirska zbornica, Zbornica za arhitekturo in 

prostor …). Davčna zakonodaja se nenehno spreminja, vedno nove zahteve za namene 

davčnih poročil in obračunov, obdavčitve plač, dobička, prometa blaga, storitev in prispevki 

pa so zelo visoki. Te nenehne spremembe pa največ teţav povzročajo majhnim podjetjem. 

Stroga pravila in nadzor pa veljajo tudi pri zaščiti okolja. Obrecht (2011) v svojem članku 

razlaga, da ima velik poudarek omejevanje rabe energije v stavbah, zato se vzpodbuja gradnja 

nizkoenergetskih in pasivnih hiš ter večanje ponudbe učinkovitih in okolju prijaznih rešitev za 

rabo energije v stavbah in novih materialov, ker so naravni viri omejeni, jih je potrebno 

porabljati premišljeno, učinkovito in trajnostno. Prav tako se vzpodbuja ekodizajn, saj je z 

vidika varstva okolja problem poseg v naravno okolje, z ekodizajnom pa se zmanjšujejo 

vplivi na okolje v celotnem ţivljenjskem ciklu stavbe ţe v fazi načrtovanja. K tem rešitvam pa 

prav tako teţijo tudi cilji in direktive EU in ţelja po trajnostnem razvoju. Vplive na okolje v 

panogi arhitekturnih storitev in gradbeništvu zmanjšujejo tudi okoljski standardi, eden od njih 

je ISO 15392: 2008, ki uveljavlja nova načela za trajnostno naravnano delovanje v 

gradbeništvu. 

Med politično-pravne elemente med drugim uvrščamo tudi delovno zakonodajo. V panogi 

arhitekturnih storitev je posebnost avtorska pogodba zapisana v Zakonu o avtorskih in 

sorodnih pravicah, pri kateri se avtor zaveţe ustvariti določeno delo, ki ga mora izročiti 

naročniku, naročnik pa se zaveţe, da mu bo za to delo plačal avtorski honorar. K avtorski 

pogodbi se štejejo arhitekturna dela, kot so skice, načrti ter izvedeni objekti s področja 

arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture (ZASP, Uradni list RS, št. 21/ 95, 16/ 07). 

Ekonomski elementi 

Kazalci stanja neke ekonomije so njena ponudba denarja in valuta, stopnja inflacije, obrestne 

mere, smernice v bruto domačem proizvodu (v nadaljevanju BDP) ter stopnja brezposelnosti. 

Podjetja morajo upoštevati in slediti vsem tem elementom v domači in svetovni ekonomiji 

oziroma drţavam, s katerimi je domača ekonomija najbolj povezana. 

Za naše podjetje, ki deluje v panogi arhitekturnih storitev, so najpomembnejši podatki o 

stopnji rasti BDP, stopnji brezposelnosti, inflaciji in gibanju gradbenih del. Preglednica 3 

prikazuje napovedi gibanja nekaterih makroekonomskih kazalcev v Sloveniji. 
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Preglednica 3: Jesenska napoved nekaterih makroekonomskih kazalcev RS  

Kazalec Leto 2008 Leto 2009 Napoved 
2010 

Napoved 
2011 

Napoved 
2012 

Bruto domači 
proizvod (v %)  

3,7 -8,1 0,9 2,5 3,1 

Stopnja 
registrirane 
brezposelnosti 
(v %) 

6,7 9,1 10,7 11,0 10,6 

Stopnja 
brezposelnosti 
po ILO (v %) 

4,4 5,9 7,2 7,1 6,9 

Inflacija, 
konec leta (v 
%) 

2,1 1,8 2,8 2,2 2,3 

Inflacija, 
povprečje leta 
(v %) 

5,7 0,9 2,1 2,7 2,2 

Vir: UMAR 2010. 

Iz preglednice lahko razberemo, da si je gospodarstvo po letu 2009 s pomočjo protikriznih 

spodbud precej opomoglo. Ob spodbujanju domače potrošnje in ohranitvi relativno močnega 

izvoznega povpraševanja so napovedi za leto 2011 pozitivne, in sicer, da se bo gospodarska 

rast pospešila na 2,5 %. Ob planirani nadaljnji krepitvi domačega in izvoznega povpraševanja 

pa se bo gospodarska rast v letu 2012 pospešila na 3,1 %. Statistični urad Republike Slovenije 

je objavil poročilo, da se je BDP v letu 2010 realno zvišal za 1,2 %. Njegova vrednost v 

tekočih cenah je bila 36.061 milijonov evrov ali 17.602 evra na prebivalca (Statistični urad 

Republike Slovenije 2011a). 

Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti naj bi lani znašala 10,7 %, anketna pa 7,2 %. 

Pričakuje se, da se bodo razmere na trgu dela v letošnjem letu umirile, v letu 2012 pa bi 

moralo ţe priti do izboljšav. Po napovedih UMAR-ja se bo število zaposlenih v prvem 

četrtletju letošnjega leta še zmanjševalo, potem pa naj bi sčasoma začelo naraščati, vendar bo 

v povprečju leta še vedno za 0,3 % niţje kot leto prej. Leta 2012 pa se pričakuje izboljšanje, 

zaradi strukture brezposelnosti pa bo potekalo počasi (UMAR 2010). 

Inflacijo je lansko leto zaznamovalo povišanje cen energentov in trošarin, vendar naj bi po 

napovedih ob koncu leta dosegla 2,8 % (povprečna 2,1 %). V letošnjem letu naj bi se 

medletna inflacija ob predpostavljeni niţji rasti cen surovin in trošarin, ki imajo nanjo močan 

vpliv, umirila na 2,2 %. Povprečna inflacija, na katero računsko vpliva višja rast cen v letu 

2010, pa naj bi se letos povišala na 2,7 % (UMAR 2010). 

Statistični urad Republike Slovenije je objavil indekse vrednosti opravljenih gradbenih del v 

Sloveniji za januar 2011. Vrednost gradbenih del, opravljenih januarja 2011, je bila za 3,9 % 
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višja kot decembra 2010. Od tega je bila vrednost gradbenih del na stavbah niţja za 0,1 %, na 

gradbenih inţenirskih objektih pa je bila višja za 3,1 %. Vrednost gradbenih del, opravljenih 

januarja 2011, je bila v primerjavi z januarjem 2010 niţja za 17,1 %. Niţja je bila na obeh 

vrstah objektov, na stavbah za 17,3 %, na gradbenih inţenirskih objektih pa za 13,1 %. 

(Statistični urad Republike Slovenije 2011b). Iz tega vidimo, da se več gradi gradbenih 

inţenirskih objektov  to so objekti, ki niso namenjeni prebivanju, ampak zadovoljevanju 

človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interesov  kot stavb, ki so namenjene 

prebivanju ali opravljanju dejavnosti.  

Na slovensko gospodarstvo pa ima velik vpliv tudi EU. Razlike med drţavami članicami EU 

pa so zelo velike. Drţave, ki so bile članice pred nami, imajo bolj zrele in razvite gradbene 

trge, da bi bile razlike manjše, je EU začela z izvajanjem kohezijske politike. Glavni cilj te 

politike je zmanjšati neskladja med različnimi regijami in zaostalost najmanj razvitih regij. 

Tako kohezijska politika zagotavlja finančna sredstva za številne projekte. Za regionalni 

razvoj in infrastrukturo pa v Sloveniji skrbi Sluţba vlade Republike Slovenije za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko. 

Tehnološki elementi 

Na panogo imajo velik vpliv spremembe v tehnologiji, nova odkritja, odnos gospodarstva do 

tehnologije, sredstva za raziskave in razvoj. Pod pojmom tehnološke spremembe razumemo 

izdelavo popolnoma novega in drugačnega izdelka, preoblikovanje ţe obstoječega izdelka, 

spremembe poslovnih procesov in nove metode proizvodnje. 

Prav tako imajo tehnološke spremembe velik vpliv na arhitekturo, ki postaja vedno bolj 

prilagodljiva, spreminjajoča in kratkotrajna. Ta vpliv je viden predvsem na področju razvoja 

novih materialov (lahki in tanki elementi za prefabrikacijo
1
, trajna, nekorozivna, samočistilna 

gradiva), mehanizacija dela, uporaba računalnika in visoko razvitih računalniških programov. 

Današnji razvoj arhitekturne tehnologije usmerjajo predvsem ekonomski pojavi, potrošništvo 

in inovativnost (Kresal 2004): 

- med ekonomske pojave, ki med drugim tudi niţajo ceno arhitekturne tehnologije, se 

uvršča manjšanje mase gradiv, krajšanje časa izdelave, niţanje vzdrţevalnih stroškov in 

uvajanje ter uporaba nizkoenergijske tehnologije,  

- v potrošništvu se razvijajo vedno novi načini nakupovanja in novi izdelki. Arhitekturna 

tehnologija se temu prilagaja in streţe z naslednjimi pojavi: krajšanje časa uporabe, 

večanje izbora elementov in globalizacija tehnologije, 

- inovativnost, izumljanje novih gradiv, novih oblik in razvoj tehnologije. 

                                                           

1
  Prefabrikacija je glagolnik od prefabricirati, kar pa pomeni vnaprej izdelovati, proizvajati, na primer: 

prefabricirati gradbene elemente. Beseda se večinoma uporablja v gradbeni stroki.  
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V Sloveniji si za tehnološki razvoj prizadeva in opravlja strokovne, razvojne in izvršilne 

naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti Javna agencija za 

tehnološki razvoj Republike Slovenije, ki prav tako sodeluje z EU na področju raziskav in 

tehnološkega razvoja. 

Sociološko-kulturni elementi 

Med sociološko-kulturne elemente se uvrščajo različna druţbeno-sociološka stališča in 

kulturne vrednote, ki posredno vplivajo na ostale elemente okolja, zato je pomembno, da jih 

podjetja redno spremljajo in ocenjujejo. 

Naravno okolje, ljudje, kultura, način ţivljenja, zgodovina in dediščina so glavni akterji v 

arhitekturi. Skozi zgodovino človeštva so se spreminjale vrednote, običaji, druţbena in 

politična gibanja. Ostale pa so gradbene stavbe, ki nam danes predstavljajo kulturno dediščino 

in iz katerih lahko razberemo tedanje kulturne trende. Kulturna dediščina danes predstavlja 

veliko bogastvo vsakega okolja, zahteva sonaravno gradnjo in izraţa vrednote ter ţivljenjski 

slog prebivalcev nekega območja. Prav tako vplivajo na arhitekturne storitve demografske 

značilnosti in stopnja izobrazbe prebivalstva, saj je od njih odvisno povpraševanje po 

storitvah. 

4.3 Analiza oţjega zunanjega okolja 

Pri analizi oţjega okolja podjetja je pomembno oceniti privlačnost panoge, v kateri podjetje 

deluje. Privlačnost panoge je odvisna od petih določljivk, ki vplivajo na cene, stroške in 

investiranje, posledično pa tudi na ekonomsko uspešnost, ki jo panoga podjetja dosega. S 

pomočjo ocenjevanja skupnega delovanja teh petih določljivk podjetja ugotavljajo poslovne 

priloţnosti in nevarnosti za prihodnjo poslovno uspešnost podjetja (Pučko 2003, 122123). 

Podjetja pa morajo biti pazljiva, da ne bodo preveč na ozko definirala svoje dejavnosti 

oziroma panoţnega okolja, saj se vse pogosteje in hitreje povezujejo dejavnosti iz različnih in 

nepovezanih področij
2
. V takšnem primeru lahko spregledajo ali zamudijo priloţnost in 

podleţejo nevarnostim okolja (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 22).  

                                                           

2
  Na primer povezovanje telekomunikacij, informacijske tehnologije in zabavne industrije. 



 
 

25 
 

 

Slika 4: Model skupin določljivk privlačnosti panoge 

Vir: Pučko 2003, 122. 

4.3.1 Dejavniki uspešnosti v panogi 

Za podjetja je pomembno, da opredelijo ključne dejavnike uspešnosti v panogi, katere bodo 

uporabili za krepitev konkurenčne sposobnosti podjetja in so hkrati osnova za oblikovanje 

njegovih konkurenčnih prednosti. Ti dejavniki postanejo konkurenčne prednosti, ko jih 

podjetje uporabi v panogi in uresniči na trţišču. Ključni dejavniki uspešnosti so področja 

poslovanja, na katerih morajo podjetja razvijati znanja, tehnologijo in veščine ter prav tako 

pravilno uporabiti pridobljene izkušnje, da lahko zagotovijo dolgoročno uspešnost in 

uresničitev vizije podjetja (Keršič 2009). 

Nekaj dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost podjetij (Zečević 2007, 6): 

- dobro poznavanje trga in konkurentov na trgu, 

- čim manjša moţnost konkurenčnega posnemanja, 

- prizadevati si biti vodilni na trgu, 

- zagotavljanje pomembnega prispevka k zaznani prednosti za odjemalca, 

- razumevanje ţelja in potreb potrošnikov, 

- jasna opredelitev izdelka oziroma storitve pred procesom samega razvoja, 

- pravilno in premišljeno organizirano delo med samim razvojem, 

- kakovost izvedbe. 

