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POVZETEK 

Poslovno načrtovanje je zelo pomembno za uspešno delovanje podjetja in ustvarjanje novega 

podjetja ali produkta. Na hitro spreminjajočemu trgu je za poslovno načrtovanje primerno 

uporabiti poslovni model kanvas, saj ga sestavlja devet gradnikov. Vsebina o delovanju podjetja 

je tako hitro zapisana, prav tako pa je lahko hitro prilagojena ob morebitnih spremembah, ki 

izhajajo iz notranjih ali zunanjih dejavnikov. Zunanje dejavnike podjetje spremlja s tržnimi 

raziskavami in jih mora izvajati redno, če želi ostati konkurenčno na trgu. V empiričnem delu 

zaključne projektne naloge smo na trgu testirali izdelek s področja pripomočkov za mobilne 

telefone in na osnovi rezultatov pripravili ustrezen poslovni model kanvas za izbrano idejo. 

Ključne besede: poslovni model kanvas, poslovno načrtovanje, uvajanje novega izdelka na trg, 

tržne raziskave, pripomoček za mobilne telefone. 

 

SUMMARY 

Business planning is crucial for a successful company's operating and for the launch of a new 

company or product. In a rapidly changing environment, for business planning at first is 

convenient to use the business model canvas, which consists of nine building blocks, it is 

quickly written and quickly adaptable if needed in case of changes due to internal or external 

factors. External factors are monitored by the company through market research and should be 

carried out regularly if the company wants to remain relevant and competitive on the market. 

In the empirical part of the final thesis, we have prepared a business model canvas for the 

selected idea and tested our prototype with potential customers. 

Key words: business model canvas, business planning, the introduction of a new product on the 

market, market research, mobile phone accessory. 
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1 UVOD 

S pomočjo interneta ter na splošno lahke dostopnosti izdelkov in storitev potrošniki svoje želje 

dandanes zelo hitro zadovoljimo. Globalno gledano na trgu nastopa močna konkurenca, zato 

mora vsak ponudnik izdelkov ali storitev dobro premisliti, kako in kaj bo ponudil trgu, da bo 

ustvaril dobiček in vse skupaj dobro testirati, preden se odloči za naložbo v izbrano idejo. V 

tem konkurenčnem okolju imata veliko vlogo dobro načrtovanje in hitra izpeljava načrta. Pri 

tem si lahko pomagamo s poslovnim modelom, imenovanim poslovni model kanvas, ki ga 

lahko pripravimo v samo nekaj urah. Če se v prihodnosti izkaže, da je našo idejo mogoče 

izpeljati na boljši način, model lahko zelo preprosto prilagodimo in tako prihranimo precej časa 

z vnašanjem sprememb v poslovni model. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Izdelek Wood Pocket (v nadaljevanju WP), za katerega ideja se nam je porodila med študijem, 

je praktično stojalo za polnjenje mobilnega telefona. Njegova funkcija je zagotoviti varno in 

priročno mesto za mobilno napravo med polnjenjem. Je okolju prijazen, saj je narejen iz lesa, 

njegov videz pa že na prvi pogled daje občutek vrhunskega izdelka. 

Za globalno okolje sta značilni močna in naraščajoča mednarodna konkurenca in vse bolj prosta 

trgovina med državami. Mednarodno poslovanje je za slovenska podjetja ena od ključnih 

strategij za preživetje in nadaljnji razvoj. Tako se morajo podjetja soočati z močno tujo 

konkurenco na domačem in tudi širšem trgu Evropske unije ter vedno bolj iskati priložnosti za 

poslovanje in razvoj na mednarodnih trgih (Kesič in Likar 2018, 11). 

Ko uvajamo nov izdelek na trg, se nam poleg izdelave produkta, njegove uporabnosti, potrebe 

na trgu, embalaže itd. ponudi še precej drugih vprašanj, na katera moramo znati odgovoriti. 

Glavna vprašanja za podjetje so (Kotler 1994, 344–346): 

‒ Kdaj je najugodnejši čas za trženje novega izdelka? 

‒ Kje bo podjetje ponudilo izdelek? 

‒ Komu bo izdelek namenjen? 

‒ Kako bo ponudilo in distribuiralo izdelek? 

Vsa podjetja in organizacije si delijo skupno težavo. Vsa potrebujejo informacije, da lahko 

razvijejo in na trgu ponudijo produkte ali storitve, ki bodo zadovoljile potrebe njihovih strank. 

Bistvo je, da je tržna oziroma marketinška raziskava nujno potrebna dejavnost, ki jo lahko 

opravljamo v najrazličnejših oblikah, njihova skupna lastnost pa je zbiranje informacij, ki jih 

bodo managerji uporabili za sprejemanje boljših odločitev (Brown, Suter in Churchill 2013). 



2 

 

Da podjetnik lažje načrtuje poslovne dejavnosti, si pomaga z orodjem, ki ga imenujemo 

poslovni načrt. Njegov namen je dobro predstaviti idejo za potencialne investitorje, cilj pa je 

ustvariti dobiček. Z natančno oceno poslovne zamisli, primerjanjem prednosti in slabosti se 

tako podjetnik lahko dobro pripravi na projekt in se izogne morebitnim dragim napakam 

(Antončič idr. 2002, 3). 

Zadnje čase se kot alternativa poslovnemu načrtu vse pogosteje uporablja poslovni model 

kanvas, ki je posebej priročen med razvijanjem ideje in njenem preverjanju. Običajno zagonska 

podjetja pred pripravo poslovnega načrta preverijo svojo idejo in tako glavne predpostavke o 

poslovnem modelu zapišejo kar v poslovni model kanvas. Kanvas ponudbe vrednosti je orodje, 

ki je bilo razvito z namenom podpore podjetnikom pri razvijanju in izboljšanju ponudbe 

vrednosti podjetja in s tem čim učinkovitejšem zadovoljevanju potreb ciljnih segmentov. 

Pristop, ki ga ponuja kanvas ponudbe vrednosti, je primeren tako za podjetnike začetnike, ki na 

novo začenjajo z nekim projektom, kot tudi za projektne managerje v podjetju, ki je nastalo v 

okviru obstoječe organizacije (Mikrobiz 2019). 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi smo izdelek testirali na trgu, saj smo na takšen način preverili, ali 

je poslovna ideja dejansko poslovna priložnost, ki jo je vredno razviti, ter na osnovi rezultatov 

pripravili poslovni model kanvas. 

Cilji zaključne projektne naloge so naslednji: 

‒ predstaviti literaturo s področja poslovnega načrtovanja, 

‒ predstaviti literaturo s področja tržnega raziskovanja, 

‒ predstaviti literaturo s področja uvajanja novega izdelka na trg, 

‒ izpeljati raziskavo o zaželenosti izdelka med potencialnimi uporabniki, 

‒ pripraviti poslovni model kanvas za izbrano poslovno idejo. 

1.3 Metode za doseganje ciljev raziskave 

Za pisanje zaključne projektne naloge smo uporabili različne metode. V teoretičnem delu smo 

uporabili metodo povzemanja podatkov iz prebrane literature (knjig, člankov, publikacij, 

spletnih strani, pravilnikov, statutov idr.).  

V empiričnem delu naloge smo opravili raziskavo trga, kjer smo uporabili metodo anketiranja, 

saj smo na ta način najlažje dosegli veliko število ljudi in pridobili realnejšo sliko trga, ki je 

vsekakor potrebna, če bomo v prihodnosti svojo idejo želeli realizirati. Za izbrano idejo smo 

pripravili tudi poslovni model kanvas, ki zajema segmente kupcev, ponudbo vrednosti, 
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distribucijske kanale, prihodke, odnose s kupci, ključne vire, ključne partnerje, ključne 

aktivnosti in stroške. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo: 

‒ da so anketiranci podajali resnične odgovore, 

‒ da so anketiranci realno ocenili, ali ima izdelek zanje uporabno vrednost, 

‒ da so anketiranci predstavili resnične predloge za izboljšavo izdelka, 

‒ da je vsaka anketirana oseba svoje odgovore podala samo enkrat. 

