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III 

POVZETEK 

Zaključna projektna naloga predstavlja izdelavo poslovnega načrta novonastalega podjetja, ki 

bo namenjeno izobraževanju in svetovanju za otroke, mladostnike in njihove starše. Podjetje 

bo tako nudilo učno pomoč, delavnice in svetovalne ure, saj se v zadnjih letih pojavlja vse 

večje povpraševanje po tovrstnih oblikah pomoči. V prvem delu zaključne projektne naloge je 

opredeljeno podjetništvo in pomen učne pomoči, delavnic za otroke in mladostnike ter 

svetovanje. V drugem delu smo pripravili načrt novonastalega podjetja, podana je tudi analiza 

in raziskava razmer na trgu med uporabniki. Ugotovljeno je bilo, da je poslovna ideja vredna 

uresničitve. 

Ključne besede: poslovna ideja, poslovni načrt, učna pomoč, delavnice, svetovanje.  

SUMMARY 

This thesis presents a business plan for establishment of a new company. The company’s 

purpose will be education and consulting for children, youth and their parents. Its services 

will include tutoring, workshops and counselling. Demand for these forms of education and 

consulting services has increased in recent years. The first part of this thesis defines 

entrepreneurship, tutoring, workshops for children and youth, and counselling. The second 

part includes the company’s business plan and an analysis of market research among 

participants including consumers and competitors. This thesis devotes particular attention the 

value of implanting the business plan. 

Key words: business idea, business plan, tutoring, workshops, counselling.  
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1 UVOD 

V zadnjih letih postaja šola zahtevnejša, zato veliko otrok ne zmore vsega napora samostojno 

in potrebujejo dodatno pomoč pri učenju. Težave pri učenju namreč vplivajo na učenčevo 

počutje, odnose s sošolci, samozavest in šolsko uspešnost. Tem učencem je treba nuditi vso 

podporo in pomoč, da bodo lahko razvili čim višjo raven razvoja in učenja, zato jim v šoli 

pomagajo učitelji in šolska svetovalna služba. V domačem okolju pa jim v večini nudijo 

pomoč starši, dedki ali babice, lahko pa tudi kakšni prostovoljci ali usposobljeni inštruktorji.  

V zadnjih letih se število povpraševanj po tovrstnih oblikah pomoči vse bolj povečuje, zato 

smo se odločili ustanoviti podjetje, namenjeno izobraževanju in svetovanju za otroke in 

mladostnike ter njihove starše. V zaključni projektni nalogi predstavljamo poslovni načrt 

izobraževalno-svetovalnega podjetja, ki bo nudilo učno pomoč učencem z učnimi težavami, 

različne oblike delavnic in skupin za otroke in mladostnike ter svetovalne ure za otroke, 

mladostnike in starše. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Število učencev in dijakov z učnimi težavami je v zadnjih desetletjih zelo naraslo (Grašič idr. 

2010, 28). Kavkler, Magajna in Čačinovič Vogrinčič (2013) menijo, da se pri nas približno 

petina otrok in mladostnikov med šolanjem spoprijema s težavami pri učenju, vendar pa smo 

lahko zadovoljni s povprečnimi izobraževalnimi dosežki šolarjev, saj je bil leta 2012 po 

podatkih Eurostata osip le 4,4 % in najnižji v EU. Dosegamo dobre rezultate mednarodnih 

raziskav PISA (2009), TIMSS-ove mednarodne raziskave znanja naravoslovja in matematike 

(2011) ter PIRLS-ove mednarodne raziskave o bralni pismenosti (2011). Slovenski učenci so 

v raziskavah TIMSS in PIRLS izpostavili, da med vsemi udeleženimi učenci v obeh 

raziskavah iz skoraj 50 držav najmanj radi hodijo v šolo, kar je skrb zbujajoče. Raziskava 

PISA (2009) je pokazala, da okrog 20 % slovenskih petnajstletnikov ni doseglo želene stopnje 

bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, ki bi jim omogočala uspešno šolanje in 

vključevanje v družbo. To so predvsem učenci z učnimi težavami. Vzroki učnih težav so 

različni: revščina, specifične učne težave (pri branju, matematiki, neverbalne, primanjkljaj na 

področju jezika, čustveno pogojene težave ipd.), drugojezičnost, zmanjšana motivacija za 

učenje, poučevanje, ki ni prilagojeno njihovim potrebam, in drugo (Kavkler, Magajna in 

Čačinovič Vogrinčič 2013). 

V sodobni družbi se moramo neprestano prilagajati spremembam, posledično se moramo 

nenehno učiti, da lahko napredujemo na različnih področjih in smo uspešni. Kot zgoraj 

izpostavljeno so posamezniki, ki imajo pri učenju težave, ena najbolj ogroženih skupin. Te se 

zelo zgodaj pokažejo v šoli in lahko vplivajo na učenčevo počutje, njegov občutek lastne 

kompetentnosti, na njegove odnose s sošolci in v veliki meri na njegovo šolsko uspešnost. 

Učna neuspešnost vpliva na prihodnost in lahko negativno vpliva na različna življenjska 
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področja. Učno neuspešni učenci lahko prej zapustijo šolanje ali imajo slabše možnosti za 

dobro zaposlitev. Tem učencem je zato treba v šolskem okolju nuditi vso podporo in pomoč, 

da bi kljub vsem svojim oviram lahko v največji meri razvili svoje potenciale in čim višjo 

raven razvoja in učenja (Peklaj 2016, 5). 

Za doseganje dobrih vzgojno-izobraževalnih rezultatov učencev je pomembna vloga šolskih 

strokovnih delavcev. Pomembno je, da se strokovni delavci, učitelj in starši pridružijo procesu 

pomoči učencu. Učitelji morajo imeti veselje do dela z otroki z učnimi težavami. Nuditi jim 

morajo pomoč in podporo, vedno znova zastavljati visoka, a uresničljiva pričakovanja in 

slišati otroka v soustvarjalnem odnosu, kot menijo Kavkler, Magajna in Čačinovič Vogrinčič 

(2013). Samopodoba je temeljno področje osebnosti, saj zajema celoto predstav, mnenj in 

stališč, ki jih imamo o sebi, ter odnos do samega sebe (Tacol 2010, 10). Tacol (2010, 12–16) 

tudi meni, da imajo vzgojitelji in učitelji pomembno vlogo pri oblikovanju samopodobe, zato 

naj jim pomagajo, da se bodo spoštovali in sprejemali, da bodo krepili prijateljstvo in bodo 

težave konstruktivno reševali. Prav tako naj jim pomagajo razvijati pozitiven pogled na 

življenjske situacije, da se učijo prevzemati odgovornost za svoje ravnanje ter da 

prepoznavajo, sprejemajo in izražajo svoja čustva. Če je učenec vsaj na nekem področju 

šolskih zahtev uspešen, mu to daje občutek, da delno obvladuje naloge in svoje življenje. Iz 

tega občutka izhaja dobra ali vsaj zanesljiva samopodoba (Magajna idr. 2008b, 19). 

Že nekaj časa se tudi skupina ljudi, ki načrtuje ustanovitev podjetja, ukvarja z izvajanjem 

učne pomoči. Na osnovi dosedanje prakse so zaznali, da so šolske obveznosti za 

osnovnošolce s specifičnimi učnimi težavami prenaporne, drugi nimajo prave motivacije, spet 

tretji prelagajo odgovornost za šolsko delo na starše. Zaradi teh ugotovitev želijo izvajati 

različne vrste delavnic za krepitev samopodobe za otroke in mladostnike ter razširiti možnost 

izvajanja učne pomoči. Nudili bi tudi svetovalne ure.  

V zaključni projektni nalogi smo želeli pri dejanskih uporabnikih raziskati in analizirati 

potrebo po izvajanju učne pomoči in delavnic na območju Gorenjske. Zasnovali smo poslovni 

načrt in popisali prednosti in slabosti ter predvideli potenciale priložnosti in nevarnosti na 

bodočem trgu.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Naš namen je analizirati možnosti za ustanovitev izobraževalno-svetovalnega središča, kjer 

boi nudili učno pomoč in izvajali različne delavnice. Namen zaključne projektne naloge bo 

tako preučiti zaznane priložnosti za ustanovitev podjetja, namenjenega izobraževanju in 

svetovanju, ter analizirati potrebe pri dejanskih uporabnikih po tovrstnih storitvah. Namen 

zaključne naloge je izdelava poslovnega načrta novega nastalega podjetja, katerega dejavnost 

bo namenjena izobraževanju in svetovanju; podjetje bo nudilo učno pomoč ter izvajalo 

različne delavnice in svetovalne ure. S poslovnim načrtom želimo ugotoviti in predstaviti 
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prednosti in slabosti izbranega podjetja. Z raziskavo trga – na uporabnikih – pa želimo 

preveriti, ali izbrana poslovna zamisel dejansko predstavlja tudi priložnost (ali obstaja potreba 

po tovrstni dejavnosti).  

Temeljni cilj zaključne projektne naloge je pripraviti poslovni načrt izobraževalno-

svetovalnega podjetja, raziskati dejavnosti ter na podlagi izvedene raziskave opredeliti 

možnosti uresničitve.  

Cilji zaključne projektne naloge so naslednji: 

 s pomočjo strokovne literature želimo predstaviti podjetništvo in dejavnike za njegov 

razvoj, oblike podjetij in pomen trženja;  

 opredelili bomo pomen učne pomoči in različnih oblik delavnic in svetovanja za otroke in 

mladostnike; 

 na osnovi sekundarnih podatkov bomo analizirali trenutno ponudbo na trgu; 

 pripravili bomo poslovni načrt za izbrano zamisel; 

 izvedli bomo raziskavo na uporabnikih s ciljem ugotoviti, ali na trgu obstaja resnična 

potreba in ali je naša zamisel res poslovna priložnost, ki je vredna uresničitve.  

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo najprej preučili in raziskali različno strokovno 

literaturo, članke, raziskave ter spletne vire s področja podjetništva in izobraževanja. V 

drugem delu naloge smo pripravili poslovni načrt. S pomočjo spletnega anketiranja smo 

izvedli raziskavo in tako analizirali razmere na trgu med uporabniki. Rezultate anketiranja 

bomo prikazali s pomočjo opisnih statistik. Pripravili smo tudi SWOT analizo, ki predstavlja 

prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na trgu za izobraževanje in svetovanje. 

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge  

S pomočjo pregledane strokovne literature smo lahko izdelali poslovni načrt, ki bo 

predstavljal smernice potencialni uresničitvi ali realizaciji podjetja. Predpostavljali smo, da je 

na trgu več ponudnikov podobnih storitev na področju izobraževanja in svetovanja, da smo 

lahko preko sekundarnih podatkov dostopali do njih in tako uspešno analizirali dosedanjo 

ponudbo. Predpostavljali smo tudi, da so anketiranci pripravljeni sodelovati v naši raziskavi in 

so iskreno odgovarjali na vprašanja ter da bomo dobili prave odgovore o smiselnosti tovrstne 

ponudbe na trgu.  

Omejitev pri obravnavanju problema so lahko sekundarni podatki, s pomočjo katerih bomo 

analizirali ponudbo na trgu, saj preko njih ne bomo dobili vseh informacij, ki se nanašajo na 

ponudbo konkurenčnih izvajalcev izbrane dejavnosti. 
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2 PODJETNIŠTVO IN IZOBRAŽEVANJE 

V tem poglavju bomo predstavili podjetništvo in izobraževanje. Gre za področji, ki nas 

zanimata v primeru izdelave poslovnega načrta in ustanovitve novega podjetja. S pomočjo 

literature bomo opredelili pojem podjetništvo, dejavnike za njegov razvoj, oblike podjetij ter 

opredelili pomembnosti tržnega oglaševanja. V nadaljevanju bomo predstavili pomen učne 

pomoči, svetovanja in vlogo različnih delavnic za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski.  

2.1 Podjetništvo 

Podjetništvo je ključnega pomena za gospodarsko rast in inovativnost. Predstavlja pomemben 

vir napredka in razvoja posameznih držav. Predstavlja gonilo gospodarskega razvoja, 

povečuje konkurenco, na voljo je večja izbira ponudbe, kar vodi k izboljšanju kakovosti 

proizvodov in storitev. Z razvojem podjetništva se odpirajo nova delovna mesta in se zvišuje 

blaginja celotnega prebivalstva (Lah 2009, 7). 

Obstaja množica definicij pojma podjetništvo. Hisrich (1986, v Ruzzier idr. 2008, 15) 

podjetništvo opredeljuje kot proces »ustvarjanja nečesa drugačnega in vrednega, pri čemer 

se vloži potreben čas in trud, prevzema spremljajoče finančno, psihološko in družbeno 

tveganje ter pridobi končne nagrade v obliki denarja ali osebnega zadovoljstva«. Timmons 

(1999, v Ruzzier idr. 2008, 15) je podjetništvo opredelil kot »dinamičen proces ustvarjanja 

bogastva, ki ga ob tveganju ustvarjajo posamezniki, ali pa kot filozofijo poslovnega sveta«. 