Prav tako zgoraj našteti dejavniki veljajo za panogo arhitekturnih storitev. Še posebej 

pomembni dejavniki, da je lahko podjetje uspešno ali celo uspešnejše od številne in močne 

konkurence, pa so prepoznavnost, kvaliteta, tehnološka usposobljenost in drugačnost od 

ostalih.  
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4.3.2 Nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo 

Kotler (2003, 242) nam na enostaven in razumljiv način razloţi vstopne in izstopne ovire 

panoge. Razlaga, da je privlačnost segmenta odvisna od višine vstopnih in izstopnih ovir. 

Najbolj privlačni so segmenti, za katere so značilne visoke vstopne ovire in nizke izstopne 

ovire. Če so visoke tako ovire za vstop kot tudi za izstop, je moţnost za velik dobiček 

precejšnja, toda precejšnje je tudi tveganje, saj tudi neuspešna podjetja ostajajo v panogi. 

Kadar sta obe oviri nizki, podjetja brez teţav vstopajo in izstopajo iz panoge, kar pomeni, da 

je dobiček stabilen in nizek. Najhujši primer so nizke vstopne in visoke izstopne ovire. Tukaj 

podjetja vstopijo na trg, ko je ta v razcvetu, kasneje pa ga s teţavo zapustijo. Posledica so 

nenehni preseţki zmogljivosti in nizki zasluţki vseh tekmujočih podjetij.  

Večje kot so ovire, manjše je število podjetij v panogi in večje dobičke dosegajo ţe obstoječa 

podjetja. 

Najpogostejše »vstopne ovire« so (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 25):  

- Ekonomija obsega (pomeni, stroškovne prednosti, ki so povezane z velikostjo): podjetja 

lahko vstopijo z velikim obsegom, torej z visokimi stroški, ali pa razliko v stroških 

sprejmejo v svojo škodo in vstopijo v majhnem obsegu. 

- Diferenciacija proizvodov: ţe obstoječe blagovne znamke in lojalnost kupcev zahteva od 

vstopajočih podjetij veliko več prizadevanj, če hočejo kupce privabiti k sebi. 

- Zahteve po investicijah: potrebna začetna sredstva so pomemben dejavnik, ki vpliva na 

privlačnost panoge, še posebej, kadar vstop v panogo zahteva visoko in tvegano začetno 

vlaganje. 

- Stroški zamenjave: to so stroški, ki se pojavijo pri kupcu, če ta zamenja dobavitelja. 

- Dostop do prodajnih poti: obstoječa podjetja v panogi lahko zasedejo vse prodajne poti, 

zato morajo vstopajoča podjetja prepričati člene v distribucijski verigi, da sprejmejo 

njegove proizvode ali storitve. 

- Stroškovne prednosti, ki so neodvisne od obsega: te so povezane na primer s proizvodi, ki 

so zaščiteni s patenti, z ugodnimi dostopi do surovin, ugodnimi lokacijami ali drţavnimi 

subvencijami. 

- Zakonodaja: zakonodaja lahko s podeljevanjem licenc ali s kakšno drugo regulativo 

omejuje vstop v panogo. 

Torej vstop v panogo je lahek, če obstaja dostopna tehnologija, moč obstoječih blagovnih 

znamk je majhna, dostop do distribucijskih kanalov je lahek, ni velikega rivalstva med 

konkurenti in nizek vstopni prag. Izhod pa je lahek, kadar imajo podjetja visoko stopnjo 

neodvisnosti v poslovanju, je lahko prodati proizvodna sredstva in so izhodni stroški nizki 

(Kos 2007a). 

Vstopne ovire za nove arhitekte v panogo so srednje visoke. Največje ovire vstopa 

predstavljajo ovire s finančnega vidika, saj je potrebna programska in strojna oprema visoko 
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cenovna in si jo novi podjetniki teţe privoščijo. Problem novinca v panogi pa prav tako 

predstavlja pomanjkanje izkušenj, dostop do prodajnih poti in še ne uveljavljena blagovna 

znamka, zato morajo pokazati svojo kvaliteto in drugačnost ter vloţiti veliko več truda, če 

hočejo kupce privabiti k sebi. 

 

Slika 5: Vstopne in izstopne ovire 

Vir: Kotler 2004, 243. 

4.3.3 Rivalstvo med obstoječimi konkurenti 

Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003, 22) menijo, da so podjetja v večini panog medsebojno 

odvisna. Poteza enega ali več konkurentov navadno povzroči odziv drugih podjetij, ki skušajo 

ohraniti svoj poloţaj v panogi. 

Moč konkurence določajo naslednje določljivke (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 2223): 

- Število konkurentov: tekmovalnost je močnejša v panogi z manj podjetji, ki so med seboj 

enakovredna po velikosti in moči, kjer pa je število konkurentov veliko in se ti med seboj 

precej razlikujejo, pa je dovolj prostora za različne strategije. 

- Stopnja rasti panoge: počasnejša kot je rast panoge, večji je boj in tekmovalnost podjetij 

za trţni deleţ, saj zaradi počasne rasti podjetje lahko izboljša svoj uspeh le na račun 

drugih konkurentov. 

- Značilnosti proizvoda/storitve: v panogah, kjer so proizvodi ali storitve
3
 nediferencirani, 

je konkurenca med podjetji toliko večja in bolj intenzivna, zato pri nakupu igra odločilno 

vlogo cena.  

- Delež stalnih stroškov: podjetja, ki imajo visoke stalne/fiksne stroške morajo prodati 

veliko proizvodov, da so stroški na enoto čim niţji, posledica tega pa je rivalstvo med 

konkurenčnimi podjetji. 

- Omejitve zmogljivost: v panogah, kjer obstajajo ekonomije obsega, podjetja navadno 

povečajo proizvodnjo le v velikem obsegu  zgraditev novega obrata, kar pa poruši 

                                                           
3
  Na primer ţito, nafta … 
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ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. V takih panogah pride do obdobja s 

preseţnimi zmogljivostmi in ponudbo, kar povzroči zniţevanje cen in do obdobja s 

premajhnimi zmogljivostmi, kar pa povzroči zviševanje cen. Nato visoke cene povratno 

vplivajo na povečevanje zmogljivosti in padec cen. Tako podjetja pridejo do začaranega 

kroga. 

- Višina izstopnih ovir: izstopne ovire so dejavniki, ki podjetja silijo k vztrajanju v določeni 

panogi, kljub zmanjševanju dobička ali celo ustvarjanju izgube. Izstopne ovire so lahko 

posebna specializirana sredstva ali lojalnost določeni panogi. Podjetja bodo poslovanje v 

panogi nadaljevala toliko časa, dokler se bodo lahko izogibala večjim denarnim izgubam. 

- Raznovrstnost konkurentov: v panogi so lahko prisotni konkurenti, ki imajo različne 

strategije, cilje, kulturo in organizacijo. Zato obstaja moţnost nerazumevanja in 

nepredvidljivost njihovega poslovanja, posledično pa tudi večja tekmovalnost. Prav zaradi 

tega je pomembno razumevanje razlik v pozicioniranosti posameznih konkurentov. 

Koncentracija ponudnikov v panogi arhitekturnih storitev je srednje velika. Ponudniki 

arhitekturnih storitev so si različni tako po velikosti kot po asortimanu storitev. Pod pojmom 

arhitekturne storitve lahko razumemo marsikaj, vendar konkurente našemu podjetju 

predstavljajo podjetja, ki se ukvarjajo z isto dejavnostjo, arhitekturno projektiranje in 

inţeniring. Kraj, kjer bo naše podjetje imelo sedeţ  Slovenska Bistrica  šteje okoli 7000 

prebivalcev. V kraju so trenutno pribliţno trije delujoči biroji z isto dejavnostjo, vendar 

nobeden od njih ne posveča posebne pozornosti izdelovanju projektov pasivnih in 

nizkoenergetskih stavb. Večjo konkurenco in nevarnost predstavlja arhitekturni biro Ideal, ki 

je najbolj znan v kraju, saj je večino novejših zgradb, tako stanovanjskih kot tudi poslovnih, 

projektiral prav on, vendar pa ima ustanovitelj našega podjetja to prednost, da z omenjenim 

podjetjem sodeluje ţe nekaj časa in je v dobrih poslovnih odnosih. Razlika med konkurenti je 

tudi ta, da se nekatera podjetja ukvarjajo bolj z izdelavo načrtov za nizko gradnjo, za visoko 

gradnjo, nekateri oboje, potem nekateri z izdelavo načrtov gradbenih konstrukcij in drugih 

gradbenih načrtov in tako se konkurenca zmanjšuje z večanjem zahtevnosti in raznovrstnosti. 

Prav tako ostali ne vlagajo toliko v različne oblike trţenjskega komuniciranja, kot bo vlagalo 

naše podjetje. Ravno zaradi velikega števila podjetij, ki so med seboj različna, je dovolj 

prostora za različne strategije. Ker pa so trenutne razmere v slovenskem gospodarstvu, še 

posebej v gradbeništvu, krizne, je rast panoge trenutno nekoliko počasnejša.  

4.3.4 Pogajalska moč dobaviteljev 

Kos (2007a) razlaga, da proizvodnja podjetja potrebuje za izdelavo lastnih proizvodov 

različne materiale, specializirane delavce in druge inpute. S to potrebo pa se oblikujejo 

določena razmerja med proizvajalci in dobavitelji na medorganizacijskem trgu. V primeru, da 

imajo dobavitelji veliko pogajalsko moč, je lahko njihov vpliv na proizvodnjo podjetja zelo 

močan in odločilen. Vplivajo pa predvsem s cenami materialov, ki so input za proizvodnjo.  
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Dobavitelji so močni v naslednjih primerih (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 27): 

- dobaviteljevo panogo nadzoruje nekaj velikih proizvajalcev, medtem ko je v preučevani 

panogi veliko podjetij, 

- bliţnjih substitutov, s katerimi bi panoga lahko nadomestila dobaviteljev proizvod, ni na 

voljo, 

- panoga ima razmeroma majhen deleţ v skupni prodaji dobavitelja, zato podjetja v panogi 

ne sodijo v skupino pomembnih dobaviteljevih kupcev, 

- proizvod dobavitelja je pomemben element za poslovno uspešnost podjetij iz panoge, kar 

pomeni, da ima ključno vlogo pri kakovosti kupčevih proizvodov ali storitev, 

- proizvodi dobaviteljev so diferencirani ali pa so stroški zamenjave dobavitelja visoki, 

- dobavitelji imajo moţnost obiti kupca in sami narediti proizvod ali izvajati storitve kupca 

(moţnost vertikalne integracije naprej). 

V panogi arhitekturnih storitev dobavitelji niso ključnega pomena, saj arhitekturna panoga ni 

odvisna od zunanjih dobaviteljev. Majhno vlogo dobavitelji predstavljajo pri marketinških 

aktivnostih, dobavi pisarniškega materiala in pri dobavi strojne opreme  računalniki, 

tiskalniki (plotter). Zamenjava dobavitelja ne predstavlja velikih stroškov in je lahka. 

Moţnosti vertikalne integracije prav tako ni, saj dobavitelji v našem primeru sami ne morejo 

izvajati arhitekturnih storitev. 

4.3.5 Pogajalska moč kupcev 

Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003, 26) so mnenja, da kupci pogosto izrabljajo svojo moč, da 

doseţejo ţelene cilje, kot so zniţanje cen ter povečanje kakovosti in dodatnih storitev ter tako 

posledično podjetjem iz panoge odtegujejo dobiček in s tem zmanjšujejo donosnost panoge. S 

takšnimi dejanji povzročijo, da podjetja v panogi za pridobitev posla cenovno tekmujejo med 

seboj. 

Kupci imajo pogajalsko moč, če (Kos 2007a): 

- obstaja velika koncentracija kupcev, se pravi, da je le nekaj kupcev, ki imajo velik deleţ 

na trgu povpraševanja, 

- malo kupcev kupi večinski del proizvedenega v določeni panogi, 

- distribucija in produkti morajo ustrezati določenim standardom, 

- kupci imajo moţnost, da sami začnejo proizvajati izdelek (vertikalna integracija nazaj  

na primer avtomobilska industrija lahko kupi proizvajalce gum), 

- imajo kupci nizke dobičke in so zato pri nakupih cenovno občutljivi, 

- so kupci popolnoma informirani o povpraševanju, dobaviteljskih stroških in trţnih cenah. 

Kupci arhitekturnih storitev so lahko individualni naročniki, kupci oziroma investitorji večjih 

poslovnih objektov, drţava, občina, v glavnem celotna populacija, razpršena po celotnem 

slovenskem ozemlju, lahko pa tudi naročniki iz tujine. Izbira ponudnika je v veliki meri 
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odvisna od dobrih referenc, cene in kvalitete, prilagodljivosti ţeljam naročnika in drugačnosti 

projekta. V panogi arhitekturnih storitev je pogajalska moč kupca lahko velika, to pa izhaja iz 

tega, da je na slovenskem trgu ponudba storitev večja, kot je povpraševanje po njej. 