Omejitve naloge predstavljata predvsem naključen vzorec anketirancev in omejeno število 

opravljenih anket. Ne glede na to nam je z raziskavo uspelo dobiti vsaj prvi signal, ki odgovarja 

na vprašanje, ali na trgu obstaja potreba po tovrstnem izdelku.  
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2 IZDELEK IN VLOGA TRŽNIH RAZISKAV 

Izdelek je vse, kar lahko ponudimo na trgu za vzbuditev pozornosti, nakup, uporabo ali porabo 

ter s tem zadovolji željo ali potrebo. Med izdelke lahko vključujemo fizične izdelke, storitve, 

osebe, kraje, organizacije ali ideje (Kotler 1994, 432). 

Potočnik (2006, 75) pravi, da podjetja ne morejo oblikovati svojih izdelkov in storitev, ne da bi 

poznala in razumela potrebe in želje porabnikov. Raziskava trga je temeljni del tržno 

informacijskega sistema, informacije pa dobimo s pomočjo posebnih metod in postopkov 

raziskave, kot so anketiranja, testiranja izdelkov, predvidevanja prodaje na določenem trgu, 

ocenjevanja uspešnosti oglaševanja ipd. (Potočnik 2006, 81). 

2.1 Predstavitev izdelka 

Ideja o pripomočku za mobilne naprave, ki smo ga poimenovali WP, je nastala pri predmetu 

Podjetniško delovanje v drugem letniku študija. Izdelka v povsem enaki obliki na trgu nismo 

našli, ideja pa temelji na pripomočkih, ki si jih ljudje izdelujejo sami, in podobnih plastičnih 

zamenjavah, ki rešujejo enako težavo. Ker nam je skrb za okolje pomembna, smo se odločili, 

da bo izdelek v celoti narejen iz naravnih materialov, večinoma iz lesa. 

Kot lahko sklepamo že iz imena, je Wood Pocket »lesen žep«, v katerega pospravimo svoj 

mobilni telefon med polnjenjem. Namen izdelka je ustvariti priročno mesto za polnjenje, poleg 

tega pa tudi preprečiti poškodbe mobilnega telefona in njegovega polnilca ter ga odmakniti na 

varno, da nam ni v napoto. Uporabljamo ga lahko za katero koli znamko in različico mobilne 

naprave, saj je velikost univerzalna. Čeprav je lesen, je zelo lahek, zato ne poškoduje polnilca 

ali vtičnice. Kombinacija sodobne oblike in lesa izdelku daje prestižen videz, okoli katerega 

želimo zgraditi tudi blagovno znamko in s tem WP uvrstiti v višji cenovni razred. 

2.2 Uvajanje novega izdelka na trg 

Podjetja, ki ne uspejo ustvariti novih izdelkov, so zaradi močne konkurence na današnjem trgu 

bolj izpostavljena nevarnosti. Njihovi obstoječi izdelki so ranljivi zaradi spreminjajočih se želja 

in potreb potrošnikov, novih tehnologij, kratkih življenjskih ciklov izdelkov in povečane 

globalne konkurence (Kotler 1994, 317). 

Načrtovanje izdelkov ali storitev je sestavni del vseh temeljnih načrtovanj vsakega podjetnika 

ali gospodarske organizacije. Z načrtovanjem izdelka podjetnik odgovori na vprašanje, kaj bo 

proizvajal in ponudil trgu v bližnji prihodnosti. Ker je izdelek namenjen trgovanju, mora 

zadovoljevati želje in potrebe uporabnika. Izdelek je lahko neposredno v obliki potrošnih 

dobrin, posredno v obliki surovin in proizvodov, ki bodo kasneje uporabljeni za izdelavo 
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potrošnega blaga, ali v obliki investicijskih dobrin. Načrtovani izdelek mora biti čim bolj 

tehnično uspešen z vidika izdelave, učinkovito uporaben z vidika porabnika in gospodarsko 

donosen v poslovnem rezultatu podjetnika (Dovžan 1993, 3). 

Potencialne ideje morajo biti dodelane in dovolj izpopolnjene za testiranje. Iz vsake ideje za 

nov izdelek lahko naredimo več različnih konceptov, ki jih prilagodimo določeni skupini ljudi 

in izberemo tisto, ki se je na osnovi raziskav izkazala za najboljšo (Kotler 1994, 329). Preden 

izbrani izdelek ponudimo na trgu, moramo odgovoriti nekaj bistvenih vprašanj (Kotler 1994, 

344–346): 

‒ Kdaj je najprimernejši čas za trženje novega izdelka? Pri komercializaciji novega izdelka 

je vstop na trg zelo pomemben, saj tekmuje s konkurenco in je pomembno, ali bo podjetje 

na trg z novim izdelkom prišlo prvo, hkrati s konkurenco ali za konkurenco. V primeru, da 

nov izdelek nadomešča starega, lahko podjetje zakasni lansiranje, dokler ne poidejo zaloge 

starega. Vendar pa mora biti podjetje še dodatno pazljivo v primeru, da na trg daje sezonski 

izdelek. 

‒ Kje bo ponudilo izdelek? Izdelek se lahko vpelje samo v določenih krajih, regijah, na 

celotnem domačem trgu, mednarodnem trgu ali globalnem trgu. Odločitev je odvisna od 

razpoložljivosti kapitala, kapacitet proizvodnje, vrste izdelka, stopnje zaupanja v uspeh ter 

konkurence. 

‒ Komu bo izdelek namenjen? Podjetje mora s svojo promocijo in porazdelitvijo ciljati na 

potencialne kupce, ki jih je pridobilo s profiliranjem na osnovi raziskav. Tako doseže ljudi, 

ki bodo najhitreje sprejeli izdelek, postali močni uporabniki in priporočali izdelek naprej, 

obenem pa bo podjetje za njihovo naklonjenost porabilo najmanj kapitala. Cilj je doseči 

visoko prodajo v najkrajšem času in privabiti nadaljnje možnosti. 

‒ Kako ponuditi in dobaviti nov izdelek? Podjetje mora sestaviti natančen načrt o tem, kako 

bo nov izdelek predstavilo na tržišču. 

V razvitem tržnem gospodarstvu ni dovolj, da je izdelek le narejen in ponujen ob pravem času 

na pravem mestu, temveč mora ponudnik izdelka kupca tudi oskrbeti s potrebnimi 

informacijami, ki ga bodo pripravile za nakup, saj je na trgu več izdelkov z različnimi ali 

podobnimi značilnostmi, ki pri porabniku povzročajo precejšnjo negotovost pri nakupnih 

odločitvah (Dovžan 1993, 49) 

2.3 Pomen tržnih raziskav 

Tržna raziskava je nepogrešljivo orodje, s pomočjo katerega lahko podjetja služijo svojim 

strankam, tako da raziščejo njihove želje in potrebe, lokacijo, nakupovalne navade in tako 

naprej. Ljudje, ki tržijo produkte, morajo izvajati formalne raziskave sekundarnih virov s 

fokusnimi skupinami, anketami po telefonu, elektronski pošti, internetu, z osebnimi anketami 
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itd. Če so pridobljeni podatki dobro analizirani z naprednimi statističnimi metodami in modeli, 

bo podjetje verjetno pridobilo uporabne informacije o tem, kako najrazličnejše tržne sile 

vplivajo na njihovo prodajo (Kotler 1994, 95). 

