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POVZETEK  

Poslovni načrt za trgovino za male živali je dokument, brez katerega je podjetje težko 

ustanoviti, saj vključuje vse smernice in navodila za opravljanje dejavnosti. V poslovnem 

načrtu so predstavljene vse potrebne definicije in teorije, katere je potrebno spoznati pred 

prebiranjem samega poslovnega načrta. Sledi kratek opis podjetja, med drugim vizija, 

poslanstvo, cilji, pravno-organizacijska oblika podjetja ipd. V osrednjem delu naloge so 

predstavljene analize, ki jih  je bilo potrebno narediti, da spoznamo trg, na katerem se nahajamo, 

ključne aktivnosti podjetja, strategija in izvedba ter management. Na koncu pa je predstavljen 

tudi finančni načrt za podjetje.  

Ključne besede: analiza, konkurenca, podjetje, poslovni načrt, trgovina, živali. 

 

SUMMARY  

A business plan for retailing small animals is a document without which the company is difficult 

to establish, as it includes all the guidelines and instructions for carrying out the activity. The 

business plan presents all the necessary definitions and theories that need to be learned before 

reading the business plan itself. It follows a brief description of the company, including vision, 

mission, goals, legal – organization form of the company, etc. In the central part of the task we 

present the analyzes that needed to be done to get to know the market in which we are located, 

the key activities of the company, the strategy and the implementation and management. At the 

very end, a financial plan for the company is also presented. 

Keywords: analysis, animals, business plan, company, competition, trade. 
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1        UVOD 

V uvodu zaključne projektne naloge bomo predstavili problem, iz katerega je razvidno, zakaj 

smo se odločili ustanoviti podjetje, ki se bo ukvarjalo s prodajo živali in izdelkov za njihovo 

nego. Predstavili bomo namen in cilje naše zaključne projektne naloge. Med drugim bomo 

omenili tudi predvidene metode, s katerimi bomo dosegli želene cilje. Na koncu bomo čas 

namenili tudi omejitvam, s katerimi se lahko srečamo.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Poslovni načrt je dokument, ki opisuje vse elemente, ki so vpleteni v začetek novega posla. 

Navadno ga pripravi podjetnik sam. Med samo pripravo se mora posvetovati z vsemi 

udeleženci, s katerimi ima namen poslovati. To so pravniki, računovodje, inženirji in tržni 

izvedenci. Ti imajo v pripravi načrta močno vlogo (Antončič idr. 2002, 186 - 187). 

Poslovni načrt je zelo pomemben, saj lahko zmanjša poslovno tveganje in poveča izkoriščanje 

poslovnih priložnosti. Ta vsebuje natančen opis podjetja, vse od ideje do končnega rezultata, 

in   podjetniku služi kot ocena za poslovno idejo. Pokažejo se prednosti in slabosti, na podlagi 

teh pa se lahko podjetnik izogne napakam (Antončič idr. 2002, 188). 

V zaključni projektni nalogi bomo pripravili poslovni načrt za podjetje, ki se bo ukvarjalo s 

prodajo živali in prodajo kvalitetnih izdelkov za njihovo nego. Zavedamo se, da se je pomen 

živali skozi zgodovino močno spremenil. Mnogo let nazaj so nam živali predstavljale nevarnost 

ali pa smo jih uporabljali zgolj za hrano. Nato pa smo ugotovili, da je lahko žival koristen 

pripomoček pri delu. Mačka je lovila miši, medtem ko je pes pazil na živino. Kmalu po drugi 

svetovni vojni pa se je vse to spremenilo. Ljudje smo začeli služiti več denarja, katerega smo 

lahko namenili svojim domačim živalim  (NP, 2010). 

Danes so živali naš pravi družinski član, kateremu želimo nuditi življenje polno ljubezni, 

veselja, igrivosti ter udobja. Svojim hišnim ljubljenčkom želimo le najboljše. Za to najboljše 

pa bo poskrbelo naše podjetje. Na trgu ne najdemo veliko pristne, naravno pridelane hrane, 

priboljškov, igrač in ostalih pripomočkov za živali. Tako bomo ustanovili podjetje, kjer bodo 

lahko ljudje brez dvoma kupovali samo naravno pridelane izdelke namenjene negi živali. 