Zniţevanje cen s strani kupca pa ni vedno nujno, saj je veliko kupcev pripravljenih plačati 

tudi malo več za dobro kvaliteto in edinstvenost izdelka. Preden se kupci odločijo za nakup 

nekega projekta oziroma obiska pri arhitektu, ponavadi zberejo ponudbe več ponudnikov, se 

seznanijo s cenami storitev in povprašajo za mnenje predhodne uporabnike oziroma kupce.  

4.3.6 Substituti 

Pod pojmom substitut razumemo izdelek ali storitev, ki je drugačna, vendar lahko zadovolji 

isto potrebo oz. nadomesti ta izdelek ali storitev. Kotler (2004, 242) pravi, da je segment 

neprivlačen, če obstajajo dejanski ali mogoči nadomestki za izdelek. Nadomestki postavljajo 

meje za cene in dobiček, zato morajo podjetja natančno spremljati premike cen. Ko pa v 

panogah, ki izdelujejo nadomestke, napreduje tehnologija ali začnejo prihajati novi tekmeci, 

pa se bodo cene in dobički v segmentu običajno zniţali. 

Moţnost pojava substituta je v panogi arhitekturnih storitev zelo majhna, še posebej v našem 

primeru, kjer se podjetje ukvarja s projektiranjem, svetovanjem, oblikovanjem ... Da bi končni 

izdelek lahko nadomestil neki novi izdelek, ni nevarnosti, saj lahko gre samo za izboljšanje 

tehnologije dela. Kot nevarnost substituta v panogi arhitekturnih storitev visoki gradnji bi 

lahko bili moţni substituti avtodomi in bivaki, vendar jih v Sloveniji večina uporablja kot 

začasno/sezonsko prebivališče in ne predstavljajo velike nevarnosti substitucije stanovanjskim 

objektom. Tako substitutov realno ni. 
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5 RAZVOJ POSLOVNEGA NAČRTA ZA IZBRANO PODJETJE 

5.1 Kratek opis podjetja 

Podjetje se bo registriralo kot druţba z omejeno odgovornostjo, firma pa se bo imenovala 

Atelje Future, podjetje za inţeniring in projektiranje, d. o. o. Po klasifikaciji SKD se bo 

podjetje ukvarjalo z arhitekturnim in tehničnim projektiranjem in s tem povezanim 

svetovanjem. To storitev najdemo uvrščeno pod oznako M71.1. Sedeţ podjetja in opravljanje 

dejavnosti se bosta nahajala na naslovu Tovarniška ulica 16, nekaj kilometrov izven centra 

mesta Slovenske Bistrice. Nahajal se bo v pritličju stanovanjske hiše na površini 60 

kvadratnih metrov. V prilogi 1 se nahaja logotip in tloris podjetja, v prilogi 2 pa naslov sedeţa 

podjetja in zemljevid lokacije podjetja. Podjetje bo ustanovil eden, ki bo hkrati lastnik, vendar 

bo imel še enega zaposlenega. Rezultati poslovanja bodo po določenem času pokazali 

moţnost za dejavnostno širitev. 

5.2 Izdelki in storitve 

Ponudba podjetja Atelje Future, d. o. o., bo vsebovala storitve s področja projektiranja, zraven 

projektiranja, ki bo osnovna in prioritetna ponudba, bodo upravljali še svetovanje oziroma 

idejne rešitve, gradbeni nadzor, oblikovanje interierjev in arhitekturni inţeniring. Podjetje bo 

načrtovalo in izdelalo projektno dokumentacijo za gradnjo objektov in pridobilo vse 

dokumente in dovoljenja, ki so potrebni za gradnjo. Končni izdelek projektiranja bo Projekt 

za pridobitev gradbenega dovoljenja  PGD in Projekt za izvedbo  PZI. Podjetje se bo 

ukvarjalo s projektiranjem klasičnih in tipskih hiš, se pravi stanovanjske hiše, večstanovanjske 

hiše, bloki, počitniške hiše, poslovni objekti, največ pozornosti pa bodo usmerili k 

spodbujanju gradnje pasivnih in nizkoenergetskih hiš. Podjetje bo nenehno v kontaktu z 

investitorjem, v največji meri bodo skušali upoštevati njihove ţelje in jih uskladiti z njihovo 

sposobnostjo ter iskati skupne rešitve, ki bodo primerne glede na tip hiše oziroma vrsto 

naročila, finančne zmogljivosti ter okoljske in lokacijske omejitve. Prav tako pa bo podjetje za 

laţje razumevanje projekta izdelalo predstavitveno projekcijo objektov, ki se lahko na ţeljo 

investitorja prikaţe tudi kot 3D predstavitev. 

5.3 Konkurenčna prednost 

Konkurenčna prednost našega podjetja zajema relativno večje obvladovanje in spretnosti z 

najsodobnejšimi računalniškimi programi od starejše generacije. S temi 3D vizualizacijskimi 

programi je prikaz projekta investitorjem laţji, saj naročeni objekt vidijo kot v resničnosti, ne 

pa samo 2D projekcije. Prav tako konkurenčno prednost predstavlja najsodobnejša 

programska in strojna oprema, ki omogoča izdelavo najnovejših in kvalitetnejših storitev s 

področja projektiranja. Podjetje si bo prizadevalo širiti zanimanje za izdelavo pasivnih in 
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nizkoenergetskih hiš, ki so trenutno še v fazi rasti. Dandanes se ljudje še vedno premalo 

zavedajo okoljske nevarnosti in se odločajo za klasične in tipske hiše. Ravno zaradi potrebe, 

ki jo naše podjetje čuti do ozaveščanja ljudi o zmanjševanju porabe energije, zmanjševanju 

onesnaţevanja okolja ter zmanjševanja stroškov, ki nastanejo zaradi ogrevanja hiš, bo veliko 

investiralo v promocijsko aktivnost in s tem skušalo pridobiti veliko zainteresiranih strank ter 

s tem konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji, ki še vedno promovirajo gradnjo klasičnih 

in tipskih hiš ter stavb. Promocijske aktivnosti se bomo lotili preko raznovrstnih oglasov, 

reklamne pošte, sejmov. S seminarji in posveti pa bomo strankam na najboljši način skušali 

prikazati in dokazati, da so naše storitve kvalitetne in konkurenčno ugodne. Prav tako nam je 

v interesu sodelovati s strankami in upoštevati tudi njihove ţelje, saj bomo le tako prišli do za 

njih najboljše končne moţne rešitve. 

5.4 Inovativnost 

Inovativnost podjetja je zagotovo 4D in 5D digitalno modeliranje. Ti dve dimenziji sta nov 

način modeliranja, ki počasi prihaja na trg. 4D pomeni četrta dimenzija – čas, 5D pa peta 

dimenzija  stroški. Izdelovanje projekta v 4D prikazuje zraven treh dimenzij prostora še 

četrto dimenzijo časa. Tej dimenziji lahko priključimo še peto dimenzijo, dimenzijo stroškov. 

Z dimenzijo časa lahko spremljamo faze oziroma postopke gradnje, z dimenzijo stroškov pa 

spremljamo stroške v posamezni fazi. 

V arhitekturi obstaja klasična  povprečna in inovativna arhitektura. Klasična arhitektura je 

prilagojena povpraševanju in kulturi določene druţbe. Inovativna arhitektura pa spreminja 

kulturne vzorce druţbe. S pospeševanjem gradnje inovativnih objektov se izboljšuje tudi 

povprečna arhitektura. V interesu našega podjetja je projektirati čim več inovativnih objektov. 

Tiste objekte, ki se s svojo pojavnostjo razlikujejo od ostalih objektov v prostoru. Inovativne  

objekte, ki prinesejo spremembo in razvoj, nekaj drugačnega, umeščenega v prostor.  

5.5 Vodstvena skupina in kadri 

Zaposleno osebje, njihove sposobnosti, zmoţnosti in vdanost podjetju določajo njegov uspeh 

in so bistvo njegovega poslovanja. Ravno zaposleni so tisti, ki vodijo in usmerjajo delovne 

procese. Vahčič idr. (2000, 90) pravijo, da je uspešnost podjetja močno odvisna od kvalitete 

vodstvene skupine v podjetju. Investitorji celo menijo, da je bolje investirati v podjetje s 

prvovrstno podjetniško skupino in manj izvirno idejo, kot pa v tisto z dobro idejo, vendar 

manj kvalitetno podjetniško skupino. Navsezadnje pa za uspešen razvoj podjetja ni 

pomembna samo podjetniška skupina, ampak tudi kvaliteta te skupine. 

Namen tega poglavja je predstaviti podjetniško skupino, ki bo uresničila prikazano poslovno 

idejo in skušala razviti uspešno podjetje. 
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5.5.1 Organizacijska struktura 

S pomočjo organizacijske strukture podjetja prikaţejo njihove naloge, nosilce nalog in odnose 

med njimi. Prav tako se z oblikovanjem organizacijske strukture prikaţe organizacija 

celotnega podjetja, na katere in koliko oddelkov je podjetje razdeljeno in katera delovna 

mesta so v posameznih oddelkih. 

Na organizacijsko strukturo podjetja pa vpliva tudi proizvodni proces podjetja, število 

zaposlenih in predvsem faza ţivljenjskega cikla, v katerem se nahaja podjetje. V začetni fazi 

so poslovne funkcije v podjetju enostavne, zato je vodstvena skupina lahko tudi manjša. Med 

seboj si razdelijo nadzor nad vsemi zaposlenimi in procesi, ki so vključeni v poslovanje. 

Ustanovitelji tako sami vodijo proizvodnjo, prodajo, trţenje in druge poslovne funkcije ter 

obvladujejo vsa potrebna administrativna dela (Vahčič idr. 2000, 90).  

Organizacijska struktura našega podjetja ne bo visoko specializirana, saj je podjetje majhno, z 

le dvema zaposlenima. Na vrhu organizacijske strukture bo na začetku poslovanja glavni 

menedţer, ki je obenem tudi lastnik podjetja, odgovarjal pa mu bo samo en zaposleni. 

Menedţer bo odgovoren za vse dejavnosti, ki se bodo odvijale v podjetju, opravljal bo glavna 

projektantska dela, zaposleni pa bo po večini opravljal delo statika. Oba pa bosta morala sama 

vodit marketing in pridobivati nove kupce. Seveda pa bo največ dela imel glavni menedţer, 

saj se bo moral zraven preostalega ukvarjati še s koordiniranjem zaposlenega, administracijo 

in financami. Računovodska dela bosta prepustila zunanjim izvajalcem, saj noben od njiju 

nima podlage za vodenje računovodstva. Vse odločitve in naloge se bodo izvajale centralno, 

kar bo ugodno vplivalo na stroške. Velik pomen bo imelo odlično sodelovanje in timsko delo 

ter usklajenost med zaposlenima in ostalimi dobavitelji in izvajalci ter z naročniki in s kupci. 

Trenutno lastnik podjetja ne vidi potrebe po zaposlovanju dodatnih zaposlenih, saj je mnenja, 

da se mora podjetje v tej fazi ţivljenjskega cikla naprej uveljaviti na trgu, šele nato bodo 

začeli razmišljati o rasti in večanju podjetja. Prav tako ocenjujemo, da se pravna oblika 

podjetja s časom ne bo spremenila. 

Opis funkcij: 

- Glavni menedţer bo odgovoren za celotno poslovanje podjetja. Opravljal bo delo 

glavnega projektanta. Prav tako bo edini odgovoren za administracijo, finance (plačevanje 

računov) in sklepanje pogodb. Njegovi nalogi pa bosta med drugim tudi dogovarjanje z 

dobavitelji in zunanjimi sodelavci. 

- Dodatno zaposleni strokovnjak bo opravljal delo statika in projektanta. 

- Oba, glavni menedţer in zaposleni, pa bosta skrbela za marketing, za spletno stran ter 

njeno redno obnovo , pridobivanje novih kupcev ter delo odgovornega projektanta in 

vodje del na gradbišču. Po potrebi bosta glede na projekt sodelovala z razširjenim 

podpornim timom. 
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5.5.2 Zaposlitveni tim 

Zaposlitveni tim našega podjetja bosta sestavljala menedţer in njegov zaposleni. Ker je 

menedţer, ki je hkrati ustanovitelj in lastnik podjetja, mnenja, da sam ne bi zmogel voditi 

podjetja in hkrati opravljati še marketinških in vseh ostalih aktivnosti, ki so potrebne za razvoj 

in rast podjetja, se je v tej fazi odločil, da bo imel zaposlenega dodatno enega sodelavca. 