Podjetja poskušajo z raziskavo trga dobiti odgovore predvsem na naslednja vprašanja (Potočnik 

2006, 82): 

‒ kakšne so značilnosti določenega trga, 

‒ koliko izdelkov je mogoče prodati na določenem trgu (kratkoročno oziroma dolgoročno), 

‒ kakšen je vpliv konkurence na trgu, 

‒ kakšen je učinek oglaševanja in prodajno pospeševalnih akcij, 

‒ kaj kupci pričakujejo od novega izdelka, 

‒ kakšno je gibanje cen, 

‒ prek katerih posrednikov (trgovine) poteka prodaja, 

‒ kako visoki so prodajni stroški pri organiziranju neposredne prodaje (lastne trgovske 

mreže) itd. 

V našem primeru se bomo osredotočili na tržne možnosti za izdelek, zato moramo zbrati 

podatke in informacije o potrebah trga po takšnem izdelku in o značilnostih, ki jih posamezni 

tržni segmenti pričakujejo oziroma si jih želijo od novega izdelka, dejavnosti konkurence pri 

razvijanju podobnega izdelka, potrebnih tržnih dejavnostih, prodajnih cenah, prodajnih pogojih 

ipd. (Potočnik 2006, 183) 

Cilj razvijanja in testiranja koncepta izdelka je izmeriti odzive trga na idejo izdelka, preden 

vložimo znatna sredstva v njegov otipljiv razvoj. Testirati ga moramo na ustrezni ciljni skupini 

kupcev, ki jim je izdelek namenjen, preden razvijemo prvi izdelek oziroma prototip. S 

testiranjem koncepta ugotavljamo, kako bodo kupci sprejeli nov izdelek in kakšen je njihov 

interes za nakup. Če možni prihodnji kupci ne pokažejo dovolj velikega zanimanja za nov 

izdelek, podjetje lahko na tej stopnji ustavi razvoj novega izdelka in s tem prihrani znatna 

sredstva, ki bi jih sicer namenilo za razvoj fizičnega izdelka, ki kasneje na trgu ne bi bil uspešen. 

Precej se zmanjša tudi tveganje kasnejšega neuspeha novega izdelka na trgu, saj neuspešne 

koncepte odpravimo že v zgodnji fazi razvoja izdelka (Kordež 2007, 30).  
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3 POSLOVNO NAČRTOVANJE 

V tem poglavju bomo predstavili opredelitev in pomen poslovnega načrtovanja – v kakšne 

namene ga uporabljamo, kdo je vključen v proces poslovnega načrtovanja in katere so vrste 

poslovnih načrtov. Natančneje bomo predstavili tudi poslovni model kanvas in njegove 

gradnike.  

3.1 Opredelitev in pomen poslovnega načrtovanja 

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

nekega novega posla in/ali pred ustanovitvijo novega podjetja oziroma pri nadaljevanju ali 

razvoju posla v obstoječem podjetju« (Ruzzier idr. 2008, 283). 

Čeprav se precej poslov začne in tudi nadaljuje brez poslovnega načrta, ga je modro narediti v 

vsakem primeru in ne samo takrat, ko to zahtevajo investitorji ali kreditodajalci. S poslovnim 

načrtom podjetnik popiše prednosti in slabosti, ki so vpletene v posel znotraj podjetja, in 

predvidi priložnosti in nevarnosti trga (Vidic idr. 2008, 8) 

Poslovni načrt označi potek posla in dejavnosti za določeno časovno obdobje, po navadi za tri 

ali pet let vnaprej. V njem so določene različne poti, po katerih lahko podjetje v prihodnosti 

stopa, podjetnik, poslovni partnerji, zaposleni, vlagatelji in drugi vpleteni pa lahko v vsakem 

trenutku vedo, kje so in ali njihov razvoj sledi zastavljenemu načrtu (Vidic idr. 2008, 8). 

Sestavljen je iz vsebin, ki predstavljajo vse vidike prihodnjega posla. Določi jih lahko vlagatelj, 

kreditodajalec ali podjetnik. Najbolj značilne teme, ki so potrebne pri pripravi poslovnega 

načrta, so (Vidic idr. 2008, 9): 

1. povzetek za management, 

2. opis podjetja, 

3. opis izdelka ali storitve, 

4. tržna analiza, 

5. strategija in izvedba, 

6. management, 

7. finančni načrt. 

Vsak poslovni načrt se začne z nizom predpostavk. Na osnovi predpostavk podjetje oblikuje 

strategijo, ki jih bo omogočila, da dosežejo svojo vizijo. Ker predvidene predpostavke niso 

nujno resnične, je cilj podjetja, da jih čim prej preveri (Ries 2011, 81) 
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3.2 Vrste poslovnih načrtov 

Ali obstaja enoten, univerzalen obrazec za pripravo poslovnega načrta? Pravzaprav ne. 

Podjetništvo se konstantno razvija in spreminja, zahteva inovacije in novosti ter veliko mero 

ustvarjalnosti (Vidic idr. 2008, 7). Vsak, ki se odloči narediti poslovni načrt, se mora zato sam 

odločiti, kaj je za njegove razmere pomembno in kaj bo vključil v poslovni načrt. 

V vsaki organizaciji lahko najdemo finančne, prodajne, kadrovske in proizvodne načrte. Lahko 

so kratkoročni ali dolgoročni in strateški ali operativni. Med seboj se razlikujejo po področjih, 

odvisno od tipa podjetja ali predvidenega obsega zagonske dejavnosti (Antončič idr. 2002, 

186). 

Berry (2008) navaja nekaj vrst glede na njihovo uporabo: 

‒ Vitek poslovni načrt je hitrejši, lažji in bolj učinkovit od običajnega formalnega poslovnega 

načrta, ker ne vsebuje opisov in povzetkov, ker jih zaposleni in partnerji poznajo. Zelo 

dober je za spremljanje finančnih in drugih ciljev ter je ob morebitnih spremembah hitro 

prilagodljiv. 

‒ Običajen formalen poslovni načrt je po navadi zelo obsežen in natančen. Vsebuje precej 

podatkov o podjetju, izdelku ali storitvi, tržišču, strategijah, ciljih, zaposlenih, finančnih 

napovedih in analizah. Običajen poslovni načrt je zelo nadgrajen vitek poslovni načrt, ki 

ga potrebujemo, kadar moramo podjetje ali idejo predstaviti zunanjim investitorjem ali 

kreditodajalcem. 

‒ Načrt izvedljivosti je preprostejši od vitkega načrta in vsebuje povzetek, poslanstvo, ključ 

do uspeha, osnovne analize trga in predhodne analize stroškov ter cen. Uporablja se z 

namenom, da podjetje ugotovi, ali bo svojo idejo izpeljalo do konca ali ne, po navadi pa je 

predstavljen na straneh za množična financiranja. 

‒ Interni poslovni načrt je namenjen samo zaposlenim v podjetju, je kratek in jedrnat. Z njim 

se lažje orientiramo pri delu. 

‒ Operativni ali letni poslovni načrt vsebuje specifične cilje, končne roke in zadolžitve za 

zaposlene, da se lažje osredotočijo na rezultate, sledijo napredku in upoštevajo prioritete. 

‒ Načrt rasti ali širitve je lahko vitek poslovni načrt ali običajen formalen poslovni načrt. 

Lahko je interen ali ne, v primeru, da je njegov cilj izdelave pridobiti posojilo. 