Podjetništvo kot rezultat podjetnika in njegove osebnosti ter podjetniške organizacije v 

določenem okolju je definiral Solymossy (1998, v Ruzzier idr. 2008, 15). Podobno kot 

Hisrich (1986) tudi Antončič idr. (2002, 30) povzemajo, da je podjetništvo proces ustvarjanja 

nečesa novega z vlaganjem časa in energije, prevzemanjem spremljajočih finančnih, psihičnih 

in družbenih tveganj ter sprejemanja nagrad v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in 

neodvisnosti. Plut in Plut (1995, 16) definirata podjetništvo kot proces, »v katerem podjetniki 

iščejo in kombinirajo proizvodne dejavnike tako, da realizirajo donosne priložnosti ter s tem 

prispevajo k razvoju gospodarstva in družbe.«  

Različne opredelitve dokazujejo, da različni ljudje različno poimenujejo podjetništvo, vendar 

kljub vsemu obstajajo skupne točke in opredelitve: sprejemanje tveganj, ustvarjalnost, 

neodvisnost in nagrade. Ti bodo gonilna sila podjetništva v prihodnosti. Prihodnost 

podjetništva je svetla, saj živimo v obdobju podjetnikov; izobraževalne ustanove, vladne 

ustanove, družba in podjetja spodbujajo podjetništvo (Antončič idr. 2002, 48). 

2.1.1 Dejavniki za razvoj podjetništva 

Za podjetniško kariero in ustanovitev podjetja se odločajo posamezniki, ki si želijo 

neodvisnosti in samostojnosti, želijo biti sami svoj šef, razviti svojo zamisel in negujejo 
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zavedanje o koristi in finančnih rezultatih. V večini primerov je najpogostejši motiv želja po 

neodvisnosti, kar pomeni biti sam odgovoren za svojo kariero in podjetje, v katerem deluje 

posameznik (Ruzzier idr. 2008, 33). Različne tehnološke spremembe, hitro spreminjajoče se 

navade kupcev, politika in oblikovanje novih standardov, spremembe socialnih vrednot pa 

nam vedno znova ponujajo odkrivanje novih podjetniških možnosti (Berginc 1999, 39).  

Podjetnik je posameznik, »ki prevzema tveganja in ustanovi nekaj novega« (Ruzzier idr. 

2008, 19).  

Beseda podjetnik je francoskega izvora (enterpreneur) in pomeni »vmesnik« ali »posrednik« 

(Ruzzier idr. 2008, 19). Različni avtorji se strinjajo, da imajo podjetniki sposobnost zaznati 

priložnost, jo realizirati in tržiti ter posledično ustvarjati nova delovna mesta, kar koristi 

celotni družbi. Velikokrat je podjetnik tudi inovator, saj je sposoben izkoristiti podjetniško 

priložnost in jo razviti v tržno podjetniško idejo. Pri tem sam izbira in kombinira sredstva ter 

vire za uresničitev poslovne priložnosti. Njegova pomembna vloga je upravljanje in vodenje 

(Ruzzier idr. 2008, 22). 

Plut in Plut (1995, 49) definirata podjetnika kot osebo, ki organizira proizvodne dejavnike ter 

producira in prodaja dobrine za ustvarjanje dobička. Imeti mora sposobnost odkrivanja novih 

priložnosti ter motivacijo in znanje za realizacijo te poslovne priložnosti. Podjetnik je 

odgovoren in je inovator, saj nenehno stremi k spremembam in jih izrablja kot novo 

priložnost. Lahko nastopa v vlogi investitorja, inovatorja, lastnika ali menedžerja. Investitor 

vlaga svoje sposobnosti, znanje in kapital v podjetniški proces; inovator razvija nove zamisli, 

se prilaga trgu in uresničuje inovacijski proces; lastnik razpolaga s potrebnimi sredstvi za 

opravljanje podjetniške dejavnosti; menedžer pa ustanavlja, organizira, vodi in nadzoruje 

podjetje, njegov cilj je doseči čim večji uspeh podjetja. 

Raziskave (Berginc 1999, 41) so pokazale, da je lahko zelo uspešno podjetje, ki ga je 

ustanovila skupina, saj ima posameznik v sebi združene vse lastnosti in znanja, v skupini pa 

se lahko posamezni člani med seboj dopolnjujejo in tako prispevajo k razvoju uspešnega 

podjetja. Vendar tudi posamezniki lahko uspešno vodijo podjetje s primerno tržno nišo, 

majhnim številom kupcev in manjšim obsegom poslovanja.  

Priložnost definiramo kot sklop koristnih okoliščin za določen namen. Priložnost nastane, ko 

vzpostavimo povezavo med obstoječim življenjskim stanjem v nekem procesu in izboljšanim 

stanjem, ki bi ga lahko dosegli v prihodnosti. O podjetniški priložnosti govorimo, če se stvar 

izide tudi s stopnjo koristnosti in dobičkom. V podjetniškem smislu lahko vsako priložnost 

dograjujemo in izboljšujemo v neskončnih oblikah. Ključni element so podjetja, s pomočjo 

katerih lahko bolje izkoriščamo podjetniške priložnosti (Berginc 2000, 92). 

Plut in Plut (1995, 18) definirata podjetniški proces kot proces, v katerem podjetnik oz. 

podjetniška skupina izbere med množico možnih zamisli donosno in uresničljivo priložnost in 
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za njeno uresničitev zbere vse potrebne vire, to je ljudi ter poslovna in finančna sredstva. Prvi 

element podjetniškega procesa je podjetnik oziroma podjetniška skupina, ki mora biti 

kakovostna, zrela, z izkušnjami, poznati mora trg in izbrati dobro strategijo prodora na trg. 

Ključni element podjetniškega procesa je podjetniška priložnost ali zamisel, problem pa 

nastaja predvsem pri njenem uresničevanju, zato je potrebno znanje o podjetništvu ter dobra 

priprava poslovnega načrta. Tretji element podjetniškega procesa so sredstva in ljudje, ki so 

potrebni za izpeljavo podjetniške zamisli (Plut in Plut 1995, 17). Podjetnik mora znati 

izpeljati nek posel s kar najmanjšimi sredstvi ter prepričati druge o uspešnosti svoje zamisli, 

ponuditi jim mora svojo vizijo in tako pritegniti sredstva drugih (Berginc 1999, 43). 

2.1.2 Oblike podjetij 

V Sloveniji je opravljanje dejavnosti mogoče na več načinov: kot oblika samozaposlitve v 

obliki samostojnega podjetnika (s. p.), lahko se registrira gospodarska družba (d. o. o., d. n. o., 

d. d. ipd.) ali pa se registrira ustanove (fundacija), društvo ali zavod. Kjer je namen 

ustvarjanje dobička (pridobitna dejavnost), je primernejša oblika registracije podjetja v obliki 

samostojnega podjetnika (s. p.) ali gospodarske družbe. Za opravljanje nepridobitne 

dejavnosti, kjer osnovni namen ni pridobitev dobička (npr. društva so ustanovljena zaradi 

druženja ljudi z istimi interesi), pa je primernejša oblika ustanove, društva ali zavoda. Od 

dejavnikov, kot npr. prevzem odgovornosti, število ustanoviteljev, višina vložkov, je odvisno, 

katera oblika organizacije v primeru pridobitne dejavnosti je najprimernejša (Šubelj 2011, 49–

51). 

Samostojni podjetnik (s. p.) je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost. Za 

registriranje, tj. vpis v poslovni register, samostojni podjetnik ne potrebuje osnovnega kapitala 

oziroma vložka, vendar odgovarja z vsem svojim premoženjem. Družba z omejeno 

odgovornostjo (d. o. o.) je oblika kapitalske družbe, kar pomeni, da je za ustanovitev treba 

imeti osnovni kapital (7.500 eur oziroma vsak osnovni vložek najmanj 50 evrov). Družbo z 

omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več oseb, treba pa je tudi določiti osebo, ki bo 

direktor. Ta bo zakoniti in uradni zastopnik podjetja ter odgovorna oseba. Direktor mora biti 

vpisan v sodni register. Družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) je osebna družba, kar 

pomeni, da ustanovitelji odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, zavezuje jih pogodba med 

vsemi družbeniki. Od njunega dogovora je odvisen delež delitve in obveznosti (Šubelj 2011, 

52–53). Delniška družba (d. d.) je podjetje, ki je v lasti dveh ali več lastnikov – delničarjev, ki 

so zakonsko odgovorni le v višini njihovega finančnega vložka, ne pa tudi z drugim osebnim 

premoženjem. Za vloženi kapital družba izda delničarjem delnice, ki jim dajejo pravico 

lastništva ustreznega dela podjetja (Glas 2014, 106). 

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji ustanovijo zaradi 

uresničevanja skupnih interesov. Pridobitna dejavnost se lahko izvaja le pod pogoji, ki so 

predpisani za opravljanje pridobitne dejavnosti. Društva, katerega namen je ustvarjanje 
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dobička, ni dovoljeno ustanoviti niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva. Zavodi so 

organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, 

kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, 

socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti in če cilj opravljanje dejavnosti ni pridobivanja 

dobička. Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju 

dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Namen ustanove mora biti splošno koristen ali 

dobrodelen. Ustanova kot pridobitna dejavnost lahko opravlja dejavnost, ki je nujna za 

uresničitev namena, za katerega je ustanovljena, če ni z zakonom drugače določeno (Cilenšek 

2015). 

2.1.3 Pomen trženja 

Za vsako podjetje je pomembno, da trg sprejema izdelek ali storitev, ki ga podjetje ponuja 

kupcem ali potrošnikom v njihovem tržnem območju. Z vidika podjetja je trženje proces 

ugotavljanja želja in potreb potrošnikov in potem ponujanje potrošnikom izdelkov oziroma 

storitev, ki zadovoljujejo njihove potrebe (Glas 2002, 20). Trženje izvira iz dejstva, da imamo 

ljudje svoje potrebe in želje. Veliko izdelkov na trgu pa lahko izpolni dane potrebe, zato vodi 

izbor izdelka njegova vrednost v menjavi na trgu. Podjetje mora biti usmerjeno v 

produktivnost in učinkovitost ter mora čim širše pokrivati trg. Prav tako mora biti usmerjeno 

v proizvodnjo kakovostnih izdelkov, v njihovo neprestano izpopolnjevanje (Habjanič in Ušaj 

2003, 19). 

Bistven element trženjskega programa je trženjski splet (marketing miks), ki vključuje štiri 

dejavnike: proizvod, ceno, prostor in promocijo. Proizvod mora imeti prave lastnosti, ki dobro 

zadovoljujejo potrebe, cena pa mora biti sprejemljiva za obe strani (kupca in podjetnika). 

Proizvod oziroma storitve moramo nuditi na mestu, kjer ga bodo kupci želeli oz. jih bodo v 

tistem trenutku potrebovali, ter pospeševati prodajo s promocijskimi ukrepi (Glas 2002, 24). 

Podjetje za komuniciranje z obstoječimi in možnimi porabniki, zaposlenimi, poslovnimi 

partnerji ipd. uporablja več orodij: oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi, 

osebno prodajo, neposredno trženje, ki jih mora uspešno uskladiti v komunikacijski splet. 

Oglaševanje je najbolj opazno in je plačana oblika neosebne komunikacije preko medijev. 

Podjetje želi z oglasi porabnike obveščati, prepričati in spomniti (Habjanič in Ušaj 2003, 

122). 

Trženje po spletu predstavlja najhitreje rastoč segment trženja v zadnjih letih, saj v primerjavi 

s tradicionalnimi načini trženja ponuja številne prednosti, kot so cenovna dostopnost, 

učinkovitost, nadzor nad porabo sredstev, natančno ciljanje tržnih segmentov in natančno 

merjenje rezultatov. Spletno trženje obsega različne metode: iskalniško trženje, spletno 

socialno trženje, oglasne pasice, trženje po elektronski pošti in trženje po novih aplikacijah 

(Admin 2010).  



8 

V zadnjem času je velika prednost oglaševanje na socialnih omrežjih, ki omogočajo druženje 

s sebi podobnimi ljudmi, prijatelji, kolegi ali znanci. Trenutno najbolj priljubljen Facebook s 

preko več kot 500 milijoni dejavnih uporabnikov omogoča različno oglaševanje, saj so 

socialna omrežja odlični posnemovalci t. i. trženja ust do ust. Priporočila prijateljev na spletu 

so podobna klasičnemu trženju (Mesarec 2010, 9–10). 

2.1.4 Poslovni načrt 

Poslovni načrt je pisni dokument, ki ga pripravi podjetnik in vsebuje vse pomembne 

elemente, ki so potrebni za začetek novega posla. Gre za skupek delovnih načrtov, kot so 

trženje, finance, proizvodnja in kadri (Antončič idr. 2002, 186). S poslovnim načrtom 

podjetnik popiše prednosti in slabosti vpletenih v posel znotraj podjetja ter predvidi 

priložnosti in nevarnosti na bodočem trgu (Ruzzier idr. 2008, 283). 