Menedţer in ustanovitelj podjetja bo diplomirani inţenir arhitekture (UN), njegova zaposlena 

pa bo prav tako diplomiran inţenir arhitekture (UN). Trenutno oba delata na področju 

projektiranja, vendar bo v podjetju vlogo glavnega projektanta prevzel menedţer, zaposleni pa 

bo v večini prevzel vlogo statika. Oba sta ţe opravila strokovni izpit iz Zakona o graditvi 

objektov, da bosta lahko opravljala vlogo odgovornega projektanta in odgovornega vodja del 

pri gradnji in strokovni izpit za odgovorno arhitekturno ali krajinsko-arhitekturno 

projektiranje oziroma prostorsko načrtovanje. S tem sta vpisana v Inţenirsko zbornico 

Slovenije in Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Glavni menedţer je ţe v času študija 

opravljal precej zahtevna in raznolika projektantska dela v x biroju, tako da ima za sabo ţe kar 

nekaj izkušenj. Prav tako si je izkušnje po končanem študiju v y biroju nabrala njegova 

zaposlena. Oba pa sta ţe tudi sodelovala na različnih natečajih. Menedţer podjetja bo skrbel 

za več funkcij hkrati, administracija, finance, sklepanje pogodb, vodenje podjetja. Oba pa 

bosta skrbela za marketing, pridobivanje novih kupcev, izvedbo storitev, uveljavitev podjetja 

in spremljanje trendov z njunega področja. 

Zaposlitveni tim našega podjetja je nastal zaradi velike ţelje po ustanovitvi lastnega podjetja. 

Oba se zavedata, da sta dovolj izkušena na danih področjih, ter da si bosta ob vsakem izzivu 

med seboj pomagala, se dopolnjevala in vzpodbujala. 

5.5.3 Načrt osebja 

Naš zaposlitveni tim predstavlja največji potencial za uspeh podjetja in s tem konkurenčno 

prednost pred ostalimi podjetji. Pomembno vlogo pri zaposlenih predstavljata motivacija in 

nagrajevanje. Zato je pomembno, da vodilni svoje zaposlene vzpodbujajo, jih motivirajo in ob 

doseţkih tudi nagradijo, ne pa samo zalagajo z vedno novimi nalogami. V podjetju Atelje 

Future, d. o. o., bosta dva redno zaposlena. Menedţer, ki je hkrati lastnik in opravlja delo 

glavnega projektanta, in njegov zaposleni, ki opravlja delo statika in projektanta. Oba 

zaposlena imata ustrezno izobrazbo za vodenje svojih nalog. Ker sta v podjetju zaposlena le 

dva, si bosta prizadevala za medsebojno motivacijo in sodelovanje. Za nagrajevanje bo 

zadolţen menedţer, vendar bo na začetku nagrada le verbalna s pohvalo. Kasneje pa bo na 

podlagi doseţenih uspehov nagrajevanje finančno in materialno. Finančno bo stimulacija k 

plači, boţičnica, trinajsta plača, materialna pa bo moţnost obiska raznih konferenc, sluţbenih 

potovanj, razstav, natečajev itd. Menedţer predvideva, da bi po prvih petih letih zaradi 

večanja storitev in povpraševanja odprli še eno prosto mesto. 
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Preglednica 4: Izračun plač osebja 

osebje število Mesečna bruto plača na zaposlenega 

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

menedţer 1 18.000 EUR 18.000 EUR 18.000 EUR 24.000 EUR 24.000 EUR 

delavec 1 12.000 EUR 12.000 EUR 12.000 EUR 18.000 EUR 18.000 EUR 

V preglednici 5 je prikazan izračun plač zaposlenega osebja v podjetju za prvih pet let 

poslovanja. Kot lahko vidimo, znaša ocena plače menedţerja v prvih treh letih 1.500 evrov na 

mesec in plača zaposlenega 1.000 evrov na mesec, četrto in peto leto pa se bosta plači 

predvidoma zvišali zaradi predvidenega povečanja obsega prodaje storitev in večje dodane 

vrednosti na zaposlenega. 

5.6 Ekonomika poslovanja podjetja 

Dokler poslovni načrt ne vsebuje finančnih projekcij, ni pripravljen za predstavitev 

potencialnim investitorjem. Zato je pomembno, da se podjetje med izdelavo poslovnega 

načrta loti tudi finančnih projekcij, s katerimi bo potencialne investitorje prepričalo, da bo 

njihovo podjetje uspešno in pozitivno poslovalo in prodajalo svoje proizvode ali storitve. 

V tem delu poslovnega načrta podjetje poda najbolj pomembne ekonomske in finančne 

značilnosti in osnovno finančno privlačnost poslovne priloţnosti. Podjetja do tega pridejo 

tako, da predstavijo podatke o pričakovanem kosmatem dobičku in dobičku iz poslovanja, 

analizi donosnosti, stroških  variabilnih in fiksnih, ter o načrtovanem upravljanju z denarnim 

tokom podjetja. 

5.6.1 Kosmati dobiček in dobiček iz poslovanja 

Podjetje Atelje Future, d. o. o., bo z vidika finančnega interesa ustanovitelja ustanovljeno z 

namenom ustvarjanja dobička. V spodnji tabeli je prikazana ocena poslovanja podjetja za 

prvih pet let. Kosmati dobiček izračunamo tako, da od prihodkov iz poslovanja odštejemo 

proizvajalne stroške in amortizacijo. Da pa dobimo dobiček iz poslovanja, pa moramo od 

kosmatega dobička odšteti stroške prodaje in uprave. V primeru, da upoštevamo še prihodke 

in odhodke od financiranja, pa dobimo dobiček iz rednega delovanja. Da pa dobimo dobiček 

pred davki, moramo dodatno upoštevati izredne prihodke in odhodke, katerih pa naše podjetje 

v prvih petih letih ne bo imelo. Ko pa še odštejemo od dohodka davek, dobimo čisti dobiček. 
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Preglednica 5: Prikaz ocene poslovanja za prvih pet let (v EUR) 

Kazalci poslovanja/ Leto 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

Prihodki iz poslovanja 68.848 EUR 80.494 EUR 98.837 EUR 121.830 EUR 151.454 EUR 

-proizvajalni stroški 15.719 EUR 15.696 EUR 15.703 EUR 21.673 EUR 21.708 EUR 

-amortizacija 1.566 EUR 2.566 EUR 1.916 EUR 916 EUR 666 EUR 

Kosmati dobiček od 

prodaje 

51.563 EUR 62.232 EUR 81.218 EUR 99.241 EUR 129.080 EUR 

-stroški prodaje 3.482 EUR 3.053 EUR 3.350 EUR 3.350 EUR 3.567 EUR 

-stroški uprave 28.455 EUR 29.051 EUR 29.259 EUR 35.277 EUR 35.280 EUR 

Dobiček iz poslovanja 19.626 EUR 30.128 EUR 48.609 EUR 60.614 EUR 90.233 EUR 

+prihodki financiranja 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

-odhodki financiranja 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Dobiček iz rednega 

delovanja 

19.626 EUR 30.128 EUR 48.609 EUR 60.614 EUR 90.233 EUR 

-Davek od dohodka 3.925 EUR 6.026 EUR 9.722 EUR 12.123 EUR 18.047 EUR 

Čisti dobiček 15.701 EUR 24.102 EUR 38.887 EUR 48.491 EUR 72.186 EUR 

S pomočjo finančnih projekcij pa je iz tabele razvidno, da bo podjetje ţe v prvem letu 

poslovalo z dobičkom iz poslovanja v višini 19.626 evra, prav tako bo poslovno uspešno tudi 

v naslednjih letih poslovanja. Skladno s povečanjem obsega poslovanja in s tem prihodkov iz 

poslovanja se bodo povečali tudi proizvajalni stroški. 

5.6.2 Analiza donosnosti 

Čisti dobiček nam predstavlja dobiček iz poslovanja, ki je zmanjšan za davek od dohodka 

pravnih oseb. Podjetje Atelje Future, d. o. o., načrtuje, da se bo čisti dobiček v prvih petih 

letih vsako leto povečal. V prvem letu načrtujejo 15.701 evrov čistega dobička, na koncu 

petega leta poslovanja pa 72.186 evrov čistega dobička. Razlog za večanje prodaje in dobička 

temelji na povečevanju naročil zaradi vedno večje prepoznavnosti dizajna in uveljavitve 

podjetja na trgu. V spodnji tabeli je prikazana rast dobička od prvega do petega leta.  

Preglednica 6: Prikaz čistega dobička za prvih pet let (v EUR) 

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

Dobiček pred davki 19.626 EUR 30.128 EUR 48.609 EUR 60.614 EUR 90.233 EUR 

-davek od dohodka 3.925 EUR 6.026 EUR 9.722 EUR 12.123 EUR 18.047 EUR 

Čisti dobiček 15.701 EUR 24.103 EUR 38.887 EUR 48.491 EUR 72.186 EUR 

Kljub solidnemu poslovanju podjetja pa je potrebno izračunati, v kolikšnem času se bo 

povrnila investicija podjetnika. Ker bo izris projektov PGD najbolj donosna storitev našega 

podjetja, bomo zanjo izračunali točko preloma. Pri povprečni letni ceni 3.584 evrov, fiksnih 

stroških 45.149 evrov in variabilnih stroških 4.082 evrov (povprečni variabilni stroški znašajo 

340 evrov), ugotovimo, da ima podjetje točko preloma, se pravi količino proizvoda, kjer nima 

ne izgube in ne dobička in kjer so celotni stroški enaki celotnim prihodkom pri izrisu skoraj 

14 projektov PGD, kar pomeni, da se bo investicija povrnila drugo leto, saj ravno v drugem 
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letu izdelajo 14 projektov. Ker pa ima podjetje še prihodke od storitev izrisa PZI, svetovanja 

in oblikovanja interierjev, se bo investicija povrnila ţe prej kot pri izdelavi 14 projektov. 

Preglednica 7: Prikaz ocene kazalcev donosnosti 

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

ROA 0,47 0,52 0,46 0,36 0,35 

ROE 1,57 0,94 0,78 0,55 0,53 

ROS 0,23 0,3 0,39 0,4 0,48 

V zgornji tabeli so prikazane različne stopnje donosov po letih. Donosnost prikazujemo s 

tremi kazalci. To so ROA (donosnost sredstev), ROE (donosnost kapitala) in ROS (donosnost 

prodaje). ROA kaţe operativno uspešnost podjetja oziroma razmerje med čistim dobičkom in 

povprečnimi sredstvi v nekem obdobju. ROE kaţe donosnost na kapital, ROS pa predstavlja 

donosnost prodaje in nam pove, ali podjetje pri višji prodaji dosega višji dobiček. Iz tabele je 

razvidno, da se ROA skozi obdobja zmanjšuje oziroma niha, kar je posledica variiranja 

dobička glede na dana sredstva. Iz projekcij je razvidno, da so se prihodki v petih letih 

povečali, prav zato se je povečeval tudi ROS. Vsi kazalniki so skozi petletno obdobje 

pozitivni. 

5.6.3 Sestava stroškov podjetja ( fiksni in variabilni stroški) 

Podjetje bo stroške poslovanja delilo na: 

- Fiksne stroške (se ne spreminjajo z obsegom storitev). 

- Variabilne stroške (se spreminjajo z obsegom storitev). 

Med fiksne stroške podjetja lahko uvrstimo proizvajalne stroške (plača delavca, komunalni 

stroški, elektrika, energija), stroške uprave (telefon, internet, računovodstvo, zavarovanje, 

najemnina, plača direktorja) ter amortizacija. Med variabilne stroške pa štejemo stroške 

oglaševanja, izobraţevanja ter stroške pisarniškega in drugega materiala. Podroben popis 

najpomembnejših stroškov podjetja je prikazan v prilogi 4, kjer pa je tudi razvidno, da 

največji deleţ stroškov obravnavanega podjetja predstavljajo fiksni stroški, le manjši deleţ pa 

je variabilnih stroškov. 

5.6.4 Upravljanje z denarnim tokom podjetja 

Denarni tok je tok denarja v podjetje in iz podjetja. Prav tako nam denarni tok pove, koliko 

denarja smo prejeli v določenem času in koliko denarja smo tudi v tem času porabili, ker smo 

morali plačati svoje obveznosti. 

Pozitivni denarni tok bo podjetje doseglo v drugem letu poslovanja, saj bo imelo ţe ob 

začetku poslovanja dovolj naročil za pozitiven denarni tok, ki se bo skozi vseh pet let večal in 

bo vseskozi na letni ravni pozitiven. Podjetje še ni dokončno določilo, kaj se bo zgodilo s 
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pozitivnim denarnim tokom konec obdobij, ali se bo dobiček izplačal med lastnika in 

zaposlenega ali pa se bo poloţil na banko v obliki vezanih depozitov. Kot opcija pa obstaja 

tudi kasnejši nakup poslovnega prostora. Gibanje denarnega toka je podrobneje prikazan v 

preglednici 11. 

5.7 Proizvodni in storitveni načrt 

V tem poglavju bomo predstavili lokacijo in poslovne prostore, kjer se bo izvajala storitev 

podjetja, prav tako bomo predstavili tudi operativni ciklus in potrebna pravna dovoljenja in 

vprašanja okolja.  

»Organiziran pristop k načrtu proizvodnje morajo imeti tako v podjetju, ki se ukvarja s 

klasično proizvodnjo, kot tudi v podjetju, ki opravlja storitveno dejavnost« (Vahčič idr. 2000, 

74). 

5.7.1 Geografska lokacija podjetja 

Naše podjetje bo locirano v občini Slovenska Bistrica, samo 2km izven samega centra mesta. 