Naše podjetje bo registrirano pod SKD številko 47.762 (trgovina na drobno v drugih 

specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in s hišnimi živalmi). Po podatkih, ki smo jih 

zasledili na spletnem portalu SURS smo ugotovili, da je bilo od leta 2008 do 2010 število teh 

podjetij približno enako. Leta 2011 in 2012 pa se je število podjetij, ki imajo enako SKD 

številko povečalo. Za tem je bil manjši upad, nato pa se je leta 2015 število ponovno povečalo 

iz 110 na 116 podjetij. Ne smemo zanemariti tudi konkurence, ki ima registrirano podobno 

podjetje pod drugo SKD številko. To sta podjetji Premium pet, ki ima registrirano podjetje pod 

SKD številko 46.900 (nespecializirana trgovina na debelo) in Mr. Pet, ki ima registrirano 
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podjetje pod SKD številko 47.789 (druga trgovina na drobno v drugih specializiranih 

prodajalnah) (Statistični urad RS b.l.). 

V zaključni projektni nalogi bomo predstavili poslovni načrt za podjetje, trgovino za živali. 

Poleg izdelkov, namenjenih živalim, bomo živali tudi prodajali, in sicer: ribe, hrčke, miši, 

skakače, različne vrste ptic in plazilce. Naša posebnost pa je, da bomo oddajali tudi mačke in 

pse.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen naše zaključne projektne naloge je izdelava poslovnega načrta za podjetje. S tem 

poslovnim načrtom bomo poskušali ugotoviti, kakšne so prednosti in slabosti dejavnosti, s 

katero se ukvarja podjetje, kateri so naši ciljni trgi in kupci, kakšen način trženja bomo 

uporabljali, finančno plat podjetja. Najpomembneje pa je, da bomo ugotovili, katerim težavam 

se lahko pri vzpostavitvi podjetja in med samim delovanjem izognemo. 

Cilji diplomske naloge so: 

 Pregled literature s področja: 

 Poslovnega načrtovanja: pri tem poglavju si bomo pogledali teorije podjetništva, 

značilnosti podjetnika in opredelitev poslovnega načrta. 

 Trgovine za živali: to poglavje bomo namenili trgovini nekoč in danes, razvoju hišnih 

ljubljenčkov ter našteli in opisali vrste hišnih ljubljenčkov. 

 Raziskava potreb pri potencialnih uporabnikih. 

 Prednosti in priložnosti, ki jih podjetje uporabi ter slabosti in nevarnosti, ki se jim podjetje 

lahko izogne. 

 Ugotoviti, ali bo naše podjetje v obdobju treh let ustvarjalo dobiček ali bo poslovalo z 

izgubo, kar bomo ugotovili na podlagi finančnega načrta. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključno projektne naloge 

Raziskovali bomo na različne načine. Uporabljali bomo tako sekundarne kot primarne podatke. 

Seveda moramo izvedeti, kakšno bo povpraševanje po izdelkih, ki jih bo naše podjetje 

ponujalo. Poleg tega moramo izvedeti, kateri so naši ciljni trgi in kdo je naša konkurenca. Te 

podatke bomo pridobili z metodo anketiranja, tako da bomo anketirali petdeset različno starih 

ljudi. 

Obiskali bomo različne trgovine za živali iz okolice Celja, kjer se bomo pozanimali o cenah 

izdelkov in njihovi kvaliteti. Naredili bomo tudi SWOT analizo, ki bo pokazala prednosti, 

slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja. S pomočjo sekundarnih in primarnih podatkov 

bomo izdelali triletni finančni načrt podjetja. Uporabljali bomo tudi sekundarne podatke, 
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predvsem iz knjig, nekaj pa tudi z interneta. Na podlagi vseh naštetih metod bomo ugotovili, 

kako izkoristiti prednosti ter kako zmanjšati slabosti. 