‒ Strateški poslovni načrt je običajno interen, ki bolj poudarja strategije in taktike, ki jih bo 

podjetje uporabljalo pri svojem poslovanju. Dober strateški načrt mora biti praktičen in 

uresničljiv, zato mora upoštevati sredstva in razpoložljiv čas. Takšni načrti so bolj značilni 

za velika podjetja.  
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3.3 Opredelitev poslovnega modela kanvas 

Opisov modelov in metod za management je danes toliko, da jih je praktično nemogoče 

obvladovati, zato je treba najti tiste, ki deležnikom organizacije kar najbolje služijo pri procesu 

odločanja (Biloslavo 1999, 6). 

Poslovni načrt nam da precej podrobno predstavo o tem, kaj podjetnik misli in kako bo to 

uresničil v prihajajočih letih. Poslovni model v primerjavi z načrtom vsebuje veliko manj 

podatkov, a je obenem dobro izhodišče za ustvarjanje celovitega poslovnega načrta (Biloslavo 

2017, 12–13). 

Eden izmed najbolj priljubljenih modelov je poslovni model kanvas. Preizkušen je v najbolj 

prodornih organizacijah na svetu ne glede na njihovo velikost in starost. Uporaben je za analizo, 

načrtovanje in souporabo z drugimi orodji, kot je na primer analiza SWOT. Sestavljen je iz 

devetih gradnikov, osnovni in centralni gradnik pa je ponudba vrednosti (Savić 2014, 129). 

 

Slika 1: Devet gradnikov poslovnega modela kanvas 

Vir: Oblikovanje poslovnih modelov, 2012 

Osterwalder in Pigneur (2010), ki sta zasnovala poslovni model kanvas, poudarjata, da je 

logiko, kako podjetje služi denar, najlažje prikazati s pomočjo devetih gradnikov: 
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‒ Segmentacija kupcev predstavlja vse različne skupine ljudi ali organizacije, ki jih podjetje 

želi doseči in jim služiti. Nobeno podjetje ne more preživeti brez dobičkonosnih strank. Da 

lahko bolje zadovoljimo njihove potrebe, jih moramo razvrstiti po skupnih potrebah, 

tržnem obnašanju ali drugih značilnostih. Ko jih razvrstimo, se moramo odločiti, katerim 

segmentom bomo služili in na osnovi razumevanja teh segmentov pazljivo oblikovati 

poslovni model. 

‒ Ponudba vrednosti povzema vse produkte in storitve, ki dajejo neko vrednost določenemu 

segmentu. Ponudba vrednosti je razlog, zakaj se kupec odloči za neko podjetje in ne za 

konkurenco. Rešuje kupčevo težavo oziroma zadovolji njegovo potrebo. Ponudba 

vrednosti je celota, ki jo podjetje ponuja strankam in je lahko popolnoma drugačna od 

konkurence ali samo nekoliko spremenjena. 

‒ Distribucijske poti opisujejo, kako podjetje komunicira in dostavi ponujeno vrednost 

segmentu strank. Distribucijske poti igrajo pomembno vlogo pri izkušnjah strank. Služijo 

pri prepoznavanju podjetja, njihovih izdelkov in storitev, strankam pomagajo oceniti 

ponujeno vrednost, prepričajo stranko za nakup, dostavijo ponujeno vrednost in zagotovijo 

poprodajno pomoč strankam. 

‒ Odnosi s kupci opisujejo tipe odnosov, ki jih podjetje vzpostavi z določenimi segmenti 

strank. Podjetje si mora jasno zastaviti, kakšne odnose želi imeti s svojimi kupci. Lahko so 

zelo osebni ali povsem avtomatizirani. Narava odnosov je lahko samo pridobivanje strank, 

zadrževanje strank ali povečevanje prodaje. 

‒ Viri prihodkov predstavljajo denar, ki ga podjetje ustvari iz vsakega segmenta strank (od 

prihodkov moramo odšteti odhodke, da dobimo zaslužek). Podjetje se mora vprašati, koliko 

je vsak segment pripravljen plačati in iz tega ustvariti enega ali več virov prihodkov. 

‒ Ključni viri opisujejo najpomembnejša sredstva, ki so potrebna, da poslovni model deluje. 

Ta sredstva omogočajo, da podjetje ustvari ponujeno vrednost, doseže trg, ohranja odnose 

s segmentom strank in ustvari prihodek. Vsako podjetje potrebuje drugačne ključne vire, 

ki so odvisni od njihovega poslovnega modela. Ključni viri so lahko fizični, finančni, 

intelektualni ali ljudje. Lahko so v lasti podjetja oziroma najeti ali pa pridobljeni od 

ključnih partnerjev. 

‒ Ključne aktivnosti so najpomembnejše stvari, ki jih mora podjetje narediti, da lahko 

poslovni model deluje. Tako kot ključni viri morajo aktivnosti ustvariti in ponuditi 

ponujeno vrednost, doseči trg, ohranjati odnose s strankami in pridobivati zaslužek. Tudi 

ključne aktivnosti so odvisne od tipa poslovnega modela.  

‒ Ključni partnerji so mreža dobaviteljev in partnerjev, ki omogočajo, da poslovni model 

deluje. Podjetja skujejo partnerstva iz več razlogov, ista partnerstva pa lahko postanejo 

temelj njihovemu poslovnemu modelu. Zavezništva po navadi nastanejo zaradi 

optimizacije poslovnega modela, zmanjšanja tveganja ali pridobivanja sredstev. 
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‒ Struktura stroškov opisuje vse stroške, ki nastanejo pri ustvarjanju in dostavljanju ponujene 

vrednosti, ohranjanju odnosov s strankami in ustvarjanju prihodka. Te stroške relativno 

lahko izračunamo, ko definiramo ključne vire, aktivnosti in partnerstva.  
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4 ANALIZA PRILOŽNOSTI ZA IZBRANI IZDELEK 

V tem poglavju bomo predstavili trg izbranega izdelka, opredelili namen in cilj tržne raziskave, 

opisali kako smo se lotili raziskovanja ter predstavili podatke, ki smo jih pridobili. Na podlagi 

pridobljenih podatkov bomo izdelali poslovni model kanvas, da bomo lažje ocenili našo idejo. 

4.1 Tržna raziskava 

V Sloveniji je po podatkih iz leta 2018 izmed 1.538.176 ljudi, starih od 16 do 74 let, v preteklem 

letu pametni telefon uporabljalo kar 1.088.636 ljudi (Statistični urad Republike Slovenije 

2018a). Na globalni ravni je bilo v letu 2018 končnim uporabnikom prodanih 1,56 milijarde 

pametnih telefonov, celotni prihodki od prodaje pa so ocenjeni na 522 milijard dolarjev. 

Ocenjeno je, da bo svetovno število uporabnikov pametnih telefonov v letu 2019 zraslo na 2,5 

milijarde ljudi (Holst 2018). 

Na osnovi danih podatkov lahko vidimo, da je že slovenski potencialni trg zelo velik, prav tako 

pa ne smemo zanemariti možnosti vstopa na globalni trg, če izhajamo iz teoretičnega izhodišča, 

da morajo slovenska podjetja zaradi visoke stopnje konkurence razmišljati o mednarodnem 

poslovanju (teoretično izhodišče je zapisano pod točko 1.1 Opredelitev obravnavanega 

problema in teoretičnih izhodišč). 

4.1.1 Namen in cilj tržne raziskave 

Namen in cilj tržne raziskave je predvsem ugotoviti, ali ima izdelek potencial preboja na trg v 

današnji konkurenci in lahko ustvari dobiček. Podrobneje moramo raziskati želje in zahteve 

potencialnih segmentov kupcev – ali se srečujejo s težavo, ki jo rešuje naš izdelek, kakšne so 

njihove nakupovalne navade, kakšne so njihove navade uporabe mobilnih telefonov – in na 

koncu dodelati izdelek na osnovi njihovih želj, če se izkaže, da je ideja dobra. 