Mesto Slovenska Bistrica je nastalo na kriţišču cest v smeri Maribora, Ptuja in Celja. Ima 

izredno ugodno prometno lego, saj leţi ob avtocesti A1. Od Maribora, ki je drugo največje 

mesto v Sloveniji, je oddaljeno samo 25 km, prav tako od Ptuja 25 km, od mesta Celje pa 31 

km. Prav tako pa iz samega mesta potekajo pomembne poti do Podpohorskih goric in 

pohorskih smučišč. Sedeţ podjetja se bo nahajal ob glavni cesti vzporedno z ogromnim 

podjetjem Impol. Lokacija podjetja je idealna, predvsem zaradi enostavne in hitre dostopnosti. 

Prav tako je dobro razvito infrastrukturno omreţje, okrog in okrog je veliko storitvenih 

dejavnosti, večji trgovski centri, lokali.  

Veliko poslovno priloţnost našemu podjetju predstavlja podatek, da se zadnjih nekaj let v 

Slovensko Bistrico priseljuje vedno več ljudi, saj je od mesta Maribor oddaljena le 25 km, 

cene nepremičnin pa so precej niţje. Priseljujejo se tudi zdomci iz tujine, mladi, ki ţelijo rešiti 

stanovanjski problem, priseljevanje pa se veča tudi zaradi novih delovnih mest, ki jih odpirajo 

podjetja v poslovni coni Slovenska Bistrica. Po statističnih podatkih, ki so objavljeni na strani 

Statističnega urada Republike Slovenije, je priseljevanje v občino večje kot odseljevanje iz 

nje. Trenutno je največji naročnik nepremičnin občina, saj ţeli rešiti problem z neprofitnimi 

stanovanji in razvojne razlike med kraji v občini. Občina največ sodeluje z lokalnim 

gradbenim podjetjem Granit, d. d. Poceni zemljišča, ugodna demografska gibanja in razvojne 

perspektive pa so privabile zraven lokalnih tudi tuje investitorje. Zaenkrat je povpraševanje po 

novih stanovanjskih objektih v celotni občini Slovenska Bistrica večje od ponudbe. Vsi ti 

našteti dejavniki pa za naše podjetje pomenijo veliko poslovno priloţnost, saj so za vse te 

objekte potrebni načrti, ki pa jih lahko ponudimo ravno mi. 
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Slika 6: Selitveni prirast 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2008. 

5.7.2 Poslovni prostori 

Poslovni prostor podjetja in opravljanje dejavnosti se bo nahajal na naslovu Tovarniška 16, 

Slovenska Bistrica, v pritličju stanovanjske hiše na površini 60 m2. Menedţer našega podjetja 

se je odločil poslovne prostore imeti v druţinski stanovanjski hiši, kjer so nekoč ţe bile 

pisarne, zato bo potrebno prostor malo prenoviti in urediti, da bo premišljen in funkcionalen, 

hkrati pa primerno opremljen in udoben. Za poslovni prostor bo plačeval najemnino. Poslovni 

prostor bo zajemal stranišče in eno sobo, kjer bo pisarna, vključno s pisarniškim pohištvom, 

telekomunikacijskimi napravami, računalniki in strojno opremo  plotter
4
. Dostopnost do 

poslovnega prostora bo mogoča z avtomobilom, saj bo za stranke pred hišo velik parkirni 

prostor. 

5.7.3 Operativni ciklus 

Investitorji bodo prišli osebno ali preko telefona, spletne strani v stik s podjetjem. Nato se 

bodo dogovorili za sestanek. Na sestanku bosta investitor in podjetje preučila in pretehtala vse 

ţelje in moţnosti, na podlagi katerih se bo investitor odločil za sodelovanje. V primeru 

                                                           
4
  Plotter je risalnik oz. računalniška naprava za tiskanje vektorske grafike. Arhitekti ga uporabljajo za 

tiskanje arhitekturnih načrtov in so del njihove obvezne opreme. 
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sodelovanja je naslednji korak izbor tipa zgradbe in izris idejne zasnove objekta, v katerega se 

bo investiralo. Pomembno je, da pred začetkom načrtovanja projektant preuči teren 

investicije, saj lahko le na ta način z največjim izkoristkom pri projektiranju doseţe rešitev v 

zvezi z minimalno porabo energije in se izogne moţnim dodatnim nepotrebnim stroškom 

gradnje. Delo projektantov se bo nadaljevalo z izrisom idejnega projekta in projekta PGD  

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, v primeru, da investitor ne bo sam urejal 

dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja, bosta ta soglasja pridobila projektanta 

sama, ter z izrisom elektro in strojnih inštalacij, temu sledi izris PZI  projekt za izvedbo. S 

pomočjo 4D in 5D tehnike pa bosta projektanta sproti videla, koliko časa in stroškov bo z 

gradnjo projekta. O tem in moţnih teţavah bi investitorja sproti obveščala ter mu svetovala o 

spremembah in rešitvah v primeru, da bi te bile potrebne. Tukaj pa se delo projektantov tudi 

konča, razen v primeru, če investitor ţeli, da projektanta opravljata delo odgovornega 

projektanta in vodje del na gradbišču. 

 

 

Slika 7: Operativni ciklus podjetja Atelje Future, d. o. o. 

5.7.4 Pravne zahteve, dovoljenja in vprašanja okolice 

Da bi arhitekt lahko samostojno opravljal svoje delo, mora najprej diplomirati na Fakulteti za 

arhitekturo oziroma za gradbeništvo. Nato mora opraviti strokovni izpit za odgovorno 

arhitekturno ali krajinsko-arhitekturno projektiranje oziroma prostorsko načrtovanje. Šele nato 

se lahko vpiše v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor. Če pa ţeli opravljati inţenirske 

storitve in druga strokovna dela pri graditvi objektov ali nastopati kot odgovorni projektant ali 

revident določene vrste načrtov, odgovorni vodja določene vrste del pri gradnjah pa mora 

opraviti strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov.  
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Obvezno mora določiti Standardno klasifikacijo dejavnosti  SKD. SKD je obvezen 

nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih 

subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov 

(registri, evidence, podatkovne baze …) ter za potrebe statistike in analitike v drţavi in na 

mednarodni ravni (AJPES b. l.). Nato AJPES enota poslovnega registra določi šifro dejavnosti 

v skladu s SKD pri vpisu v Poslovni register Slovenije. 

V našem primeru, kjer bo podjetje d. o. o., se mora pred prijavo za vpis v register najprej 

vplačati ustanovitveni kapital, minimalna vrednost znaša 7.500 evrov. Nato se mora skleniti 

druţbena pogodba ali akt o ustanovitvi na obrazcu VEM . Nato se na točkah VEM opravi vse 

ostale potrebne dokumente za vpis v register.  

Ko so opravljeni vsi ti pogoji, se arhitekt lahko zaposli v biroju oziroma odpre svojo obrt. 

Velikega pomena pa je nenehno spremljanje dogajanja okrog spreminjanja zakonov in določb 

glede gradnje. Zato je pomembno, da arhitekti sproti spremljajo Zakon o graditvi objektov in 

novice v Inţenirski zbornici Slovenije ter v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije. 

5.8 Načrt, dizajn in razvoj 

V zadnjem času vedno več podjetij in nacionalnih ekonomij posveča večjo pozornost 

sposobnosti ustvarjanja in proizvajanja inovativnih, uporabnih in privlačnih proizvodov in 

storitev. Razmere na svetovnih trgih se spreminjajo, saj so namesto cen postali pomembnejši 

konkurenčni dejavniki ravno kvaliteta proizvodov in storitev, inovativnost in funkcionalnost 

(Vahčič idr. 2000, 64). 

Dandanes se trendi v arhitekturi po svetu spreminjajo vedno hitreje, postajajo drznejši, 

arhitektura se ne ozira več toliko na neke določene standarde, ampak prepušča pot umetniški 

domišljiji. Za obstoj arhitektov je pomembno, da tem trendom sledijo, da so pripravljeni na 

spremembe in da so jih tudi zmoţni pravočasno zaznati ter izkoristiti v svojo korist. Prav 

interes in zanimanje za dogajanje in spremljanje arhitekture tako pri nas kot v tujini ter 

spremljanje konkurenčne ponudbe dajejo podjetjem moţnost hitrega predvidevanja 

prihodnjega razvoja ponudbe storitev. 

V tem delu naloge bomo predstavili vse dejavnosti, ki so potrebne, da lahko podjetje svoje 

storitve privede do tiste točke, ko so pripravljene za vstop na trg. 

5.8.1 Status razvoja in bodoče naloge 

Podjetje Atelje Future, d. o. o., se bo ukvarjalo s storitveno dejavnostjo. Velik poudarek bo na 

kakovosti storitev, kar pa vključuje izkušeno in profesionalno osebje in primeren odnos do 

kupcev in naročnikov. Naše podjetje bo prisluhnilo strankinim ţeljam, se o njih posvetovalo 
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in jih skušalo na strankino ţeljo v največji meri tudi izvesti. Najprej pa je na vrsti priprava 

poslovnega prostora. Za to bo poskrbel lastnik podjetja, saj se poslovni prostor nahaja v 

pritličju druţinske hiše. Prostor bo potrebno nekoliko prenoviti in kupiti povsem novo 

pisarniško in strojno opremo ter vse skupaj opremiti. Preden bo podjetje začelo obratovati, 

mora lastnik poskrbeti za oblikovanje marketinškega plana in z oglaševanjem pričeti ţe pred 

otvoritvijo, saj bo le na ta način vzpodbudil zanimanje za podjetje in njegove storitve. Ena 

izmed pomembnejših oglaševalskih dejavnosti bosta izdelava in sprotno aţuriranje spletne 

strani podjetja. Na začetku bo spletna stran namenjena sami predstavitvi podjetja. Na njej 

bodo objavljeni osnovni podatki o podjetju in osebju podjetja, naslov elektronske pošte, preko 

katere bodo lahko interesenti postavljali vprašanja in preko katere bo lahko potekala pot 

informacij in sprotnega dogovarjanja o opravljanju storitev, prav tako bodo objavljeni podatki 

o storitvah in okvirne cene posameznih projektov. Spletna stran se bo sproti aţurirala in 

nadgrajevala, tako da bodo po določenem času na njen slikovno in besedno predstavljeni ţe 

dokončani projekti in projekti v izdelavi, doseţki podjetja, objavljene pa bodo tudi novice iz 

področja arhitekture. Interesenti bodo na spletni strani lahko našli različne povezave do 

Zakona o graditvi objektov, Zbornice za arhitekturo in prostor, Inţenirske zbornice Slovenije 

itd. Dodatne informacije in prospekte pa bodo dobili tudi v sprejemnem delu poslovnega 

prostora na sedeţu podjetja. Pod bodoče naloge podjetja bo spadalo svetovanje investitorjem 

o izboru vrste objekta, seveda si bo podjetje prizadevalo prepričati čim več investitorjev v 

gradnjo okolju in njim samim prijaznih objektov, kot so pasivne hiše in nizkoenergijske hiše, 

prav tako jim bosta projektanta pomagala in svetovala pri izbiranju izvajalca projekta. V 

podjetju bodo pridobili vse moţne informacije v zvezi z materiali, opremo, finančno pomočjo, 

gradbeništvom in arhitekturo. 

5.8.2 Izboljšava storitev in nove storitve 

Podjetje zaenkrat še ne razmišlja in ne načrtuje večjih izboljšav storitev. Projektanta si bosta 

ţe od začetka poslovanja prizadevala za kakovostno opravljene storitve, ki se bodo 

promovirale kar same, tako da večjih izboljšav pri izvajanju ne bo potrebnih. Nove manjše 

storitve se bodo postopoma dodajale k ţe obstoječim. Prav tako bosta redno spremljala in 

sledila trendom arhitekture, tako da bosta svoje storitve sproti nadgrajevala in prilagajala 

uvedenim novostim in različnim ţeljam investitorjev. Ravno zaradi sprotnega spremljanja 

novih trendov in smernic se bosta strokovno usposabljala in udeleţevala strokovnih 

seminarjev ter dodatnih izobraţevanj, kjer bosta dobila potrebne informacije. Prav tako bosta 

sproti nadgrajevala programsko opremo. Čez čas, ko bo podjetje imelo za seboj ţe večje 

število projektov in vedno večji dobiček, bosta projektanta začela razmišljati o lastnem 

investiranju v gradnjo manjšega naselja.  
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5.8.3 Sredstva, namenjena razvoju 

Naše podjetje vsaj za naslednjih pet let ne načrtuje kakšnih večjih razvojnih projektov. 

Projektanta bosta skušala redno spremljati trende v arhitekturi ter slediti razvoju novih 

načinov gradnje. Ravno zato bosta projektanta investirala največ v svoje znanje z 

udeleţevanjem na strokovnih seminarjih in dodatnih izobraţevanjih, saj sta najpomembnejša 

razvoj in rast podjetja, ki pa sta odvisna od njunih sposobnosti. Pridobljeno znanje pa bosta 

prenašala v svoje projekte in okolico.  