Vidic (2012, 5) predlaga, da v poslovnem načrtu: 

 predstavimo natančne informacije o ciljnem trgu, 

 podamo informacije o panogi in konkurenci, 

 predstavimo člane in reference podjetniškega tima, 

 prikažemo realno finančno sliko, 

 prikažemo kritična tveganja, ki lahko vplivajo na uspešnost, ter 

 predstavimo učinkovitost uporabe virov in zagonskih sredstev. 

Pomembno je, da so podatki v poslovnem načrtu korektni in cilji jasno opredeljeni, saj nam 

bo le takšen načrt lahko v pomoč pri razvijanju zamisli, spremljal nas bo pri poslovanju, z 

njegovo pomočjo bomo laže predstavili svojo zamisel potencialnim imetnikom potrebnih 

virov za uresničitev posla (Vidic 2012, 5–6). Priprava poslovnega načrta lahko vzame tudi 

več kot 200 ur časa, odvisno od izkušenj in znanja podjetnika ter od namena, ki naj bi mu 

služil. Poslovni načrt mora biti izčrpen, da možnim vlagateljem omogoči razumevanje novega 

posla, podjetniku pa pomaga razjasniti njegovo razmišljanje o poslu (Antončič idr. 2002, 

194). 

Poslovni načrti so v podjetniškem svetu uveljavljeni dokumenti, za katere velja jasna in 

pregledna vsebina. Besedilo naj bi bilo podano na 20–25 straneh, zahtevnejši posli lahko 

dosežejo tudi 30–40 strani. Poslovni načrt naj bo usmerjen v prihodnost za obdobje 3–5 let, v 

prvem letu pa naj bodo finančne projekcije mesečne (Glas 2005, 47–56).  

Pomembni deli poslovnega načrta so (povz. po Glas 2005, 56–59): naslovna stran, povzetek 

ter poglavja, ki naj sledijo že uveljavljeni shemi. Naslovna stran je zelo pomembna, saj z njo 

sporočamo prvo pomembno informacijo o gradivu. Ponuditi mora urejen vtis o poslu, podjetju 

in podjetniku, zato naj vsebuje grafični znak (logo) podjetja, opredelitev, da gre za poslovni 

načrt podjetja XY ali za njegovo rast ipd., naslov podjetja, ime podjetnika ali odgovorne 
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osebe ter kraj in datum nastanka dokumenta. Dober povzetek na strani ali dveh, ki sledi 

naslovni strani, mora bralca prepričati, da gre za zrelo poslovno priložnost in da je vredno 

prebrati celoten poslovni načrt. Povzetek se napiše, ko imamo celoten načrt že napisan in vanj 

vključimo bistvene informacije, kot so opis podjetja, izdelka ali storitve, ciljni trgi, 

konkurenčne prednosti, kadri ter finančna perspektiva za naslednja leta in koliko sredstev 

potrebuje podjetnik za zagon podjetja. 

V nadaljevanju smo predstavili posamezna poglavja poslovnega načrta, ki smo jih povzeli po 

Glas (2005, 78–230), Lah (2009, 52–61) in Vidic (2012, 13–49). 

Predstavitev podjetja, izdelka ali storitev in dejavnosti (Lah 2009, 52–54; Glas 2005, 78–84; 

Vidic 2012, 13) 

V prvem poglavju predstavimo podjetje. Začnemo z razlago imena, pojasnimo, s čim bo 

podjetje poslovalo, kje in kako bo začelo svojo dejavnost, njegov tržni potencial ter vizijo 

razvoja v prihodnje. Pri tem je pomembno, ali gre za novo nastajajoče podjetje ali se bo 

podjetje razširilo. Pri slednjem opišemo pregled dosedanjega poslovanja in pričakovanja v 

prihodnje ter predstavimo pomembnejše prelomnice v poslovanju.  

Nato zelo nazorno in preprosto predstavimo izdelke ali storitve, katere potrebe zadovoljujejo, 

v čem je prednost naše ponudbe glede na ostale, katere dodatne storitve ponujamo, kje 

menimo, da je priložnost za razvoj našega podjetja. Kupcu razložimo, kaj uporabniki 

pričakujejo od podobnih izdelkov na trgu, česa ne dobijo in kaj je prednost naše zamisli. 

Opišemo, v kateri razvojni fazi je izdelek ter nadaljnje razvojne usmeritve. Prav tako ne 

smemo zanemariti hitrega razvoja tehnologije in pojava podobnih ponudnikov izdelkov ali 

storitev. 

V tretjem delu poglavja povežemo izdelek oz. storitev s panogo oz. dejavnostjo, v katero sodi. 

S tem opišemo ožje poslovno okolje, v katerem bo podjetje poslovalo. Če poznamo obseg trga 

(prodaje) v panogi v zadnjih 3–5 letih, ga navedemo. Navedemo tudi predvidevanja o gibanju 

poslov v prihodnje. Naštejemo ključna podjetja v dejavnosti, ki so naša konkurenca, zlasti 

tista, ki najbolj vplivajo na dogajanje. Navedemo temeljne dejavnike uspeha v panogi 

(kakovost, cena) ter opišemo možne spremembe – tehnološke, ekonomske ali druge politične 

spremembe, ki bi lahko vplivale na poslovanje, ter predstavimo privlačnost dejavnosti. 

Analiza trga  

Analiza trga je proces zbiranja, zapisovanja in razvrščanja podatkov o trgu, odjemalcih in 

konkurentih. To pomeni, da (Glas 2005, 93–106; Vidic 2012, 14–19): 

 opišemo tržno področje (trgi – regionalni, lokalni, vsa Slovenija, širše področje zajema 

domači trg, mednarodni trg – EU, preostala Evropa ali druge celine) in vrsto kupcev, s 
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katerimi nameravamo poslovati (končni porabniki – gospodinjstva ali organizacije kot 

kupci); 

 analiziramo ciljne kupce: kdo izbira, plača in uporablja izdelek, značilnosti in ocena 

števila ciljnih kupcev, njihova lokacija, merila njihovega odločanja za nakup, odzivanje 

kupcev na spremembe cen, kakovosti, zanesljivosti dobave, na ponudbo dodatnih 

storitev; 

 opišemo trg: razvoj in napoved rasti v prihodnje, posebnosti trga in morebitne ovire za 

vstop (certifikati, licence ipd.), možnost širjenja na izvozne trge; 

 analiziramo konkurenco: opišemo, v čem so podobnosti in razlike med poslom 

konkurentov in našim poslom ter kje imajo konkurenti prednosti in kje slabosti; 

 ocenimo prodajo izdelka ali storitve v naslednjih 3–5 letih. 

Analizo prednosti in slabosti podjetja glede na konkurenco ter priložnosti in nevarnosti na 

trgu pogosto označujemo z mednarodno kratico SWOT. Kratica SWOT izhaja iz angleških 

besed: strength – moč, weaknesses – slabosti, opportunities – priložnosti, threats – nevarnosti. 

Z analizo okolja opredelimo priložnosti, ki se odpirajo, ter prepoznamo nevarnosti, ki pretijo 

podjetju. Z analizo prednosti in slabosti primerjamo naš položaj s položajem konkurentov na 

posameznem trgu. Podatki v analizi morajo biti natančni, jedrnati, strukturirani in 

osredotočeni glede na cilje podjetja (Vidic 2012, 18–19). 

Načrt trženja in prodaje (Glas 2005, 152–164; Vidic 2012, 23–27) 

Pri načrtovanju trženja je pomembno, da upoštevamo vse tržne okoliščine, konkurenco, kupno 

moč ipd. V tem delu podjetnik opiše, kako bo podjetje prodrlo na trg in kakšna bo podoba 

podjetja (tržno sporočilo za kupce). Strategija pozicioniranja določa, kako ponuditi izdelek na 

ciljnem trgu. Na to vpliva vrsta dejavnikov, npr. kako kupci vidijo podjetje, ponudbo in kako 

so navdušeni nad uporabo izdelkov oz. storitev. Strategijo pozicioniranja lahko gradimo na 

atributih izdelka ali storitve, države porekla, izbire ciljne skupine kupcev ali na primerjavi s 

konkurenco.  

Ključ do prave strategije trženja je politika cen. Prava cena je tista, ki je dovolj nizka, da 

omogoči vstop na trg in pridobivanje večjega števila kupcev, hkrati pa dovolj visoka, da 

pokrije vse stroške in načrtovani dobiček. Pri določanju cene za izdelek ali storitev je torej 

treba upoštevati poslovne stroške, konkurenco, poslovne razmere, način prodaje, koristi 

izdelkov ali storitev ter novosti izdelka.  

V tem poglavju moramo načrtovati prodajne poti. Natančno je treba opredeliti prave tržne poti 

za določeno ciljno skupino kupcev. V zvezi s tem si moramo zastaviti naslednje vprašanja: 

kje in kako bomo prodajali svoje izdelke oz. nudili storitve; kakšne prodajne pogoje bomo 

nudili različnim skupinam kupcev; kdo bo odgovoren za prodajo; kako bomo izbrali prodajno 



11 

osebje; v kakšni embalažo bomo prodajali ter ali nameravamo razviti lastno blagovno 

znamko. Pri načrtovanju prodajnih poti moramo upoštevati tudi projekcije stroškov. 

Glede na ponudbo, cene in način prodaje moramo prilagoditi tudi celoten splet tržnega 

komuniciranja. Opišemo, v katerih medijih in kako pogosto bomo oglaševali ter zakaj. Če ima 

podjetje komunikacijsko sporočilo, ga tudi omenimo. Predstavimo, kako bomo sicer še 

pospeševali prodajo (seminarji, sejmi, predstavitve ipd.). Oglaševanje ter druge 

komunikacijske dejavnosti naj bodo realne, posamezni koraki naj bodo natančno opredeljeni, 

da bomo kasneje laže spremljali njihovo izvajanje. 

Pri načrtovanju trženja opredelimo tudi dejavnosti, ki bodo še dodatno vplivale na prodajo, tj., 

kaj ponuditi kupcem po prodaji, kakšno jamstvo bomo nudili (izobraževalni programi, 

jamstva, možnosti drugih načinov plačil, možnosti vzdrževanja ipd.). Pomembno je nadaljnje 

sodelovanje s kupci, saj je od tega odvisno, kako nam bodo v prihodnje zvesti, kako bomo 

pridobivali nove kupce ter kakšne storitve in zahteve to prinaša. 

Načrt razvoja in proizvodnje (Glas 2005, 127) 

Vsak izdelek ali storitev ima svoje proizvodne značilnosti, zato to poglavje prilagodimo 

posameznemu poslu. Poglavje razdelimo na več točk, v katerih odgovorimo na vprašanja, 

povezana s proizvodnjo in razvojem. Sestavine poglavja so: 

 razvoj izdelka/storitve in tehnologije (opišemo razvitost izdelka/storitve, možnosti, 

razvoja, izboljšanje, razširjanje ponudbe), 

 izbira poslovne lokacije (za upravo, proizvodnjo, skladišča) in poslovnih prostorov, 

 organizacija proizvodnje, 

 načrt nabave surovin in materiala, 

 načrt potrebnih strojev ter druge proizvodne opreme, 

 načrt zaposlovanja, 

 nadzor kakovosti v podjetju ter 

 upoštevanje zakonodaje in predpisov o poslovanju. 

Načrt človeških virov (Vidic 2012, 34–35) 

Jedro vsakega posla so ljudje in njihove zmožnosti; motiviranost in vdanost poslu določajo 

uspeh podjetja. V poslovnem načrtu opredelimo, kdo bo podjetnik oz. podjetniška skupina, ki 

bo odgovorna za poglavitne poslovne funkcije – razvoj, proizvodnjo, trženje, finance – ter 

katera znanja in izkušnje potrebuje. Poglavje naj bo usmerjeno na ključne osebe in njihove 

funkcije ter pozicije; opredelimo zahtevane zmožnosti, znanja in izkušnje, posebne reference. 

Načrtujemo, kako bomo motivirali zaposlene, spremljali njihove dosežke, jih izobraževali in 
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dodatno usposabljali (nagrajevanje, napredovanje). Opredelimo tudi načrt zaposlovanja za 

prvih nekaj let poslovanja. 

Finančni načrt (Vidic 2012, 36) 

Najtežji del priprave poslovnega načrta je priprava finančne projekcije. Treba je pripraviti 

osnovne predpostavke finančnih projekcij, zagon poslovanje (sredstva in financiranje), 

finančni del prodajnega načrta, opredeliti in analizirati stroške (fiksne in variabilne), načrt 

denarnega toka poslovanja in med poslovanjem ter opredeliti značilnosti gibanja prihodkov in 

odhodkov (stroškov) ter denarnega toka pri poslovanju glede na sezonska nihanja. 