4.1.2 Opis metode zbiranja podatkov 

Za metodo zbiranja podatkov smo uporabili spletne ankete, saj smo tako lažje dosegli večje 

število ljudi in naključnost anketirancev. Uporabili smo spletno orodje za anketiranje 1ka.si, ki 

ponuja preprost, prilagodljiv in zanesljiv sistem za anketiranje in kasneje natančen izpis 

pridobljenih podatkov. Anketirali smo osebe, ki smo jih našli v skupinah na družabnem omrežju 

Facebook. Razdelimo jih lahko v tri skupine, in sicer na študente UP FM, krog družine in 

prijateljev ter skupino ljudi, ki prodaja in kupuje mobilne telefone ter zanje išče servis. 
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4.1.3 Rezultati tržne raziskave 

Zbiranje podatkov je potekalo od 19. maja 2019 do 6. junija 2019. Anketo je začelo reševati 53 

ljudi, zaključilo pa jo je 50. V vprašalniku smo zajeli demografske podatke anketirancev, 

zanimalo pa nas je tudi, kako uporabljajo mobilne telefone in kaj si mislijo o našem izdelku. 

V anketi je sodelovalo 54 % moških in 46 % žensk. 2 % oseb sta bila mlajša od 18 let, 57 % 

oseb je bilo starih od 19 do 24 let, 23 % od 25 do 34 let, 6 % od 35 do 44 let, 8 % od 45 do 55 

let, nihče pa ni bil starejši od 55 let (Slika 2). 

 

Slika 2: Starost anketirancev 

Od vseh anketiranih 38 % ljudi letno zasluži manj kot 5.000 evrov, 23 % zasluži od 5.000 do 

10.000 evrov, 30 % od 10.000 do 20.000 evrov, nihče od 20.000 do 30.000 evrov, 2 % od 

30.000 do 50.000 evrov in še 2 % več kot 50.000 evrov (Slika 3). 
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Slika 3: Letni prihodek anketirancev 

Vsi anketirani so odgovorili, da uporabljajo pametni mobilni telefon. 28 % oseb uporablja 

Applov pametni telefon, 2 % uporabljata pametni telefon znamke Honor, 36 % jih uporablja 

Huawei, 32 % Samsung in še 2 % Xiaomijove pametne telefone (Slika 4). 

 

Slika 4: Odstotek uporabnikov določenih znamk pametnih telefonov 

Za svoje pametne telefone je 38 % ljudi odštelo od 600 do 1.000 evrov, 32 % ljudi od 300 do 

600 evrov, 23 % ljudi od 100 do 300 evrov, 6 % več kot 1.000 evrov in 2 % manj kot 100 evrov 

(Slika 5). 
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Slika 5: Cena pametnih telefonov anketiranih oseb 

Vsi anketirani so odgovorili, da je vhod za napajanje na njihovem pametnem telefonu na spodnji 

strani. Večkrat dnevno svoj telefon polni 11 % ljudi, 77 % ga polni enkrat dnevno, 8 % vsak 

drugi dan in 4 % ljudi redkeje kot na dva dni (Slika 6).  

 

Slika 6: Pogostost polnjenja pametnega telefona 

Večina ljudi polni svoj mobilni telefon v spalnici na postelji, na nočni omarici, lahko tudi na 

tleh ob postelji ali na policah blizu postelje. Redko kdo telefon polni tudi v dnevni sobi, kuhinji, 

v avtu ali službi. 32 % oseb je navedlo, da je med polnjenjem njihov pametni telefon 
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izpostavljen nevarnosti, kot so npr. udarci ali padci (Slika 7). Od vseh anketiranih je 21 % 

telefon med polnjenjem v napoto (Slika 8). 

 

Slika 7: Izpostavljenost pametnega telefona nevarnosti med polnjenjem 

 

Slika 8: Pametni telefon kot ovira med polnjenjem 

Več kot polovici, in sicer 53 % oseb, zmanjka baterije, ko nimajo možnosti polnjenja (Slika 9). 

36 % oseb svoj telefon v takšnih primerih polni na javnih mestih. 
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Slika 9: Prazna baterija in polnjenje na javnih mestih 

Kar 70 % ljudi je v preteklosti že poškodovalo ali uničilo telefon, 51 % pa je uničilo ali 

poškodovalo tudi polnilec (Slika 10). 

 

Slika 10: Poškodba ali uničenje pametnega telefona in polnilca 

Kot zamenjava našemu izdelku na trgu obstaja več različnih izdelkov. V naslednji preglednici 

(Preglednica 1) lahko vidimo, katere uporabljajo anketirane osebe. Najpogosteje uporabljajo 

ovitek in zaščitno folijo/steklo. 
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Preglednica 1: Uporaba nadomestnih pripomočkov (zamenjav) našemu izdelku 

Vrsta zamenjave Število anketiranih uporabnikov v % 

Zaščiten ovitek (bumper) 

Zaščitna folija/steklo 

92 % 

70 % 

Brezžični polnilec 

Prenosna baterija (Power bank) 

15 % 

34 % 

Drugo: / 

Ne uporabljam ničesar 4 % 

36 % anketiranih naštete pripomočke kupi v trgovini, 9 % jih kupuje v slovenskih spletnih 

trgovinah, 51 % v nizkocenovnih spletnih trgovinah, kot je npr. AliExpress, 2 % na Amazonu 

in 2 % nikjer. 

V nadaljevanju anketnega vprašalnika je bila priložena fotografija našega izdelka WP, vsa 

nadaljnja vprašanja pa se nanašajo na izdelek. 84 % anketiranih je odgovorilo, da jim je izdelek 

všeč, 54 % pa jih je odgovorilo, da bi izdelek tudi uporabljali (Slika 11). Na vprašanje o videzu 

izdelka in njegovi ekološki izdelavi iz lesa se je 92 % ljudi odzvalo pozitivno. 54 % ljudi na 

izdelku ne bi spremenilo ničesar, drugi pa so podali nekaj predlogov za popravke, kot so različni 

barvni premazi, dodajanje logotipa in kakšnega vzorca, sprememba oblike, usnjena notranjost 

idr. Pokazali so tudi skrb glede velikosti, nekateri si želijo večji izdelek, nekateri manjšega in 

skrb glede velikosti odprtine, skozi katero gre vtikač. 

 

Slika 11: Všečnost izdelka in potencialna uporaba 
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Ko nas je zanimalo, ali bi kupili naš izdelek, je 22 ljudi oziroma 44 % anketiranih pritrdilo. Za 

izdelek bi bili pripravljeni plačati najmanj 5 evrov in največ 80 evrov. Povprečje vseh 

odgovorov je 21 evrov. Na sliki 12 je prikazano, v kakšnih plačilnih sklopih so ljudje 

pripravljeni plačevati za izdelek. 23 % ljudi, ki bi se odločili za nakup izdelka, bi ga najraje 

prevzelo v trgovini, 68 % bi ga raje kupilo na spletu, 9 % pa je vseeno. 

 

Slika 12: Cena za izdelek, ki so jo anketiranci pripravljeni plačati 

4.2 Poslovni model kanvas za izbrani izdelek 

Na osnovi pridobljenih anket smo v nadaljevanju sestavili poslovni model kanvas. Vsak od 

devetih gradnikov je zapisan v svojem podnaslovu, sledijo pa si v zaporedju njihovega 

nastanka. Za lažji pregled je bistvo posameznega gradnika zapisano v alinejah, kasneje pa še 

razloženo v odstavkih pod njimi. 