Preglednica 8: Sredstva, namenjena razvoju 

Stroški razvoja 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

Programska oprema 0 EUR 2.000 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 

Izobraţevanje 

zaposlenih 

600 EUR 1.200 EUR 1.400 EUR 1.400 EUR 1.400 EUR 

Za vlaganje v znanje in podobno bo podjetje na leto namenilo od šeststo do tisoč štiristo 

evrov. Kar se tiče nadgrajevanja opreme, bosta v drugem letu kupila novo grafično kartico za 

večjo grafično zmogljivost drugega računalnika, ta nakup bo stal pribliţno dva tisoč evrov. V 

tretjem letu pa bosta kupila nov specializiran program za fotorealistične renderje, ki ju bo stal 

okrog petsto evrov. Ta dva programa bosta olajšala in izboljšala njune storitve. Stroški 

sredstev, namenjenih razvoju, so prikazani v zgornji preglednici. 

5.8.4 Industrijska lastnina 

Podjetje bo uporabljalo svoj logotip, na katerem bo napis z imenom podjetja, vendar lastne 

blagovne znamke ne bo uvajalo. Oba projektanta imata opravljene strokovne izpite, ki so 

pogoj za opravljanje dejavnosti in jima omogočajo določene odgovornosti pri projektiranju. S 

tem sta dobila svojo šifro dejavnosti, ki označuje vrsto njunega dela in s tem vpis v Poslovni 

register Slovenije. Projektanta bosta pri svojem delo uporabljala samo licenčno programsko 

opremo. 

5.9 Splošni terminski plan 

S terminskim planom podjetja skušajo prikazati vsebinsko in časovno opredelitev aktivnosti, 

ki jih mora opraviti za dosego zadanih ciljev. V prvi fazi je potrebno napisati poslovni načrt, 

nato pa lahko novoustanovljeno podjetje preide v faze, skozi katere se bo moralo prebiti do 

samega začetka poslovanja podjetja. 
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AKTIVNOSTI maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj 2 3 4 5 6 

Priprava 

poslovnega 

načrta 

                  

Adaptacija 
poslovnih 

prostorov 

                  

Registracija 
podjetja 

                  

Pridobitev šifre 

dejavnosti 
                  

Zaposlitev 
delavca 

                  

Oglaševanje/ 

promocija 
                  

Oblikovanje in 
oglaševanje na 

spletni strani 

                  

Začetek 
poslovanja 

                  

Prejm, izvedba 

naročil 
                  

Odlivi sredstev                   
Prilivi sredstev                   

Slika 8: Terminski načrt aktivnosti podjetja Atelje Future, d. o. o. 

 

V sliki 8 je pregledno prikazan terminski načrt za bodoče podjetje od same priprave 

poslovnega načrt do prvih prejemov in izvedb naročil ter prvih odlivov in prilivov sredstev. 

5.10 Kritična tveganja in problemi 

Predvidevanje kritičnih tveganj in problemov podjetja je eno izmed ključnih sestavnih delov 

poslovnega načrta. Namen tega poglavja je pridobiti čim več informacij, katere nato 

analiziramo in preučimo. S pomočjo ocene analiz se podjetja laţe izognejo moţnim 

tveganjem in problemom ali pa vsaj zmanjšajo njihov vpliv na poslovanje podjetja. Vendar pa 

zaradi vedno spreminjajoče se politike in ekonomije podjetja vseh dogodkov ne morejo 

predvideti, zato ostane določena mera tveganja poslovanja vedno prisotna. 

5.10.1 Makro raven 

Trenutno predstavlja na makro ravni najaktualnejše in najnevarnejše tveganje gospodarska 

kriza. Svet, vključno s Slovenijo, se nahaja v obdobju recesije, propadov podjetij, odpuščanja 

ljudi, brezposelnosti, plačilne nesposobnosti, prebivalstvu se zmanjšuje kupna moč, torej v 

obdobju vsesplošne krize gospodarstva. Zaenkrat sta si nekoliko opomogli le Nemčija in 

Francija, ostale drţave pa se še vedno soočajo s posledicami gospodarskega padca. Sama 

podjetja na tveganja na tej ravni nimajo vpliva, še teţe pa jih predvidijo. Vendar pa 

gospodarstveniki predvidevajo, da se bodo ţe to leto začele spremembe, vsaj na področju 

zaposlovanja in gospodarske rasti tako doma kot tudi v Evropi, in da v srednjeročni 

prihodnosti ne bo več prišlo do ponovne krize. Gospodarska kriza pa je vpliva tudi na 

nepremičnine. Ponudba je narasla, povpraševanje pa padlo, niţale so se tudi cene. Vendar so 
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do danes cene ponovno zrasle in trg nepremičnin se je stabiliziral, še posebej na našem 

območju, kot smo pisali ţe v prejšnjih poglavjih.  

Prav tako mora podjetje pozorno spremljati in se hitro odzivat na spremembe zakonodaje, 

predpise v gradbenem sektorju, vendar nekih sprememb, ki bi drastično vplivale na 

poslovanje našega podjetja, tukaj ne vidimo. 

V primeru naravnih katastrof, poţarov, potresov bo podjetje uveljavljalo zavarovalne premije. 

Prav tako bo podjetje poslovni prostor dobro zavarovalo proti vlomilcem, večje vsote denarja 

se ne bodo hranile v podjetju, majhni zneski pa se bodo redno shranjevali v sef. 

Podjetje Atelje Future, d. o. o., večjih sprememb na makro ravni podjetja v srednjeročni 

prihodnosti ne pričakuje in kljub trajajoči krizi ne predvideva upada povpraševanja po svojih 

storitvah. 

5.10.2 Mikro raven 

Moţni problemi na mikro ravni podjetja so kratkoročno gledano bolj pomembni, zato je 

moţna tveganja potrebno natančno analizirati in poiskati najboljše rešitve. Ker bo podjetje 

novoustanovljeno, je neinformiranost kupcev o ponudbi, storitvah in prepoznavnosti podjetja 

prvi problem, ki se lahko pojavi. Tukaj ima pomembno vlogo pravilno zastavljena trţenjska 

strategija. Še posebej nevarna so nam podjetja z montaţnimi stavbami, pri katerih investitorji 

ne potrebujejo arhitekta za projektiranje. Zato bo podjetje ponujalo visoko kakovostne 

storitve, ki jih bodo neprestano izboljševali in dopolnjevali obstoječo ponudbo. Za 

prepoznavnost bodo poskrbeli z raznovrstnim trţenjskim komuniciranjem, najbolje pa se bodo 

storitve podjetja oziroma končni izdelki oglaševali kar sami. Podjetje bo usmerjeno k 

nenehnemu spremljanju in upoštevanju trendov in potreb kupcev ter k prehitevanju 

konkurence, saj se bomo le tako izognili tveganju poslovanja in prodaje. Projektanta se bosta 

kadrovskim tveganjem skušala izogniti, tako da bosta redno hodila na strokovne seminarje in 

dodatna izobraţevanja iz stroke. Prav tako je za naše podjetje pomembno, da se izogne 

kakršnimkoli oviram glede delovanja telekomunikacijskih naprav, računalnikov in strojne 

opreme. Zato bo podjetje poskrbelo za redno vzdrţevanje te omenjene opreme, prav tako 

bosta oba projektanta usposobljena za pravilno ravnanje, dodatno pa bo vgrajen kakovostni 

varnostni sistem. Še zadnjo nevarnost, ki jo vidi podjetje, so stroški podjetja, ki bi presegali 

načrtovane. V primeru nepričakovanih izdatkov ali kakršnihkoli nepričakovanih okoliščin, ki 

jih predhodno ni moč načrtovati, bo podjetje imelo poseben račun za nujne primere in se bo 

uporabil samo v primeru, če bodo stroški presegali načrtovane ali pa bo prišlo do 

nenačrtovanih okoliščin. 
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5.11 Finančni načrt 

Priprava finančnih načrtov je pomembna predvsem za podjetnika oz. bodočega investitorja, 

saj na podlagi končnih izkazov poskuša avtor poslovnega načrta s finančnimi podatki in 

rezultati argumentirati upravičenost poslovne ideje in smiselnost za njeno uresničitev. V 

preglednicah 9, 10 in 11 med prilogami je prikazan predračun izkaza uspeha, bilance stanja in 

izkaza finančnih tokov za obdobje petih let. 

5.11.1 Predračun izkaza uspeha 

Izkaz uspeha oz. izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je prikazan 

poslovni izid za obračunsko obdobje, za katero je sestavljen. Izkaz uspeha nam kaţe prihodke 

in odhodke podjetja ter njuno razliko v določenem obdobju kakor tudi doseţeni dobiček na 

osnovi načrtovanih prodanih količin in cen storitev ter stroškov, ki pri tem nastajajo.  

Predvideni izkaz uspeha je izdelan na podlagi trţnih podatkov, s pomočjo katerih smo lahko 

predvideli obseg prodaje in stroškov za prvih pet let poslovanja. Cene storitev našega podjetja 

so določene s pomočjo programa Arhigram, Zbornice za arhitekturo in prostor. Ta program je 

namenjen vsem arhitektom, saj je točno določena spodnja in zgornja meja cen arhitekturnih 

storitev.  

Preglednica 9: Predračun izkaza poslovnega izida (v EUR) 

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

Prihodki iz poslovanja 68.848 EUR 80.494 EUR 98.837 EUR 121.830 EUR 151.454 EUR 

Proizvajalni stroški 15.719 EUR 15.696 EUR 15.703 EUR 21.673 EUR 21.708 EUR 

Amortizacija 1.566 EUR 2.566 EUR 1.916 EUR 916 EUR 666 EUR 

Kosmati dobiček iz prodaje 51.563 EUR 62.232 EUR 81.218 EUR 99.241 EUR 129.080 EUR 

Stroški prodaje 3.482 EUR 3.053 EUR 3.350 EUR 3.350 EUR 3.567 EUR 

Stroški uprave 28.455 EUR 29.051 EUR 29.259 EUR 35.277 EUR 35.280 EUR 

Dobiček iz poslovanja 19.626 EUR 30.128 EUR 48.609 EUR 60.614 EUR 90.233 EUR 

Prihodki iz financiranja 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Odhodki iz financiranja 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Dobiček iz rednega delovanja 19.626 EUR 30.128 EUR 48.609 EUR 60.614 EUR 90.233 EUR 

Izredni prihodki 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Izredni odhodki 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Dobiček pred davki 19.626 EUR 30.128 EUR 48.609 EUR 60.614 EUR 90.233 EUR 

Davek od dohodka  3.925 EUR 6.026 EUR 9.722 EUR 12.123 EUR 18.047 EUR 

Čisti dobiček 15.701 EUR 24.102 EUR 38.887 EUR 48.491 EUR 72.186 EUR 

Viri prihodkov iz poslovanja so izrisi PGD in PZI projektov, svetovanje oziroma idejne 

rešitve ter oblikovanje interierjev. Prihodki v prvem letu poslovanja znašajo 68.848 evrov. 

Odhodke v podjetju pa predstavljajo proizvajalni stroški, amortizacija ter stroški uprave in 

prodaje. Odhodki v prvem letu skupaj znašajo 49.222 evrov. Podjetje bo ţe v prvem letu 

poslovanja doseglo dobiček iz poslovanja v višini 19.626 evrov in 15.701 evrov čistega 

dobička. Skozi vsa leta se bo zaradi povečanja obsega naročil storitev in zmanjševanja 

stroškov dobiček povečeval. Prav tako je v izkazu uspeha razvidno, da so prihodki iz 
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poslovanja višji od odhodkov, kar pa pomeni, da podjetje v nobenem letu ne bo poslovalo 

negativno oziroma z izgubo. 

Ostali podatki o poslovnem uspehu se nahajajo v prilogi 8, kjer je bolj podrobno razloţen 

izkaz poslovnega izida za prvo leto poslovanja. 

5.11.2 Predračun bilance stanja 

Bilanca stanja je temeljni izkaz, v katerem je prikazano stanje sredstev in obveznosti do virov 

sredstev za poslovno leto, običajno na koncu leta. V našem primeru za prvih pet let. Bilanca 

stanja je prav tako dvostranski računovodski izkaz, v katerem je na levi strani prikazano stanje 

sredstev, na desni strani pa v enakem znesku stanje obveznosti do virov sredstev. Z 

analiziranjem bilance pridemo do informacij o finančnem poloţaju podjetja. 

