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 POVZETEK 

Poslovni načrt je dokument, s katerim podjetnik preveri uspešnost novega posla in načrtuje, 

kako bo uresničil svojo vizijo ter cilje. Diplomska naloga obravnava poslovni načrt za 

podjetje, ki se bo ukvarjalo s cvetličarsko dejavnostjo. Teoretični del vsebuje razlago o tem, 

kaj poslovni načrt je, kdaj ga pišemo in kakšna je njegova struktura. Drugi, empirični, del pa 

predstavlja konkreten poslovni načrt, katerega glavna dejavnost je cvetličarstvo in darilni 

butik. Predstavljeni so vizija, poslanstvo in cilji podjetja. V nadaljevanju je opisano tudi 

delovanje ter analiza konkurence in trga, ki je temeljila na lastni raziskavi. Predstavljene so 

tudi strategije poslovanja, zaposleni in finančni načrt podjetja.  

Ključne besede: poslovni načrt, ustanovitev podjetja, cvetličarna, aranžiranje, finančni plan. 

SUMMARY 

A business plan is written document that describes in detail how a new business is going to 

achieve its goals. The dissertation thesis deals with a business plan for a new florist company. 

The empirical part includes theoretical definition of what business plan is, when do we write 

it and how does its structure look like. The empirical part includes a concrete business plan 

for the company which will deal with floriculture and arrangement. The following is a flexible 

plan which project our product and services, market analysis, strategy, company and 

management summery and financial plan.  

Keywords: business plan, florist company, flowers, arrangement, financial plan. 

UDK: 005.511(043.2) 
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1 UVOD  

V diplomski nalogi bomo izdelali in predstavili poslovni načrt za podjetje, ki se bo ukvarjalo s 

cvetličarstvom in z aranžiranjem. Skozi poslovni načrt bomo prikazali lastnosti, kako mora 

poslovni načrt izgledati, opisali izdelke in storitve, s katerimi se bo naše podjetje ukvarjalo, in 

pripravili raziskavo trga ter konkurence, ki bo temeljila na lastni raziskavi.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Živimo v času, v katerem se vedno bolj spopadamo s problemom pomanjkanja delovnih mest. 

Podjetja, ki zaposlujejo, pa mnogokrat med svoje kadre iščejo ljudi z večletnimi izkušnjami, s 

starostnimi in z ostalimi omejitvami. S tega stališča in želje po neodvisnosti, redni službi ter 

izzivih se vse več ljudi zateka k ustanovitvi lastnega podjetja. Spet drugi pa si kljub morebitni 

dobri ideji o izdelku ali storitvi zaradi strahu pred neuspehom, ne upajo uresničiti svojih sanj. 

Za ljudi, ki se odločijo in podajo na lastno podjetniško pot, pa je potrebno, da svoje zamisli 

pretvorijo v poslovni načrt, saj tako ustanovitev in delovanje novega podjetja lažje načrtujejo. 

Glas (1999a, 5–6) pravi, da je poslovni načrt kot poslovni »zemljevid«, ki kaže pot, kako naj 

bi prišli od razmišljanja o poslu do dejanskega uspešnega posla, do podjetja, ki bo poslovalo 

uspešno in omogočilo primerno življenjsko raven. Dobra priprava poslovnega načrta lahko 

pomaga, da se izognemo številnim tipičnim napakam novopečenih podjetnikov, ki jih 

povzročajo težave zaradi pomanjkanja izkušenj. Glas (2005, 41) navaja, da podjetnik, ki še 

nima veliko izkušenj s posli, potrebuje poslovni načrt predvsem zato, da bo ocenil, ali ima 

poslovno zamisel, s katero lahko uspe. Brez takšne ocene je mogoče, da ga občutek lastne 

uspešnosti, vara. 

Sutton (2012, 24) navaja, da je za snovanje idealnega poslovnega načrta potreben skupek vseh 

poslovnih dejavnikov (stroškov, izdelkov, storitev, zaposlenih idr.) in vsega zunaj podjetja 

(konkurence, tržnih smernic, političnih sil idr.). Namreč veliko podjetnikov namenja 

preveliko pozornost notranjim dejavnikom, prezre pa zunanje. Uspešen poslovni načrt mora 

vsebovati cilje, jasno opredeljene strategije in ukrepe za primer, da se podjetju zgodi najboljše 

ali najslabše. 

V diplomski nalogi se bomo ukvarjali s poslovnim načrtom za novo podjetje, ki se bo 

ukvarjalo s prodajo rezanega in sobnega cvetja, z aranžiranjem ter darilno ponudbo. V občini 

Štore, kjer se planira odprtje omenjene cvetličarne, še ni takšne ponudbe, kar nam daje veliko 

prednost pred okoliško konkurenco. Storitve bodo opravljene kakovostno in po ugodni ceni, 

kar nam bo ustvarilo dobro ime ter dodatno promocijo.  
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1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je s pomočjo dobro izdelanega poslovnega načrta in raziskave 

analize trga ter konkurence dobiti odgovor o smislu ustanavljanja lastnega podjetja, ki bi 

delovalo kot trgovina na drobno v cvetličarnah.  

Cilji diplomske naloge so naslednji: 

 predstaviti in raziskati dejavnost podjetja; 

 preučiti strokovno literaturo s področja podjetništva; 

 opredeliti ciljne trge; 

 s pomočjo analize ugotoviti prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti novonastalega 

podjetja; 

 preučiti konkurenco; 

 preučiti marketinške strategije in raziskati ukrepe za večjo uspešnost podjetja; 

 izdelati finančni načrt za obdobje prihodnjih treh let; 

 oceniti kritična tveganja. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Diplomska naloga bo sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega dela. 

Prvi, teoretični, del bo temeljil na osnovi prebrane literature in pridobljenega znanja s 

področja podjetništva, managementa in trženja. Na podlagi strokovne literature bomo 

predstavili proces izdelave poslovnega načrta. 

V drugem delu pa bomo izdelali poslovni načrt, ki bo vseboval raziskavo trga in SPIN 

analizo. Podatke za analizo trga bomo pridobili z anketo, katero bomo razdelili med 

potencialne uporabnike naših storitev. Za raziskavo je predviden kombiniran tip vprašalnika. 

Predvidevamo, da bomo v analizo vključili približno 130 anket. Te bomo razdelili med 

prebivalce občine Štore in okolice. Vprašalniki bodo posredovani tudi nekaterim podjetjem 

izbrane občine, katerim bi lahko ponudili svoje storitve. V anketi bomo poskušali pridobiti 

čim več informacij o tem, ali bi bili potencialni uporabniki zainteresirani za storitve in izdelke 

našega podjetja, kakšne so njihove potrebe, kako pogosto bi se posluževali naših storitev, kaj 

v dosedanji tržni ponudbi pogrešajo. Zbrane informacije in podatke bomo predstavili opisno 

in grafično. 

  



 

 3  

 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

V opravljenem anketiranju bomo od potencialnih uporabnikov poskušali pridobiti čim več 

informacij o tem, ali si v svoji občini želijo imeti trgovino s cvetjem, ob kakšnih priložnostih 

se poslužujejo omenjenih storitev, kaj v primerjavi z ostalimi konkurenti pogrešajo na trgu. 

Predpostavljamo, da: 

 Kljub nasičenosti trga bližnjih krajev s ponudniki cvetja in cvetličarskih storitev 

potencialni kupci menijo, da bi bila cvetličarna v njihovem kraju potrebna.  

 Se kupci največkrat odločajo za obisk cvetličarn, ki so blizu njihovega doma. 

 Lokalna podjetja podpirajo lokalne ponudnike in bodo tako z veseljem sodelovala.  

 Je glede na različen trend obiska težko določiti nabavo določenih vrst cvetja, kar lahko 

privede do velike količine kala. 

 Je najboljše propagandno sredstvo zadovoljen kupec, ki svoje zadovoljstvo in priporočila 

zaupa drugim potencialnim strankam. 

Omejitve, ki se lahko pojavijo, so lahko predvsem premajhen vzorec anketirancev, tako ne bi 

dobili tistega pravilnega povprečja, ki je potreben za natančno analizo.  
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2 POSLOVNI NAČRT 

Poslovni načrt je pisni dokument, v katerem bodoči podjetnik predstavi svoje razumevanje 

posla in podjetniške ideje, o kateri razmišlja.  

2.1 Podjetniški proces 

Podjetništvo je proces, v katerem podjetniki iščejo in kombinirajo proizvodne dejavnike, tako 

da realizirajo donosne priložnosti ter s tem prispevajo k razvoju gospodarstva in družbe. Te 

lahko sistematično prikažemo v sliki 1 (Plut in Plut 1995, 16): 

 

Slika 1: Podjetniški proces 

Vir: Plut in Plut 1995, 16. 

a) Podjetnik oz. podjetniška skupina 

Podjetnik oz. podjetniška skupina mora biti kvalitetna. Imeti morajo znanje, zrelost, 

izkušnje, poznati trg in imeti dobo premišljeno strategijo prodora na trg. 

b) Podjetniška priložnost oz. ideja 

Je ključni element podjetniškega procesa. Raziskave kažejo, da problem ni v 

pomanjkanju idej, ampak v realiziranju le-teh. Dobra ideja ni isto kot dobra podjetniška 

priložnost. Dobra podjetniška priložnost je namreč tista, za katero podjetnik ugotovi, da 

je donosna in uresničljiva. Za uspeh podjetnika je pomembno tudi znanje o podjetništvu 

in pripravi poslovnega načrta. 

c) Potrebna sredstva in ljudje 

So tretji element v podjetniškem procesu, ki jih je potrebno imeti za izpeljavo podjetniške 

priložnosti. Če je podjetnik poiskal dobro podjetniško priložnost, je velika verjetnost, da 

bo pritegnil potrebna sredstva in ljudi za financiranje podjetja. Podjetniki vedo, da lahko 

uspejo in dosežejo poslovne ter osebne cilje, ne da bi bili lastniki vsega premoženja in 

sredstev. Pomemben del podjetniškega procesa je iskanje potrebnih zunanjih 

strokovnjakov – bankirjev, računovodij, pravnikov in drugih svetovalcev. 

VHOD
PODJETNIŠKI 

PROCES
IZHOD

a) Podjetnik oz. podjetniška skupina

b) Podjetniška priložnost oz. ideja

c) Potrebna sredstva in ljudje

Učinki 

podjetniškega 

procesa
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V podjetniškem procesu  podjetnik oz. podjetniška skupina izbere med množico idej donosno 

in uresničljivo priložnost. Za uresničitev te priložnosti zbere vse potrebne vire, to je ljudi ter 

poslovna in finančna sredstva (Plut in Plut 1995, 17–18). 

2.2 Kaj je poslovni načrt? 

Plut in Plut (1995, 18) pravita, da je poslovni načrt instrument, s katerim podjetnik načrtuje 

svojo podjetniško aktivnost od ideje do končnega rezultata. Poslovni načrt je način 

sistematičnega opredeljevanja celotne podjetniške aktivnosti. Je operativno orodje, ki nam 

pomaga pri opravljanju podjetniške dejavnosti in tudi sredstvo medsebojne podjetniške 

komunikacije ter oblika seznanjanja drugih s podjetniško dejavnostjo. Z njim ugotavljamo 

pravne, finančne in delovne sposobnosti. Omogoča preizkus alternativnih podjetniških 

zamisli, različnih strategij in taktik, ki zmanjšujejo stroške ter tveganost podjetniških 

odločitev. Mora biti kratek, realističen in usmerjen v prihodnost. Obsegati mora vse bistvene 

elemente, ki morajo biti na kratko opisani v povzetku. 

2.3 Kdaj pišemo poslovni načrt? 

Poslovni načrt pišemo predvsem zato, da predhodno ugotovimo, v kolikšni meri nam bo 

uspelo realizirati določno idejo, ki jo imamo za razvoj določenega izdelka ali storitve. Pokaže 

nam, ali se nam podajanje v določen posel sploh finančno splača, ali je bolje idejo o lastnem 

podjetništvu ukiniti. Namenjen je tudi za predstavitev naše zamisli investitorjem in bankam, z 

namenom pridobitve finančnim sredstev (Sutton 2012, 23–27). 

2.4 Zakaj pišemo poslovni načrt? 

Poslovni načrt pišemo iz upanja v uspeh poslovne zamisli. Poslovni načrt je namenjen 

predvsem podjetnikom, ki še nimajo veliko izkušenj s posli, da lahko ocenijo, ali imajo 

poslovno zamisel, s katero lahko uspejo. S pripravo poslovnega načrta izvemo, ali smo dobro 

preučili poslovno zamisel in preverimo, ali je vredno vložiti vanjo svoj čas, kapital. Poslovni 

načrt pripravimo tudi z vidika pridobivanja kapitala, ki ga predložimo bankam ali drugim 

ustanovam, pomaga pa nam tudi pri iskanju investitorjev, poslovnih partnerjev (Glas 2005, 

41–42). 

2.5 Kakšen je dober poslovni načrt? 

Sutton (2012, 23–27) pravi, da mora dober poslovni načrt vsebovati odgovore na ključna 

vprašanja: kdo, kaj, kdaj, zakaj in kje? Odgovori nanje namreč podjetniku povedo, kako bo 

uresničil svojo zamisel. Uspešen poslovni načrt mora vsebovati cilje, jasno opredeljene 

strategije in ukrepe za primer, da se podjetju zgodi najboljše ali najslabše. Dober poslovni 
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načrt pomaga ugotoviti, kaj potrebujemo za uspeh (od delovne sile do kapitala ter določitve 

kraja poslovanja in oglaševanja). Pomagati nam mora raziskati možnosti razvoja in uspeha, 

zagotoviti okvir za poslanstvo, cilje in ključne strategije podjetja. Je izhodišče za pogovore s 

tretjimi osebami. 

Glas (2005, 44) navaja, da mora poslovni načrt zaradi različnih skupin, ki se zanimajo zanj 

(podjetnik/podjetniška skupina, kupci izdelkov/storitev, investitorji), združiti izrazito tržno 

naravnanost (koristi za kupce oz. uporabnike) s finančnimi obeti (za vlagatelje) in pokazati 

podjetnikom, da bodo v poslu uživali. Prav tako pa mora predstaviti temeljne dejavnike, ki 

vplivajo na uspešen posel (osebje, priložnost, ozadje posla, tveganje in nagrade).  