Pred začetkom je treba poudariti, da bi bilo za potrebe poslovanja treba odpreti poslovni subjekt. 

Izbrali bi si obliko s. p., saj tako ni treba vlagati začetnega kapitala, ko bi se izkazalo, da je ideja 

dobičkonosna in bi se izdelek na trgu dobro obnesel, pa bi obliko spremenili v d. o. o. Na 

začetku ne bi bilo nobenih zaposlenih, saj bi za proizvodnjo in oblikovanje izdelka najeli 

zunanje izvajalce, prav tako bi najeli računovodski servis za urejanje računov in bilanc. Za 

oglaševanje, vodenje družbenih omrežij, nabavo materiala, postavljanje spletne strani in drugih 

potrebnih stvari bi poskrbeli sami. 
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4.2.1 Segmenti kupcev 

Segmenti kupcev so: 

‒ vsi, ki si želijo varno polnjenje mobilnega aparata,  

‒ posamezniki, ki si želijo mobilni aparat odložiti blizu vtičnice, kjer je polnilec, 

‒ predvsem mlajša in srednja generacija – od 15 do 35 let, 

‒ ljudje, ki si želijo nekaj novega, nekaj posebnega ter obenem uporabnega in priročnega, 

‒ ljudje, ki telefon polnijo tudi drugje kot doma, pri tem pa tvegajo poškodbe aparata in 

polnilca. 

Segment kupcev smo določili s predhodnim znanjem ter anketami, ki smo jih opravili tako z 

neznanci kot prijatelji/sorodniki. Segment kupcev so vsi tisti, ki si želijo varno in preprosto 

polnjenje mobilnega telefona. Naš izdelek to zagotavlja tako, da mobilni telefon položimo vanj, 

ta pa ga zaščiti pred udarci. Druga značilnost segmenta kupcev je tudi, da so to posamezniki, ki 

si želijo nekaj novega, nekaj posebnega, prav tako pa tudi sodobnega in ekološkega, saj je naš 

izdelek narejen iz lesa. Najbolj zainteresirani kupci so ljudje stari od 15 do 35, saj ta skupina 

ljudi najbolj uporablja pametne telefone. Naš izdelek nagovarja tudi posameznike, ki mobilne 

aparate polnijo predvsem drugje kot doma, ob tem pa bi ga radi zavarovali pred poškodbami. 

4.2.2 Vrednost za uporabnika 

Vrednost, ki jo ponuja naš izdelek uporabniku je: 

‒ varno polnjenje mobilnega aparata – zmanjševanje tveganja poškodb, 

‒ potreba po hitrem in preprostem odlaganju mobilnega telefona med polnjenjem, 

‒ oblikovni in trajnostni vidik materialov – izdelek je narejen iz lesa, sodobne oblike, 

‒ priročnost, uporabnost, 

‒ okoljska skrb – skrb za naravo z nakupom lesenega izdelka. 

Pri vrednostih za uporabnika bomo poudarili, kakšne koristi imajo kupci od našega podjetja 

oziroma izdelka, katere težave rešuje izdelek, katere potrebe zadovoljujemo in kako kot kupci 

pomagajo naravi. Naš izdelek je nekaj povsem novega na trgu. Gre za izdelek, v katerega 

preprosto položimo svoj mobilni telefon in mu s tem zagotovimo popolno varnost in priročno 

mesto, ki ne ovira ljudi v okolici. Ljudje tako z našim izdelkom rešijo več težav hkrati. Izdelek 

je narejen samo iz lesa in je sodobne oblike. Tako izdelek ne nudi le priročnosti in varnosti, 

ampak pa zagotavlja tudi nekaj sodobnega pridiha v vsakem prostoru. Od vsakega prodanega 

izdelka pa se en evro nameni organizaciji, ki skrbi za nasajanje novih dreves. Tako vsak, ki 

kupi naš izdelek, obenem stori še dobro delo za naše okolje. 



21 

 

4.2.3 Distribucijski kanali 

Komuniciranje s kupci in dostava vrednosti bo potekala preko naslednjih distribucijskih 

kanalov: 

‒ lastna spletna stran (www.woodpocket.com), 

‒ trgovine z mobilnimi telefoni in pripomočki (A1, Telekom Slovenije, Telemach, T2, Tuš 

mobil, Big Bang, Mimovrste idr.), 

‒ različni internetni mediji (Facebook, Instagram). 

Distribucijski kanali nam predstavljajo predvsem to, kako naše podjetje komunicira s kupci 

oziroma kje bodo naši izdelki dosegljivi kupcem. Z anketo smo ugotovili, da so naši kupci 

predvsem mladi ljudje, stari od 15 do 35 let, ter da bi večina naš izdelek rada kupila prek spleta. 

Ta podatek nakazuje, da moramo zgraditi močno podobo na spletu in se posvetiti tudi spletnemu 

oglaševanju. Zgraditi je treba prepoznavnost na družbenih omrežjih, kot sta Facebook in 

Instagram, s pomočjo zabavne vsebine, nudenja nasvetov, sodelovanja z drugimi 

prepoznavnimi profili na družbenih omrežjih ter s pomočjo plačljivega oglaševanja na obeh 

prej omenjenih družbenih omrežjih ter Google oglasov. Za vse druge, ki ne spremljajo spleta, 

pa bodo naši izdelki na voljo tudi v specializiranih trgovinah (nekoliko kasneje, ko bi si podjetje 

že ustvarilo prepoznavnost in povečalo povpraševanje na trgu), kjer ljudje v večini kupujejo 

svoje pametne telefone in pripomočke, npr. A1, Telekom Slovenije, Telemach, T2, Tuš mobil, 

Big Bang, Mimovrste idr. 

4.2.4 Odnosi s kupci 

Tipi odnosov z našimi kupci so: 

‒ iskanje novih strank, opazovanje potreb strank, soustvarjanje s strankami (stik s strankami), 

‒ sledenje trendom in modi, 

‒ osebna podpora (odgovarjanje na vprašanja kupcev na spletnih portalih), 

‒ količinski in sezonski popusti (pred prazniki in pred izhodom novih telefonov), 

‒ merjenje kakovosti in zadovoljstva strank. 

Vsekakor je v podjetju zelo pomemben dober odnos s kupci, saj so oni tisti, ki izdelek kupujejo 

in nam s tem prinesejo prihodke ter dobiček. Kupce moramo znati pridobiti in jih nato tudi 

obdržati. Eden izmed največkrat uporabljenih orodij za odnose s kupci so vsekakor družbena 

omrežja (Facebook, Instagram idr.). To orodje je zelo pomembno za vsako podjetje, saj ima 

vedno več ljudi dostop do spleta. 71 % oseb v Sloveniji vsakodnevno dostopa do interneta 

(Statistični urad Republike Slovenije 2018b). Eno od pomembnejših orodij za odnose s kupci 

je lastna spletna stran, kjer potencialni kupci lahko pregledajo celotno ponudbo, dobijo 

informacije o nas in izdelkih, zasledijo telefonsko številko, naslov, in kar je najpomembnejše, 

kupijo naš proizvod. Tretje pomembno orodje je fizični stik. Sem lahko štejemo promocije na 
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terenu in predstavljanje izdelka na sejmih ter prireditvah. Za zadrževanje kupcev lahko 

strankam nudimo možnost količinskega popusta in nagradne igre, ponudbo sorodnih izdelkov 

in stalno izboljševanje izdelkov. Odnose s kupci bomo vzpostavljali tudi na Facebooku in 

Instagramu, s tem, da jih bomo pozivali k deljenju njihovega mnenja, povratnih informacij in 

uporabe izdelka. 