Pri pripravi bilance stanja za podjetje Atelje Future, d. o. o., smo predpostavili, da se bo 

poslovanje iz leta v leto večalo. Podjetje se bo financiralo z lastnimi sredstvi in se ne bo 

zadolţevalo. Čeprav so dejavnosti našega podjetja storitve, kjer ponavadi ni odloga plačila, ne 

smemo izključiti, da lahko nekateri kupci poravnajo obveznost z zamikom, vendar od njih  

pričakujemo, da jih bodo poravnali v dogovorjenem  roku ali z le manjšim zamikom, ki pa ne 

bo vplival na likvidnost poslovanja podjetja. V primeru nelikvidnosti pa bo podjetje najelo 

kratkoročni kredit, a po sedanjih izračunih to ne bo potrebno. 
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Preglednica 10: Predračun bilance stanja (v EUR) 

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

Sredstva 33.201 EUR 59.803 EUR 108.690 EUR 157.181 EUR 249.367 EUR 

Sredstva (razen denarja) 23.764 EUR 32.998 EUR 36.582 EUR 35.666 EUR 60.000 EUR 

Neopredmetena sredstva 0 EUR 1.000 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 

Opredmetena osnovna sredstva 3.564 EUR 1.998 EUR 1.332 EUR 666 EUR 20.000 EUR 

Finančne naloţbe 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10.000 EUR 

Terjatve iz poslovanja 20.200 EUR 30.000 EUR 35.000 EUR 35.000 EUR 30.000 EUR 

Zaloge materiala/ trgovskega 

blaga 

0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Zaloge proizvodov  0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Denar 9.437 EUR 26.805 EUR 72.108 EUR 121.515 EUR 189.367 EUR 

Obveznosti do virov sredstev 33.201 EUR 59.803 EUR 108.690 EUR 157.181 EUR 249.367 EUR 

Kapital 25.701 EUR 49.803 EUR 88.6 90 EUR 137.181 EUR 209.367 EUR 

Osnovni kapital 10.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR 

Zadrţani dobiček 15.701 EUR 39.803 EUR 78.690 EUR 127.181 EUR 199.367 EUR 

Dolg 7.500 EUR 10.000 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR 40.000 EUR 

Obveznosti iz financiranja 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Obveznosti iz poslovanja 7.500 EUR 10.000 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR 40.000 EUR 

Ustanovitveni kapital podjetja bo znašal 10.000 evrov. S tem bo podjetje izpolnilo zakonsko 

določen pogoj Zakona o gospodarskih druţbah, ki določa znesek za ustanovitev druţbe z 

omejeno odgovornostjo. Ta denar bo namenjen za pričetek obratovanja podjetja in nakup 

osnovne opreme. Vsa sredstva podjetja, razen denarja konec prvega poslovnega leta, znašajo 

23.764 evrov, konec petega leta poslovanja pa 60.000 evrov. Obveznosti do virov sredstev so 

ob koncu prvega leta znašale 33.201 evrov in so se do konca petega poslovnega leta zvišale na 

249.367 evrov, isto se je zgodilo s celotnimi sredstvi. Vrednost kapitala se je s 25.701 evra 

konec prvega leta povzpela na 209.367 evrov konec petega leta poslovanja. Obveznosti iz 

poslovanja pa so se s 7.500 evrov prvega leta poslovanja povzdignile na 40.000 evrov konec 

petega leta poslovanja. Omeniti je potrebno, da opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 

opremo in nakup avtomobila konec petega leta, neopredmetena pa programsko opremo v 

drugem in tretjem letu poslovanja. 

Bilanca stanja je bolj podrobno razloţena za prvo leto v prilogi 7.  

5.11.3 Predračun izkaza finančnih tokov 

Je temeljni računovodski izkaz, v katerem se prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev v 

določenem obračunskem obdobju. Izkaz finančnega izida je poročilo o prilivih in odlivih, o 

tem, kako podjetje pridobiva in porablja denarna sredstva ter kakšno je stanje teh sredstev na 

začetku in na koncu obdobja. Na podlagi teh informacij se lahko ugotovijo razlogi za 

povečanje ali zmanjšanje denarnih sredstev v obračunskem obdobju. 
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Preglednica 11: Predračun izkaza finančnih tokov (v EUR) 

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

Denar konec obdobja 9.437 EUR 26.805 EUR 72.108 EUR 121.515 EUR 189.367 EUR 

Čisti dobiček 0 EUR 24.102 EUR 38.887 EUR 48.491 EUR 72.186 EUR 

Amortizacija 0 EUR 2.566 EUR 1.916 EUR 916 EUR 666 EUR 

Povečanje dolga 0 EUR 2.500 EUR 10.000 EUR 0 EUR 20.000 EUR 

Povečanje kapitala (brez 

dobička) 

0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Povečanje sredstev (brez 

denarja) 

0 EUR 9.234 EUR 3.584 EUR - 916 EUR 24.334 EUR 

Denarni tok 0 EUR 19.934 EUR 47.219 EUR 48.491 EUR 68.518 EUR 

Zaradi števila naročil in prihodkov iz poslovanja ţe ob začetku poslovanja bo podjetje ţe v 

drugem letu doseglo pozitivni denarni tok. Podjetje bo financirano iz lastniškega kapitala in bi 

samo v primeru nelikvidnosti vzelo kratkoročni bančni kredit. Vendar pa lahko iz zgornje 

tabele razberemo, da je denarni tok skozi celotno obdobje pozitiven, torej je podjetje vseskozi 

likvidno. 

5.11.4 Davčni status 

Podjetje se bo registriralo kot druţba z omejeno odgovornostjo in se tako zavezalo za plačilo 

davka na dohodek, prav tako bo podjetje zavezanec za davek na dodano vrednost.   

5.11.5 Kontrola stroškov 

Za kontrolo stroškov bo skrbel menedţer podjetja v sodelovanju z računovodskim servisom. 

Prav tako bo pri kontroli in zmanjševanju stroškov pomagal tudi zaposleni. Menedţer in 

zaposleni bosta skrbela za stroškovno učinkovitost in preverjala upravičenost prodajnih, 

proizvajalnih ter upravnih stroškov. Podjetje se bo zavzemalo za varčevanje in racionalno 

obnašanje ter sprotni nadzor tam, kjer bo to moţno. Seveda se projektanta zavedata, da 

racionalno poslovanje ne sme vplivati na kakovost storitev. V primeru, da stroški ne bodo 

upravičeni, bo njuna naloga, da poiščeta in odpravita vzroke za to. 

5.11.6 Kazalci uspešnosti poslovanja 

Najpomembnejši kazalec uspešnosti poslovanja je doseţeni dobiček. Podjetje Atelje Future,  

d. o. o., bo imelo v prvem letu 19.626 evrov dobička iz poslovanja, ki se bo zaradi vedno 

večje prepoznavnosti podjetja in večanja obsega njegovih storitev skozi petletno obdobje višal 

in v petem letu dosegel vrednost 90.233 evrov. 

Drugi kazalec uspešnosti poslovanja je kazalec ROA  donosnost sredstev, in je izračunana 

kot razmerje med čistim dobičkom in povprečnimi sredstvi v obdobju. Pokaţe nam, koliko 

dobička oziroma izgube je podjetje doseglo na vsakih 100 evrov vloţenih sredstev. V prvem 
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poslovnem letu naj bi ta kazalec dosegel vrednost 0,47, kar pomeni, da bo podjetje za vsakih 

100 evrov vloţenih sredstev doseglo 47 evrov dobička. 

Naslednji kazalec je ROE  donosnost kapitala, in je izračunan kot razmerje med čistim 

dobičkom in povprečnim kapitalom brez dobička tekočega leta. Kazalec prikazuje, koliko 

dobička podjetje proizvede na vsakih 100 evrov vloţenega kapitala. Na začetku poslovanja 

ima kazalec vrednost 1,57, potem pa začne rahlo padati, saj se kapital podjetja vedno bolj 

mnoţi, dobiček pa se ne deli oz. izplačuje. 

ROS  stopnja donosa na prihodke oz. donosnost prodaje pa nam predstavlja razmerje med 

čistim dobičkom in prihodki od prodaje. Pove nam, koliko dobička ustvari podjetje na vsakih 

100 evrov prodaje. V prvem letu ima kazalec vrednost 0,23 in do petega leta doseţe vrednost 

0,48 zaradi večanja dobička in obsega prodaje. 

 

Slika 9: Stopnje donosov 

 

Na sliki 9 je grafično prikazano gibanje posameznih kazalcev donosnosti. S slike je razvidno, 

da se vsi kazalci skozi petletno obdobje poslovanja gibljejo pozitivno. 
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6 SKLEP 

Z diplomsko nalogo smo skušali na najbolj avtentičen način prikazati ustanovitev novega 

podjetja ter opredeliti vse pomembne predpostavke, ki so za to ključnega pomena. Glavni 

namen tega dela je predstaviti idejo o podjetju, ki se bo ukvarjalo s projektiranjem in 

inţeniringom arhitekturnih storitev, drugi namen pa je bil prikazati smiselno in rentabilno 

investicijo v novoustanovljeno podjetje. 

 V diplomskem delu smo pripravili poslovni načrt za novoustanovljeno podjetje. Pri tem smo 

za realne ocene bodočega podjetja v kalkulacijah uporabili in upoštevali samo resnične in s 

tem realne podatke. Tako sta nam vsebina poslovnega načrta in pomembne finančne 

projekcije pokazale, da bi podjetje poslovalo z vedno večjim dobičkom. Podjetje Atelje 

Future, d. o. o., bi pozitiven poslovni izid doseglo ţe v prvem letu poslovanja, kar v tem letu 

kaţejo tudi pozitivno naraščajoči kazalci donosnosti sredstev (ROA), kapital (ROE) in 

prodaje (ROS), v petem letu pa bi doseglo ţe 72.186 evrov čistega dobička po davkih. Tako 

lahko s pomočjo projekcij vidimo, da bo podjetje perspektivno in bo kljub svoji majhnosti 

dosegalo izjemne rezultate ter da bo investicija v podjetje Atelje Future, d. o. o., donosna. Te 

rezultate pa bo podjetje dosegalo le s kvalitetnimi storitvami, inovativnostjo ter z razvijanjem 

konkurenčnih prednosti pred ostalimi podjetji. 

Med pisanjem poslovnega načrta pa smo ugotovili, da je poslovna ideja za trg arhitekturnih 

storitev izredno zanimiva, saj je raziskava trga pokazala, da sicer na trgu obstajajo ponudniki 

posameznih storitev, ki jih bo nudilo naše podjetje, vendar je zelo malo tistih, ki bi ponujali 

projektiranje energetsko varnih, pasivnih in nizkoenergetskih stavb, za katere pa se bo naše 

podjetje specializiralo. Kot vemo, pa projektiranje tovrstnih storitev vzpodbujata tudi drţava 

in svet. 

Na podlagi prikazanega lahko sklenemo, da je investiranje v novoustanovljeno podjetje 

ekonomsko upravičeno, realno in izvedljivo, saj bi prinašala uresničitev ideje visoke donose 

ob nizkem tveganju. Menim, da lahko podjetje Atelje Future, d. o. o., v primeru realizacije 

dosega izjemne rezulatate in postane eno izmed vodilnih in kakovostnejših podjetij na tem 

področju. 
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Priloga  1 

 

 
 

TLORIS IN LOGOTIP PODJETJA ATELJE FUTURE, d. o. o. 

 

Slika 1: Tloris podjetja Atelje Future, d. o. o. 

 

 

 

Slika 2: Logotip podjetja Atelje Future, d. o. o. 
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OSNOVNI PODATKI PODJETJA IN ZEMLJEVID LOKACIJE PODJETJA 

 

 

Osnovni podatki podjetja 

Atelje Future, Podjetje za projektiranje in inţeniring, d. o. o. 

Tovarniška ulica 16 

2310 Slovenska Bistrica 

Matična številka: dodeljena ob registraciji 

Davčna številka: dodeljena ob registraciji 

 

 

Slika 3: Zemljevid Slovenske Bistrice 
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TABELI POMEMBNEJŠIH POSTAVK KONKURENČNIH PODJETIJ 

Preglednica 1: Pomembnejše postavke konkurenčnega podjetja Ideaal d.o.o. 

Postavke/obdobje LETO 2010 LETO 2009 

SREDSTVA 291.461 EUR 209.189 EUR 

DOLGOROČNA SREDSTVA 77.721 EUR 36.522 EUR 

KRATKOROČNA 

SREDSTVA 

213.740 EUR 172.667 EUR 

KAPITAL 85.580 EUR 68.158 EUR 

ČISTI POSLOVNI IZID 

POSLOVNEGA LETA 

17.422 EUR 16.724 EUR 

KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI 

205.881 EUR 141.031 EUR 

ČISTI PRIHODKI OD 

PRODAJE 

392.398 EUR 371.532 EUR 

Vir: Ajpes, 2011 

 

Preglednica 2: Pomembnejše postavke konkurenčnega podjetja Erigo, d. o. o. 

Postavke/obdobje LETO 2010 LETO 2009 

SREDSTVA 3.758.461 EUR 3.817.182 EUR 

DOLGOROČNA SREDSTVA 9.227 EUR 8.868 EUR 

KRATKOROČNA 

SREDSTVA 

3.736.009 EUR 3.783.203 EUR 

KAPITAL 165.598 EUR 117.629 EUR 

ČISTI POSLOVNI IZID 

POSLOVNEGA LETA 

47.968 EUR 26.834 EUR 

KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI 

554.076 EUR 882.137 EUR 

ČISTI PRIHODKI OD 

PRODAJE 

858.379 EUR 406.635 EUR 

Vir: Ajpes 2011 
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TABELE PRIHODKOV IN STROŠKOV PODJETJA 

 

Preglednica 3: Prihodki podjetja Atelje Future, d. o. o., po storitvah 

Vrsta storitve 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

PGD 43.008 EUR 50.176 EUR 65.175 EUR 69.740 EUR 88.896 EUR 

PZI 23.890 EUR 28.668 EUR 31.712 EUR 49.190 EUR 59.258 EUR 

Svetovanja oz. idejne 

rešitve 

1.950 EUR 1.650 EUR 1.950 EUR 1.500 EUR 1.500 EUR 

Oblikovanje interierjev 0 EUR 0 EUR 0 EUR 1.400 EUR 1.800 EUR 

SKUPAJ 68.848 EUR 80.494 EUR 98.837 EUR 121.830 EUR 151.454 EUR 

 

Preglednica 4: Fiksni stroški podjetja Atelje Future, d. o. o. 