2.6 Komu je poslovni načrt namenjen? 

Sutton (2012, 35–37) pravi, da poslovni načrt potrebujemo zato, da raziščemo možnosti 

poslovanja in ugotovimo, kako bomo prišli od začetne točke do cilja. Uspešen poslovni načrt 

pomaga oblikovati najprimernejše poslovne strategije in prepričati kupce, stranke ter 

sodelavce. Načrt je priložnost, da se tudi drugi prepričajo v možnost uspeha nove poslovne 

zamisli in strategije. Če poslovni načrt izdelujemo za pridobitev sredstev, je potrebno, da le-ta 

vsebuje informacije, ki jih potrebujejo (npr. banke, poslovni angeli, delničarji), da naredijo 

natančno oceno stanja in tveganja. 

Glas (2005, 41) navaja, da so poslovni načrti nastali zaradi vlagateljev, posameznikov ali 

organizacij in njihove potrebe po tem, da bi spoznali primerne možnosti naložbe. Sprejeli jih 

niso samo posamezniki, ampak tudi poslovne banke, skladi za financiranje malega 

gospodarstva in tudi sama podjetja, ko se lotijo pomembnega posla. 

 

Slika 2: Kdo je zainteresiran za poslovni načrt? 

Vir: Glas 2005, 43. 
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2.7 Struktura poslovnega načrta 

Poslovni načrt je najpomembnejši dokument, ki ga podjetnik pripravi za preverjanje vseh 

elementov bodočega podjetja. Pomembno je, da se podjetnik drži jasne in razmeroma 

tradicionalne oblike poslovnega načrta, saj znajo vsa odstopanja od standardnih struktur 

vzbuditi nezaupanje pri osebah, katerim je sekundarno tudi namenjen (bančniki, investitorji 

…). Napisan mora biti kratko in jedrnato ter obsegati bistvene informacije (Glas 2005, 40–

47). 

Temeljna struktura poslovnega načrta po Glasu (1999b, 42–43): 

1. Povzetek poslovnega načrta 

2. Panoga, podjetje in njegovi izdelki/storitve 

2.1. Panoga/dejavnost 

2.2. Podjetje 

2.3. Izdelek/storitev 

3. Raziskava in analiza trga 

3.1. Tržno področje (obseg trga) 

3.2. Analiza ciljnih kupcev 

3.3. Opis trga 

3.4. Konkurenca 

3.5. Napoved prodaje 

4. Razvoj in proizvodnja 

4.1. Razvoj izdelka/storitve in tehnologije 

4.2. Poslovna lokacija 

4.3. Proizvodnje operacije (potek proizvodnje) 

4.4. Načrt nabave surovin, delov in energije 

4.5. Potrebni poslovni (upravni, proizvodni, skladiščni) prostori 

4.6. Načrtovanje strojev in opreme 

4.7. Načrtovanje zaposlovanja in nagrajevanja zaposlenih 

5. Načrt trženja in prodaje 

5.1. Opredelitev poslanstva podjetja z vidika kupcev 

5.2. Oblikovanje cen 

5.3. Prodajna strategija (prodajne poti) 

5.4. Oglaševanje in drugi elementi promocije 

5.5. Podpora prodaji in poprodajne storitve 

6. Management, organizacija in lastništvo 

6.1. Management – sestava, zmožnosti, nagrajevanje 

6.2. Organizacija podjetja 

6.3. Lastniška struktura 

7. Finančne projekcije 
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7.1. Ekonomika dejavnosti/posla 

7.2. Otvoritvena (začetna) bilanca stanja 

7.3. Finančne projekcije za naslednjih 3–5 let 

7.4. Prag rentabilnosti in finančni kazalci 

7.5. Načrt ukrepanja v izrednih okoliščinah 

8. Ocene tveganja in problemov 

8.1. Splošni problemi in tveganja 

8.2. Posebni, za posel značilni, problemi in tveganja 

9. Terminski načrt  
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3 POSLOVNI NAČRT PODJETJA 

Poslovni načrt je dokument, ki ga zapiše podjetnik pred pričetkom nekega novega posla in/ali 

pred ustanovitvijo novega podjetja. S poslovnim načrtom podjetnik predvidi prednosti in 

slabosti, vpletenih v posel znotraj podjetja, ter predvidi možne priložnosti in nevarnosti na 

trgu, na katerega se podaja. S poslovnim načrtom določi potek posla in vseh z njim povezanih 

aktivnosti za tri ali pet let v naprej (Vidic idr. 2008, 8). 

3.1 Povzetek 

V nadaljevanju je predstavljen poslovni načrt za cvetličarno, ki se bo nahajala v mestu Štore. 

Delovala bo kot družba z omejeno odgovornostjo. V ponudbi bo imela rezano cvetje, šopke, 

nasade, lončnice in cvetlične lončke ter darilno ponudbo. Nudila bo storitve aranžiranja in 

dekoracije raznih poslovnih ter drugih prostorov. Stranke se bodo lahko odločile tudi za 

storitve urejanja grobov, svetovanja o urejanju okolice in se udeležile naših delavnic. S 

pomočjo lastne raziskave smo analizirali trg in konkurenco ter ugotovili, da naše 

predpostavke, ki smo jih predvidevali, držijo. Kljub veliki konkurenci v okoliških krajih 

potencialni kupci menijo, da bi bila cvetličarna v njihovem kraju zelo dobrodošla in bi se 

zaradi bližine doma zelo radi odločali za nakup v naši cvetličarni. Odločili smo se, da bomo 

podjetje sprva oglaševali le preko socialnih omrežij. Veliko nam bo pomenilo, če bodo 

stranke zadovoljne z našimi storitvami ter nas tako predlagale tudi svojim znancem in 

prijateljem. Posluževali se bomo tudi oglaševanja od ust do ust. Izdelali smo tudi natančen 

finančni plan, v katerem smo ugotovili, da bomo sicer prvo leto, kljub visokemu dobičku, 

zaradi velikega vlaganja poslovali z izgubo, v naslednjih letih pa nam bosta prodaja in 

dobiček lepo naraščala.  

3.1.1 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo cvetličarne je s pestro izbiro cvetja, darilnega programa in odličnih aranžerskih 

storitev doseči popolno zadovoljstvo kupcev. Želja je, da se bodo kupci k nam radi vračali in 

o nas širili dober glas.  

Vizija podjetja je prepoznavnost podjetja po uslužnosti, drugačnosti in osebnim pristopom, s 

katerim bomo pustiti prepoznaven pečat.  

3.1.2 Cilji podjetja 

Cilji podjetja so vsakoletna rast prometa in dobička, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo 

strank, vedno večja prepoznavnost ter obiskanost cvetličarne zaradi dobrih mnenj in 

priporočil. V prihodnjih letih je cilj naše znanje širiti tudi na druge, z izvajanjem raznih 

tečajev, delavnic. 
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3.1.3 Strategija podjetja 

Primarni razlog, zaradi katerega se je podjetje odločilo, da bo odprlo svoja vrata v Štorah, je 

dobra lokacija in šibka konkurenca. Gre za kraj, ki se zadnje čase precej razvija, ima močna 

podjetja, ki so zelo lokalno usmerjena – radi podprejo nove na trgu. Pričakujemo prav 

sodelovanje z lokalnimi podjetji in s prebivalci, katerim sedaj ne bo potrebno hoditi v 

okoliške kraje, da bi lahko koristili cvetličarske storitve.  

3.2 Panoga, podjetje in njegove storitve 

Floristika oz. cvetličarstvo je veda o cvetju, ki opisuje nego in skrb za cvetje ter nam navaja, 

kako moramo z njim ravnati. Ustvarjanje različnih izdelkov oz. kreacij iz cvetja in dodatkov, 

pa imenujemo aranžiranje. S cvetličarskimi izdelki se ljudje srečujemo vsakodnevno in nas na 

nek način spremljajo pri vsakem večjem pomembnem dogodku v življenju (rojstvo, poroka, 

smrt).  

Delo cvetličarja je zelo raznoliko in zavzema veliko različnih znanj ter spretnosti. Kot v vsaki 

drugi panogi tudi v cvetličarstvu obstajajo določene modne smernice, ki se jim morajo 

cvetličarji nenehno prilagajati, saj se hitro spreminjajo. V Evropi obstajata dve organizaciji, ki 

floristom narekujeta modne trende. To sta Europian floral & lifstyle products asociation 

(EFSA) in Nizozemska cvetličarska zbornica (Flower Council Holland). V Sloveniji za 

poučevanje modnih trendov na področju floristike skrbi predvsem Biotehniški center Naklo, 

ki organizira razne delavnice oz. tečaje in prireja floristične dogodke, ki narekujejo trende na 

omenjenem področju. Na njihove dogodke povabijo uspešne tuje floriste in organizirajo 

cvetličarske izzive.  

Cvetličarstvo je v Sloveniji že dolgo razvito. Sprva se je na trgu pojavilo malo cvetličarn, ki 

so ponujale omejeno izbiro rezanega cvetja. Ljudje so se za nakup cvetja odločali predvsem 

ob pomembnih življenjskih dogodkih. Slog in stil aranžmajev je bil izjemno preprost. Kasneje 

pa so se na trgu pojavili novi ponudniki, ki so s seboj prinesli nove stile, pestrejšo izbiro 

cvetja in raznovrstnost aranžmajev. V primerjavi z drugimi državami (Avstrija, Nemčija, 

Nizozemska, Skandinavske države) v Sloveniji nimamo veleprodajne tržnice s cvetjem, zato 

so cvetličarji odvisni od ponudbe grosistov. Ponudba grosistov na trgu je dobra, med njimi 

vlada velika konkurenca.  

Cvetličarstvo v zadnjem času prehaja skozi različna obdobja nihanja rasti. Krivci za nihanja 

so predvsem nelojalna konkurenca, ki posledično niža cene ostalim cvetličarjem ter vpliv 

prodaje cvetja in aranžmajev v začasnih prodajalnah (ki imajo floristično ponudbo le za čas 

praznikov, kot so 1. november, 8. marec, valentinovo). Veliko konkurenco predstavljajo 

predvsem Hofer, Lidl, Interspar, Tuš, Mercator in razni bencinski servisi, ki ogrožajo obstoj 

cvetličarstva, saj si kot giganti na trgu izborijo nizke cene ter si tako ustvarijo dodaten denarni 
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tok. Nimajo interesa ustvarjati dodatne vrednosti izdelkov. Cvetje, ki ga prodajajo, je pogosto 

slabše kakovosti, saj niso podučeni, kako je treba z njim ravnati.  

3.2.1 Opis in načrt ustanovitve podjetja 

Podjetje Orhidea bo pričelo delovati januarja 2019. Registracija podjetja bo izvedena preko 

vstopne točke VEM. Pravna oblika podjetja bo družba z omejeno odgovornostjo – d. o. o. To 

pomeni, da je d. o. o. pravna oseba in je samostojni nosilec pravic in obveznosti ter za 

prevzete obveznosti jamči le do višine lastnega premoženja.  

Za ustanovitev lastne cvetličarne je potrebno izpolnjevati nekatere podpogoje, in sicer glede 

izobrazbe. Ker direktor v našem primeru nima ustrezne izobrazbe, se lahko odloči za 

prekvalifikacijo oz. lahko v svoj team zaposli cvetličarja, ki potrebno izobrazbo že ima.  

Za začetek našega poslovanja potrebujemo: 

 izbiro statusne oblike, določitev dejavnosti, sedeža in ime firme; 

 soglasje lastnika objekta, kjer bomo registrirali podjetje (saj nismo lastnik objekta, zato je 

od oktobra 2013 dalje za registracijo podjetja na naslovu, ki ni v lasti podjetja, potrebno 

pridobiti dovoljenje lastnika objekta); 

 akt o ustanovitvi (sklenitev na obrazcu VEM, vsebine ni mogoče spreminjati); 

 elektronsko knjigo sklepov; 

 pridobitev digitalnega podpisa (sklenili ga bomo pri podjetju Halcom); 

 začasni poslovni račun, na katerega bomo položili ustanovni kapital (začasni poslovni 

račun se nato s sklepom o registraciji na banki spremeni v poslovni račun); 

 soglasje notarja; 

 vpis gospodarske družbe v sodni register; 

 odprtje transakcijskega računa pri izbrani poslovni banki. 

Za ustanovitev podjetja potrebujemo 28.959,10 EUR, kar zajema: 

 ustanovitveni kapital v višini 7.500 EUR; 

 najem dolgoročnega posojila pri Novi Ljubljanski banki v višini 20.000 EUR z 3,55 % 

nespremenljivo obrestno mero in dobo odplačevanja 60 mesecev; 

 stroški odobritve kredita – 340 EUR; 

 notarske storitve v vrednosti – 146,25 EUR; 

 NLB poslovni paket – celoviti  – 19,50 EUR/mesečno (paket že ima vključen NLB 

Proklik za plačevanje preko interneta); 

 Halcom digitalni podpis za nemoteno uporabo strani (edavki – FURS, Ajpes ...) – 28,85 

EUR/leto. 
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3.2.2 Opis storitev 

Cvetličarna bo imela v ponudbi sveže rezano cvetje in zelenje, ki je potrebno za aranžiranje 

ter izdelavo šopkov. 

V stalni ponudbi rezanega cvetja bo mogoče kupiti vrtnice, gerbere, marjetke, flaminge 

(Anthurium), nageljne (enocvetne in mnogocvetne). V sezonski ponudbi bomo ponujali tudi 

tulipane, sončnice, ranunkulo, strelicije, lilije, čebulnice (Alium), frezije, Leucospermum, 

božje drevce (Ilex). 

Prav tako pa v ponudbi ne smejo manjkati t. i. polnila, ki se uporabljajo za zapolnitev in 

končni izgled šopkov ter aranžiranje. To pa so šlajer (Gypsofila), trava (Steelgras in navadna), 

ščitovka (Aspidistra), praprot, zeleni turški nagelj (Green trick) in kokosov list.  

Po predhodnem dogovoru bo mogoče naročiti tudi ostalo rezano cvetje, ki pa je bolj 

občutljivo in manj obstojno, kot so npr. afriška vrtnica, stebelna orhideja, strelicija ... Sicer 

tega cvetja v redni ponudbi ne bo, saj bi zaradi svoje občutljivosti lahko imeli preveliko 

odpada. 

Cvetličarna bo ponujala tudi lončnice oz. sobne rastline. Te bodo kupcem omogočale 

dekoracijo svojega doma in pričarale prijetno vzdušje. V ponudbi bodo tako cvetoče kot 

zelene sobne rastline. 

Cvetoče sobne rastline, ki bodo v ponudbi, bodo orhideje (različnih vrst), kalanhoje (velike in 

male), vijolice (Santpaulia), flamingovci (Antrhurium), bromelije, guzmanije, vriseje, 

heliconije, Spatiphyllumi, Tillandsije (velika in mala), kale (Zantedescia), gerbere, trobentice 

(sezonsko), božične zvezde (sezonsko).  