Ocena tveganj in problemov (Glas 2005, 223; Vidic 2012, 36) 

V vsakem poslu je kar nekaj tveganj, ki jih rešujemo s pravočasnimi in primernimi ukrepi. V 

tem delu izdelamo pregled mogočih tveganj in težav. Nadalje ocenimo potencialna tveganja 

(kje lahko nastopijo poslovne težave) ter navedemo načrt izhoda iz težav oz. izogibanja 

težavam, predvidimo ukrepe, s katerimi se bomo lahko izognili tveganjem oz. zmanjšali 

učinke tveganja. 

Terminski načrt (Vidic 2012, 46–48) 

Terminski načrt je pripomoček za načrtovanje in opredeljevanje rokov za izvrševanje zadanih 

nalog. Njegova vsebina je odvisna od tega, v kateri fazi razvoja je izdelek oz. storitev ali v 

kateri fazi razvoja je podjetje. V terminskem načrtu je treba prikazati časovno zaporedje 

izvajanja nalog in načrt uresničevanja zadanih ciljev, osnovni okvir ter zaporedje obsežnejših 

dejavnosti. Obdobja lahko načrtujemo po dnevih, tednih, mesecih, lahko pa so letna. To je 

odvisno od projekta in pomena posameznih dejavnosti. 

Dodatki k poslovnemu načrtu (Vidic 2012, 49) 

Dodatki k poslovnemu načrtu vključujejo različne dokumente, ki so v pomoč pri utrditvi in 

razumevanju poslovne zamisli. Medje sodijo: uporabljena literatura, natančnejše finančne 

analize, fotografije, skice, razni diagrami, tržne raziskave, strokovne ocene, morebitne 

pogodbe ipd. 

2.2 Izobraževanje 

V sodobnem svetu moramo biti ustvarjalni in se nenehno izobraževati, če želimo napredovati 

in biti odprti za nove možnosti in priložnosti. Izobraževanje je namreč vseživljenjski proces 

(Tomori 2002, 16). Vseživljenjsko učenje je pogoj, da se posameznik lahko uspešno sooča z 
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nenehnimi spremembami in uspešno deluje na trgu dela, v družbenih dejavnostih in 

medsebojnih odnosih. Ljudje, ki imajo težave na področju učenja, imajo tudi manjše možnosti 

za uspešno vključevanje v vse vidike družbenega življenja (Peklaj 2016, 7). 

Čas otroštva in mladostništva je obdobje, ko je izobraževanje globoko prepleteno z 

dinamičnimi razvojnimi dogajanji na vseh ravneh posameznikove osebnosti. V času šolanja se 

otrok tudi na čustvenem in socialnem področju razvoja najbolj dinamično oblikuje in 

diferencira. V tem obdobju se oblikuje otrokova celovita osebnost; zastavljajo se lastnosti, 

značilnosti, njegove šibke in močne točke, ki bodo še vse življenje odločale o njegovi osebni 

sreči, odnosih z drugimi ljudmi in ustvarjalnosti ter s tem vplivale na kakovost njegovega 

življenja (Tomori 2002, 16). 

O šolski uspešnosti v širšem smislu odločajo razvojne naloge, kot so: sposobnost pridobivanja 

in izkazovanja znanja; razvoj samostojnega razmišljanja, oblikovanje stališč, iskanje novih 

rešitev; oblikovanje smiselnega odgovora na izzive, dvome in dileme; razvoj delovnih navad, 

načrtovanja in organiziranja dela individualno in v skupini; učenje sodelovanja z drugimi; 

razvijanje različnih spretnosti in veščin; oblikovanje ustreznega vedenja v preizkušnjah; 

prevzemanje odgovornosti za lastno prizadevanje; preizkušanje izvirnih načinov 

spoprijemanja z intelektualnimi in delovnimi izzivi ter sprejemanje in izražanje čustvenega 

odziva na lasten uspeh ali neuspeh ter na uspeh ali neuspeh drugega (Tomori 2002, 16). 

O šolski neuspešnosti bi lahko govorili takrat, ko ena ali več zgoraj omenjenih nalog ni 

izpolnjena. Najbolj jasno se pokaže, kadar šolar ne more vstopati v naslednje zahtevnostne 

stopnje izobraževanja (Tomori 2002, 17). Pri nas in po svetu se vse bolj uveljavlja pojem 

inkluzivne vzgoje, ki temelji na pravici vsakega otroka do ustrezne vzgoje in izobraževanja na 

nediskriminatorni osnovi, na sprejemanju njegovih posebnosti. Inkluzija predpostavlja večjo 

vključenost in sodelovanje učencev v rednem izobraževanju in odstranjevanje ovir, ki učencu 

otežujejo učenje. Načelo velja tudi za učence z učnimi težavami (Peklaj 2016, 9). 

2.2.1 Pomen učne pomoči 

Pojem učne težave opredeljuje predvsem tiste težave učencev v šoli, ki so povezane z večjo 

ali manjšo neuspešnostjo. Učne težave se razprostirajo od lažjih do težjih, od preprostih do 

kompleksnih, od kratkotrajnih do tistih, ki se pojavljajo samo v času šolanja ali trajajo vse 

življenje. Skupina teh učencev je zelo velika. Nekateri učenci imajo težave samo pri enem 

predmetu, drugi so neuspešni pri večini predmetov. Učne težave pa lahko nastajajo 

postopoma ali se pojavijo nenadoma, npr. nenaden pojav tesnobe (anksioznosti) ob začetnem 

neuspehu pri novem, strogem in nerazumevajočem učitelju (Kavkler in Magajna 2008, 26). 

Peklaj (2016) povzema, da so vzroki za učne težave raznovrstni in lahko izhajajo iz učenca ali 

iz njegovega okolja. Sodobno interakcijsko pojmovanje učencev z učnimi težavami navaja tri 
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osnovne vzroke učnih težav: vzroki težav so primarno v učenčevem okolju, vzroki težav so v 

kombinaciji dejavnikov v posamezniku in okolju ter vzroki so prvenstveno v posamezniku. 

Glede raznovrstnosti lahko te učence razvrstimo v naslednje skupine (Peklaj 2016, 29–30): 

 učne težave zaradi specifičnih učnih težav, 

 učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 

 učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja, 

 učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, 

 učne težave zaradi čustvenih težav, 

 učne težave zaradi dvojezičnosti ali socialno-kulturne drugačnosti ter 

 učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti. 

Do učencev z učnimi težavami je treba pristopiti z veliko mero občutljivosti. Ugotoviti je 

treba, katero področje učencu preprečuje uspešnost in njegovo vključevanje v razred ter ga na 

teh področjih spodbujati. Treba je izhajati iz njegovih močnih področij, saj mu to lahko 

poveča možnosti vključevanja v družbo, vpliva lahko na njegovo samopodobo ter občutek 

lastne učinkovitosti. Spodbuda je potrebna tako od učitelja kot od staršev (Peklaj 2016, 101). 

Pri pouku je pri delu z učenci z učnimi težavami treba vedno izhajati iz temeljnih načel 

pomoči učencem z učnimi težavami, upoštevati »dobro prakso« ter jim prilagajati metode in 

oblike dela. Med pomembnejša merila »dobre prakse« sodijo: jasna strukturiranost 

poučevanja in učenja, učiteljeva pozitivna naravnanost, spodbujanje in omogočanje dejavnega 

učenja, učenje osnovnih pojmov, da jih razumejo, in preverjanje njihovega razumevanja, 

spremljanje napredka, jasna navodila, omogočanje sprotne povratne informacije, uporaba 

različnih pripomočkov pri učenju, urjenje veščin in utrjevanje znanja, poučevanje učnih 

strategij ter učenje učencev za samostojno iskanje pomoči ipd. (Magajna idr. 2008a, 33–34). 

Vsak učenec, ki ima učne težave, oziroma učenec, ki potrebuje pomoč, nujno potrebuje 

edinstven delovni projekt pomoči, ki je zanj smiseln, ker temelji na njegovi odločitvi in 

udeleženosti in ker je učinkovit. Vzpostaviti takšen projekt pomoči je zahtevna in kompleksna 

naloga, saj je treba skleniti dogovor z učitelji, starši in svetovalnimi delavci. Treba je 

vzpostaviti in vzdrževati svetovalni odnos ter se dogovoriti o nalogah, prav tako je treba 

podpreti učenca, da se odloči za uspeh in da sodeluje pri odkrivanju težav in oblikovanju 

potrebne pomoči (Čačinovič Vogrinčič 2002, 108). 

2.2.2 Delavnice za pomoč otrokom, mladostnikom in staršem 

Ključni dejavnik dinamike učnega procesa je motivacija, saj se le motivirani učenci učijo in 

pri učenju vztrajajo, dokler ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev (Juriševič 2012, 5). 

Motivacija je psihološki proces, ki v obliki različnih sestavin, kot so interesi, samopodoba, 

cilji, zunanje spodbude in vrednote, spodbuja in uravnava učenje. Pri učencu lahko torej z 
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različnimi motivacijskimi spodbudami dodatno krepimo to motivacijo za učenje (Juriševič 

2012, 9). 

Samopodoba je temeljno področje osebnosti, saj zajema celoto predstav, mnenj in stališč, ki 

jih imamo o sebi, ter odnos do samega sebe. Področja posameznikove samopodobe z leti 

naraščajo, v obdobju mladostništva pa so med najpomembnejšimi telesna (prepričanja in 

sodbe o lastni telesni privlačnosti), socialna, ki obsega predstave in pojmovanja o kakovosti 

odnosov z drugimi, čustvena, ki zajema zaznave in prepričanja o izražanju čustev, o tem, kako 

smo razpoloženi, ter akademska samopodoba, ki obsega predstave o lastnih sposobnostih in 

učnih dosežkih na različnih področjih – doživljanje lastne učne (ne)uspešnosti, sposobnosti za 

učenje ipd. Človek s pozitivno podobo o sebi se spoštuje in si zaupa, si postavlja cilje in si 

prizadeva, da bi jih dosegel, sodeluje z drugimi in ima prijatelje. Laže se prilagaja 

spremembam, se ne umika pred težavami, ampak jih rešuje, prevzema odgovornost za svoje 

vedenje, prepoznava, sprejema in uravnava svoja čustva (Tacol 2010, 10–11).  

Za dobro samopodobo učencev lahko poskrbimo na različne načine (Tacol 2010, 14–16):  

 pomagamo jim, da se bodo spoštovali in sprejemali, 

 spodbujamo jih, da sodelujejo med seboj, sprejemajo različnost in krepijo prijateljstva, 

 spodbujamo jih, da se ne izogibajo težavam, ampak jih skušajo reševati, 

 učimo jih, kako se spopasti s stresom, 

 pomagamo jim razvijati pozitiven, realnejši pogled na zahtevne življenjske situacije, 

 pomagamo jim, da se učijo prevzemati odgovornost za svoje ravnanje, 

 pomagamo jim, da prepoznavajo, sprejemajo in izražajo svoja čustva. 

Takšne načine pomoči lahko izvajamo individualno, v dvojicah ali v skupini. Vsekakor 

moramo vedno zagotoviti pogoje, v katerih se bodo učenci počutili varne in bodo imeli 

možnost izraziti svoje mnenje in občutke brez strahu. Ves čas jih moramo spodbujati k 

dejavnosti, vendar jih ne silimo, da počnejo oziroma govorijo nekaj, kar ne želijo (Tacol 

2010, 18). Delavnice za otroke in mladostnike, ki nudijo različne skupinske dejavnosti, jim 

lahko pomagajo k zvišanju samospoštovanja, izboljšanju komunikacijskih spretnosti in 

odnosov ter povečujejo osebno in učno uspešnost ter osebno rast. 

2.2.3 Načrt izobraževalno-svetovalnega podjetja 

V novem izobraževalnem središču bi lahko izvajali tudi delavnice za pomoč učencem pri 

učenju, t. i. metode učinkovitega učenja, saj smo glede na pretekle izkušnje zaznali, da imajo 

učenci težave pri tem, kako se pravzaprav učiti. Na delavnicah bi učence seznanili z učnimi 

strategijami, z načini samostojnega učenja ter z zapisovanjem učne snovi pri pouku. 

Poudarjali bi pomembnost učnih in delovnih navad, saj te vodijo k učni uspešnosti in h 

kasnejšemu načinu življenja.  
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Podobne delavnice bi lahko izvajali tudi za starše, kjer bi skupaj iskali možne rešitve za 

različne vzgojne težave oziroma možnosti, kako pomagati njihovim otrokom v stiski. Tudi 

staršem bi nudili pomoč pri oblikovanju njihove pozitivne podobe, saj so pogosto 

nezadovoljni sami s sabo in imajo občutke manjvrednosti.  

2.2.4 Svetovanje 

Svetovanje je v izobraževalnem središču pomembna storitev. Svetovalna dejavnost podjetja bi 

bila namenjena osnovnošolskim otrokom, mladostnikom ter njihovim staršem in družinam. 