V drugem poglavju našega dela bomo na kratko opisali klasične in sodobne teorije 

podjetništva, temeljne značilnosti podjetnika in teoretično opredelili poslovni načrt. Tretje 

poglavje bomo namenili razlagi zgodovine trgovine in razvoja hišnih ljubljenčkov. V četrtem 

poglavju bomo predstavili vrste hišnih ljubljenčkov. V petem poglavju bomo predstavili 

poslovni načrt za podjetje. Na začetku bomo podjetje na kratko opisali (vizija, poslanstvo in 

cilji, pravno-organizacijska ureditev podjetij ipd.). Nato bomo izvedli različne tržne raziskave, 

brez katerih poslovnega načrta ne bi bilo. Za tem sledi opis ključnih aktivnosti podjetja, načrt 

trženja in na koncu tudi finančni načrt, ki je za podjetja ključen. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da večjih problemov pri pisanju zaključne projektne naloge ne bomo imeli. 

Vendar do težav vedno lahko pride, zato smo na to pripravljeni. Pri pisanju teoretičnega dela 

menimo, da bomo imeli dovolj potrebnega gradiva, tako da tukaj omejitev ravno tako ne 

pričakujemo. 

Kar zadeva poslovni načrt, menimo, da bomo dobili zadostno število anket, s katerimi bomo 

pripravili analize rezultatov. Vendar vseeno obstaja možnost, da ti rezultati ne bodo 

verodostojni, saj lahko pričakujemo neiskrenost in neresnost anketirancev. Predvidevamo tudi, 

da se bodo na anketo odzvali predvsem tisti, ki domačo žival že imajo in ne tisti, ki bi jo želeli 

kupiti oz. posvojiti. Kot smo že omenili, bomo poleg anket izvajali tudi obiske v drugih 

trgovinah za živali, z namenom, da spoznamo, kdo je naša konkurenca in kakšne so njihove 

prednosti ter slabosti. Tukaj lahko predpostavljamo, da želenih odgovorov ne bomo dobili, 

predvsem iz razloga nevednosti zaposlenih. 
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2 POSLOVNO NAČRTOVANJE 

V poglavju poslovno načrtovanje bomo na kratko opisali začetek podjetništva od zgodnjega 

obdobja do danes. Nato se bomo posvetili temeljnim značilnostim podjetnika. Na koncu 

poglavja bomo omenili tudi poslovni načrt, kaj poslovni načrt je, katere vidike poznamo in 

podobno. 

2.1 Klasične in sodobne teorije podjetništva 

V zgodnjem obdobju so podjetništvo razumeli kot pojem za človeka, ki ima denar in tudi kot 

osebo, ki uresniči velike in tvegane projekte. Začetek podjetništva lahko označimo takrat, ko 

je Marco Polo sklenil pogodbo s t. i. človekom, ki ima denar (predhodnik današnjih tveganih 

kapitalistov). Pogodba je vključevala tako obrestno mero kot tudi delitev dobička (Pšeničny 

2000, 15). 

V srednjem veku je bil tipičen podjetnik duhovnik; to je bila oseba, ki je bila zadolžena za 

velika arhitekturna dela (katedrale, gradnja gradov, javnih zgradb). Takrat so pojem podjetnika 

uporabljali za ljudi, ki so vodili proizvodne projekte, vendar niso bili izpostavljeni tveganju, 

saj so za svoje projekte uporabili sredstva, ki jih je zagotovila državna vlada (Pšeničny 2000, 

15). 

V 17. stoletju pa so začeli pojem podjetništva povezovati s tveganjem. Podjetnik je v tem 

obdobju podpisal pogodbeni dogovor z vlado za izvedbo storitve, ali dobavo izdelkov, ki so 

bili določeni s pogodbo. Podjetnik je bil sam odgovoren za izgubo ali dobiček, saj je bila 

pogodbena cena določena že vnaprej. Richard Cantillon je razvil eno izmed začetnih teorij 

podjetništva, in sicer podjetnika je razumel kot osebo, ki prevzema tveganje, medtem ko je 

ugotavljal, da trgovci, kmetje, obrtniki kupujejo izdelke po določeni ceni, prodajajo pa jih po 

nedoločeni ceni, kar pomeni, da tvegajo (Antončič idr. 2002, 27). 