Ponujali bomo tudi zelene sobne rastline. V ponudbi bodo zamije, fikusi, dracene, hawortije 

(male in velike), slonove noge (Yucca), succulente, sansiverije (pletene in navadne), noline, 

kaktusi in družinske sreče (Soleirolia). 

V ponudbi pa bodo prav tako cvetlični lončki za sobne rastline. Ti bodo različnih velikosti, 

barv in oblik. 

Za stranke, ki so v pomanjkanju s časom, ali za tiste, ki mogoče nimajo prave ideje, bomo v 

ponudbi imeli tudi že v naprej pripravljene cvetlične in druge aranžmaje ter nekaj aranžiranih 

sobnih rastlin v kombinaciji s cvetličnimi lončki. 

Svoj asortiman bomo razširili tudi z darilno ponudbo, ki bo vsebovala različne čokolade 

slovenskih proizvajalcev, steklenice vina s posebno poslikavo (npr. letnico oz. napisi), vizitke, 

obeski darila za okrogle obletnice (predpasniki z napisi, majice z napisi, hudomušna darila) ... 
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Nekaj omenjenih izdelkov bo tako že v naprej aranžiranih na podlagi in tako pripravljenih za 

nakup. 

V ponudbi bodo tudi izdelki in storitve aranžiranja ob posebnih priložnostih (krst, obhajilo, 

poroka, pogreb), kjer se bomo trudili izpolniti vsako željo stranke in ji svetovati o primernem 

cvetju, predlagati, kako naj aranžiranje poteka ... 

Krst in obhajilo 

V ponudbi bomo imeli krstne sveče in krstne prtičke. Po želji stranke bomo s posebnim 

pisalom na krstno svečo napisali ime krščenca in datum oz. želeno besedilo ter jo ustrezno 

aranžirali. Ponujali bomo tudi aranžiranje prostorov. 

Poročna floristka 

Ker je to dan nepozabnih trenutkov in spominov je potrebno, da je le-ta dobro organiziran ter 

odraža želje bodoče neveste in ženina. Z njima bomo opravili informativni razgovor in 

poslušali njune želje ter svetovali glede na naše izkušnje. Skupaj bomo dodelali plan, kaj si 

želita in katere naše storitve bosta potrebovala. Določili bomo termine, želje glede cvetja, 

prilagodili barvo šopka in aranžmajev glede na obleko in tematiko poroke ter uredili ostale 

podrobnosti. Stranki bomo pripravili tudi okviren izračun naših storitev, ki pa ga bomo ob 

dogovoru prilagajali njunim naknadnim željam. 

Poročna floristka bo zajemala naslednje storitve: 

 izdelava poročnega šopka, 

 izdelava naprsnih šopkov za svate, 

 aranžiranje avtomobilov, 

 aranžiranje cerkve, 

 aranžiranje prostorov, 

 izdelavo namiznih aranžmajev. 

Maturantski šopki 

Šopek je namenjen plesalki na maturantskem plesu. Izdela se skladno s krojem in z barvo 

maturantske obleke. Maturantka se lahko odloči, ali ji naredimo takšnega, ki ga bo nosila na 

zapestju, ali takšnega, ki se nosi na nadlahti. 

Žalna floristka 

Naročnik si bo lahko ogledal katalog žalnih izdelkov, izbiro trenutnega cvetja in izrazil želje 

glede barve, vrste cvetja ter obliko žalnega aranžmaja oz. venca. Izbirali bodo lahko med 

žalnimi venci, žarnimi venci, žalnimi aranžmaji oz. ikebanami in žalnimi šopki oz. žalno 
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aranžiranim cvetom. Poleg žalnih izdelkov bodo stranke lahko pri nas naročile tudi pakete 

sveč, ki bodo lično aranžirani. 

 Paket nagrobnih sveč – paket sveč bo vseboval poljubno število nagrobnih sveč, ki bodo 

ustrezno aranžirane na podlagi in bodo na željo stranke imele napisan žalni napis ali 

pritrjeno žalno vizitko. Namesto klasičnih nagrobnih sveč bodo kupci lahko izbirali tudi 

med solarnimi nagrobnimi svečami, steklenimi nagrobnimi svečami z vosek vložki in 

elektronskimi svečami. 

 Aranžirana žalna vizitka – na podlagi aranžirana žalna vizitka, v katero bodo lahko 

naknadno vložili denar in ga predali pokojnikovim svojcem. 

 Žalno aranžiran cvet – cvet, ki je povit z žalnim trakom in ga udeleženci pogreba na 

koncu vržejo v grob, da se poslovijo od pokojnika. 

 Žalni šopek – je šopek, ki se položi na tla. Na željo stranke lahko ima pritrjen tudi žalni 

napis s poljubnim sporočilom. 

 Žarni venec – venec, v sredino katerega se postavi žara. Sestavljen iz poljubnega cvetja in 

zelenja. 

 Žalni venec – okrogli venec, v katerem sta cvetje in zelenje nanizana gosto skupaj, drug 

ob drugem, da dobimo obliko simetričnega kroga. Na željo stranke se lahko naredi tudi 

asimetrični okrogli venec, ki se ga s pomočjo aspidistrinih, palminih ali drugih listov v 

eno stran podaljša. 

Stranke se bodo lahko odločile in nas najele tudi za osnovno ali kompleksno urejanje grobov. 

Osnovno urejanje grobov bo zajemalo urejanje okolice, pletje, košnjo, redno zalivanje zelenja 

in osnovno čiščenje kamna. Kompleksnejša oskrba pa bo vsebovala nabavo novega peska in 

menjavo, nakup in prižiganje sveč, urejanje okolice, nasaditev rož. 

Nudili bomo tudi aranžiranje poslovnih prostorov in prireditev. Stranke pa nas bodo lahko 

najele tudi za svetovanje pri urejanju okolice hiš ali poslovnih prostorov.  

Ob posebnih praznikih (valentinovo, dan žena, materinski dan) bomo pripravili že v naprej 

pripravljena darila, v naprej aranžirane cvetove in nekaj že pripravljenih šopkov ter 

aranžiranih lončnic, da bodo lahko stranke z malo pomoči hitro in brez nepotrebnega čakanja 

opravile svoj nakup. Ne bomo pozabili niti na male nadobudneže, ki bodo želeli presenetiti 

svoje matere ob materinskem dnevu, zato bomo pripravili aranžirane trobentice oz. aranžirane 

cvetove in lončnice po nizkih cenah (npr. aranžirana trobentica 1,80 eur) ter tako približali 

dostopnost naših izdelkov tudi otrokom. 

Ob koncu šole bomo v ponudbo dodali kakšne posebne lončke za tople napitke s prijetnimi 

napisi za učiteljice. Ti bodo ustrezno aranžirani in pripravljeni na zahvalo ob uspešnem 

zaključku šolskega leta. 
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Ob dnevu spomina na mrtve želimo v našo ponudbo vključiti aranžmaje iz suhega cvetja v 

kombinaciji z umetnim/s svilenim cvetjem. Po predhodnem naročilu bomo izdelali 

prvonovembrske aranžmaje tudi iz svežega cvetja. 

 V prazničnem času (velika noč, božič) bomo v ponudbo vključili namizne, vratne in druge 

aranžmaje z ustrezno tematiko. 

3.2.3 Pravno-organizacijska oblika in lastništvo 

Naziv podjetja in kontaktni podatki: 

Orhidea, trgovina na drobno v cvetličarnah, d. o. o. 

Udarniška ulica, Štore 

Tel.: +386 (0)40 000000 – Tel: +386 (0)3 000000 

Email: cvetlicarna.orhidea@gmail.com 

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

Številka transakcijskega računa pri: 

Nova Ljubljanska banka, d. d. 

PE Celje: 00000-00000000 

Ustanovni kapital 7.500 EUR 

ID št. za DDV: SI 00000000 

Matična številka: 00000000 

Lastništvo: Tjaša Hochkraut (100 %) 

Direktor podjetja: Tjaša Hochkraut 

3.3 Raziskava in analiza trga 

Raziskava in analiza trga je eden najpomembnejših in najzahtevnejših delov poslovnega 

načrta, saj mora podjetnik predvideti dejavnosti na trgu, potrebe kupcev ter ugotoviti kaj, 

kako, koliko ter za koga proizvajati (Kovač 1990, 62). 

3.3.1 Tržno področje za cvetličarske storitve 

Naše podjetje namerava sprva poslovati le v kraju ustanovitve podjetja, mestu Štore. Če se bo 

skozi čas povpraševanje po naših storitvah in izdelkih povečevalo, bomo razmislili o razširitvi 

svoje ponudbe tudi v kakšen okoliški kraj, kjer omenjene ponudbe še ni veliko. 

3.3.2 Analiza in razlaga rezultatov ankete 

Z anketo smo želeli ugotoviti, ali si anketiranci želijo v svoji občini imeti trgovino s cvetjem, 

ob kakšnih priložnostih se poslužujejo omenjenih storitev, kaj si v primerjavi z ostalimi 

http://www.facebook.com/orhideacvetlicarna
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konkurenti želijo oz. pogrešajo na trgu, kateri dejavniki vplivajo na odločitev za nakup in kaj 

je strankam pomembno, ko se odločajo za nakup pri določeni trgovini. 

Odločili smo, da bomo raziskavo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, v katerem bomo 

anketirancem ponudili strukturiran tip vprašalnika. Poleg strukturiranega tipa smo uporabili še 

odprto vprašanje, s katerim smo želeli ugotoviti, kaj anketiranci najbolj pogrešajo v ponudbi 

ostalih cvetličarn.  

Ciljna populacija za vzorčenje so bili ljudje, ki prihajajo iz Občine Štore. Nekaj vprašalnikov 

pa smo razdelili tudi v Občini Celje in Šentjur. V vzorec je bilo zajetih 130 ljudi, od tega 90 

ljudi v Občini Štore (pri Mercator centru in okolici), 20 ljudi v Občini Celje (v mestnem 

jedru) in 20 ljudi v Občini Šentjur (v okolici nakupovalnih centrov). Anketiranje je potekalo v 

juniju 2018, od ponedeljka do sobote, med 8. in 18. uro. Anketiranje je potekalo tako, da smo 

ustavili mimoidoče in jih prosili za sodelovanje v naši anketi. Na posebni trdi podlagi smo jim 

razdelili anketne vprašalnike in nalivnike, da so lahko anketo izpolnili. Nekaterim ljudem smo 

pomagali z osebnim spraševanjem in odgovore vnesli v anketi vprašalnik (predvsem smo se 

tega poslužili pri starejši populaciji oz. ljudeh, ki so nas za to naprosili, saj s seboj niso imeli 

očal).  

Kot omenjeno, smo v vzorec vzeli 130 oseb, ki smo jih izbrali naključno med vsemi, ki so v 

času anketiranja bili pred Mercator centrom v Štorah in v bližnji okolici. Tukaj je bilo največ 

anketirancev, in sicer 90 ljudi. Za večje število anketirancev na tem območju smo se odločili 

namerno, saj prihajajo iz kraja, v katerem želimo odpreti našo cvetličarno in nas je podrobneje 

zanimalo o tem, kaj menijo o odprtju le-te. Ostale ankete smo razdelili v mestu Celje, kjer je 

mnogo cvetličarn, in v mestu Šentjur.  

Anketiranci se med seboj razlikujejo po spolu, starosti, zaposlitvenemu statusu in kraju 

bivanja. 

Struktura anketirancev glede na spol 

Kot prikazuje Slika 3, je bilo v vzorčenih 130 naključno izbranih ljudi, ki so se v času 

anketiranja odločili sodelovati z nami. Nekaj ljudi je sodelovanje v anketi zavrnilo, ker se jim 

je mudilo ali pa preprosto niso hoteli sodelovati. Število ljudi, ki so nas zavrnili, je bilo 24, od 

tega 14 moških in 10 žensk. Od 130 anketiranih, ki so bili pripravljeni sodelovati, je bilo 

61,54 % žensk in 38,46 % moških. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je za 

prvo polovico leta 2018 število moških in žensk v Občini Štore skoraj enakomerno 

porazdeljeno, saj tukaj prebiva 49,75 % žensk in 50,25 % moških.  
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Slika 3: Velikost in sestava vzorca 

Starostna struktura anketirancev 

S Slike 4 je razvidno, da smo v anketo vključili vse starostne razrede. Največ se jih je uvrstilo 

v starostni razred med 27 in 49 let, kar 31,54 %. Sledita jima razreda med 50 in 59 let (23,85 

%) in med 60 in 64 let (16,92 %). Ostali trije razredi so zastopani približno enako, in sicer 

anketiranci nad 65 let (10 %), 15–26 let (10,77 %) ter do 14 let (6,92 %).  

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v Občini Štore v prvem polletju 2018 

naslednja starostna razporeditev:  

 0–14 let = 593 ljudi, 

 15–26 let = 459 ljudi, 

 27–49 let = 1.321 ljudi, 

 50–59 let = 622 ljudi, 

 60–64 let = 316 ljudi, 

 Nad 65 let = 946 ljudi. 



 

 18  

 

 

Slika 4: Starostna struktura anketirancev 

Zaposlitveni status anketirancev 

S Slike 5 je razvidno, da je 51,54 % anketirancev zaposlenih, 16,92 % upokojencev, 11,54 % 

je dijakov ali študentov, 9,23 % je samozaposlenih, 4,62 % je nezaposlenih, 6,15 % 

anketirancev pa na vprašanje ni želelo odgovoriti. 

 

Slika 5: Zaposlitveni status 

Občina prebivališča anketirancev 

S Slike 6 je razvidno, da 66,15 % anketirancev prihaja iz Občine Štore, 16,15 % iz Občine 

Celje, 14,62 % iz Občine Šentjur in 3,85 % iz drugih občin (1,54 % iz Laškega in 2,31 % iz 

Vojnika). 
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Slika 6: Občina prebivališča 

Ponudba cvetja in aranžerskih storitev v okoliških cvetličarnah 

Anketirani potrošniki imajo o ponudbi cvetja in aranžerskih storitev v okoliških krajih dobro 

mnenje, saj jih kar 48,46 % meni, da je ponudba dobra, 34,62 % pa jih meni, da je ponudba 

cvetja in aranžerskih storitev v okolici odlična. 12,31 % anketirancev meni da je ponudba 

zadovoljiva, 4,62 % pa, da je slaba.  

 

Slika 7: Ponudba v okoliških cvetličarnah 

Pogostost obiska cvetličarn s strani anketirancev 

Največ anketirancev 49,23 % obišče cvetličarne večkrat na leto. Sledijo jim tisti, ki 

cvetličarne obiščejo 2–3-krat letno (28,46 %) in 2–3-krat mesečno (17,69 %). 4,62 % 
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anketirancev obišče cvetličarno enkrat tedensko. Nihče od anketiranih pa cvetličarne ne 

obišče večkrat tedensko ali pa je še nikoli ni obiskal.  