Vključevala bi svetovanje, korekcijo, različne oblike razvijanja raznih spretnosti in veščin ter 

povezovanje z otrokovim oziroma mladostnikovim okoljem (npr. šolo ali drugimi zavodi). 

Naše delo bi potekalo v tesnem sodelovanju z otroki oziroma mladostniki, njihovimi starši in 

šolami.  

Svetovanje za starše bi nudili v obliki individualnega razgovora, kjer bi skupaj iskali 

odgovore na vprašanja v zvezi z otrokovim odraščanjem in vzgojo. Skupaj bi razmišljali, 

kako pristopiti do otroka in izboljšati odnos z otrokom, kako ga razumeti in ga spodbujati na 

njegovi življenjski poti. Pomagali bi jim poiskati ustrezno pomoč, če jim morebiti mi pri 

njihovi težavi ne bi mogli pomagati. 
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3 POSLOVNI NAČRT IZOBRAŽEVALNO-SVETOVALNEGA PODJETJA 

Z namenom pomagati učencem pri učenju in njihovem odraščanju smo izdelali poslovni načrt 

podjetja UPS, d. o. o. Podjetje bo izvajalo storitve učne pomoči za učence in dijake z učnimi 

težavami, delavnice za otroke, mladostnike in starše ter nudilo svetovanje staršem in otrokom 

v stiski.  

3.1 Povzetek 

V poslovnem načrtu smo opredelili bistvene elemente poslovnega načrta in na koncu 

pripravili načrt financiranja za dobo treh let. Opisali smo storitve, dejavnosti, načrte za 

širjenje ponudbe ter raziskali in analizirali trg s pomočjo anketiranja. Opredelili smo načrt 

trženja, človeške vire, terminski načrt, kritična tveganja in finančni načrt za poslovanje 

podjetja v naslednjih treh letih. 

Tržna raziskava je pokazala pomembne podatke za ustanovitev podjetja. Ugotovili smo, da 

obstaja potreba po učni pomoči in izvajanju različnih delavnic za otroke in mladostnike na 

območju Gorenjske, saj večina anketirancev meni, da imajo njihovi najstniki težave z 

motivacijo. Storitve, ki jim jih načrtovano podjetje lahko ponudi, so torej zanje zanimive. 

Prednost pred konkurenco pripisujemo učni pomoči, kjer bodo v podjetju izvajali pomoč pri 

učenju različnih predmetov ter celostno obravnavo posameznika in njegovih specifičnih 

težav. Poleg tega bodo učno pomoč nudili na domu učenca ali dijaka in s tem razbremenili 

starše z vožnjo do prostorov podjetja. Z izvajanjem različnih storitev si želimo postati 

največje podjetje v regiji na področju izbrane dejavnosti. 

3.2 Vizija in poslanstvo 

Vizija podjetja UPS, d. o. o., je postati eden izmed najprijaznejših ponudnikov za pomoč 

otrokom in staršem v stiski na Gorenjskem, kasneje pa tudi na širšem območju Slovenije z 

ustanavljanjem podružnic.  

Zaradi naraščanja števila učencev, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč pri učenju, in 

tistih, ki imajo kakršne koli težave na psihološkem področju, so se odločili za ustanovitev 

podjetja, ki bo otrokom, mladostnikom in staršem pomagalo pri vsakdanjih kriznih situacijah, 

s katerimi se srečujejo, ter jih spodbujalo k samoiniciativnosti učenja in samostojnosti. 

To bodo uresničevali z bogato in kakovostno ponudbo, ki jo bodo z leti in skladno s 

potrebami otrok in staršev dopolnjevali v smislu izboljšanja kakovosti storitev. Njihovo 

poslanstvo je pomagati otrokom in mladostnikom pri osebnem razvoju. 
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Zamisel za ustanovitev podjetja je prišla na podlagi izkušenj skupine ljudi, ki ustanavljajo 

podjetje, v zadnjih nekaj letih, ko so pridobili vedno več interesentov za pomoč pri učenju, 

čeprav se na trgu dela sploh niso izpostavljali. Opazili so, da je tovrstne oblike ponudbe na 

trgu malo in da se zanimanje zanjo izredno povečuje, saj v šolah narašča število učencev, ki 

potrebujejo dodatno strokovno pomoč, poleg tega pa staršem primanjkuje časa, da bi jim 

lahko vsakodnevno pomagali. V nadaljevanju smo opisali poslovni načrt izobraževalno-

svetovalnega podjetja. 

3.3 Predstavitev podjetja, storitev in dejavnosti 

V nadaljevanju je predstavljeno podjetje, ki se bo ukvarjalo z izobraževanjem in svetovanjem 

za otroke, mladostnike in starše. Ponujalo bo storitve učne pomoči, izvajalo različne delavnice 

za otroke in starše ter svetovanje za starše in njihove otroke.  

3.3.1 Predstavitev podjetja 

Podjetje se bo imenovalo UPS, d. o. o., gre za kratico imena, katere pomen razrešimo kot 

učna pomoč in svetovanje. Podjetje se bo ukvarjalo z izobraževanjem in svetovanjem. 

Primarna storitev podjetja bo nudenje učne pomoči učencem. Kasneje bi dejavnost razširili na 

izvajanje različnih delavnic in skupin za otroke in mladostnike. Staršem in njihovim otrokom 

bi nudili svetovanje, kako ravnati, če se znajdejo v stiski. Podjetje bi sprva poslovalo samo z 

eno zaposleno, ki bo hkrati direktor in ustanovitelj podjetja. Poslovne prostore bodo najeli v 

Radovljici, namenjeni bodo izvajanju delavnic za otroke in mladostnike ter svetovanju. Učno 

pomoč bodo izvajali na domu učenca ali dijaka. 

Svojo dejavnost bo podjetje UPS začelo v oktobru 2017. Podjetje bodo registrirali na spletni 

strani vlade Republike Slovenije na portalu eVem (na spletnem naslovu 

http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem). Zaradi finančno-davčnih razlogov bodo za 

pravno obliko podjetja izbrali družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), ki potrebuje 

ustanovitveni kapital. Pred vplačilom kapitala na portalu eVem bodo odprli začasen depozitni 

račun na eni od slovenskih bank. Sedež podjetja bo na domačem naslovu direktorja, saj 

dejavnosti ne bodo izvajali na enem mestu, zato je ta naslov trenutno najbolj smiseln. Vse 

uradne obveznosti bodo uredili preko portala eVem. Ob registraciji ne bodo nastali nikakršni 

stroški, razen potrebnega začetnega kapitala (7.500 eur) ob prijavi ter strošek bančne 

transakcije ob vplačilu. 

Predpostavljamo, da bo imelo podjetje velik potencial v gorenjski regiji, saj je na tem 

območju ponudnikov tovrstnih storitev malo, vse več pa je otrok z učnimi težavami, ki 

potrebujejo te oblike pomoči. V prihodnjih letih bi dejavnost razširili na druga območja po 

Sloveniji, s tem pa tudi zaposlili ljudi s pedagoško, socialno ali specialno-pedagoško 

izobrazbo. 
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3.3.2 Opis storitev 

V podjetju UPS, d. o. o., bodo nudili različne storitve v okviru izobraževalne in svetovalne 

dejavnosti. Storitve podjetja bodo: 

 učna pomoč za učence in dijake z učnimi težavami, 

 skupine za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski, 

 delavnice za otroke in mladostnike, 

 svetovanje za starše in otroke ter 

 skupina za starše. 

Učna pomoč  

Nudili bi pomoč pri učenju učencem ali dijakom in jih uvajali v samostojno učenje. Pri delu 

bi uporabljali različne metode in tehnike učenja ter upoštevali učenčeve individualne potrebe. 

Metode dela bi prilagodili posameznikovim zmožnostim, specifičnim potrebam in 

primanjkljajem. Učenca ali dijaka bi spodbujali k razvijanju učnih navad in mu pomagali pri 

organizaciji in načrtovanju šolskega dela. Skupaj z njim bi poiskali način, ki mu najbolj 

ustreza, ter sproti analizirali delo, ocenjevali napredek in izdelovali načrt za prihodnost. Učna 

pomoč bi bila namenjena učencem, tudi otrokom s specifičnimi učnimi težavami ter otrokom 

s posebnimi potrebami. 

Skupine za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski 

Izvajali bi tedenske skupine za otroke ali mladostnike, ki imajo težave v socialnih stikih, kjer 

bi v pogovorih obravnavali aktualne teme, kot so nasilje in nenasilna komunikacija, 

konstruktivno reševanje konfliktov, asertivnost, razvijanje pozitivne samopodobe in 

samospoštovanje, spoštovanje in sprejemanje medsebojne drugačnosti, krepitev dobrih 

medsebojnih odnosov v razredni skupnosti. Potekale bi enkrat tedensko. 

Delavnice za otroke in mladostnike 

Mesečno ali po potrebi bi nudili delavnice na temo učenja oziroma kako se učiti. Cilji 

delavnic bi bili, da otroci in mladostniki razvijejo učno motivacijo, se seznanijo z dejavniki 

uspešnega učenja, usvajajo učne strategije in različne načine učenja, se naučijo samostojnega 

učenja ter učinkovitega zapisovanja snovi pri pouku, spoznajo pomembnost učnih navad ter 

spoznajo vaje za izboljšanje pozornosti in koncentracije. 
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Svetovanje za starše, otroke in mladostnike 

Sodelovali bi z otrokovimi oz. mladostnikovimi starši in jim v obliki svetovalnega pogovora 

poiskali možne rešitve za različne vzgojne prijeme. Pomagali bi jim glede tega, kako naj 

pristopijo in pomagajo svojemu otroku tudi v primeru procesa učenja in motiviranja otroka, 

kako bi izboljšali odnos z otrokom ali mladostnikom in ga ustrezno spodbujali na njegovi 

življenjski poti. 

Skupina za starše 

Starši se zaradi otrokovega vedenja in učnih težav pogosto znajdejo v stiski in se čutijo 

nemočne. Skupine za starše bi ponujale možnost, da se starši srečajo z drugimi starši, ki so v 

podobni situaciji in se soočajo s podobnimi stiskami. Drug drugemu bi nudili oporo pri 

reševanju vsakdanjih težav njihovih najstnikov. Skupina bi zagotavljala varno okolje za 

srečevanje in strokovno spremljanje.  

Storitve bodo namenjene staršem, otrokom in mladostnikom. Prednost ponudbe podjetja je 

zagotovo učna pomoč, kjer gre za pomoč pri učenju pri različnih predmetih ter za celostno 

obravnavo posameznika in njegovih specifičnih učnih težav. Večina ponudnikov na trgu 

ponuja le inštrukcije pri posameznih predmetih, kar je npr. za učenca ki ima težave pri več 

predmetih, ali za njegove starše, velik strošek, saj morajo izbrati več ponudnikov, da 

zadovoljijo svoje potrebe. Poleg tega bi učno pomoč nudili na domu učenca ali dijaka, kjer je 

tudi sam vajen učenja, in bi ga laže navadili na učno delo. S tem bi razbremenili starše za 

njihovo vožnjo do nas. To je vsekakor prednost naše ponudbe pred ostalimi, ki ponujajo 

podobne storitve. Dodatne storitve, ki jih je na trgu tudi precej manj oziroma jih na območju 

Gorenjske praktično ni, pa so skupine za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski in 

delavnice, namenjene učenju, ter skupine za starše, ki se zaradi otrokovega vedenja znajdejo v 

stiski. 

3.3.3 Predstavitev dejavnosti 

Storitve novega podjetja sodijo v dejavnost izobraževanja in svetovanja. Podjetje bo 

poslovalo izključno v tem poslovnem okolju. Registrirano bo preko portala eVem, kjer so 

opredeljeni s t. i. šifranti standardne klasifikacije in dejavnosti. Podjetno bo registrirano pod 

šifro P85.600, ki opredeljuje »pomožne dejavnosti za izobraževanje«. Postopek dodajanja 

dejavnosti je mogoče opraviti po svetovnem spletu in omogoča tudi sprotno dodajanje 

dejavnosti.  

Dejavnost izobraževanja in svetovanja v zadnjem obdobju precej narašča. Na trgu opažamo 

vedno več ponudnikov, ki nudijo inštrukcije, učno pomoč, različne tečaje, delavnice, skupine 

ali druge oblike svetovanj. V zadnjih dveh letih so ob izvajanju inštrukcij opazili, da je število 
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učencev oz. dijakov naraščalo, in sicer predvsem v prvi polovici leta in proti koncu šolskega 

leta. Predvidevamo, da bi z množičnim oglaševanjem bilo povpraševanje večje. Menimo, da 

sta temeljna dejavnika uspeha kakovost poučevanja in zmerna cena, s katero lahko 

konkuriramo konkurenci na trgu. 