V 18. stoletju pride do razlikovanja med človekom, ki ima kapital in med osebo, ki kapital 

potrebuje. Natančneje povedano, razlikovali so podjetnika od ponudnika kapitala (današnjega 

tveganega kapitalista). Največji razlog za razlikovanje je bil pojav industrializacije po vsem 

svetu. Večina investicij, ki so nastale v tem obdobju, so bile odziv na spremembe v svetu 

(Antončič idr. 2002, 28). 

Konec 19. in začetek 20. stoletja je bila razlika med managerjem in podjetnikom zelo majhna.  

Definicija podjetnika v tem obdobju je bila, da vodi in organizira podjetje z namenom, da 

doseže lastni dobiček. Plačuje vse stroške, ki nastanejo zaradi njegovega poslovanja (stroški 

materiala, stroški storitev, stroški najema kapitala, stroški uporabe zemlje). Poleg plačevanja 

vseh stroškov, k poslu prispeva tudi svojo intuicijo, iznajdljivost pri načrtovanju in svoje 

veščine. Poleg vsega tega pa seveda mora upoštevati tudi možnosti dobička ali izgube, ki lahko 



5 

nastaneta zaradi nepredvidljivih razmer. Čisti dobiček vseh letnih prihodkov podjetja podjetnik 

po plačilu vseh stroškov obdrži (Antončič idr. 2002, 28). 

V sredini 20. stoletja nastane nov pojem podjetnika, in sicer podjetnik inovator. Naloga 

podjetnika inovatorja je spremeniti način in proces proizvodnje z izkoriščanjem še 

nepreizkušenih tehnoloških možnosti za namen proizvajanja novih izdelkov ali pa za namen 

proizvajanja starih izdelkov na nov način (Antončič idr. 2002, 28). 

Danes prevladuje t. i. klasična šola podjetništva, kjer je najpomembnejša inovatorska vloga in 

sposobnost prepoznavanja in uresničevanja podjetniških priložnosti. Pomembna je tudi 

karizmatična šola, ki izhaja iz osebnostnih lastnosti podjetnika, podobni sta tudi psihološka in 

voditeljska šola. Poznamo tudi notranje podjetniško šolo, ki opredeljuje podjetniški pristop tudi 

velikih podjetij. Nazadnje pa imamo tudi managersko šolo podjetništva, pri kateri se bolj 

osredotočamo na managerska znanja podjetnikov, to so tehnike vodenja in organiziranja ljudi 

(Pšeničny 2000, 16). 

2.2 Temeljne značilnosti podjetnika 

Obstaja zelo veliko definicij o vlogi in značilnostih podjetnika. Marsikatere zgodbe, ki jih 

poznamo, niso pravilne. V slovenskem okolju je bila še ne dolgo časa nazaj beseda podjetnik 

nezaželena, zaradi njene povezave z besedo dobiček. Ta beseda nam še danes predstavlja 

bojazen, med drugim pa še vedno ni na prvih mestih med vrednotami (Pšeničny 2000, 33). 

Pšeničny (2000, 33) ugotavlja: »Podjetniki so snovalci in uresničevalci novih podjemov, ki 

prevzemajo tveganje, ustvarjajo in inovirajo ne le produkte, ampak tudi celotne procese, 

finančno vlagajo, povezujejo poslovne priložnosti z viri, ki jih znajo poiskati, medsebojno 

kombinirati in produkte tudi prodajo na trgu.« 

Poleg vseh dobrih lastnosti podjetnika pa poznamo tudi nekatera splošna mnenja, ki jim lahko 

rečemo najpogostejše zmote o podjetništvu: 

Prva zmota: podjetniki so predvsem »garači« in ne misleci (Pšeničny 2000, 37). 

Seveda so podjetniki garači in delajo nadpovprečno veliko, ampak so tudi izjemno 

razmišljajoči ljudje. Razviti naj bi imeli obe polovici možganov. Tako so lahko hkrati 

racionalni, logični in verbalni, po drugi strani pa tudi intuitivni, emotivni in asociativni.  

Druga zmota: podjetniki se rodijo, ne naredijo, razvijejo (Pšeničny 2000, 37). 