 

Slika 8: Pogostost obiskov cvetličarn 

Kje anketiranci najpogosteje kupujejo cvetje? 

Anketiranci največkrat kupujejo cvetje v najbližji cvetličarni (72,31 %) in v trgovskih centrih 

(60,00 %). Sledi jim nakup cvetja na tržnici (18,46 %) in v vrtnih centrih (16,15 %). 

Anketiranci pa se nikoli ne odločijo za nakup preko kataloške prodaje (70,77 %) ali nakup 

preko spleta (95,36 %). 

 

Slika 9: Kje anketiranci kupujejo cvetje? 
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Kakšno cvetje anketiranci najpogosteje kupujejo? 

Anketa je pokazala, da se potrošniki največkrat odločijo za nakup rezanega cvetja (53,08 %), 

sledita jim nakup že pripravljenih cvetnih/drugih aranžmajev (22,31 %) in nakup lončnic 

(18,46 %). V manjši meri se potrošniki odločajo za nakup suhega (3,85 %) in 

svilenega/umetnega cvetja (2,31 %). 

 

Slika 10: Najpogostejši nakup glede na vrsto cvetja 

Dejavniki, ki vplivajo na obisk in nakup 

Dejavniki, ki vplivajo pogosto vplivajo na odločitev za obisk in nakup cvetličarne, so 

prijaznost osebja, svetovanje pri nakupu, cena cvetja, kakovost cvetja, dodatna ponudba, 

raznolikost aranžmajev, bližina cvetličarne in parkirni prostor. Včasih pa na odločitev za 

obisk cvetličarne vpliva tudi delovni čas. 
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Slika 11: Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za obisk in nakup 

Priložnosti za nakup v cvetličarnah 

Največ anketirancev se za nakup v cvetličarni odloči ob praznikih (88,46 %), obletnicah 

(86,92 %) in rojstnih dnevih (83,85 %). Sledijo jim potrošniki, ki kupujejo cvetje ob obisku 

pokopališč (82,31 %) in ob pogrebih (78,46 %). Za nakupe se odločajo tudi ob porokah 

(75,38 %) in rojstvu otrok (50 %). Sledijo jim potrošniki, ki se odločijo za nakup, s katerim 

bodo  polepšali bivalni prostor (24,62 %), in nakup v svoje zadovoljstvo (12,31 %). Medtem 

ko se 3,08 % anketirancev za nakup v cvetličarnah odloči iz drugih razlogov. Pod drugo so 

anketiranci navedli, da se za obisk odločajo predvsem, ko želijo podariti cvetje ob zmenku, 

cvetje ali aranžiranje darila ob vselitvi v nov dom in cvetje v dar kot zahvala gostitelju.  

 

Slika 12: Priložnost za nakup 
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Kaj anketiranci naredijo z darilom, ki ga kupijo obdarovancu? 

Največ anketirancev se odloči, da darilo, ki ga želijo podariti, zavijejo/aranžirajo v cvetličarni. 

Takšnih je kar 60 %. Sledijo jim tisti, ki darilo podarijo v darilni vrečki (21,54 %) in tisti, ki 

ga zavijejo oz. aranžirajo sami (10,77 %). 7,69 % anketirancev podari darilo nearanžirano.  

 

Slika 13: Darilo za obdarovanca 

Odprtje cvetličarne v Štorah 

Anketirancem smo zastavili vprašanje, ali bi jim predstavilo veliko prednost, če bi se v Štorah 

odprla cvetličarna in jim po cvetje ter ostale storitve ne bi bilo potrebno hoditi v okoliške 

kraje. Kar 67,69 % ljudi je odgovorilo, da bi jim to predstavljalo veliko prednost, 16,92 % se 

jih ni moglo odločiti, 15,38 % pa to ne bi predstavljalo prednosti.  
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Slika 14: Prednost odprtja cvetličarne v Štorah 

Nakup v cvetličarni Štore 

Zanimalo nas je, koliko anketirancev bi se odločilo za nakup izdelkov in storitev v cvetličarni 

Štore. Za nakup bi se odločilo kar 70,77 % anketirancev, 15,38 % je bilo neodločenih, 13,85 

% pa se jih za nakup ne bi odločilo.  

 

Slika 15: Odločitev za nakup v cvetličarni v Štorah 

Želeni proizvodi in storitve 

Potrošniki bi v cvetličarni v Štorah najraje imeli rezano cvetje, že v naprej pripravljene šopke, 

žalne aranžmaje, ponudbo sveč in aranžiranja, sezonske aranžmaje ter darilno ponudbo. Prav 
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tako pa bi v ponudbo vključili izbiro cvetličnih lončkov, darila za okrogle obletnice, 

balkonsko cvetje, suho/umetno cvetje, aranžiranje avtomobilov in darilne bone. 

 

Slika 16: Želeni proizvodi in storitve 

Ponudba v ostalih cvetličarnah 

Naše anketirance smo povprašali tudi o tem, kaj pogrešajo v ponudbi ostalih cvetličarn. 

Odgovorili so, da pogrešajo predvsem svojevrsten način aranžiranja, ki bi darilu dodal neko 

osebno noto. Radi bi imeli tudi večjo izbiro voščilnic, predvsem pogrešajo ročno narejene. 

Nekaj anketirancev je navedlo, da v ponudbi pogrešajo možnost dostave naročenega na dom, 

pokopališče. V ponudbi pogrešajo tudi možnost urejanja grobov. Ena anketiranka je napisala, 

da v ponudbi cvetličarn pogreša tudi ponudbo za dan mučenikov (pravi, da za ženske praznike 

obstaja veliko opcij, ko pa ženska želi podariti nekaj v dar moškemu ob njegovem prazniku, v 

cvetličarnah še ni opazila primernega izdelka).  

Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za obisk določene cvetličarne 

Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na odločitev anketirancev za obisk določene cvetličarne 

je, da se le-ta nahaja v bližini njihovega doma (77,69 %). 75,38 % vprašanim je pomembno, 

kakšna je cena storitev in kakšna je izbira asortimana. Na obisk vplivajo tudi pretekle izkušnje 

(66,92 %), lokacija v nakupovalnem centru (63,08 %) in priporočila zadovoljnih strank (46,1 

%). Anketiranci bi se odločili za obisk cvetličarne tudi, če bi jim ta ponujala kakšne dodatne 

ugodnosti, ali zaradi pogostejšega oglaševanja na radiu in televiziji.  
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Slika 17: Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za obisk cvetličarne 

Pogosto oglaševanje in določene ugodnosti kot spodbuda k nakupu 

Anketirance smo povprašali tudi, ali bi jih pogostejše oglaševanje cvetja in ponudbe ter 

določene ugodnosti za stalne stranke spodbudile k nakupu v naši cvetličarni. Več kot 66 % jih 

je odgovorilo pritrdilno.  

 

Slika 18: Oglaševanje in dodatne ugodnosti 

Sodelovanje s podjetji 

V anketnem vprašalniku smo zastavili tudi vprašanje, na katerega so lahko odgovorili 

izključno lastniki podjetij. Takšnih je bilo v našem primeru 13 anketirancev. Spraševali smo 

jih, če bi bili pripravljeni sodelovati z našim podjetjem in kakšne storitve bi nam prepustili. 

61,54 % anketirancev bi nam omogočilo sodelovanje in nam prepustilo aranžiranje daril za 
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posebne priložnosti, poslovne partnerje; prav tako bi nam zaupali izdelavo šopkov za isti 

namen. Z nami bi sodelovali tudi, kadar bi potrebovali kakšne posebne usluge (žalni 

aranžmaji, cvetni aranžmaji za posebne priložnosti). Zaupali bi nam tudi aranžiranje prireditev 

in poslovnih prostorov.  

 

Slika 19: Sodelovanje s podjetji  

 

Slika 20: Storitve, ki bi jih opravljali za podjetja 

3.3.3 Analiza ciljnih kupcev 

S cvetličarski izdelki in storitvami se ljudje srečujemo vsakodnevno. Spremljajo nas na vsaki 

večji prelomnici našega življenja, zato se je naš cilj osredotočiti na vse starostne skupine. 
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Posebno skrb bomo namenili tudi okoliškim podjetjem, za katere bomo pripravili posebno 

ponudbo in jim tako ponudili svoje kakovostne storitve po privlačnih cenah. 

Kot smo ugotovili, bodo naši kupci na začetku ljudje iz bližnje okolice, saj ponudbe 

cvetličarskih storitev v mestu Štore še ni. Z zadovoljstvom se bomo potrudili za vsako stranko 

ter ji poskušali svetovati in ugoditi v njenih željah. S tem načinom poslovanja predvidevamo, 

da bomo kasneje privabili tudi malo bolj oddaljene stranke, saj kot pravijo – dober glas, seže 

v deveto vas.  

Potrudili se bomo, da bomo v cvetličarni imeli veliko izbiro in bo pri nas vsak kupec našel 

nekaj zase ali za svoje prijatelje.  

Trg, na katerega sprva računamo, šteje okoli 4.257 ljudi (gre za stanovalce Občine Štore). Ker 

po podatkih SURS-a tukaj prevladuje starostna skupina od 26 do 49 let (1.321 prebivalcev), 

sledi jim starostna skupina od 50 do 64 (938 prebivalcev) in starejši od 65 let (946 

prebivalcev), bomo skušali posebno pozornost nameniti prav njim. Menimo, da bo za njih 

predstavljalo veliko prednost, da bodo v svoj kraj dobili cvetličarno in jim tako ne bo 

potrebno hoditi v okoliške kraje. Kasneje pa pričakujemo stranke tudi iz večjih, okoliških 

občin. Menimo, da bomo dobro obiskani tudi s stani šentjurske občine, saj se bo veliko ljudi 

na poti v Šentjur oglasilo pri nas, poleg tega imajo v šentjurski občini, v primerjavi s celjsko, 

samo eno cvetličarno.  

3.3.4 Konkurenti 

V kraju Štore, kjer smo se odločili ustanoviti in odpreti cvetličarno, podjetja s tovrstno 

ponudbo na trgu še ni. Kot konkurente lahko smatramo cvetličarne iz sosednjih občin – 

predvsem Celja in Šentjurja. 

V Celju se, po podatkih, zbranih na spletni strani Ajpes, nahaja 8 delujočih cvetličarn. Pri naši 

tržni raziskavi smo ugotovili, da v seznam nista bili vključeni še 2 cvetličarni, ki se nahajata v 

trgovskih centrih, in podjetje, katerega primarna dejavnost je pogrebna dejavnost, poleg te pa 

nudi še izdelke s področja žalne floristke. 

Konkurenti v Občini Celje so naslednji: 

 Cvetličarna Gardenia – je podjetje s tradicijo, saj je bilo ustanovljeno že leta 1952. Svoje 

poslovne enote imajo povsod po Sloveniji. So podjetje, ki se nenehno izobražuje in 

sodeluje na tekmovanjih, svoje ime predstavlja na različnih sejmih. Ima veliko 

konkurenčno prednost, saj se nahaja v trgovskem centru City center Celje, ki pa je ob 

enem tudi najbolj obiskan nakupovalni center v Celju. Tako strankam omogoča, da lahko 

svoj nakup (darilo) aranžirajo kar na istem mestu, ali pa naročijo šopek in možnost, da se 

namesto čakanja v vrsti, opravijo po nakupih. V svoji trgovini ponujajo pestro izbiro 

rezanega cvetja in lončnic ter nudijo storitve aranžiranja. Ob praznikih imajo pripravljene 
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tematske aranžmaje. Cvetja in lončnic, kupljenih drugje, ne aranžirajo. Prostor je lepo, 

moderno opremljen. V primerjavi z drugimi cvetličarnami imajo visoke cene izdelkov in 

storitev. 

 Cvetličarna In – je trgovina, ki se nahaja v trgovskem centru Planet Tuš Celje. Ponujajo 

sveže rezano cvetje, lončnice, žalne aranžmaje, poročno dekoracijo. So trgovina, ki se je 

poleg cvetličarske dejavnosti specializirala tudi na področju balonske dekoracije 

(aranžiranja daril z baloni in v balon). V primerjavi z zgoraj omenjenim konkurentom 

imajo nižje cene in tudi manjšo izbiro rezanega cvetja ter lončnic. 

 Cvetličarna Helena – je prva, najstarejša cvetličarna na celjskem in cvetličarna s tradicijo. 

Ima najbolj uveljavljeno ime in stalne stranke. Cvetličarna je prostorna, lepo opremljena. 

Strankam nudi tudi lasten, brezplačen parkirni prostor. Nudijo obširno ponudbo rezanega 

cvetja, lončnic, darilnega programa. Ukvarjajo se z dekoracijo hiš, notranjih prostorov, 

prireditev, aranžiranjem cerkev. Se nenehno izobražujejo in so v koraku z modo. 

 Cvetličarna Suzana – cvetličarna se nahaja na območju Hudinje. Ponuja pestro izbiro 

rezanega cvetja, lončnic, dekoracije in nekaj darilnega programa. Ima lasten parkirni 

prostor. Cvetličarne ni težavno najti, saj se nahaja tik ob glavni cesti.  

 Cvetličarna Bel tulipan – je majhna cvetličarna v centru mesta, s pestro izbiro. Nudijo 

ustvarjalna darila, šopke, rezano cvetje, lončnice, okrasne lonce in unikatne dekoracije. 

Prednost za ljudi, ki živijo v centru mesta, saj lahko do cvetličarne dostopajo peš. 

Problem pa je za ostale, saj cvetličarna nima svojega lastnega parkirišča (potrebno je 

poiskati parkirni prostor v vedno natrpanem mestu), prav tako je potrebno plačati 

parkirnino (do 16.00 ure). Glede na posebno ponudbo (poseben design določenih 

izdelkov, drugačnost) imajo v primerjavi z drugimi mestnimi cvetličarnami nekoliko višje 

cene izdelkov in storitev. 

 Cvetje Irena – nahajajo se izven mesta, na poti do trgovskih centrov. Imajo lasten parkirni 

prostor. Gre za starejšo cvetličarno, ki ponuja rezano cvetje in lončnice (z manj izbire kot 

drugod), žalne vence, pakete sveč, dišeče sveče, voščilnice ter sezonske aranžmaje. 

Lokacija cvetličarne je s ceste težje opazna. 