3.4 Raziskava in analiza trga 

V tem poglavju bomo analizirali segment trženja in opisali trg, s pomočjo anketnega 

vprašalnika analizirali ciljne kupce ter s SWOT analizo analizirali poslovne priložnosti 

novega podjetja glede na konkurenco. 

3.4.1 Analiza tržnega področja in trga 

Naš primarni trg bi bila gorenjska regija in večji kraji, kot so Kranj, Radovljica in Bled. Glede 

na storitve, ki jih bomo sprva nudili sami, je domači kraj zaradi mobilnosti trenutno najboljša 

izbira. Naši kupci oz. stranke bodo končni uporabniki – to so gospodinjstva, družine oz. otroci 

ali mladostniki. V prihodnje bi ponudbo storitev glede na potrebe razširili na druga območja v 

Sloveniji, s čimer bi tudi morali zaposliti več ljudi. Zaposleni bi bili pedagogi, sociologi ali 

specialni pedagogi, psihologi, skratka osebe s primerno strokovno izobrazbo za izvajanje učne 

pomoči in različnih delavnic. 

Pri analizi trga smo izvedli tudi spletno anketo (vprašalnik lahko najdete v prilogi 1), v kateri 

smo anketirance spraševali, kakšno je zanimanje za učno pomoč in izvajanje delavnic. 

Anketni vprašalnik smo po spletnem naslovu poslali potencialnim uporabnikom, ti pa so 

vprašalnik dalje posredovali tudi drugim interesentom. Poslanih je bilo 34 vprašalnikov, 

skupno pa smo prejeli 52 izpolnjenih vprašalnikov. Anketiranje je potekalo od 25. maja do 

20. junija 2017.  

3.4.2 Analiza odgovorov 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate anketiranja, analizirali bomo odgovore na vprašanja 

iz anketnega vprašalnika. 

Starost anketirancev 

Anketirali smo osebe med 25. in 60. letom starosti. Med 52 anketiranimi je bilo največ 

anketirancev starih med 35 in 50 let (80 %), sledijo anketiranci, stari med 25 in 34 let (17 %), 

ter anketiranci, stari med 51 in 60 let (3 %) (slika 1).  
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Slika 1: Starost anketirancev 

Kraj bivanja 

V vprašalniku smo anketirancem dali možnost, da sami zapišejo kraj bivanja. Največ jih 

prihaja iz Kranja (24 %), sledita Bled in Škofja Loka (13 %), nato še Radovljica (16 %), 

Jesenice (12 %) ter drugi manjši kraji na Gorenjskem (22 %) (slika 2). 

 

Slika 2: Kraj bivanja 

Pod drugo smo uvrstili vse kraje, ki ne sodijo v prej omenjene večje kraje in smo jih zaradi 

preglednosti in da jih ne bi bilo preveč različnih, uvrstili pod kategorijo drugi. 

Razred, ki ga obiskuje otrok anketiranca 

Anketa pokaže, da največ otrok obiskuje 6. razred (21 %), sledi 7. razred (17 %), 8. in 9. 

razred (16 %), 5. razred (12 %), 4. razred (9 %), 3. razred (7 %) in 1. letnik (2 %) (slika 3).  
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Slika 3: Razred, ki ga obiskuje otrok anketiranca 

Težave pri učenju 

Analiza odgovorov kaže, da ima po mnenju staršev 35 % otrok težave pri učenju, 38 % jih 

ima težave občasno, 27 % otrok pa težav pri učenju nima.  

 

Slika 4: Težave pri učenju 

Pri tem vprašanju smo anketirancem postavili podvprašanje za tiste, katerih otroci imajo 

težave pri učenju. Teh, ki so odgovorili z da in včasih, je bilo skupaj 73 % (35 % + 38 %). Na 

podvprašanje je odgovorilo 15 oz. 39 % vseh tistih, ki so na vprašanje odgovorilo z da in 

včasih. Njihovi odgovori so bili različni. Večina (9) jih napisala, da »jim pomagajo pri šolskih 

nalogah in učenju oziroma se skupaj z njimi učijo in utrjujejo učno snov«; ostalih 6 pa je 

napisalo, da »obiskujejo inštrukcije oziroma za pomoč zaprosijo kakšnega sorodnika, saj sami 

niso dovolj vešči znanja, ki je danes v šolah«. 
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Tuja pomoč pri učenju 

Četrto vprašanje se je navezovalo na tujo pomoč pri učenju. Večina anketiranih staršev, tj. 38 

oziroma 73 %, meni, da bi njihovemu otroku koristila tuja pomoč pri učenju, medtem ko se 

27 % staršev s tem ne strinja (slika 5). 

 

Slika 5: Tuja pomoč pri učenju 

Učna pomoč na domu 

Staršem, ki so menili, da bi njihovemu otroku koristila tuja pomoč, smo postavili 

podvprašanji. Prvo je bila vezana na kraj izvajanja učne pomoči. Večina anketirancev, tj. 

76 %, bi raje videla, da pride inštruktor oziroma izvajalec učne pomoči na njihov dom, ostalih 

24 % pa bi svojega otroka raje odpeljali na učno pomoč (slika 6). 

 

Slika 6: Učna pomoč na domu 

Anketiranci menijo, da bi 45 % tistih, ki potrebujejo učno pomoč, to potrebovali vsaj enkrat 

tedensko, 47 % bi jih potrebovalo pomoč dvakrat tedensko, le 8 % pa celo večkrat tedensko 

(slika 7). 

73% 

27% 

DA NE

76% 

24% 

Na domu Pri inštruktorju
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Slika 7: Tedenska pomoč 

Na podvprašanje, zakaj, so bili njihovi odgovori precej skopi. Odgovorilo jih je 45 %; večina 

jih je napisala, da »ima velike težave pri dojemanju učne snovi; težave s koncentracijo ter da 

je glede na obsežnost učne snovi v šoli potrebna večkratna pomoč; zaradi pridobivanja 

delovnih in učni navad; motivacija za šolske obveznosti«. 

Motivacija za učenje 

Več kot polovica vprašanih (tj. 73 %) meni, da njihovi otroci niso dovolj motivirani za učenje, 

medtem ko se le 27 % vseh vprašanih strinja, da so motivirani za učenje (slika 8). 

 

Slika 8: Motivacija za učenje 

Postavili smo jim tudi podvprašanje, kako jim pomagajo pri motiviranju, vendar smo dobili 

zelo malo odgovorov, le devet oz. 24 %. Njihovi odgovori so bili: »ga vsakodnevno 

spodbujam, naj se gre učit; ga  priganjam, naj se uči; mu pomagam pri nalogah; ga 

razbremenim s tem, ko mu opravičim odsotnost od pouka z namenom, da pridobi več časa za 

učenje kakega drugega predmeta; mu obljubim, da za vsako dobro oceno dobi denarno 

nagrado; ga napotim k sosedi na dodatno razlago; ga prepričujem k učenju«. 
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Delavnice o motivaciji, učenju in samopodobi 

Anketiranci so potrdili, da jih 96 % ne obiskuje nobenih delavnic o motivaciji in učenju, le 

4 % jih take delavnice obiskuje (slika 9). 

 

Slika 9: Delavnice o motivaciji in učenju 

Na podvprašanje. zakaj je tako, smo dobili nekaj odgovorov: »ne vemo, da sploh obstajajo; 

ne čutimo potrebe, da bi otroka vključili vanje; ne vemo, ali bi sploh kaj pomagale ipd.« 

Večina vprašanih, tj. 87 %, tudi meni, da bi tovrstne oblike delavnic koristile njihovim 

otrokom v vsakdanjih situacijah, medtem ko se 13 % vprašanih s tem ne strinja (slika 10). 

 

Slika 10: Pomembnost delavnic 

Vprašani v 79 % menijo, da bi se vključevali oz. obiskovali delavnice o samopodobi, 

motivaciji in učenju, če bi se izvajale v njihovem kraju, 21 % staršev pa svojih otrok ne bi 

vključilo v tovrstne delavnice (slika 11). 

4% 

96% 

DA NE

DA 

87% 

NE 

13% 

DA NE



27 

 

Slika 11: Delavnice v domačem kraju 

Pomoč otroku v stiski 

Več kot polovica anketiranih (69 %) meni, da ne znajo vsakič pomagati svojemu otroku, ko se 

znajde v stiski, medtem ko ostalih 31 % zna pomagati (slika 12). 

 

Slika 12: Pomoč otroku v stiski 

Tisti anketirani, ki ne znajo pomagati svojemu otroku, so dodali, »da za pomoč prosijo 

partnerja, svoje starše, druge sorodnike, v primerih težav pri učenju pa se obrnejo na tujo 

pomoč – inštruktorja«. 

Anketiranci so tudi potrdili, da si želijo kakšne dodatne pomoči pri vzgoji otroka. Teh je 

73 %. Ostalih 27 % staršev nima potrebe po dodatni pomoči oziroma te potrebe niso izrazili 

(slika 13). 
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Slika 13: Dodatna pomoč 

3.4.3 Analiza ciljnih kupcev 

Anketirali smo starše, odrasle osebe, stare od 35 do 50 let na območju Gorenjske in jih 

spraševali o potrebah po učni pomoči ter izvajanju delavnic o samopodobi, motivaciji in 

učenju za njihove otroke. Izpolnjenih je bilo 52 anketnih vprašalnikov. Raziskava je pokazala, 

da bi učno pomoč koristili tisti učenci (tj. 73 %), ki imajo učne težave. Anketiranci menijo, da 

bi učno pomoč za svoje otroke koristili večkrat tedensko, saj bi otrok le tako pridobil delovne 

navade in motivacijo za šolske obveznosti. Več kot polovica staršev (tj. 73 %) meni, da imajo 

njihovi otroci težave z motivacijo in si ob sebi želijo nekoga, ki bi jim pri tem pomagal. 

Menijo tudi (tj. 79 %), da bi svoje otroke vključili v tovrstne delavnice, saj bi jim zelo 

koristile v vsakdanjih življenjskih situacijah.  

Ponudbe bi se tako posluževali učenci osnovnih šol in dijaki srednji šol ali gimnazij, ki imajo 

učne težave, in tudi njihovi starši, če bi potrebovali kakršno koli pomoč. Za storitve podjetja 

bi se odločali starši oz. skrbniki otrok, saj oni vedo, kaj njihov otrok potrebuje in oni so tisti, 

ki bi te storitve plačevali. Glede na dosedanje izkušnje menimo, da bi se redne (s tem mislimo 

tedensko učenje skozi leto) učne pomoči posluževali predvsem bogatejši, saj je tedenska 

pomoč vsekakor velik finančni zalogaj za nekoga z nižjimi finančnimi prihodki. Na podlagi 

rezultatov raziskave (poglavje 3.4.2, str. 21) smo ugotovili, da bi bilo najprimerneje, da bi se 

učna pomoč izvajala zgolj na domu učenca, saj bi s tem bi razbremenili starše in tudi učencem 

bi se bilo laže učiti v znanem učnem prostoru, kjer so tega že vajeni. Marsikateri starš se za 

učno pomoč odloči z namenom motivirati svojega otroka za učenje in izboljšanja samopodobe 

otroka. Po izkušnjah sodeč cena ne vpliva na izvajanje storitve, bolj je staršem pomembno, da 

je storitev izvedena kakovostno in skladno z dogovorom. Dobra spodbuda za uresničitev 

poslovne zamisli je, da lahko tovrstno storitev nudimo na njihovem domu in se s tem 

izognemo dodatnim finančnim stroškom glede najema poslovnega prostora. 
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27% 

DA NE
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3.4.4 Analiza konkurence 

Na področju nudenja učne pomoči je obravnavano podjetje na Gorenjskem in okolici 

praktično brez konkurence, pri nudenju delavnic in svetovanju pa deloma obstaja en 

konkurent, saj poleg različnih terapij izvaja tudi podobne delavnice kot obravnavano podjetje.  

Obstajajo posamezniki, ki nudijo inštrukcije pri posameznih predmetih. Eden izmed teh je 

podjetje GO inštrukcije, ki ponuja inštrukcije iz različnih predmetov. Zaposlenih ima zelo 

veliko inštruktorjev, ki so študenti ali diplomanti različnih študijskih smeri in so iz različnih 

krajev po državi. Vsak izmed njih je specializiran za določen predmet. Tudi oni ponujajo 

možnost poučevanja na domu. Cena inštrukcij znaša 13 eur/uro, ponujajo pa tudi pakete ur po 

različnih cenah. 

Podjetje Platea iz Radovljice izvaja različne terapije in dejavnosti, kot so: obrazna 

refleksoterapija, barvna terapija, terapija s pomočjo konj. Izvajajo delavnice za otroke, 

mladostnike in starše o samopodobi, osebni rasti, učenju sproščanja ter metode učinkovitega 

učenja. V podjetju sta dve zaposleni – psihologinja in socialna delavka. Podjetje veliko 

pozornost posveča izvajanju terapije s konji. 