Prirojene značilnosti in lastnosti niso edine, ki so pomembne za razvoj podjetnika. Veliko 

večino teh lastnosti in sposobnosti lahko podjetnik razvije skozi čas, vendar moramo začeti 

dovolj zgodaj, da te lastnosti razvijemo pravočasno. 
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Tretja zmota: podjetniki so iznajditelji (Pšeničny 2000, 37). 

Ta zmota velja za nepravilno že kar nekaj časa, saj je dokazano, da je večina podjetnikov 

uspešnih ravno zaradi inovativnega pristopa pri različnih procesih. 

Četrta zmota: Podjetniki so propadli študentje in socialno neprilagojeni (Pšeničny 2000, 38). 

Ta zmota izhaja predvsem iz tega, da je kar nekaj uspešnih lastnikov podjetja, začelo ravno po 

njihovem neuspehu v šoli ali pa po izgubi posla v večjih podjetjih. Resnica pa je ta, da šole ne 

prepoznajo oz. niso prepoznale in motivirale podjetniško usmerjenih učencev, saj podjetnik 

takrat še ni bil poklic. Danes pa imamo veliko uspešnih podjetnikov, ki so se izobraževali, tako 

dodiplomsko kot podiplomsko za to kar želijo – biti podjetnik. 

Peta zmota: podjetniki imajo enake lastnosti (Pšeničny 2000, 39). 

V današnjih časih imamo veliko različnih testov, s katerimi si lahko pomagamo, da vidimo 

kakšen je naš podjetniški profil, ampak končnega odgovora nimamo. Podjetnik lahko postane 

tudi oseba, ki zelo odstopa od pričakovanih rezultatov. 

Šesta zmota: vse kar potrebujete je denar (Pšeničny 2000, 39). 

Veliko podjetij propade, ker ne more vzdrževati podjetja, vendar to ni razlog za neuspeh, 

temveč zgolj posledica. Vzrok za nepravilno financiranje se navadno skriva v neznanju s 

področja managementa, nepremišljenih investicijah, slabem planiranju in nerazumevanju 

financ. 

Sedma zmota: potrebujete le srečo (Pšeničny 2000, 39). 

Na videz se zdi, da ima podjetnik veliko sreče. V ozadju pa je to rezultat velikega odrekanja, 

priprav in pravilno izbranih podjetniških priložnosti. 

Osma zmota: podjetnik ravna intuitivno (Pšeničny 2000, 39). 

To ni res, saj mora podjetnik natančno preverjati, planirati ter vrednotiti priložnosti in 

nevarnosti. 

Deveta zmota: večina podjetnikov propade (Pšeničny 2000, 39). 

Veliko podjetij propade, to je resnica. Vendar moramo ločiti med propadom podjetja in 

propadom podjetnika. Veliko podjetnikov ustanovi podjetje in potem na lastnih napakah 

ugotovi, da je ravnal napačno. Povprečno naj bi bili potrebni trije poizkusi, da bi bil podjetnik 

uspešen. 
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Deseta zmota: podjetniki izredno veliko tvegajo, so igralci na srečo (Pšeničny 2000, 40). 

Podjetnik mora biti nagnjen k tveganju, vendar to še zdaleč ne pomeni, da igra na srečo. 

Uspešen podjetnik mora dati skozi ves proces planiranja in predvidevanja kritičnih tveganj. 

Storil bo vse, da bo kritična tveganja zmanjšal. 

2.3 Poslovni načrt 

Poznamo več vrst poslovnih načrtov. Imamo kratkoročne in dolgoročne ter strateške ali 

operativne. Razlikujejo se predvsem glede na vrsto podjetja ali obseg zagonske dejavnosti. Vsi 

poslovni načrti pa imajo samo en namen, in sicer, da vodstvu omogočijo smernice in 

podjetniško strukturo (Antončič  idr. 2002, 186). 

Boštjan Antončič idr. (2002, 186) pravi, da je poslovni načrt pisni dokument, ki ga pripravi 

podjetnik, in ki opisuje vse pomembne zunanje in notranje elemente, vpletene v začetek novega 

posla. 