 Cvetličarna Sandra – nahaja se v samem središču mesta. Manjša cvetličarna z 

uveljavljenim imenom. Ponuja rezano cvetje in storitve aranžiranja daril, priprave žalnih 

paketov, vencev. Ukvarja se z dekoracijo oz. aranžiranjem raznih prireditev. Lepo 

sovpada v mestno jedro in skrbi za svojo prepoznavnost ter opaznost. 

 Cvetličarna Vrtnica – nahaja se v naselju Nova vas. V ponudbi imajo rezano cvetje, 

lončnice, darilni program, semena za cvetje in zelenjavo, zemljo, različne vrste gnojil, 

nasade za grobove. Nudijo storitve presajanja in zasajanja rastlin. 

 Cvetlične pravljice – trgovina se nahaja v središču mesta.  Specializirana je za izdelavo 

poročnih šopkov, aranžmajev in dekoracijo porok ter izposojo poročnih oblek. 

 Cvetličarna Mateja – nahaja se pri pokopališču Teharje. V ponudbi imajo rezano cvetje, 

cvetje za zasaditev grobov, sveče, žalne aranžmaje, svečne aranžmaje. Nudijo storitve 

ureditve in zasajanja grobov, oskrbo grobov ter prižiganje sveč. 
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 Podjetje Veking – njihova primarna dejavnost je pogrebna dejavnost, poleg tega pa 

ponujajo tudi storitve žalne floristke. 

Konkurenti v kraju Šentjur: 

 Cvetličarna Majda – večja cvetličarna s pestro ponudbo. Je ni težko najti. Ponuja lasten 

parkirni prostor. Velika izbira rezanega cvetja, lončnic, žalnih in drugih aranžmajev. 

Posebnost: gospa Majda je za sprejem naročila dosegljiva na posebni telefonski številki 

vse dni v letu. 

 Vrtnarstvo Vengust – gre za vrtnarijo in ne cvetličarno, zato nam ne predstavlja večje 

konkurence. Ukvarjajo se predvsem z gojenjem balkonskih rastlin, zelenjave in zelišč, ki 

jih nudijo po dobri kvaliteti in predvsem po zelo dostopnih cenah. Pri njih se lahko naroči 

tudi nasade, tako balkonske kot takšne, ki jih dajemo na pokopališče.  

 Vrtnarstvo Valner – gre za vrtnarijo in ne cvetličarno, zato nam ne predstavlja večje 

konkurence. Nahaja se v kraju Vodruž in nudi pestro izbiro balkonskega cvetja, lončnic, 

cepljene zelenjave in plodovke za gojenje na prostem in sadje, predvsem jagodičevje. 

Prirejajo tudi različne dogodke, kot so Dan zelenjave, svetovanja v vrtnarstvu, Dan 

balkonskih rastlin in Dan zelišč.  

Kot konkurente v naši panogi lahko smatramo tudi nelojalno konkurenco in »ponudnike na 

črno«. Z nelojalno konkurenco smatramo predvsem ponudnike, kot so Hofer, Lidl, Spar, Tuš, 

Mercator, ki na trgu nastopajo z zelo nizkimi cenami izdelkov, saj si kot giganti lahko 

privoščijo nižanje nabavnih cen, sami pa si na ta način ustvarijo visoke marže in posledično 

dobiček. To počnejo za kratek čas (npr. samo za praznike) in le zato, da si ustvarijo dodaten 

denarni tok. Zaradi takšne nezdrave konkurence je mogoče tudi izumrtje cvetličarske in 

kakšne druge panoge. Kot omenjeno, se prav tako kot v ostalih pojavljajo tudi ponudniki na 

črno, ki svoje izdelke prav tako ponujajo samo za kratek čas (prazniki).  

3.4 Razvoj in storitev 

Že na začetku naše ideje o svojem podjetju smo predpostavljali, da ima za stranke velik 

pomen lokacija podjetja in da se kupci največkrat poslužujejo obiska tistih trgovin/podjetij, ki 

so blizu njihovega doma. Prav tako so ankete pokazale, da tako prebivalci kot tudi podjetja v 

našem kraju zelo rada sodelujejo z lokalnimi ponudniki. Prav iz tega razloga smo se odločili, 

da poiščemo lokacijo, ki bi ustrezala vsem omenjenim. Odločili smo se za trgovski center, ki 

se nahaja ob glavni cesti in ima dnevno veliko obiskanost. Na ta način bodo lahko stranke pri 

nas oddale svoje naročilo in se odpravile še po morebitnih nakupih. Ko bodo s svojimi 

opravki končale, bodo spotoma dvignile naročeno. Svoja naročila bodo lahko opravljala tudi 

preko telefona.  
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3.4.1 Razvoj storitve 

Lahko bi rekli, da je cvetličarstvo živa panoga, v kateri je potrebno nenehno prilagajanje trgu 

in sledenje modnim trendom. Ker smo radi v koraku s časom, se bo naše osebje nenehno 

izobraževalo in obiskovalo razne tečaje. Vsa, na novo pridobljena, znanja bomo vpeljali v 

podjetje ter tako omogočili strankam, da bodo podarjali darila in šopke, ki so aranžirani po 

zadnjih trendih. Izobraževali se bomo tudi na področju zunanjega urejanja okolice in tako 

strankam ponujali celovite rešitve, kako urediti okolico hiše, poslovnega prostora.  

3.4.2 Poslovna lokacija 

Cvetličarna Orhidea, d. o. o., bo locirana v trgovskem centru v mestu Štore. Lokacija je 

idealna za tovrstno dejavnost podjetja, saj se trgovski center nahaja ob glavni cesti v naselju 

Lipa. V omenjenem trgovskem centru se nahajajo še živilska trgovina, pošta, frizerski salon in 

gostilna. Trenutno v objektu obratuje samo prvo nadstropje, v planu pa je tudi ureditev 

zgornjega, drugega, nadstropja, kjer bo prav tako možnost najema prostorov. Prednost 

omenjenega trgovskega centra predstavlja tudi veliko in urejeno parkirišče, ki obsega 30 

parkirnih mest za osebna vozila in 5 parkirnih mest za tovorna vozila. V neposredni bližini 

trgovskega centra se nahajajo Dom upokojencev Lipa Štore, Zdravstveni dom Štore, Vrtec in 

Osnovna šola Štore ter razna podjetja. 

 

Slika 21: Lokacija cvetličarne 

Vir: Google maps, 2018 

3.4.3 Proizvodna operacija 

Direktor, ki bo v našem primeru tudi poslovodja, bo naročal cvetje, lončnice in ostale 

potrebne surovine pri dobaviteljih. Dobavitelji bodo prevzeli direktorjeva naročila, jih 
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pripravili in jih v dogovorjenem času dostavili v cvetličarno. Delavec, ki bo pri nas zaposlen, 

bo prevzel izbrano naročilo in posredoval direktorju dobavnico oz. račun, da bo ta lahko 

poravnal nastalo obveznost do dobavitelja. Ko bo naša stranka prišla v cvetličarno, bo le-ta 

posredovala svoje naročilo delavcu, ki ji bo želeno naročilo pripravil in ji izdal račun, ki ga bo 

stranka plačala. Vsa ta dejavnost proizvodnega procesa bo potekala neposredno v cvetličarni. 

 

Slika 22: Poslovni proces cvetličarne 

3.4.4 Načrt nabave in opreme 

Podjetje bo uporabljalo ustaljeno tehnologijo in cvetličarske pripomočke, ki se uporabljajo v 

cvetličarski dejavnosti. Za nemoteno obratovanje potrebujemo predvsem računalnik, ki bo v 

našem primeru računalnik in blagajna v enem. Na omenjeni računalnik bomo naložili 

programski paket Adoptis, ki nam bo služil za prevzemanje kupljenega materiala, pisanje 

računov, dobavnic. Prav tako moramo omenjeni program povezati z računalnikom in davčno 

blagajno, da se ne bi znašli v nasprotju z zakonom. V primeru, da tehnologija zataji, 

potrebujemo tudi vezano knjigo izdanih računov, uporabo katere je treba javiti na FURS. Za 

nemoteno delovanje potrebujemo tudi delovni pult, omare, police, stojala, vaze za rezano 

cvetje, cvetličarski pribor, aranžerski material in ostale polproizvode ter cvetje in lončnice, ki 

ga bomo uporabili v nadaljnji fazi naših storitev. 

V preglednici 1 prikazujemo tehnologijo in pripomočke, ki jih bomo potrebovali za zagon: 

Dobavitelj Direktor/Poslovodja Kupec Delavec

Prevzem naročila Naročilo dobaviteljem

Priprava naročila

Dobava naročila Plačilo naročila Prevzem naročila

Naročilo 

izdelka/storitve

Sprejem novega 

naročila

Plačilo računa
Priprava/izdelava 

izdelka/storitve
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Preglednica 1: Potrebna tehnologija/pripomočki 

Potrebna tehnologija/pripomočki Predvidena nabavna cena 

Računalnik in blagajna v enem 1.240,00 € 

Program Adoptis  550,00 € 

Predal za denar 66,90 € 

Potrošni material za blagajno (trak, papir) 38,00 € 

Telefon 190,00 € 

Delovni pult, omare, police, stol,… 6.500,00 € 

Cvetličarski pribor (škarje; pištole za vroče 

lepljenje; nožki; silikonsko lepil; žice; 

povezovalni trakovi; strgalo za čiščenje 

stebel; klešče; čopiče; lak za sijaj,…) 545,00 € 

Pomivalno korito z armaturo, električni 

grelec 220,00 € 

Stojalo za vence (rabljeno) 110,00 € 

Vaze za šopke/rezano cvetje 168,00 € 

Aranžerski papir 165,10 € 

Aranžerski material (dekor) 615,00 € 

Rezano cvetje 190,00 € 

Lončnice 240,00 € 

Cvetlični lončki 210,00 € 

Darilni program (hudomušni napisi, vizitke, 

čokolada, vina z napisom,…) 690,00 € 

Sveče 240,00 € 

Aranžerske podlage 45,00 € 

Suho/umetno cvetje 45,00 € 

Aranžerske gobe 90,00 € 

Skupaj: 12.158,00 € 

3.4.5 Poslovni prostori 

Površina najetega prostora znotraj trgovskega centra bo znašala 50 m². Prostor bo urejen 

sistematično, urejeno in pregledno, da se bodo lahko stranke v trgovini znašle in prijetno 

počutile. Cvetličarna sama bo v izmeri 40 m², ostalih 10 m² pa bo predstavljal manjši prostor, 

v katerem se bodo predvideno hranili razni dokumenti, čistila, osebne stvari zaposlenih ... 

 Stroški poslovnih prostorov: 

 trgovina: nabavna vrednost opreme (računalnik, tiskalnik, telefon, delovni pult, omare, 

stol, police) – 7.766,90 EUR, 

 najem – 300 EUR/mesečno, 

 prostor za zaposlene/odlagalni prostor (mizica, pomivalno korito, kopalniška armatura za 

natakanje vode) – 1.000 EUR. 
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Preglednica 2: Ocena celoletnih stroškov s prostori 

Vrste stroškov Znesek 

Stroški najema 300,00 € 

Povprečni obratovalni stroški 100,00 € 

Voda 11,50 € 

Kalkulativni stroški vzdrževanja 10,00 € 

Celotni letni stroški (najem + režija)   

Letni najem 3.600,00 € 

Stroški čiščenja 120,00 € 

Povprečni obratovni stroški/letno 1.338,00 € 

Približni celoletni stroški skupaj 5.058,00 € 

3.4.6 Načrtovanje zaposlovanja in nagrajevanja 

Sprva bosta v podjetju zaposleni 2 osebi. Direktor, ki bo hkrati tudi poslovodja, in cvetličar. 

Zaposlitev cvetličarja je nujno potrebna, saj za odprtje cvetličarne veljajo posebni pogoji, ki 

pa jih je potrebno upoštevati. Posebni pogoji veljajo na področju izobrazbe, in sicer je 

potrebno, da je v podjetju zaposlen nekdo z ustrezno izobrazbo – s poklicem cvetličarja. Če 

ustanovitelj nima potrebne izobrazbe, se lahko odloči za prekvalifikacijo ali pa zaposli 

nekoga, ki ustrezno izobrazbo že ima.   

Naloge zaposlenih v podjetju bodo strežba strank (prodaja), prevzem, kontrola in sortiranje 

blaga, vzdrževanje in nega cvetja, opremljanje artiklov s cenami in kodami, z davčnimi 

stopnjami, vodenje blagajne, obračun dnevnih iztržkov, ki se mora ujemati z računalniškimi 

izpisi, oddaja gotovine, načrtovanje in usklajevanje prodaje in nabave v cvetličarni,  

opravljanje aranžerskih in cvetličarskih del v in izven prodajalne (okrasitev poročnih dvoran, 

avtomobilov ...), sodelovanje pri razvoju novih izdelkov, kontroliranje stroškov in 

zagotavljanje učinkovite rabe virov, skrb za tehnično brezhibnost  in opremljenost, v skladu s 

predpisi, arhiviranje potrebne dokumentacije, po potrebi uvajanje začetnikov za samostojno 

opravljanje dela … 

Za nagrajevanje v podjetju bo zadolžen direktor. Temeljilo bo na ustvarjenem prometu 

zaposlenih, njihovi prijaznosti in strokovnosti pri delu. Nagrajevanje bo potekalo na več 

načinov. Finančni način bo dodatek k plači oz. stimulacija. Ta bo služila namenu, da se bo 

zaposleni res potrudil pri svojem delu in ugodil strankam. Imeli pa bomo tudi materialno 

nagrajevanje, s tem mislimo predvsem na plačane proste dneve.  

3.4.7  Načrtovanje in iskanje dobaviteljev 

Borze cvetja, ki so v tujini precej popularne in pogoste, v Sloveniji žal nimamo. Imamo pa 

veliko ponudnikov oz. grosistov rezanega cvetja in lončnic, zato med njimi vlada kar močna 

konkurenca. Grosisti cvetje dostavljajo od vrat do vrat, kar pomeni, da je takšen način prodaje 
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dražji za grosista in posledično tudi za kupca. Predstavlja pa prednost, saj se nam kot 

naročnikom ni potrebno obremenjevati z logistiko in paziti na vremenske razmere. Grosisti 

namreč svojo robo vozijo v primerno hlajenih tovornjakih, kar vsaj poleti predstavlja veliko 

prednost, saj so cvetlice primerno oskrbovane in skladiščene. Prav tako pa veliko prednost 

predstavljajo grosisti, ki cvetličarne oskrbujejo z aranžerskim materialom. Ti se na pot podajo 

s tovornjaki, ki so primerno opremljeni in na vpogled nudijo večino izdelkov, ki jih njihovo 

podjetje prodaja. Izdelke, ki so večji ali bolj lomljivi, pa si lahko naročnik izbere iz njihovega 

kataloga.  