Največja prednost v primerjavi z GO inštrukcijami se kaže v tem, da izvajajo pomoč pri 

učenju pri več različnih predmetih in učencu ali dijaku poleg predmeta pokažejo še smernice, 

kako se učiti. V primerjavi z drugim podjetjem, ki nudi delavnice, kakršne bi izvajalo tudi 

obravnavano podjetje, pa bo njegova prednost, da si prizadevajo svoje vsebine izpeljati 

kakovostno in da si vedno prizadevajo uporabiti tudi nove pristope. 

V preglednici 1 smo predstavili SWOT analizo, analizo prednosti in slabosti podjetja glede na 

priložnosti in nevarnosti na trgu. Prednosti in slabosti podjetja se nanašajo na notranje 

dejavnike konkurence, pri katerih imamo vpliv, se lahko prilagajamo, razvijamo, medtem ko 

se druga dva nanašata na zunanje dejavnike, na katere pa ne moremo vplivati. 
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Preglednica 1: SWOT analiza 

Prednosti Slabosti 

- Manjše število konkurentov 

- Strokoven, izobražen in mlad kader 

- Raznovrstna ponudba 

- Poznavanje trga 

- Fleksibilnost 

- Prilagajanje kupcem, uporabnikom in 

njihovim potrebam 

- Finančna sredstva za zagon podjetja 

- Neizkušenost v podjetništvu 

- Nepoznana lokacija za izvajanje delavnic 

Priložnosti  Nevarnosti 

- Širitev storitev na druge regije 

- Večje povpraševanje oziroma potreba po teh 

storitvah 

- Glede na potrebe trga bi lahko v prihodnje 

nudili kakovostnejše storitve 

- Novo podjetje na trgu 

- Nova ponudba storitev 

- Plačilna nedisciplina 

- Vstop novih konkurentov na trg 

- Posnemanje storitev obravnavanega podjetja 

pri obstoječih ponudnikih 

 

3.5 Strategija in izvedba 

V poglavju strategija in izvedba bomo predstavili podjetniški tim, načrt trženja, ciljni trg in 

ciljno skupino, cene storitev, prodajne poti ter kako bo potekalo oglaševanje. 

3.5.1 Podjetniški tim  

Podjetje bo vodila ustanoviteljica in direktorica Saša Kokol, ki ima zaključeni 7. stopnji 

pedagoške in socialne smeri in bo izvajala storitve učne pomoči ter delavnice in svetovanja. V 

pomoč pri opravljanju storitev učne pomoči ji bo Maja Kostadinovski, ki bo skrbela še za 

trženje podjetja. Direktorica bo v podjetju redno zaposlena, medtem ko bo Maja sprva 

zaposlena po avtorski pogodbi, kasneje pa je glede na prihodke predvidena tudi redna 

zaposlitev. Za računovodske storitve bo skrbel računovodski servis, ki ga bo podjetje 

plačevalo glede na opravljene storitve.  

V primeru povečanega obsega dela bo podjetje večinoma zaposlovalo zunanje specializirane 

sodelavce (pedagoške, socialne ali specialno pedagoške smeri), ki jih bo najemalo po potrebi. 

Delovna razmerja bodo pogodbeno urejena, na ta način bo podjetje zmanjšalo stroške plač, 

zaposlitev in dvignilo kakovost opravljenih storitev. 

3.5.2 Konkurenčna prednost 

Prednost pred konkurenco v podjetju pripisujejo učni pomoči, kjer bodo izvajali pomoč pri 

učenju snovi iz različnih predmetov ter celostno obravnavo posameznika in njegovih 
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specifičnih težav. Učno pomoč bodo nudili na domu učenca ali dijaka in s tem razbremenili 

starše stroškov za vožnjo do prostorov podjetja. Poleg tega bodo zaposlovali mlade in 

izobražene strokovnjake, ki se bodo z lahkoto prilagajali potrošniku. 

3.5.3 Načrt trženja 

V načrtu trženja moramo upoštevati vse tržne okoliščine, ki vplivajo na uspešnost podjetja. 

Trženje bo sprva osredotočeno na ponudbo izvajanja učne pomoči na domu ter delavnic z 

različnimi vsebinami. Delavnice bi izvajali enkrat tedensko na točno določeno lokaciji v 

središču Radovljice. V ponudbo bodo vključili tudi svetovanje, ki bo sprva namenjeno le 

staršem. Cilj podjetja je vzpostaviti sodelovanje z društvi ali zavodi, saj bi se lahko 

dopolnjevali pri različnih predavanjih ali delavnicah, možnost sodelovanja vidijo tudi v 

najemanju prostorov. Podoba obravnavanega podjetja oziroma njegov logotip bo sova z 

velikimi očali, ki bo sporočala, da je znanje pot do uspešnosti.  

3.5.4 Tržno pozicioniranje 

Po raziskavi trga, na katerem želijo delovati, so si jasno izoblikovali ciljni trg, ki pa je 

Gorenjska, natančneje okolica mest Kranj, Radovljica in Bled. Potreba po tovrstnih storitvah 

je glede na raziskavo in dosedanje izkušnje velika. Uporabniki so bili že doslej z izvajanjem 

učne pomoči zadovoljni, predvsem so konkurenčni s prihodom na dom. Čeprav niso edini 

ponudnik teh storitev, se vseeno trudijo, da bi storitve kakovostno izvajali in zadovoljevali 

potrebe uporabnikov.  

Ciljna skupina podjetja so otroci in mladostniki s težavami pri učenju, motivacijo in 

samopodobo ter starši. Otrokom in mladostnikom bodo lahko nudili učno pomoč ter delavnice 

za pomoč pri učenju, razvijanju samopodobe in motivacije. Staršem, ki se bodo znašli v stiski 

zaradi svojih otrok, pa bodo poleg svetovanja nudili tudi dodatne delavnice oz. organizirali 

skupine za starše. 

3.5.5 Oblikovanje cen 

Cene bodo zastavljene tako, da bodo omogočile vstop na trg in pridobiti večje število 

uporabnikov, hkrati pa ne bodo prinašale izgube ali dodatnih stroškov. Zavedajo se, da spust 

cen lahko povzroči, da variabilni in fiksni stroški niso pokriti in tako podjetje na more 

poslovati na dolgi rok. Cenovna politika bo vedno usmerjena v »kakovostno storitev za 

zmerno ceno«. Upoštevali smo tudi cene drugih ponudnikov (npr. podjetje GO inštrukcije, 

Platea in drugih manjših, ki jih najdemo na spletu) ter izbrali zmerno ceno glede na 

kakovostno izvedeno storitev obravnavanega podjetja. Cene bodo lahko tudi spremenjene, 
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vendar ne mesečno. Za zakup večjih količin ur bo priznan popust. V preglednici 2 je 

predstavljen osnutek cenika storitev. 

Preglednica 2: Osnutek cenika storitev 

Storitev Cena 

Učna pomoč – 45 min 15 eur 

Učna pomoč – 5 x 90 min 140 eur 

Delavnica »To sem jaz« − 8 x 90 min 150 eur 

Delavnica »Učim se učiti« − 4 ure 60 eur 

Skupina za pomoč otrokom v stiski 12 eur/tedensko 

Skupina za starše 12 eur/tedensko 

Svetovanje – 45 min 25 eur 

Stroški prevoza (za učno pomoč) 0,15 eur/km 

 

3.5.6 Prodajne poti 

Podjetje bo storitve nudilo na različnih lokacijah. Učno pomoč bodo zaradi zainteresiranosti 

uporabnikov in dosedanjih izkušenj izvajali izključno na domu otroka ali dijaka. Storitev – 

učna pomoč bo trajala 45 minut. Pri delu bodo glede na potrebe uporabljali različne učne 

pripomočke ter skušali z različnimi metodami in strategijami učencem čim bolj nazorno 

prikazati učno snov. Delavnice bodo izvajali v posebnih poslovnih prostorih, ki bi jih najeli v 

središču Radovljice. Te prostore bodo uporabili za namen izvajanja delavnic in svetovalnih 

ur. Delavnica »Učim se učiti« bo potekala enkrat na dva meseca, v času ob koncu tedna in bi 

trajala pet ur. Delavnico »To sem jaz« pa bodo izvajali po osem vaj enkrat tedensko po dve 

šolski uri (45 minut). Stroški glede najema prostorov bi bili visoki, glede izvajanja učne 

pomoči pa bi stroške prevoza krili uporabniki oziroma starši. Svetovanje bodo izvajali na 

domu stranke ali po dogovoru. Učno pomoč, delavnice in svetovanja bo izvajala strokovna 

delavka z ustrezno pedagoško in sociološko izobrazbo. Po potrebi bi bilo izvajalcev sčasoma 

več, vendar bodo vsi morali ustrezati danemu izobrazbenemu profilu – pedagogu, psihologu, 

socialnemu delavcu, specialnemu pedagogu ipd. 

3.5.7 Oglaševanje 

Z oglaševanjem bodo začeli takoj po ustanovitvi podjetja. Glede na ponudbo bodo oglaševali 

v različnih medijih. Najprej bodo ustvarili spletno stran in stran na spletnem portalu 

Facebook. Strošek spletne strani bo znašal okrog 400 eur, prav tako bo oglaševanje storitev 

podjetja znašalo 25 eur mesečno. Spletna stran bo plačljiva, saj bodo plačali za ključne 

besede, s pomočjo katerih bo sporočilo mogoče najti. Stran bodo sproti obnavljali in objavljali 

novice o izvajanju delavnic. Facebook stran bo brezplačna, tam bodo tedensko objavili 

novice, saj bi z več oglasi lahko bili vsiljivi do morebitnih uporabnikov. V knjižnice, društva 
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in zavode bodo razobesili letake in reklamne brošure s ponudbo storitev podjetja. Strošek 

propagandnega materiala bo znašal okrog 30 evrov. Na spletu bodo oglaševali tudi na 

brezplačnih (Oglasi.si, Salamon.si) in plačljivih (Bolha.com, Openprof.si) portalih.  

V prvih mesecih bodo izdatki za oglaševanje višji, okrog 40 eur mesečno, kasneje jih želijo 

omejiti na okrog 25 eur mesečno. Sprva bo oglaševanje na spletu zelo smiselno, saj danes 

veliko ljudi tam spremlja novice in lahko zazna ponudbo podjetja. Z uveljavljanjem podjetja 

na trgu pa se bodo informacije prav gotovo začele širiti in bodo zajele širši krog ljudi. 

Oglaševanje bo bolj intenzivno v začetku šolskega leta (septembra in oktobra), saj se v tem 

času kažejo potrebe po učni pomoči pri učencih, ki imajo specifične učne težave in 

potrebujejo pomoč v času celotnega šolskega leta, ter v spomladanskih mesecih (marec, april, 

maj in junij), ko se bliža konec šolskega leta. Manj intenzivno bo oglaševanje prav gotovo v 

poletnem času, v času dopustov, ko so poletne počitnice (julija in avgusta). 

 

Slika 14: Letak podjetja 

3.6 Načrt razvoja 

Podjetje bo imelo poslovne prostore v občini Radovljica, ki je okrog 20 km oddaljena od 

večjega mesta Kranj. Poslovni prostori bodo namenjeni le izvajanju delavnic in svetovanju, 

medtem ko bo podjetje učno pomoč izvajalo na domu učenca ali dijaka. Lokacija poslovnega 

prostora je dobra, saj je v središču mesta, sicer majhnega, vendar so v bližini večji kraji, 

Kranj, Bled, Tržič ter Jesenice. Ob nastanku bo podjetje poslovne prostore že najelo. 

Storitve bo izvajal visoko izobražen kader s pedagoško, socialno, specialno ali podobno 

izobrazbo. V prvem letu poslovanja predvidevajo eno redno zaposleno ter eno zaposleno z 

avtorsko pogodbo. V drugem letu poslovanja se bo glede na potrebe število zaposlenih 

povečevalo. Ob sami izobrazbi si bodo v podjetju prizadevali, da bi se večkrat letno 
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udeleževali izobraževanj, seminarjev ali bi izvajali projekte, vezane na šolsko in vzgojno 

problematiko, saj bi le tako uspešno in kakovostno izvajali storitve.  

3.7 Strateške povezave 

Strateško sodelovanje z drugimi pravnimi subjekti v začetni fazi (vsaj za prva tri leta) ni 

predvideno. Kasneje bi se lahko povezali s podjetji s podobno ponudbo in organizirali 

različna predavanja ali izvajali projekte v zvezi z vzgojo in izobraževanjem. 

3.8 Terminski načrt 

V preglednici 3 je grafično predstavljen terminski načrt ustanovitve izbranega podjetja. Cilj 

načrta je, da pri vseh storitvah v roku enega leta dosežemo načrtovane rezultate. Preglednica 3 

prikazuje dejavnosti v letih 2017 in 2018.  

Preglednica 3: Terminski načrt 
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3.9 Finančni načrt 

V nadaljevanju bomo prikazali finančni načrt podjetja za prva tri leta delovanja. Predstavili 

bomo otvoritveno bilanco stanja, izkaz poslovnega izida za prva tri leta delovanja, bilanco 

stanja za prva tri leta delovanja, denarni tok, kazalnike poslovanja v prvih letih poslovanja ter 

točko preloma. 