Poslovni načrt vključuje skupek delovnih načrtov; mednje spadajo finance, trženje, 

proizvodnja in kadri. S pomočjo poslovnega načrta odgovorimo na vsa pomembna vprašanja, 

kot so: kdo sem, kam grem, kako bom prišel tja ipd. Poda pa nam tudi zelo pomembne 

informacije glede našega financiranja, investitorjev in odjemalcev (Antončič idr. 2002, 186). 

Poznamo tri vidike, katere moramo dobro premisliti, ko pripravljamo poslovni načrt. Prvi vidik 

je vidik podjetnika. Ta je zadolžen za to, da vsem, ki so vključeni v proces, jasno opredeli 

bistvo celotnega posla, saj je on tisti, ki najbolje pozna ves proces in vse, kar je vključeno v 

posel. Naslednji je prodajni vidik. Brez kupca oz. odjemalca podjetje ne mora obstajati, zato 

se mora podjetnik med prvimi najprej vprašati, ali bo kdo ta izdelek oz. storitev kupil. Zadnji 

vidik pa je vidik vlagatelja. Slednjega zanima samo finančna napoved podjetja in nič drugega, 

zato mora podjetnik razumeti svoj posel tudi s strani vlagatelja. Če se podjetnik na to ne spozna 

tako dobro, si lahko pomaga tudi z zunanjimi viri (Antončič idr. 2002, 188). 

Poslovni načrt je zelo pomemben in dragocen za vse udeležence tega procesa, tako za 

podjetnika kot tudi za novo osebje ter vlagatelje. Boštjan Antončič idr. (2002,  189) pravi, da 

je poslovni načrt za te ljudi pomemben, ker: 

 pomaga določiti donosnost posla na določenem trgu, 

 daje podjetniku smernice pri organiziranju njegovih planskih dejavnosti, 

 je pomembno orodje, ki pomaga pri pridobivanju financ. 

Kot smo že povedali je podjetnik tisti, ki poslovni načrt pripravi. Navadno ga pripravi s svojega 

stališča. Kasneje pa se začne zavedati, da je naredil napako, saj ni vključil vseh tistih 

udeležencev, ki so poslovni načrt brali. Zato mora svoj načrt malce spremeniti oz. prilagoditi 

vsem bralcem (Antončič 2002 idr., 189). 
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3 TRGOVINA ZA ŽIVALI 

V tem poglavju bomo na kratko opisali trgovino nekoč in danes. Nato bomo opisali zgodovino 

in razvoj živali. Na koncu poglavja pa bomo opisali posamezne vrste živali, ki so za območje 

Slovenije najbolj značilne, to so psi, mačke, zlate ribice in papige.   

3.1 Trgovina nekoč in danes 

Trgovanje je staro toliko časa kot je stara kultura, to pomeni, da trgovina obstaja odkar 

pomnimo. Človek je lahko včasih svoje potrebe zadovoljil sam, z lastno proizvodnjo izdelkov 

iz njegove okolice. Kmalu pa se je začel pojavljati proces izmenjave blaga in dobrin. Sprva je 

bila ta menjava samo „blago za blago“ nato je bila ta menjava „blago za denar“, nato pa se je 

začela uveljavljati tudi kreditna trgovina (Počivavšek 2012, 10). 

Trgovski poklic se je začel uveljavljati sočasno z denarnim in s kreditnim gospodarstvom. S 

tem, ko je trgovina prevzemala blago tam, kjer so ga imeli v izobilju in peljala tja, kjer je bilo 

pomanjkanje, je obenem zadovoljevala tudi lastne koristi. Proces trgovine je skozi zgodovino 

ostal praktično nespremenjen, povečale pa so se hitrost, razdalja, lastna sredstva in obseg. 

Čeprav je bila od krošnjarja do modernega trgovinskega centra zelo dolga pot, je bila trgovina 

vselej med najživahnejšimi elementi gospodarskega razvoja  (Počivavšek 2012, 10). 