Med vso ponudbo dobaviteljev rezanega cvetja in lončnic, ki smo jih preučili, smo se v našem 

podjetju odločili, da bomo sodelovali s tremi grosisti, ki nam bodo dobavljali svoje izdelke. 

Odločili smo se: 

 Podjetje Contrast, d. o. o. – je eno izmed vodilih dobaviteljev rezanega cvetja, lončnic in 

dekorativnih dodatkov v Sloveniji. V ponudbi imajo rezano cvetje, okrasno zelenje, 

lončnice/sobne rastline, umetno cvetje, okrasne trakove, papirje, cvetličarske gobe, ostali 

cvetličarski aranžerski material, cvetličarske pripomočke, okrasne vaze in okrasne lonce.  

 Podjetje Agrokor, d. o. o. – podjetje, ki je na trgu že več kot 20 let. V ponudbi imajo 

rezano cvetje, lončnice. Cvetje dostavljajo po dogovoru oz. vsaj dvakrat tedensko. Nudijo 

tudi možnost spletne trgovine B2B, na kateri so izdelki, ki jih imajo v prodaji jasno 

predstavljeni. 

 Podjetje MBM – je podjetje, ki prihaja s Hrvaške in ima v ponudbi rezano cvetje ter 

lončnice. Cvetje v Slovenijo dobavljajo dvakrat tedensko. So ugodnejši od slovenskih 

distributerjev.  

Zgoraj omenjena podjetja nam bodo dobavljala rezano cvetje in lončnice. Vsak izmed 

omenjenih se bo v našo cvetličarno oglasil enkrat tedensko oz. večkrat, če bo to potrebno. 

Naročila za cvetje, ki ni v stalni ponudbi, jim bomo sporočali ob četrtkih, da ga bodo lahko 

pravočasno naročili in dobavili.  

Ob praznikih, kot so npr. valentinovo, materinski dan, dan žena ipd., smo se odločili, da bomo 

v nabavo cvetja hodili v sosednjo Avstrijo, saj na njihovih trgih ponujajo ugodnejše cvetje v 

primerjavi z našimi distributerji. Kljub potnim stroškom in splošnemu dvigu cen na borzah 

cvetja, menimo, da je to najboljša alternativa, da ostanemo konkurenčni in svojih cen izdelkov 

ne »dvigujemo v nebesa«, kot je to v navadi pri določenih ponudnikih. Menimo, da si bomo 

na takšen – stranki prijazen način – omogočili določeno prednost pred konkurenti.  

Pri dobaviteljih aranžerskega materiala pa smo se odločili za sodelovanje z naslednjima 

podjetjema: 

 Podjetje Dar, d. o. o. – podjetje, ki se ukvarja s tržno nišo, ki pokriva tržišče s 

specializirano ponudbo izdelkov za aranžiranje daril in cvetja. Je eno največjih 
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proizvodno-trgovskih podjetij v državi. Ponujajo pester izbor aranžerskih papirjev in 

aranžerskega materiala, angelov, dekorativnega programa, posodic ter košaric, lončkov.  

 Podjetje Yasmin – podjetje, ki se prav tako ukvarja s specializirano ponudbo izdelkov za 

aranžiranje daril in cvetja. Ponujajo pester izbor aranžerskega materiala, dekorativnega 

programa, voščilnic, posodic, … 

Ker smo se odločili, da bomo imeli tudi nekaj darilne ponudbe, bosta za dobavo le-te 

poskrbeli podjetji Crea dom in podjetje Leykam. Prvo nudi hudomušna darila za vse 

priložnosti, drugo pa ima v ponudbi izdelke za mlajše in tiste, ki so mladi po srcu (medvedki 

Me2You, različni obeski, planerji, …). Za dobavo sladkih dobrot (izdelkov iz čokolade) bosta 

skrbela podjetje Lucifer iz Velenja in podjetje Dobnik iz Žalca.  

Menimo, da smo si izbrali ustrezne dobavitelje, ki so na trgu že dolgo časa in imajo dober 

renome, zato se lahko popolnoma zanesemo nanje. Za dobavo izdelkov se bomo dogovarjali 

sproti, ob praznikih pa bomo planirano naročilo oddali vsaj 10 dni prej, da bo tudi 

organizacija distributerjev potekala brez posebnosti. Zagotovili smo si 10 % popust na rezano 

cvetje in aranžerski material ter 30-dnevni rok plačila.  

3.5 Načrt trženja in prodaje 

Ker je vsak prodor podjetja na trg ob pričetku poslovanja težak, si bomo sprva pomagali s 

socialnimi omrežji, ki so v današnjem času vedno bolj priljubljena in zelo pripomorejo k 

prepoznavnosti podjetij in blagovnih znamk. Pomagali si bomo tudi z osebno promocijo, s 

katero bomo potencialne stranke prepričali za obisk naše cvetličarne. Predvsem smo našo 

tržno strategijo zastavili tako, da si nas bodo gostje zapomnili po prijazni, strokovni postrežbi 

in pestri ponudbi. Od konkurenčnih podjetij se bomo razlikovali predvsem po pestri izbiri in 

cenah, dostopnejših uporabnikom, prav tako pa bomo izdelkom/storitvam dodali, kot piko na 

i, osebno noto.  

3.5.1 Trženjska strategija 

Cvetličarna se bo predvsem osredotočala na kupce in njihove potrebe ter kakovost. Potrudili 

se bomo, da bomo strankam ostali v spominu s prijaznostjo in z ustrežljivostjo. Ker stranke 

postavljajo vedno višja merila, se bomo trudili, da bo tudi naš način izdelave izdelkov in 

storitev edinstven ter estetično dovršen. Skrbeli bomo, da bodo naši prostori vedno lepo 

urejeni in skrbno aranžirani, da bodo že od daleč privabljali kupce. Cene bodo v povprečju 

nekoliko nižje kot pri določenih konkurentih, predvsem rezanega cvetja, saj želimo s 

privlačnejšimi cenami doseči, da bodo stranke več nakupovale pri nas. Vsako kupljeno stvar 

bomo zavili v lični ovojni papir in ji pripeli našo mini vizitko ter tako poskrbeli, da nas bodo 

sprva, ko bomo še novi na trgu, začeli ljudje spoznavati. Na ta način bodo dobil naše 

kontaktne podatke, vizitko pa shranili ali predali naprej in tako poskrbeli za prepoznavnost.  
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3.5.2 Strateške povezave 

Cvetličarna se bo povezala predvsem z dobavitelji, to so podjetja, ki nas bodo oskrbovala z 

rezanim cvetjem, lončnicami, aranžerskim materialom in drugimi izdelki. Skušali se bomo 

povezati tudi z drugimi podjetji, društvi, občino, s pošto in jim ponuditi posebej prilagojeno 

ponudbo naših storitev. Tukaj mislimo predvsem na ponudbo šopkov, aranžiranega cvetja in 

storitve dekoriranja in aranžiranja.  

3.5.3 Distribucijska strategija 

V našem primeru gre za cvetličarsko storitev, za katero je značilna neposredna prodajna pot. 

Kupec bo prišel v cvetličarno, kjer bo naročil možne storitve. Cvetličar bo želeno stvar 

pripravil po željah kupca in mu na koncu opravljene storitve izdal račun. Posrednikov tako ne 

bo.  

3.5.4 Oglaševanje in drugi elementi promocije 

Ker je vsak začetek težak in morajo ljudje najprej izvedeti, da se v njihovem kraju dogaja oz. 

odpira nekaj novega, se bomo poslužili promocijskih letakov, ki jih bomo pustili na blagajnah 

živilske trgovine, ob kateri se bo cvetličarna nahajala. Letake bomo prav tako razdelili med 

okoliška gospodinjstva in jih nalepili na oglaševalske table, ki se nahajajo na nekaj mestih v 

Občini Štore. Ker so socialna omrežja v današnjem času vedno bolj pomembna, bomo pred 

otvoritvijo ustvarili tudi Facebook in Instagram profil, na katerem bomo predstavili svoje 

podjetje in ljudi povabili k otvoritvi. Na dan otvoritve bomo strankam ponudili posebne 

popuste. V mesecu otvoritve imamo namen ustvariti tudi spletno (Facebook, Instagram) 

nagradno igro, kjer bodo morali sledilci všečkati našo stran in sliko, sliko cvetličarne z našega 

profila deliti med prijatelje in pod njo označiti vsaj dve osebi. Tako bomo povečali 

prepoznavnost. Nagradne igre se bodo na naši strani socialnih omrežij pojavljale velikokrat. 

Če nam ne bo uspelo privabiti dovolj strank, se bomo kasneje poslužili tudi oglaševanja na 

radiju. Kljub vsemu pa še vedno menimo, da največjo reklamo naredijo zadovoljni kupci, ki 

svoje dobro mnenje delijo med prijatelje.  

3.5.5 Oblikovanje in politika cen 

Našo ponudbo smo strnili v štiri kategorije: rezano cvetje, lončnice, darilno ponudbo in 

storitve aranžiranja. Povprečne cene izdelkov in storitev so določene glede na različne 

dejavnike. Povprečne cene smo izračunali glede na nabavne cene izdelkov, aranžerskega 

materiala in jim dodali določen delež za našo maržo. Marža je pri rezanem cvetju nekoliko 

višja kot npr. pri aranžerskem materialu, saj je bilo potrebno vračunati tudi kalo, ki ga je v 

naši panogi kar precej, saj se nikoli ne da natančno predvideti, koliko bodo ljudje kupovali. 
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Cene storitev aranžiranja težko določimo v naprej, saj ne moremo predvideti, kakšne želje bo 

imela stranka. Cene rezanega cvetja in lončnic bodo načeloma skozi vse leto iste, z izjemo 

praznikov, kjer smo tudi mi trgovci priča ekstremnemu povišanju cen cvetja na borzah. Takrat 

bomo svoje cene povišali sorazmerno z dvigom cen na trgu.  

3.5.6 SWOT analiza 

Pri SWOT analizi analiziramo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Prva dva vidika se 

nanašata na notranje dejavnike v podjetju, ki jih lahko spremenimo in prilagodimo oz. 

drugače ukrepamo. Druga dva pa se nanašata na zunanje dejavnike, na katere nimamo vpliva. 

 

Slika 23: SWOT analiza 

3.6 Management, organizacija in lastništvo 

V tem poglavju bomo predstavili podjetniško ekipo in organizacijo podjetja. 

3.6.1 Podjetnik in podjetniška ekipa 

Glede na velikost podjetja bosta sprva v cvetličarni zaposlena le direktor in cvetličar. Ob 

morebitnem velikem porastu in praznikih, ko bo po pričakovanjih v cvetličarni velika gneča, 

bo podjetje najemalo študente kot pomoč pri delu obstoječim zaposlenim.  

3.6.2 Organizacija podjetja 

V cvetličarni bosta zaposleni dve osebi, in sicer direktor, ki bo prevzel tudi naloge poslovodje, 

ter cvetličar.  

PREDNOSTI SLABOSTI

Inovativnost Prenizka marža določenih izdelkov

Nenehna izobraževanja (v koraku z modnimi smernicami) Slabo oglaševanje

Tehnična znanja Pozna dostava cvetja

Kakovost ponudbe Delovni čas

Prijaznost Malo naravne svetlobe v cvetličarni

Prepih

Veliko kala (odpada)

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI

V Občini Štore še ni konkurence Vstop novih konkurentov

Širitev ponudbe (razni tečaji, delavnice) Nadomestki na trgu (prodaja cvetja v hipermarketu)

Sodelovanje z drugimi podjetji Sezonsko nihanje prometa

Obiskanost lokacije (nakupovalni center, bližina šole, Spremembe na področju zakonodaje

Premajhno zanimanje za izdelke

Nizka kupna moč strank
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Direktor: Je odgovoren za poslovanje cvetličarne. Je edini pooblaščeni za plačevanje računov 

in sklepanje pogodb. Skrbi tudi za večino računovodskih zadev. Naredi vse, da v podjetje 

pripelje nove poslovne stranke. Ker bo imel direktor tudi funkcijo poslovodje, bo odrejal dela 

cvetličarju, skrbel za posel in vzpostavljal dober odnos s strankami. Skrbel bo za učinkovito 

poslovanje prodajalne, organiziral in vodil poslovanje. Vodil bo nabavo izdelkov in sodeloval 

z distributerji. Njegova naloga je, da prodaja izdelkov in storitev poteka nemoteno. Sodeloval 

bo pri izvajanju inventur in morebitnem inšpekcijskem nadzoru. Poskrbeti mora za požarno 

varnost, varstvo pri delu. Hodil bo na razna izobraževanja in pomagal pri delu v cvetličarni.  

Cvetličar: Je odgovoren vršiti prodajo (strežba strank), prevzemati robo, kontrolirati in 

sortirati blago, vzdrževati in negovati cvetje, opremljati artikle s ceno, z davčnimi stopnjami, 

voditi blagajno in obračunati dnevne iztržke, ki se morajo ujemati z računalniškimi izpisi, 

oddati gotovino. Usmerjati nabavo v cvetličarni. Opravljati cvetličarska in aranžerska dela 

izven prodajalne, čistiti in vzdrževati cvetličarno v lepem redu, obveščati direktorja o 

potrebah in stanju na trgu in podrobnostih, ki lahko vplivajo na poslovanje cvetličarne.  

3.7 Finančne projekcije 

Finančni izkazi so obrazci, ki prikazujejo učinke poslovnih dogodkov, ki so se zgodili v enem 

letu. Gre za poročila, ki nam povedo, v kakšnem stanju je podjetje.  

3.7.1 Otvoritvena bilanca stanja 

Spodnja preglednica (3) prikazuje otvoritveno bilanco stanja za našo cvetličarno. 

Preglednica 3: Otvoritvena bilanca stanja 

Otvoritvena bilanca stanja   

Sredstva 

                                                        

7.500,00 €  

Denarna sredstva 

                                                        

7.500,00 €  

Obveznosti do virov sredstev 

                                                        

7.500,00 €  

Kapital 

                                                        

7.500,00 €  

Osnovni kapital 

                                                        

7.500,00 €  

3.7.2 Bilanca stanja 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki nam prikaže stanje premoženja in obveznosti podjetja 

na določen datum (31.12.). 
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V našem primeru bomo ob ustanovitvi podjetja vložili 7.500 € ustanovnega kapitala. Pri banki 

si bomo takoj po pričetku poslovanja izposodili 20.000 € dolgoročnega kredita, ki ga bomo 

odplačevali naslednjih 5 let, po 3,55 % obrestni meri. Stroški odobritve kredita so znašali 340 

€. Med stroške amortizacije smo upoštevali opremo za cvetličarno, ki je znašala 6.720 €, ter 

računalnik, blagajno in blagajniški program, ki so skupaj stali 1.790 €. Opremo smo 

amortizirali na 5 let, računalnik, blagajno in blagajniški program pa na 2 leti.  