4.2.5 Prihodki 

Viri prihodkov in način plačevanja: 

‒ prihodki od prodaje izdelka – cena bo 21 evrov, 

‒ načini plačevanja: gotovina, bančna kartica, plačilo po prevzetju, bančno nakazilo. 

Prihodki so ključnega pomena, zato si vsako podjetje prizadeva, da so čim višji. Prav od 

prihodkov je tudi odvisno, ali bo podjetje preživelo ali ne. Za zdaj imamo samo en vir 

prihodkov, in sicer prihodke od prodaje lesenih držal za mobilne telefone v času napajanja z 

električno energijo. Cene naših proizvodov so fiksne (21 evrov), razen v primeru nakupa večjih 

količin izdelkov, ko priznamo količinski popust, s katerim kupec po nižji ceni kupi večjo 

količino naših izdelkov. Ceno poštnine poravnajo kupci sami. Glavni cilj je, da prodamo čim 

več izdelkov in da imamo zadovoljne kupce, ki se bodo k nam še vrnili ter nas priporočili svojim 

znancem, saj je to naš edini vir prihodkov, s katerimi moramo pokriti vse stroške podjetja. 

4.2.6 Ključni viri 

Najpomembnejša sredstva, ki jih potrebuje naše podjetje za delovanje: 

‒ lesna industrija – izdelke bodo proizvajali naši poslovni partnerji, 

‒ spletna stran in družbena omrežja, 

‒ intelektualna lastnina: blagovna znamka, ki bi predstavljala kakovost, 

‒ človeški viri: kreativnost, smisel za oblikovanje izdelka, prodaja in marketing. 

Ključni viri, ki jih potrebujemo za delovanje, so predvsem človeški, intelektualni in fizični. V 

našem primeru potrebujemo rokodelca, ki se ukvarja z lesom oziroma mizarstvo, ki ima vsa 

potrebna orodja, da bo proizvajalo izdelke in tako poskrbelo za nemoteno oskrbovanje s 

proizvodi (zunanje izvajanje). Potrebovali bomo tudi oblikovalca, ki bo skrbel za odlično obliko 

naših izdelkov in tudi raznovrstne sezonske in priložnostne ponudbe (zunanje izvajanje). 

Potrebovali bomo tudi les, ki ga bomo kupili v Sloveniji oziroma ga bodo kupili naši poslovni 

partnerji. Eden izmed naših ključnih virov bo tudi blagovna znamka, ki bo predstavljala 

kakovost in skrb za naravo. Spletna stran in družbena omrežja bodo poskrbeli, da bodo 

potencialni kupci lahko videli in naročili naše proizvode, z njimi pa bomo tudi ustvarjali in 

vzdrževali odnose. 
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4.2.7 Ključne aktivnosti 

Najpomembnejše dejavnosti, ki jih moramo narediti so: 

‒ proizvodnja in oblikovanje izdelka, 

‒ oglaševanje: poudarek na spletnem oglaševanju, 

‒ dostava po pošti, prodaja izdelka, 

‒ marketing: vzpostavitev spletne strani, Facebooka, Instagrama ter njihovo vzdrževanje. 

Ključne aktivnosti, ki jih potrebujemo za delovanje, so: 

‒ sodelovanje in dobra komunikacija z zunanjim proizvajalcem in oblikovalcem izdelka, 

‒ vzdrževanje spletne strani in spletnih portalov (Facebooka, Instagrama itd.), ki bodo 

operativni ves čas in bodo s tem pripomogli k izboljšanju izdelka, opaženosti in večjemu 

naročilu izdelkov, 

‒ s pomočjo dobrega oglaševanja in dobre prodaje se bo naše podjetje ohranilo in vedno raslo 

na domačem in tujem trgu, 

‒ z razvojem in raznimi dodatki bomo kupcem ponujali vedno različnejše in boljše izdelke 

WP. 

Pri uspešnosti podjetja je predvsem pomembna komunikacija s poslovnimi partnerji in 

zunanjimi izvajalci, ki jim bomo dali možnost, da bodo povedali svoja mnenja in podali ideje 

za izboljšave izdelka. Kupcem bomo ponudili razne akcije in popuste ob nakupu izdelkov. 

4.2.8 Ključni partnerji 

Ključni partnerji so: 

‒ podjetje, ki prideluje in dobavlja les – dobavitelj lesa, 

‒ podjetje, ki izdeluje produkt, 

‒ oblikovalec ali oblikovalka, 

‒ dostavne službe – Pošta, GSL, 

‒ vplivne osebe na družbenih omrežjih in spletne strani, kjer bi lahko naš izdelek oglaševali. 

V našem načinu poslovanja so zelo pomembni ključni poslovni partnerji, saj sta celotna 

proizvodnja in dostava zaupani njim. Pomembni so dobra komunikacija in zaupanje, 

medsebojno sodelovanje in pomoč drug drugemu, za lažjo dosego skupnih ciljev in skupne 

rasti. 

4.2.9 Stroški 

Vsi naši stroški: 

‒ plačilo zunanjim izvajalcem za proizvajanje produktov in oblikovanje, 
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‒ stroški materiala, 

‒ stroški donacij, 

‒ vzdrževanje spletne strani, Facebooka, Instagrama in stroški oglaševanja, 

‒ stroški računovodstva in drugi stroški. 

Naši najpomembnejši in največji stroški so stroški zunanjih izvajalcev za izdelavo izdelka in 

materiala, distribucijo, oglaševanje in marketing (vodenje spletne strani, Facebooka in 

Instagrama), stroški donacij ter stroški računovodstva in razvoja novih izdelkov. 

Vrste stroškov: 

‒ Naši fiksni stroški so: stroški računovodstva, stroški elektrike, interneta, telefona, 

marketinških programov, npr. WordPressa za izdelavo in urejanje spletne strani. 

‒ Variabilni stroški so: stroški za proizvodni material, oglaševanje, razvoj izdelkov, donacije 

in izobraževanje. 

Ker smo proizvodnjo zaupali zunanjim izvajalcem, smo zmanjšali stroške za nakup stroja CNC 

in drugega potrebnega orodja in posledično zmanjšali tudi stroške elektrike in stroške plač. Na 

začetku bo treba narediti minimalno zalogo izdelkov za prve kupce, kasneje pa bomo videli 

sproti. Prve mesece delovanja podjetja bomo morali pazljivo spremljati spletne oglaševalske 

kampanje in testirati, kaj najbolje deluje, ko bomo odkrili zmagovalno kombinacijo, pa bomo 

lahko začeli povečevati sredstva za promocijo. Sorazmerno s tem bomo morali povečevati tudi 

sredstva za upravljanje spletne strani in družbenih omrežij, saj bomo morali s povečanjem 

obsega oglaševanja krepiti tudi spletno prisotnost. V prihodnosti bomo imeli dodatne stroške z 

razvojem novih izdelkov. Ves čas se bodo z večanjem obsega poslovanja večali tudi stroški za 

material in proizvodnjo izdelkov ter donacije. 