Fiksni stroški 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

Plača direktorja 20.500 EUR 20.500 EUR 20.500 EUR 26.500 EUR 26.500 EUR 

Plača delavca 14.500 EUR 14.500 EUR 14.500 EUR 20.500 EUR 20.500 EUR 

Računovodstvo 2.160 EUR 2.160 EUR 2.160 EUR 2.160 EUR 2.160 EUR 

Zavarovanje 550 EUR 550 EUR 550 EUR 550 EUR 550 EUR 

Najemnina 4400 EUR 4400 EUR 4400 EUR 4400 EUR 4400 EUR 

Komunala (odvoz smeti+ voda) 183 EUR 182 EUR 190 EUR 174 EUR 181 EUR 

Telefon, internet 245 EUR 241 EUR 249 EUR 267 EUR 270 EUR 

Energija 783 EUR 758 EUR 759 EUR 782 EUR 754 EUR 

Elektrika 253 EUR 256 EUR 254 EUR 217 EUR 273 EUR 

Amortizacija 1.566 EUR 2.566 EUR 1.916EUR 916 EUR 666 EUR 

SKUPAJ 45.140 EUR 46.113 EUR 45.478EUR 56.466EUR 56.254EUR 

 

Preglednica 5: Variabilni stroški podjetja Atelje Future, d. o. o. 

Variabilni stroški 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

Oglaševanje 2.773 EUR 2.053 EUR 1.850 EUR 1.850 EUR 1.567 EUR 

Izobraţevanje zaposlenih 600 EUR 1.200 EUR 1.400 EUR 1.400 EUR 1.400 EUR 

Pisarniški in drugi material 709 EUR 1.000 EUR 1.500 EUR 1.500 EUR 2.000 EUR 

SKUPAJ 4.082 EUR 4.253EUR 4.750 EUR 4.750 EUR 4.967 EUR 

 

Preglednica 6: Amortizacija podjetja Atelje Future, d. o. o. 

Amortizacija 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Amortizacijska 

stopnja 

Pisarniška 

oprema 

1.953 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20% 

Strojna 

oprema 

1.377 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20% 

Računalniška 

oprema 

1.800 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 50% 

Programska 

oprema 

0 EUR 2.000 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 50% 

Osebni avto 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20.000 

EUR 

20% 
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STROŠKI ZAVAROVANJA PODJETJA ATELJE FUTURE, d. o. o. 

 

STROŠKI ZAVAROVANJA 

Podjetje se bo zavarovalo pri zavarovalnici Generali. Po posvetovanju z zavarovalniškim 

agentom se je podjetje odločilo za paket Podjetnik. Zavarovalni paket vključuje 

(http://www.generali.si/poslovna-zavarovanja/paket-podjetnik.html) : 

- Vsebino v proizvodnih, prodajnih in drugih prostorih podjetja; opremo, zaloge, stvari 

zaposlenih, 

- Zgradbo, kjer se opravlja dejavnost podjetja, 

- Obratovalni zastoj, 

- Odgovornost iz dejavnosti, 

- Proizvajalčevo odgovornost za škodo, ki jo povzročijo proizvodi podjetja, 

- Dodatno zavarovanje elektronskih in električnih naprav ter aparatov, 

- Poţar, 

- Elementarne nevarnosti, 

- Izliv vode, 

- Škodo na električnih in elektronskih napravah, 

- Zavarovanje stekla. 

Letni stroški zavarovanja bodo znašali 550 evrov z ţe upoštevanimi popusti in 6,5 % davkom 

na zavarovalne posle. 
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STROŠKI OGLAŠEVANJA IN CENIK PODJETJA ATELJE FUTURE, d. o. o. 

DELO IN DOM 

- Delo in dom je najbolj priljubljen slovenski vodnik za urejanje domačega in delovnega 

okolja. Tedenska priloga Dela in Slovenskih novic, ki izide vsako sredo, je z izbranimi 

in strokovno obdelanimi temami s področja gradnje, opreme in obnove ter skrbi za vrt 

in ţivali postala nepogrešljiv del marsikaterega gospodinjstva 

(http://www.deloindom.si/o-nas). Menim, da je revija pogosto brana, nekateri bralci 

takšne revije shranjujejo in jih čez čas ponovno prelistajo, zato bosta projektanta prvi 

oglas oddala teden pred odprtjem podjetja in prvi teden obratovanja. Kasneje pa bosta 

oglas oddajala na vsake pol leta.  

 

Cena enega oglasa: barvni oglas, dimenzije 203 x 30 mm + 5 mm (1/8 strani)= 600,00 

EUR+ 20% ddv= 720,00 EUR 

LETAKI 

- Podjetje bo letake dalo v izdelavo podjetju PrintCarrier.com, in sicer 1000 komadov. 

Razdelili jih bodo teden dni pred otvoritvijo. Kasneje pa se bodo takšnega oglaševanja 

lotili dvakrat letno. Letak bo dimenzije A5, 14,8 cm x 21,0 cm iz 70 g sijajnega 

papirja.  

Cena za 1000 kosov: 53,00 EUR+ 20 % ddv= 63,6 EUR 

REKLAMNI PANOJI 

- Reklamne panoje bo podjetje izdelalo samo, saj ima ustrezno strojno opremo, plotter. 

Po dogovoru jih bo izobesilo v lokalno okolico in izven nje. 

OGLAŠEVANJE NA RADIu 

- Podjetje bo oddalo oglas na Radio Rogla, ki je prav tako lokalni radio. Vendar njegova 

slišnost sega od Trojan do Maribora, Ptuja, Obsotelja in do Kozjanskega, število 

prebivalcev na območju slišnosti pa je 235.000. Podjetje namera na omenjenem 

mediju oglaševati en teden pred odprtjem in en teden po odprtju podjetja. Kasneje pa 

se bosta tega medija posluţevala za oglaševanje o novostih in privabljanje novih 

strank. 

Cena oglasa: enoglasni oglas s podlago, trajajoč 15 sekund, 3-krat na dan, 10 dni ( 5 

dni pred in 5 dni po odprtju)= 405 EUR+ 20 % DDV= 486 EUR 

 

 

 

http://www.deloindom.si/o-nas
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OGLAŠEVANJE NA SPLETU 

 

- Podjetje bo pred odprtjem izdelalo svoj profil na spletni strani Facebook in Twitter, saj 

sta omenjeni strani aktualni med vsemi generacijami uporabnikov, oglaševanje pa je 

zastonj. 

- Prav tako bo podjetje izdelalo lastno spletno stran, ki se bo reklamirala med predhodno 

omenjenimi mediji. Na spletni strani bodo objavljene vse informacije glede podjetja, 

dejavnosti oziroma storitev in pomembnejše povezave. Spletno stran bosta sproti 

obnavljala in nadgrajevala. Kasneje bo na strani moţno najti vse ţe opravljene 

storitve, tipske hiše, modele stavb itd. 

 

 CENIK 

Cenik podjetja Atelje Future, d. o. o., bo sestavljen po enotnih predpisih Zbornice za 

arhitekturo in prostor s pomočjo programa Arhigram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 7 

 
 

BILANCA STANJA ZA PRVO LETO POSLOVANJA 

Preglednica 7: Bilanca stanja za prvo leto poslovanja (v EUR) 

 SREDSTVA 33.201 EUR 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 3.564 EUR 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 

0 EUR 

1. Neopredmetena sredstva  0 EUR 

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 EUR 

II. Opredmetena osnovna sredstva 3. 564 EUR 

III.  Naloţbene nepremičnine 0 EUR 

IV. Dolgoročne finančne naloţbe 0 EUR 

1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil 0 EUR 

2. Dolgoročna posojila 0 EUR 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 EUR 

VI. Odloţene terjatve za davek  0 EUR 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 20.200 EUR 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 EUR 

II. Zaloge  0 EUR 

III. Kratkoročne finančne naloţbe 0 EUR 

1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil 0 EUR 

2. Kratkoročna posojila 0 EUR 

IV.  Krtakoročne poslovne terjatve 20.200 EUR 

V.  Denarna sredstva 9.437 EUR 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 EUR 

 Zabilančna sredstva 0 EUR 

   

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 33.201 EUR 

A. KAPITAL 25.701 EUR 

I. Vpoklicani kapital 10.000 EUR 

1. Osnovni kapital 10.000 EUR 

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 EUR 

II. Kapitalske rezerve 0 EUR 

III. Rezerve iz dobička 0 EUR 

IV. Preseţek iz prevrednotenja 0 EUR 

V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/ izguba) 0 EUR 

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/ čista izguba 

poslovnega leta) 

15.701 EUR 

B.  REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

0 EUR 

1. Rezervacije 0 EUR 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 EUR 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 EUR 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 EUR 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 EUR 

III. Odloţene obveznosti za davek 0 EUR 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 7.500 EUR 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 EUR 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 EUR 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 7.500 EUR 

D.  KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 EUR 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PRVO LETO POSLOVANJA 

Preglednica 8: Izkaz poslovnega izida za prvo leto poslovanja (v EUR) 

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 68.848 EUR 

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

0 EUR 

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 

STORITVE 

0 EUR 

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotevalnimi 

poslovnimi prihodki) 

0 EUR 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 12.656 EUR 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala 

1.745 EUR 

b) Stroški storitev 10.911 EUR 

6. Stroški dela 35.000 EUR 

a) Stroški plač 30.000 EUR 

č) Drugi stroški dela 5.000 EUR 

7.  Odpisi vrednosti 1.566 EUR 

a) Amortizacija 1.566 EUR 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 

in opredmetenih osnovnih sredstvih 

0 EUR 

c) Prevrednostovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 EUR 

8. Drugi poslovni odhodki 0 EUR 

9. Finančni prihodki iz deleţev 0 EUR 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0 EUR 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 EUR 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naloţb 0 EUR 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 EUR 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 EUR 

15. DRUGI PRIHODKI 0 EUR 

16. DRUGI ODHODKI 0 EUR 

17. DAVEK IZ DOBIČKA 3.925 EUR 

18. ODLOŢENI DAVKI 0 EUR 

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

(ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA 

OBDOBJA) 

15.701 EUR 

20. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA 0 EUR 

21. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 0 EUR 

22. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 0 EUR 

24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 0 EUR 

25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 15.701 EUR 
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STRUKTURA ODHODKOV PODJETJA 

Preglednica 9: Skupaj stroški odhodkov (v %) 

ODHODKI 1. LETO 

 

2. LETO 

 

3. LETO 

 

4. LETO 

 

5. LETO 

 

Skupaj stroški 

storitev 

9,4% 8,4% 7,3% 6% 5% 

Amortizacija 1,3% 2% 1,3% 0,5% 0,3% 

Skupaj stroški 

prodaje 

3% 2,4% 2,3% 1,8% 1,7% 

Odhodki 

financiranja 

0% 0% 0% 0% 0% 

Davek na 

dobiček 

3,4% 4,7% 6,6% 6,6% 8,5% 

Skupaj stroški 

materiala 

1,5% 1,6% 1,7% 1,4% 1,4% 

Skupaj stroški 

dela 

30% 27,3% 23,8% 25,8% 22,2% 

Skupaj 

proizvajalni 

stroški 

13,5% 12,2% 10,7% 11,9% 10,2% 

Skupaj stroški 

uprave 

24,4% 22,6% 19,9% 19,4% 16,6% 

Izredni 

odhodki 

0% 0% 0% 0% 0% 

Čisti dobiček 13,5% 18,8% 26,4% 26,6% 34,1% 

SKUPAJ 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Slika 4: Struktura odhodkov (v %) 
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STRUKTURA PRIHODKOV PODJETJA 

Preglednica 10: Skupaj stroški prihodkov (v %) 

PRIHODKI 1. LETO 2. LETO 3. LETO 4. LETO 

PGD 62,5% 62,3% 66% 58,7% 

PZI 34,7% 35,6% 32% 39,1% 

Svetovanje oz. 

idejne rešitve 

2,8% 2,1% 2% 0,1% 

Oblikovanje 

interierov 

0% 0% 0% 1,2% 

SKUPAJ 100% 100% 100% 100% 

 

 

Slika 5: Struktura prihodkov (v %) 
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GRAFIČNI PRIKAZ ČISTEGA DOBIČKA PODJETJA 

 

 Slika 6: Prikaz ocene čistega dobička (v EUR) 

 

 



 

 
 

 

 