Preglednica 4: Bilanca stanja 

Bilanca stanja 

na dan 31.12.2018/19/20 

  Otvoritvena 1. Leto 2. Leto 3. Leto 

Sredstva 7.500,00 € 24.639,06 € 23.260,46 € 27.042,91 € 

Stalna sredstva   6.271,00 € 4.032,00 € 2.688,00 € 

Neopred. dolgoročna sredstva         

Opredmetena dologoročna sredstva   6.271,00 € 4.032,00 € 2.688,00 € 

Zemljišča         

Zgradba         

Oprema   6.271,00 € 4.032,00 € 2.688,00 € 

Dolgoročne finančne naložbe         

Gibljiva sredstva 7.500,00 € 18.368,06 € 19.228,46 € 24.354,91 € 

Zaloge   1.104,06 € 1.214,46 € 1.335,91 € 

Dolgoročne terjatve         

Kratkoročne terjatve         

Kratkoročne finančne naložbe         

Denarna sredstva 7.500,00 € 17.264,00 € 18.014,00 € 23.019,00 € 

Aktivne časovne razmejitve         

Obveznosti do virov sredstev 7.500,00 € 24.639,06 € 23.260,46 € 27.042,91 € 

Kapital 7.500,00 € 4.241,00 € 6.597,00 € 14.241,00 € 

Osnovni kapital 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 

Preneseni dobiček ali izguba prejšnjih let   -3.259,00 € -903,00 € 6.741,00 € 

Revalorizacijski popravek kapitala         

Obveznosti   20.398,06 € 16.663,46 € 12.801,91 € 

Dolgoročne rezervacije         

Dolgoročne obvez. Iz financ. In posl.   16.594,00 € 12.750,00 € 8.767,00 € 

Kratkoročne obvez. Iz posl.   3.804,06 € 3.913,46 € 4.034,91 € 

Pasivne časovne razmejitve         

3.7.3 Izkaz denarnih tokov 

Preglednica 5 prikazuje denarni tok za prvo leto poslovanja po mesecih. Za zagotovitev 

dovolj denarnih sredstev in nemoteno poslovanje načrtujemo najem dolgoročnega posojila v 

višini 20.000 €. V kasnejšem obdobju načrtujemo, da bomo denarna sredstva, v mesecih s 

slabšim poslovanjem, zagotovili s presežkom denarnih sredstev iz preteklih obdobij.  



 

 41  

 

Preglednica 5: Denarni tok za prvo leto poslovanja 

Preglednica 6 prikazuje denarni tok za prva tri leta poslovanja. Načrtovani denarni tok 

zagotavlja denarna sredstva za nemoteno poslovanje, kljub vračilu izposojenih sredstev. 

Preglednica 6: Denarni tok za prva tri leta 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Prejemki       

Poslovni prihodki od prodaje 61.993 68.188 75.000 

Lastna in druga nepovratna sredstva 7.500     

Dolžniško financiranje 20.000     

Izdatki       

Stroški prodanega blaga, proizvodov in 

storitev 
22.333 24.542 27.038 

Stroški dela 29.700 32.400 32.400 

Drugi stroški poslovanja 6.599 6.125 6.185 

Nakup osnovnih sredstev 9.590     

Dolžniško financiranje 4.007 4.371 4.371 

Stanje denarnih sredstev       

Začetno stanje 0 17.264 18.014 

Neto denarni tok 17.264 750 5.005 

Končno stanje 17.264 18.014 23.019 

3.7.4 Izkaz poslovnega izida 

Preglednica 7 prikazuje izkaz poslovnega izida za prvo leto poslovanja. V prvem letu 

načrtujemo negativen poslovni izid, zaradi večjih stroškov investiranja ob pričetku poslovanja 

in manjše prodaje, zaradi neuveljavljenosti podjetja na trgu.  

Naziv jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

Prejemki

Poslovni prihodki od prodaje 1.248 6.320 15.705 3.748 3.518 3.328 2.731 1.946 2.146 14.258 3.123 3.925

Lastna in druga nepovratna sredstva 7.500

Dolžniško financiranje 20.000

Izdatki

Stroški prodanega blaga, proizvodov 

in storitev
478 2.450 6.159 1.352 888 1.004 803 537 588 5.748 1.061 1.267

Stroški dela 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Drugi stroški poslovanja 1.005 490 490 590 490 490 590 490 490 490 490 490

Nakup osnovnih sredstev 9.590

Dolžniško financiranje 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364

Stanje denarnih sredstev

Začetno stanje 0 17.675 17.990 23.982 22.723 21.798 20.567 18.841 16.695 14.698 19.653 18.161

Neto denarni tok 17.675 315 5.991 -1.259 -925 -1.231 -1.726 -2.146 -1.997 4.955 -1.493 -897

Končno stanje 17.675 17.990 23.982 22.723 21.798 20.567 18.841 16.695 14.698 19.653 18.161 17.264
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Preglednica 7: Izkaz poslovnega izida za prvo leto poslovanja 

Preglednica 8 pa nam prikazuje izkaz poslovnega izida za prva tri leta poslovanja. Kot že 

omenjeno, bomo v prvem letu poslovali z izgubo. Že v drugem letu pričakujemo manjši 

dobiček, s katerim bomo pokrivali preteklo izgubo. V tretjem letu pa ob trenutnih kapacitetah 

podjetja pričakujemo najvišji možni donos. Ustvarjen dobiček bomo namenili za nadaljnjo 

investiranje in širitev podjetja.   

Preglednica 8: Izkaz poslovnega izida za prva tri leta 

Izkaz poslovnega izida       

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Poslovni prihodki       

Prihodki od prodaje 61.993 68.188 75.000 

Poslovni odhodki       

Stroški prodanega blaga, 

proizvodov in storitev 
22.333 24.542 27.038 

Stroški dela 32.400 32.400 32.400 

Drugi stroški poslovanja 6.599 6.125 6.185 

Drugi stroški osnovnih sredstev 1.080 0 0 

Amortizacija 2.239 2.239 1.344 

Dobiček ali izguba iz poslovanja       

  -2.658 2.882 8.033 

Finančni odhodki (iz obresti)       

  601 527 388 

Dobiček ali izguba       

  -3.259 2.356 7.644 

V Prilogah 2, 3 in 4 so podrobneje predstavljeni prihodki od prodaje po posameznih artiklih in 

storitvah, stroški prodanega blaga, proizvodov in storitev ter ostali stroški poslovanja. 

  

Izkaz poslovnega izida

Naziv jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

Poslovni prihodki

Prihodki od prodaje 1.248 6.320 15.705 3.748 3.518 3.328 2.731 1.946 2.146 14.258 3.123 3.925

Poslovni odhodki

Stroški prodanega blaga, 

proizvodov in storitev
478 2.450 6.159 1.352 888 1.004 803 537 588 5.748 1.061 1.267

Stroški dela 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Drugi stroški poslovanja 1.005 490 490 590 490 490 590 490 490 490 490 490

Drugi stroški osnovnih sredstev 1.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacija 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187

Dobiček ali izguba iz poslovanja

-4.202 493 6.169 -1.081 -747 -1.053 -1.549 -1.968 -1.819 5.133 -1.315 -719

Finančni odhodki (iz obresti)

0 59 58 57 56 56 55 54 53 52 51 50

Dobiček ali izguba

-4.202 434 6.111 -1.138 -803 -1.109 -1.603 -2.022 -1.872 5.081 -1.366 -769
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3.7.5 Poslovni kazalniki 

Upoštevali smo naslednje kazalnike: 

 EBITDA nam pove poslovni izid iz poslovanja brez amortizacije.  

 EBIT nam pove poslovni izid iz poslovanja. 

 EBT nam pove poslovni izid iz rednega delovanja; to je poslovni izid iz poslovanja, 

minus odhodki od obresti. 

 Dobičkonosnost prihodkov izkazuje doseženi čisti poslovni izid podjetja na enoto 

doseženih poslovnih prihodkov. 

 Gospodarnost poslovanja na učinkovitost poslovanja podjetja oz. na razmerje med 

prihodki in odhodki. 

 Število zaposlenih glede na opravljene ure v preteklem letu. 

 Dodana vrednost na zaposlenca prikazuje, koliko dodane vrednosti je v enem letu ustvaril 

eden zaposlenec. 

Preglednica 9: Poslovni kazalniki 

Kazalnik Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Dobiček ali izguba pred obrestmi, davki in amortizacijo 

(EBITDA)  
-419,00   5.121,00   9.377,00   

Dobiček ali izguba iz poslovanja pred obrestmi in davki 

(EBIT)  
-2.658,00   2.882,00   8.033,00   

Dobiček ali izguba pred obdavčenjem (EBT)  -3.259,00   2.355,00   7.645,00   

Dobičkonosnost prihodkov  -5,26% 3,46% 10,19% 

Gospodarnost poslovanja  95,89% 104,41% 112,00% 

Število zaposlenih 2 2 2 

Dodana vrednost na zaposlenca  19.830,05 21.823,14 23.980,67 

Iz izračunanih kazalnikov je razvidno, da se poslovanje podjetja v obravnavanih letih 

izboljšuje. 

3.8 Ocene tveganja in problemov 

V naslednjem poglavju bomo predstavili možna tveganja ter probleme, ki se lahko pojavijo v 

času poslovanja podjetja. 

3.8.1 Splošni problemi in tveganja 

Največja tveganja vidimo v možnosti pojavljanja novih konkurentov na trgu, predvsem tiste, 

ki bi se nahajali v naši bližini. Veliko tveganje lahko prestavlja tudi pojavljanje rezanega 

cvetja v ponudbi trgovine Mercator, ki se nahaja v istem trgovskem centru kot cvetličarna. V 

trgovskem centru imajo tudi namen širitve svojih prostorov in povečanje ponudbe – s tem bi 
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lahko v center prišel kakšen nov konkurent s slično ponudbo. Problem bi lahko predstavljala 

tudi morebitna gospodarska kriza ali pa nizka kupna moč strank, sezonsko gibanje prometa.  

Tveganja obstajajo tudi pri obsežni ponudbi cvetja – če stranke ne bi trošile toliko, kot bi si 

prodajalci želeli. V ponudbi imamo namreč »živo« cvetje, ki ima kratek rok uporabe. Slabo 

načrtovana nabava cvetja in lončnic lahko tako privede do veliko odpada. 

Problem predstavlja tudi zaprt prostor brez dnevne svetlobe, kar bi prav tako lahko ogrozilo 

kvaliteto cvetja. Prav tako prepih, ki bi lahko prehladil določeno vrsto cvetja, ki je občutljiva 

(npr. orhideje).  

Odhod osebja oz. cvetličarja drugam oz. h konkurenci. V podjetju smo se namreč odločili, da 

bomo naš kader redno izobraževali in jih podučili o najnovejših modnih trendih in tehnikah. 

Problem predstavlja, da so izobraževanja draga, osebje pa bi znalo to dodatno vrednost 

izkoristiti tako, da bi se pri nas naučilo določenih tehnik, ki bi jih potem spretno izkoriščali 

tudi doma z delom na črno ali pa bi se morda odločili iti delati h konkurenci. 

3.8.2 Predvideni protiukrepi učinkov tveganja 

V podjetju se bomo stalno trudili, da bomo kakršne koli probleme, ki bi se na trgu ali v 

podjetju znali pojaviti, reševali sprotno. V primeru, da bi v trgovini ponudili ponudbo 

rezanega cvetja, bi se z njihovimi odgovornimi za nabavo poskušali dogovoriti o izključitvi 

njihovih proizvodov iz ponudbe. Prav tako bi našo prošnjo apelirali direktno na odgovorne 

osebe, s katerimi smo podpisali pogodbo o najemu. V našo pogodbo bi poskušali vključiti 

klavzulo, ki bi prepovedovala odprtje trgovine, ki se ukvarja z isto dejavnostjo kot trgovine, 

ki se v omenjenem trgovskem centru že nahajajo.  

Problem s prevelikim kalom bi poskušali ponudbo omejiti na osnovno rezano cvetje in 

lončnice (vsaj v poletnih časih) ter uvesti predhodna naročila (vsaj za določene vrste cvetja, ki 

so zelo občutljive).  

Problem z osebjem bi rešili tako, da bi jim v pogodbo o zaposlitvi vključili konkurenčno 

klavzulo.  
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4 SKLEP 

V diplomski nalogi smo prikazali izdelavo poslovnega načrta za lastno podjetje – cvetličarno. 

Skozi nalogo smo prikazali, da predpostavke, ki smo si jih zastavili na začetku, držijo. S 

pomočjo anketnih vprašalnikov in lastne analize trga ter konkurence smo ugotovili, da se 

ljudje kljub nasičenosti trga še vedno najraje odpravijo k ponudnikom storitev, ki se nahajajo 

v njihovem kraju. Cvetličarna ima zato z otvoritvijo v kraju, kjer omenjene ponudbe še ni, 

dobre možnosti za pridobitev velikega števila kupcev. Menimo tudi, da se bo za naše storitve 

v okolici hitro izvedelo, saj je najboljše propagandno sredstvo – zadovoljen kupec, ki svoje 

zadovoljstvo in priporočila zaupa tudi drugim potencialnim strankam.  

Ugotovili smo, da bomo sicer v prvem letu zaradi velikega vlaganja poslovali z izgubo, a nas 

to ne bo odvrnilo od želje po ustanovitvi podjetja. Nadaljnji kazalniki uspešnosti in 

predvidene rasti prodaje ter prihodkov so bili namreč v naslednjih letih veliko boljši in so 

rastli v povprečju za 10 %. Trudili se bomo, da bomo strankam ustregli v vseh željah in si z 

zadovoljstvom zagotavljali dodatne obiske. V zatišnih mesecih si bomo v pospeševanju 

prodaje pomagali z nagradnimi igrami preko socialnih omrežij in oglaševanju po radiu. Kot 

dodatno storitev bomo ponudili tudi organizacijo delavnic oz. tečajev (npr. morski aranžmaji, 

dekoracija prostorov …).  