V preglednici 4 je predstavljena otvoritvena bilanca stanja, kjer je prikazano, da imajo v 

podjetju na voljo skupaj 680 eur denarnih sredstev, obveznosti do virov sredstev pa 9.500 eur. 

Preglednica 4: Otvoritvena bilanca stanja 

Sredstva Eur 

A Stalna sredstva 550 

Oprema 300 

Prevozna sredstva 250 

B Gibljiva sredstva 130 

Zaloga materiala 100 

Denarna sredstva 

- transakcijski račun 

30 

Skupaj sredstva 680 

Obveznosti do virov sredstev  

Kapital 7.500 

Osnovni kapital 7.500 

Dolgoročne obveznosti 0 

Kratkoročne obveznosti 2.000 

- obveznosti do delavcev 2.000 

Skupaj obveznosti do virov sredstev 9.500 
 

Preglednica 5 prikazuje poslovni izid podjetja v prvih treh letih poslovanja. Razvidno je, da 

načrtovani dobiček z leti narašča. V prvem letu naj bi znašal 4.054 eur, v drugem in tretjem pa 

že 19.576 eur. Predpostavljali smo, da bo v prvih mesecih prodanih 250 enot, katerih cena je 

15 eur, kasneje pa bo prodanih 280 enot, zato se z leti prihodek od prodaje povečuje. Pri 

stroških pa smo upoštevali stroške na posamezno enoto, stroške dela ter druge stroške 

poslovanja, ki zajemajo: elektriko, internet, računovodske storitve, promocijske dejavnosti, 

najemnino in druge stroške (telefon, drobni material). 
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Preglednica 5: Prikaz izkaza poslovnega izida za prva tri leta delovanja 

Naziv Okt Nov Dec Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Poslovni prihodki       

Prihodki od prodaje 3.750 3.750 4.200 11.700 50.400 50.400 

Poslovni odhodki       

Stroški prodanega blaga, 

proizvodov in storitev 

250 250 280 780 3.360 3.360 

Stroški dela 2.000 2.000 2.000 6.000 24.000 24.000 

Drugi stroški poslovanja 285 285 285 855 3.420 3.420 

Drugi stroški osnovnih 

sredstev 

0 0 0 0 0 0 

Amortizacija 4 4 4 11 44 44 

Dobiček ali izguba iz 

poslovanja 

1.211 1.211 1.631 4.054 19.576 19.576 

Finančni odhodki (iz 

obresti) 

0 0 0 0 0 0 

Dobiček ali izguba 1.211 1.211 1.631 4.054 19.576 19.576 

 

V preglednici 6 je prikazana bilanca stanja za prva tri leta delovanja. Upoštevali smo stalna 

(oprema, prevozna sredstva) ter gibljiva sredstva (zalogo materiala in transakcijski račun). 

Obveznosti do virov sredstev znašajo za posamezno leto 9.500 eur, pri čemer smo upoštevali 

osnovni kapital in obveznosti do delavcev. 

Preglednica 6: Bilanca stanja za prva tri leta delovanja 

Bilanca stanja Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Sredstva    

A Stalna sredstva 500 300 400 

Oprema 300 100 100 

Prevozna sredstva 200 200 300 

B Gibljiva sredstva 130 130 130 

Zaloga materiala 100 100 100 

Denarna sredstva 

- transakcijski račun 

30 30 30 

Skupaj sredstva 630 330 430 

Obveznosti do virov sredstev    

A Kapital 7.500 7.500 7.500 

Osnovni kapital 7.500 7.500 7.500 

B Dolgoročne obveznosti 0 0 0 

C Kratkoročne obveznosti 2.000 2.000 2.000 

- Obveznosti do delavcev 2.000 2.000 2.000 

Skupaj obveznosti do virov 

sredstev 

9.500 9.500 9.500 
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Preglednica 7 prikazuje denarne tokove v prvih treh letih poslovanja. Obsega prejemke, ki 

pomenijo neposredno povečanje denarnih sredstev in izdatkov, ki pomenijo neposredno 

zmanjšanje denarnih sredstev. Končno stanje denarnih sredstev se z leti povečuje in tako v 

tretjem letu poslovanja znaša 52.705 eur.  

Preglednica 7: Denarni tok 

Naziv Okt Nov Dec Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Prejemki       

Poslovni prihodki od prodaje 3.750 3.750 4.200 11.700 50.400 50.400 

Lastna in druga nepovratna 

sredstva 

   7.500   

Dolžniško financiranje       

Izdatki       

Stroški prodanega blaga, 

proizvodov in storitev 

250 250 280 780 3.360 3.360 

Stroški dela  2.000 2.000 4.000 24.000 24.000 

Drugi stroški poslovanja 285 285 285 855 3.420 3.420 

Nakup osnovnih sredstev 100   100   

Dolžniško financiranje       

Stanje denarnih sredstev       

Začetno stanje 7.500 8.615 9.830 0 13.456 33.085 

Neto denarni tok 1.115 1.215 1.635 13.465 19.620 19.620 

Končno stanje 8.615 9.830 11.465 13.456 33.085 52.705 

 

Preglednica 8 prikazuje analizo točke preloma. Prelomna točka je obseg prodaje, v kateri bo 

podjetje poslovalo pozitivno. S točko preloma smo ugotovili, kdaj je dobiček 0 eur oz. kdaj 

bodo pokriti vsi stroški. V izračunu nismo upoštevali stroškov financiranja in davkov. 

Prelomna točka je določena z razmerjem med variabilnimi, fiksnimi in skupnimi stroški. 

Razvidno je, da je najvišji dobiček iz poslovanja spomladi, medtem ko je poleti v času 

počitnic in dopustov dobiček iz poslovanja negativen (−600). Izračunali smo tudi stopnjo 

poslovnega vzvoda, ki določa razmerje med stopnjo porasta dobička in stopnjo porasta 

prodaje. 
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Preglednica 8: Analiza točke preloma 

Mesec 
Prihodki od 

prodaje 

Variabilni 

stroški 

Fiksni 

stroški 
Vsi stroški 

Dobiček iz 

poslovanja 

Poslovni 

vzvod 

1 4.200 280 2.000 2.280 1.920 2,04 

2 4.200 280 2.000 2.280 1.920 2,04 

3 4.350 290 2.000 2.290 2.060 1,97 

4 4.500 300 2.000 2.300 2.200 1,90 

5 4.800 320 2.000 2.320 2.480 1,81 

6 4.200 280 2.000 2.280 1.920 2,04 

7 1.500 100 2.000 2.100 −600 −2,33 

8 1.500 100 2.000 2.100 −600 −2,33 

9 1.500 100 2.000 2.100 −600 −2,33 

10 2.250 200 2.000 2.200 50 41 

11 3.750 250 2.000 2.250 1.500 2,33 

12 3.750 250 2.000 2.250 1.500 2,33 

 

Preglednica 9 in slika 15 prikazujeta kazalnike poslovanja za prva tri leta poslovanja. 

Opredeljen je dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo, dobiček iz poslovanja pred 

obrestmi in davki, dobiček pred obdavčevanjem, dobičkonosnost prihodkov, gospodarnost 

poslovanja, število zaposlenih ter dodana vrednost na zaposlenca. Poslovni izid je v drugem 

in tretjem letu poslovanja enak, prelomnica poslovanja se pokaže na prehodu iz prvega v 

drugo leto poslovanja. 

Preglednica 9: Poslovni izid/kazalniki 

Kategorija v finančnem načrtu Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Dobiček ali izguba pred obrestmi, davki in 

amortizacijo 

4.065,00 19.620,00 19.620,00 

Dobiček ali izguba iz poslovanja pred obrestmi 

in davki 

4.053,89 19.575,56 19.575,56 

Dobiček ali izguba pred obdavčevanjem 3.965,00 19.620,00 19.620,00 

Dobičkonosnost prihodkov 0,34 0,39 0,39 

Gospodarnost poslovanja 1,53 1,64 1,64 

Število zaposlenih 1 1 1 

Dodana vrednost na zaposlenca 43.680,00 47.040,00 47.040,00 
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Slika 15: Kazalniki poslovanja 
 

3.10 Ocena tveganj in problemov 

Zavedamo se, da vseh kritičnih tveganj in morebitnih težav, ki bi se lahko pojavile, ne 

moremo predvideti. Predpostavljamo, da konkurenca podjetju predstavlja osnovno tveganje. 

V podjetju se bodo ves čas trudili konkurenco sprejemati kot spodbudo in motivacijo k 

boljšemu in uspešnejšemu poslovanju. Prav tako se bodo trudili, da bodo ves čas imeli boljšo 

in pestrejšo ponudbo od konkurence, se dodatno izpopolnjevali in zagotavljali kakovostne 

storitve. 

Strategija žetve 

Podjetje je v fazi ustanavljanja in ima dolgoročno vizijo delovanja, rasti in razvoja. Namen 

podjetja v naslednjih desetih letih ni prodaja podjetja oziroma prepuščati lastništvo drugim. 
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4 SKLEP 

V zadnjih letih se je povečala potreba po učni pomoči učencem, saj je postala šola za nekatere 

prezahtevna, nekateri nimajo prave motivacije za učenje, spet tretji imajo specifične učne 

težave, zato potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Vzroki učnih težav so torej zelo različni, 

vsekakor pa naj bo pomoč učencu prilagojena tako, da bo v šoli lahko napredoval in s tem 

izboljšal tudi samopodobo, ki je pomembna na njegovi življenjski poti. 

V zaključni projektni nalogi smo na podlagi dosedanjih izkušenj s tovrstnimi težavami otrok 

zasnovali poslovni načrt izobraževalno-svetovalnega podjetja, ki bi nudilo izobraževalne 

storitve (učno pomoč in različne delavnice) ter svetovanje. S pomočjo analize pri dejanskih 

uporabnikih smo zaznali potrebo po izvajanju učne pomoči na domu na področju Gorenjske, 

saj je anketa pokazala, da ima 35 % otrok vedno, 38 % otrok pa včasih težave pri učenju. Prav 

tako so anketiranci (73 %) mnenja, da bi jim koristila tuja pomoč pri učenju njihovega otroka. 

Naša prednost v primerjavi s konkurenco bi bila, da bi se prilagajali strankam (učencem in 

staršem), saj bi učno pomoč izvajali na njihovem domu. Poleg tega bi izvajali različne 

delavnice, ki bi otrokom izboljšale samopodobo in odnos do učenja. V delavnice bi 

vključevali tudi starše in prijatelje. Podjetje bi bilo ustanovljeno kot družba z omejeno 

odgovornostjo (d. o. o.) in bi imelo poslovne prostore v središču manjšega mesta na 

Gorenjskem, v Radovljici, kjer bi izvajali različne delavnice. V prihodnje bi podjetje težilo k 

širitvi na druge lokacije po Slovenije, prav tako bi z izpopolnjevanjem in izobraževanjem 

strokovnega osebja razširili ponudbo in ostajali konkurenčni na trgu, kar je bistvo vsakega 

podjetja. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga  1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Starost: ____ 

Kraj bivanja: _____________ 

 

1. Kateri razred obiskujejo vaši otroci? 

______________________ 

 

2. Ali imajo v šoli težave pri učenju? 

DA                              NE                       VČASIH 

 

3. Če ste odgovorili z DA, kako jim pomagate? _________________________________ 

 

4. Ali menite, da bi vašemu otroku koristila tuja pomoč pri učenju? 

DA     NE 

 

Če ste odgovorili z DA, prosim odgovorite na spodnji dve vprašanji: 

4.1 Ali bi svojega otroka peljali na učno pomoč k nekomu ali bi raje videli, da pride na 

dom? 

______________________________________________ 

4.2 Kolikokrat tedensko menite, da bi vaš otrok potreboval učno pomoč? 

ENKRAT           DVAKRAT                   VEČKRAT 

Zakaj? _________________________________________ 

 



Priloga 1 

 

5. Menite, da so vaši otroci dovolj motivirani za učenje? 

DA     NE   

 

5.1 Če ne, kako jim pri tem pomagate? __________________________ 

 

6. Ali jih morda vključujete v kakšne delavnice o motivaciji in učenju? 

DA    NE 

Zakaj?________________________ 

 

7. Menite, da bi jim takšne oblike delavnic koristile v vsakdanjih situacijah? 

DA            NE 

 

8. Ali bi vaše otroke vključevali v delavnice o samopodobi, motivaciji in učenju, če bi se 

izvajale v vašem kraju? 

DA            NE 

 

9. Ali znate vsakič pomagati vašemu otroku v stiski? 

DA                        NE 

 

9.1 Če ste odgovorili z NE, na koga se obrnete? __________________________ 

 

10. Bi si tudi vi želeli kakšne dodatne pomoči pri vzgoji za vašega otroka? 

DA                              NE 