4.2.10 Izkaz poslovnega izida 

V preglednici (Preglednica 2) je prikazan pričakovan poslovni izid za prvo leto. V naslednji 

preglednici (Preglednica 3) pa je prikazan pričakovan izkaz poslovnega izida za prihajajoča tri 

leta.  
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Preglednica 2: Izkaz poslovnega izida za prvo leto v evrih 

Naziv Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December 

Poslovni prihodki 

Prihodki od 

prodaje 
420 630 1.050 1.680 2.520 3.150 4.200 4.620 6.300 7.350 8.610 11.550 

Poslovni odhodki 

Stroški 

materiala 
40 60 100 160 240 300 400 440 600 700 820 1.100 

Stroški 

proizvodnje 
120 180 300 480 720 900 1.200 1.320 1.800 2.100 2.460 3.300 

Stroški 

oblikovanja 
200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 

Marketing in 

oglaševanje 
200 200 250 400 600 750 1.000 1.100 1.500 1.750 2.050 2.750 

Stroški donacij 20 30 50 80 120 150 200 220 300 350 410 550 

Računovodstvo 50 50 50 50 50 100 100 100 100 150 150 150 

Drugi stroški 10 10 10 20 20 20 50 50 100 100 500 500 

Odhodki 

skupaj 
640 530 760 1.190 1.750 2.220 2.950 3.430 4.400 5.150 6.390 8.350 

Dobiček ali izguba 

 –220 100 290 490 770 930 1.250 1.190 1.900 2.200 2.220 3.200 
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Preglednica 3: Izkaz poslovnega izida za prva tri leta v evrih 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Poslovni prihodki 

Prihodki od prodaje 52.080 103.740 206.850 

Poslovni odhodki 

Stroški materiala 4.960 7.000 10.000 

Stroški proizvodnje 14.880 21.000 30.000 

Stroški oblikovanja 400 1.200 3.000 

Marketing in oglaševanje 12.550 17.500 25.000 

Stroški donacij 2.480 3.500 5.000 

Računovodstvo 1.100 1.500 2.000 

Drugi stroški 1.390 2.300 4.000 

Odhodki skupaj 37.760 54.000 79.000 

Dobiček ali izguba 

 14.320 49.740 127.850 
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5 SKLEP 

V teoretičnem delu zaključne projektne naloge smo ugotovili, da je poslovno načrtovanje zelo 

pomemben del vsakega podjetja ali ideje, ki jo hočemo realizirati na trgu. Čeprav precej 

podjetnikov nikoli nima zapisanega poslovnega načrta, je pametno, da ga zapišemo, saj tako 

lahko najdemo pomanjkljivosti ali majhne napake, ki smo jih spregledali, in s tem izboljšamo 

podjetje oziroma lažje realiziramo idejo. Na tem mestu nam pridejo prav vitki poslovni modeli, 

kot je npr. kanvas, saj nam njihova izdelava ne vzame veliko časa, njihova priprava pa nam 

prinese precej koristi. Ugotovili smo tudi, kako ključnega pomena je tržna raziskava, ne samo 

pri uvajanju novega izdelka na trg, ampak tudi na splošno za celotno delovanje podjetja. Če 

poznamo informacije na trgu in smo v rednem stiku s svojimi strankami, lahko zelo dobro 

predvidimo svoje naslednje korake pri načrtovanju ciljev in strategij. 

Namen zaključne projektne naloge je bil testirati izdelek na trgu in preveriti, kako dobra je 

poslovna ideja ter ali jo je vredno razvijati naprej. Z raziskavo, izvedeno na petdesetih 

potencialnih uporabnikih, smo prišli do pomembnih informacij o uporabi pametnih telefonov, 

nakupovalnih navadah in nasvetih glede izdelka. Raziskava je pokazala, da je ideja trgu 

zanimiva in da se splača širše testirati in raziskati možnosti za uspeh ideje. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

 

 

 

Zdravo, moje ime je Žan in sem študent UP FM. V okviru zaključne projektne naloge testiram 

nov izdelek s področja pripomočkov za mobilne telefone. Glede na to, da berete navodila, se 

vam že v naprej iskreno zahvaljujem za čas in obljubim, da ne bo trajalo predolgo. Hvala. 

Anketa je anonimna, zbrani podatki pa bodo uporabljeni za izdelavo zaključne projektne 

naloge. 

1. Ali uporabljate pametni telefon? 

 Apple 

 Cat 

2. Znamka vašega mobilnega telefona: 

 Apple 

 Cat 

 Google 

 Honor 

 HTC 

 Huawei 

 LG 

 Nokia 

 Samsung 

 Sony 

 Xiaomi 

 Drugo: __________ 

3. Koliko ste približno odšteli za svoj mobilni telefon  

 Manj kot 100 evrov 

 100–300 evrov 

 300–600 evrov 

 1000 evrov ali več 

4. Kako pogosto polnite svoj mobilni telefon? 

 Večkrat dnevno 

 Enkrat dnevno 

 Vsak drugi dan 

 Redkeje kot vsak drugi dan 

 Drugo: __________ 

5. Kje je vhod za napajanje na vašem telefonu? 

 Na spodnji strani telefona 
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 Na desni strani telefona 

 Na levi strani telefona 

 Na vrhu telefona 

6. Kje vse po navadi polnite telefon? Bodite specifični, npr.: doma v kuhinji na pultu. 

 __________________________________________________________________ 

7. Ali je pri tem telefon izpostavljen nevarnostim, kot so npr. udarci, padci ipd.? 

 Da 

 Ne 

 Drugo: __________ 

8. Ali vam je telefon kdaj v napoto med polnjenjem? 

 Da 

 Ne 

9. Ali vam kdaj zmanjka baterije, ko nimate možnosti polnjenja? 

 Da 

 Ne 

10. Ali kdaj polnite na javnih mestih? 

 Da 

 Ne 

11. Ali ste v preteklosti že kdaj poškodovali ali uničili telefon? 

 Da 

 Ne 

12. Ali ste v preteklosti že kdaj poškodovali ali uničili polnilec? 

 Da 

 Ne 

13. Ali uporabljate kakšne pripomočke za mobilni telefon? 

 Zaščitni ovitek (bumper) 

 Zaščitno folijo/steklo 

 Brezžični polnilec 

 Prenosno baterijo (Power bank) 

 Drugo: __________ 

14. Kje običajno kupujete pripomočke za mobilni telefon? 

 V trgovini 

 V slovenskih spletnih trgovinah 

 V nizkocenovnih spletnih trgovinah (npr. AliExpress) 
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 Drugo: __________ 

15. Prototip izdelka na sliki je pripomoček, ki ščiti mobilno napravo pred udarci in padci med 

polnjenjem ter zagotavlja priročno odlagališče. Je okolju prijazen izdelek, saj je v celoti 

narejen iz lesa, obenem pa je ravno les razlog, zaradi katerega čutimo, da je pripomoček 

preprost in obenem prestižen izdelek. 

 

16. Ali vam je izdelek na sliki všeč? 

 Da 

 Ne 

17. Ali bi ta izdelek uporabljali? 

 Da 

 Ne 

18. Ali vam je všeč, da je izdelek lesen in posledično ekološki? Je videti lep? 

 Da 

 Ne 

 Drugo: __________ 
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19. Bi na njem kaj spremenili, dodali? 

 ____________________________ 

20. Ali bi kupili naš izdelek? 

 Da 

 Ne 

(Če je odgovor da, se odgovorite še na naslednji dve vprašanji) 

21. Največ koliko evrov ste pripravljeni odšteti zanj? (zapiši s številko) 

 __________ 

22. Kje bi si želeli kupiti izdelek? 

 V trgovini 

 Prek spleta 

 Drugo: __________ 

23. Spol: 

 Moški 

 Ženski 

24. Starost: 

 Manj kot 18 let 

 19–24 let 

 25–34 let 

 35–44 let 

 45–55 let 

 Več kot 55 let 

25. Letni prihodek: 

 Manj kot 5.000 evrov 

 5.000–10.000 evrov 

 10.000–20.000 evrov 

 20.000–30.000 evrov 

 30.000–50.000 evrov 

 50.000 evrov ali več 

 