Cilj podjetja bo vsakoletna rast prometa in dobička, zadovoljstvo zaposlenih in strank, vedno 

večja prepoznavnost ter obiskanost. Ob uspešnem poslovanju skozi leta se je cilj razširiti tudi 

na druge, okoliške trge.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2  Prihodki od prodaje po vrstah artiklov 

Priloga 3 Stroški prodanega blaga, proizvodov in storitev 

Priloga 4 Stroški prodanega blaga, proizvodov in storitev po letih 

Priloga 5 Ostali stroški poslovanja 





Priloga 1 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Tjaša Hochkraut, študentka Fakultete za management Koper. Za diplomsko delo pripravljam 

poslovni načrt za lastno podjetje, ki se bo ukvarjalo s cvetličarsko dejavnostjo, z aranžiranjem in 

darilno ponudbo. Namen raziskave je ugotoviti, ali bi mesto Štore potrebovalo cvetličarno, kakšne so 

nakupne navade in obnašanja potrošnikov in kaj pogrešajo ter česa si želijo v ponudbi, v primerjavi s 

konkurenco. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled 

v nakupne navade in potrebe potencialnih kupcev. 

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. 

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani vsi skupaj (in nikakor na ravni 

odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te diplomske naloge. 

Za vaš trud in sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Tjaša Hochkraut 

 

1. Spol: 

 Ženska 

 Moški 

 

2. Kateri starostni skupini pripadate? 

 do 15 let 

 15–26 let 

 27–49 let 

 50–59 let 

 60–64 let 

 Nad 65 let 

 

3. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 

 Nezaposlen 

 Zaposlen 

 Samozaposlen 

 Upokojenec 

 Dijak ali študent 

 Ne želim odgovoriti 

 

4. Občina prebivališča? 

 Občina Štore 

 Občina Celje 

 Občina Šentjur 

 Drugo: ____________________ 
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5. Kakšna je po vašem mnenju ponudba cvetja in aranžerskih storitev v okoliških 

cvetličarnah? 

 Odlična 

 Dobra 

 Zadovoljiva 

 Slaba 

 

6. Kako pogosto obiskujete cvetličarne? 

 Enkrat na teden 

 Večkrat na teden 

 2–3-krat na mesec 

 2–3-krat na leto 

 Večkrat na leto 

 Nikoli 

 

7. Kje kupujete cvetje? 

 

 Pogosto Včasih Zelo redko Nikoli 

V najbližji 

cvetličarni 

    

V trgovskih 

centrih 

    

V vrtnih centrih 
    

Na tržnici 
    

Preko kataloške 

prodaje 

    

Preko spleta 
    

Drugo: 

__________ 

    

 

8. Kakšno cvetje najpogostejše kupujete? 

 Rezano cvetje 

 Lončnice 

 Že v naprej pripravljene cvetne ali druge aranžmaje 

 Suho cvetje 

 Svileno cvetje/umetno cvetje 

 Drugo: ____________________ 
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9. Kako naslednji dejavniki vplivajo na vašo odločitev za obisk in nakup v cvetličarnah? 

 

 1 – nikoli 

 

2 – redko 

 

3 – včasih 4 – pogosto 

 

5 – vedno 

 

Prijaznost 

osebja 

     

Svetovanje 

pri nakupu 

     

Cena cvetja 
     

Cena 

aranžiranja 

     

Kakovost 

cvetja 

     

Dodatna 

ponudba 

     

Raznolikost 

aranžmajev 

     

Bližina 

cvetličarne 

     

Delovni čas 
     

Parkirni 

prostor 

     

 

10. Ob kakšni priložnosti se odločite za nakup v cvetličarnah? (možnih je več odgovorov) 

 Rojstni dan, god 

 Rojstvo otroka 

 Poroka 

 Ob obletnici 

 Prazniki (dan žena, valentinovo) 

 Pogreb 

 Za »polepšanje« bivalnega prostora  

 Za svoje zadovoljstvo 

 Nakup cvetja ob obisku pokopališča  

 Drugo: ____________________ 

 

11. Darilo, ki ga kupite obdarovancu 

 Zavijete sami 

 Ga zavijejo/aranžirajo v cvetličarni 

 Podarite v darilni vrečki 

 Podarite nezavito/nearanžirano  

 Drugo: ___________________ 
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12. Ali bi vam predstavljalo veliko prednost, če bi se odprla cvetličarna v Štorah in vam po 

cvetje ter storitve aranžiranja ne bi bilo potrebno hoditi v okoliške kraje (Celje, Štore)? 

 Da  

 Ne 

 Ne vem 

 

13. Ali bi se odločili za nakup izdelkov in storitev v cvetličarni v Občini Štore? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

 

14. Katere izdelke in storitve bi želeli imeti v cvetličarni? (možnih je več odgovorov) 

 Rezano cvetje 

 Lončnice 

 Suho/umetno cvetje 

 Že v naprej pripravljeni šopki/aranžmaji 

 Sezonski aranžmaji 

 Žalni aranžmaji 

 Ponudba in aranžiranje sveč 

 Darilna ponudba (čokolada, vino, krstne sveče, vizitke, obeski …) 

 Cvetlični lončki 

 Darila za okrogle obletnice 

 Aranžiranje avtomobilov 

 Aranžiranje poslovnih prostorov, prireditev 

 Balkonsko cvetje 

 Darilni boni 

 Drugo: _____________________________ 

 

15. Kaj pogrešate v ponudbi ostalih cvetličarn? 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

16. Kateri dejavniki vplivajo na vašo odločitev, da boste obiskali določeno cvetličarno? 

 Cvetličarna se nahaja v nakupovalnem centru (darilo lahko kupite na licu mesta in ga daste 

zaviti; prednost: aranžiranje/šopek naročite, vmes pa opravite potrebne nakupe, tako da ne 

izgubljate dodatnega časa) 

 Pogosto oglaševanje na radiu/časopisu  

 Priporočila zadovoljnih strank 

 Pretekle izkušnje  

 Določene dodatne ugodnosti (popusti, kupončki, kartice zvestobe) 

 Izbira asortimana 

 Bližina doma 

 Cena 

 Drugo: _________________________________ 
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17. Bi vas pogostejše oglaševanje cvetja in ponudbe omenjene cvetličarne spodbudilo k 

pogostejšemu nakupu? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

 

18. Bi vas določene ugodnosti za stalne stranke (posebni popusti, zbiranje točk zvestobe …) 

spodbudile k obisku in nakupu v omenjeni cvetličarni? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

 

19. Če imate podjetje, ali bi bili pripravljeni sodelovati z omenjeno cvetličarno? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

 

20. Če ste na prejšnji odgovor odgovorili z da, katere storitve bi prepustili omenjeni cvetličarni? 

 Aranžiranje poslovnih prostorov 

 Aranžiranje prireditev 

 Priprava cvetnih aranžmajev za posebne priložnosti 

 Izdelava šopkov za posebne priložnosti, poslovne partnerje … 

 Aranžiranje daril za posebne priložnosti, poslovne partnerje … 

 Priprava žalnih aranžmajev 

 Drugo: _____________________________________________ 
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jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 6 7 8 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6

Število prodanih enot 10 40 100 20 10 30 8 8 8 40 15 80 369 453 498

Prihodki od prodaje 60 280 800 120 60 180 48 48 48 240 105 480 2.469 2.718 2.988

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4

Število prodanih enot 100 700 1.400 55 100 100 40 50 50 400 100 60 3.155 4.383 4.822

Prihodki od prodaje 300 3.500 7.000 165 300 300 120 150 150 1.400 350 210 13.945 15.341 16.877

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6

Število prodanih enot 35 70 120 50 80 80 15 15 20 10 8 50 553 585 643

Prihodki od prodaje 210 455 840 250 400 400 75 75 100 50 40 300 3.195 3.510 3.858

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Število prodanih enot 3 4 5 8 2 3 4 2 5 5 8 3 52 57 62

Prihodki od prodaje 210 280 350 560 140 210 280 140 350 350 560 210 3.640 3.990 4.340

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Število prodanih enot 20 20 20 50 20 20 20 20 20 250 100 20 580 638 702

Prihodki od prodaje 65 65 65 163 65 65 65 65 65 813 325 65 1.885 2.074 2.282

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Število prodanih enot 20 75 90 40 110 95 50 25 30 20 15 80 650 717 789

Prihodki od prodaje 160 600 720 320 880 760 400 200 240 160 120 640 5.200 5.736 6.312

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Število prodanih enot 8 50 200 50 10 13 15 10 15 30 10 70 481 530 583

Prihodki od prodaje 120 750 3.000 750 150 195 225 150 225 450 150 1.050 7.215 7.950 8.745

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Število prodanih enot 220 20 240 264 290

Prihodki od prodaje 4.400 400 4.800 5.280 5.800

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Število prodanih enot 5 15 25 25 5 5 15 10 10 30 15 2 162 177 193

Prihodki od prodaje 100 300 500 500 100 100 300 200 200 600 300 40 3.240 3.540 3.860

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 15 15 15 15 15 150 45 150 15 15 15 15 40 46 46

Število prodanih enot 10 2 10 1 23 25 28

Prihodki od prodaje 150 300 450 150 1.050 1.140 1.288

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Število prodanih enot 10 15 20 30 30 30 30 30 30 30 255 280 308

Prihodki od prodaje 250 375 500 750 750 750 750 750 750 750 6.375 7.000 7.700

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Število prodanih enot 20 50 70 77 85

Prihodki od prodaje 2.000 5.000 7.000 7.700 8.500

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Število prodanih enot 10 15 25 28 31

Prihodki od prodaje 500 750 1.250 1.400 1.550

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Cena na enoto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Število prodanih enot 5 20 40 10 5 15 4 4 4 10 5 40 162 180 200

Prihodki od prodaje 23 90 180 45 23 68 18 18 18 45 23 180 729 810 900

Svetovanje - zasaditev vrtov in nasadov

Okrasni lončki

Kompleksno urejanje grobov

Osnovno urejaje grobov

Šopki in nasadi

Ikebana

Aranžiranje

Prihodki od prodaje

Lončnice

Rezano cvetje

Darilni program

Žalni aranžmaji

Sveče

Aranžirani svečni paketi

Delavnice, dekoriranje,...
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Lončnice

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2

Število prodanih 

enot
10 40 100 20 10 30 8 8 8 40 15 80 369 453 498

Skupaj stroški 24 112 320 48 24 72 19 19 19 96 42 192 988 1.083 1.185

Rezano cvetje

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Število prodanih 

enot
100 700 1400 55 100 100 40 50 50 400 100 60 3155 4383 4822

Skupaj stroški 120 1.400 2.800 66 120 120 48 60 60 560 140 84 5.578 6.136 6.751

Darilni program

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Število prodanih 

enot
35 70 120 50 80 80 15 15 20 10 8 50 553 585 643

Skupaj stroški 74 161 294 88 140 140 26 26 35 18 14 105 1.120 1.229 1.350

Žalni aranžmaji

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 25 25 25 42 25 25 25 25 25 42 25 25 28 29 29

Število prodanih 

enot
3 4 5 8 2 3 4 2 5 5 8 3 52 57 62

Skupaj stroški 75 100 125 336 50 75 100 50 125 210 200 75 1.521 1.653 1.798

Sveče

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Število prodanih 

enot
20 20 20 50 20 20 20 20 20 250 100 20 580 638 702

Skupaj stroški 44 44 44 110 44 44 44 44 44 550 220 44 1.276 1.404 1.544

Aranžiranje

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Število prodanih 

enot
20 75 90 40 110 95 50 25 30 20 15 80 650 717 789

Skupaj stroški 40 150 180 80 220 190 100 50 60 40 30 160 1.300 1.434 1.578

Šopki in nasadi

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Število prodanih 

enot
8 50 200 50 10 13 15 10 15 30 10 70 481 530 583

Skupaj stroški 52 325 1.300 325 65 85 98 65 98 195 65 455 3.127 3.445 3.790

Ikebana

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 8 8 8 8 8 8

Število prodanih 

enot
220 20 240 264 290

Skupaj stroški 1.760 160 1.920 2.112 2.320

Aranžirani svečni paketi

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Število prodanih 

enot
5 15 25 25 5 5 15 10 10 30 15 2 162 177 193

Skupaj stroški 40 120 200 200 40 40 120 80 80 240 120 16 1.296 1.416 1.544

Delavnice, dekoriranje,...

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 6 6 6 6 6 75 18 75 6 6 6 6 19 20 22

Število prodanih 

enot
10 2 10 1 23 25 28

Skupaj stroški 60 150 180 75 465 509 627

Osnovno urejaje grobov

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Število prodanih 

enot
10 15 20 30 30 30 30 30 30 30 255 280 308

Skupaj stroški 20 30 40 60 60 60 60 60 60 60 510 560 616

Kompleksno urejanje grobov

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Število prodanih 

enot
20 50 70 77 85

Skupaj stroški 800 2.000 2.800 3.080 3.400

Svetovanje - zasaditev vrtov in nasadov

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Število prodanih 

enot
10 15 25 28 31

Skupaj stroški 50 75 125 140 155

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Strošek na enoto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Število prodanih 

enot
5 20 40 10 5 15 4 4 4 10 5 40 162 180 200

Skupaj stroški 10 38 76 19 10 29 8 8 8 19 10 76 308 342 380

Okrasni lončki

Stroški prodanega blaga, proizvodov in storitev



 

 

 



Priloga 4 

 

 

 

Stroški prodanega blaga, proizvodov in storitev

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3

Lončnice 987,6 1.082,67 1.185,24

Rezano cvetje 5.578,00 6.136,20 6.750,80

Darilni program 1.120,00 1.228,50 1.350,30

Žalni aranžmaji 1.521,00 1.653,00 1.798,00

Sveče 1.276,00 1.403,60 1.544,40

Aranžiranje 1.300,00 1.434,00 1.578,00

Šopki in nasadi 3.126,50 3.445,00 3.789,50

Ikebana 1.920,00 2.112,00 2.320,00

Aranžirani svečni paketi 1.296,00 1.416,00 1.544,00

delavnice, dekoriranje,... 465 508,75 626,92

Osnovno urejaje grobov 510 560 616

Kompleksno urejanje grobov 2.800,00 3.080,00 3.400,00

Svetovanje - zasaditev vrtov in nasadov 125 140 155

Okrasni lončki 307,8 342 380
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Stroški dela bruto plač 

Naziv jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Direktor 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 16.800 16.800 16.800

Cvetličar 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 15.600 15.600 15.600

Drugi stroški poslovanja

Naziv jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3

Najemnine 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.600 3.600

Pavšalni stroški obratovanja 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200

Komunalne storitve 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 138 138 138

Čiščenje 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 120 120

Telefon in internet 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264 264 264

Članarina Halcom 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 29 29

Bančni stroški 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 234 234 234

Notarske storitve 146 146

Strošek odobritve kredita 340 340

Pisarniški material 38 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 148 120 120

Izobraževanja 100 100 200 240 300

Potrošni material 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 180 180

 