Namen in cilj trgovine je, da posreduje pri menjavi blaga za denar, trgovec pa je pri tem procesu 

odvisen od prometnih poti in komunikacijskih sredstev. Navadno so se posli sklepali brez 

osebnega stika, samo s pomočjo agentov in vzorcev. Ta način je omogočal lažjo in pospešeno 

izmenjavo blaga. Kmalu je prevažanje blaga postala samostojna panoga. Samostojni poklic pa 

je postal tudi agent (posrednik med prodajalci in kupci), kar je zelo pozitivno vplivalo na razvoj 

trgovine, saj se je na ta način prihranilo veliko časa (Počivavšek 2012, 10). 

Hitro so trgovci spoznali, da je, če želimo priti do kupčije, potrebno veliko talenta, široke 

izobrazbe, temeljite priprave in trdnega značaja. Rečemo lahko, da je kupčija umetnost in veda. 

To vedo je preučeval Kanadčan Herbert N. Casson, ki je postal slaven zaradi njegovega 

predavanja Geld verdienen und glucklich sein, ki ga je imel leta 1914 pred 3.000 trgovci 

(Počivavšek 2012, 11). 

 

Omenil je šestnajst resnic, in to so (Počivavšek 2012, 11): 

1. Za vsak trgovski posel sta potrebni dve ali več oseb. 

2. Vsak trgovski posel ima tri elemente: prodajalca, kupca in blago. 

3. Cena je vsota stroškov in koristi. 

4. Preobilica blaga zmanjšuje ceno, pomanjkanje blaga jo zvišuje. 

5. Kupec je tisti, ki mu več pomeni blago kakor cena. 

6. Sčasoma se povečujejo stroški. 

7. Premikanje blaga zvišuje stroške. 
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8. Povečana produkcija zmanjšuje stroške. 

9. Pridobitni stroški so vsota nabavnih stroškov in režije. 

10. Režija je pred koristjo. 

11. Zvišano tveganje zahteva višjo korist. 

12. Vse vrednote se prevrednotijo. 

13. So otipljive in bodoče vrednote. 

14. Le zlato je denar. 

15. Povprečje izkazuje uspeh. 

16. Trgovski posli stremijo po združitvah.  

Danes mora biti trgovec zelo pozoren na to, da pravočasno, premišljeno in ugodno nakupuje 

ter v zadostni meri to tudi proda. Trgovec mora biti vedno osredotočen na zaloge in cene. Pri 

izbiri izdelkov mora biti vedno usmerjen na najboljše razmerje med kakovostjo in ceno 

(Počivavšek 2012, 12). 

Trgovina ima v današnjem svetu zelo velik pomen, saj je z njeno pomočjo mogoče zadostiti 

raznolikim potrebam kupcev. Že od zgodovine nam ta omogoča, da so narodi z vseh delov 

sveta v medsebojnih razmerjih. Še posebej v sodobnih časih smo zaradi globalizacije postali 

eno samo tržišče, saj preko tržnih poti stalno vzpostavljamo trgovske zveze med ljudmi in 

narodi (Počivavšek 2012, 12).  

3.2 Živali nekoč in danes 

Žival in človek sta že od nekdaj živela v sožitju. V ledeni dobi je bil odnos med človekom in 

živaljo zaznamovan predvsem s strahom. Iz tega razloga se je človek stalno branil pred njenimi  

napadi. Nato pa se je kasneje, ko je bilo obdobje ekonomske in kulturne stabilnosti,  odnos do 

živali spremenil in živali so začeli počasi udomačevati (Serpell 1996, povz. po Murn 2005, 5). 

Prva udomačena žival je bil volk, to je bilo pred približno 1.400 leti, za volkovi so sledile koze, 

ovce in živina, nato pa še bivoli, konji in kamele. Živali naj bi bile poslane na zemljo kot 

uporabni objekt z namenom ekonomskega izkoriščanja v korist človeka (Serpell 1996, povz. 

po Murn 2005, 5).  

Danes ima največ ljudi za hišne ljubljenčke psa ali mačko. Kot smo omenili je bila prva 

udomačena žival volk, ki pa se je postopoma razvil v psa. Na začetku tudi psi niso bili zgolj 

hišni ljubljenčki, ampak so imeli veliko bolj praktično funkcijo, npr: vleka sani, pazili so na 

živino ter bili v pomoč kmetom in mesarjem. Ljubezen med psom in lastnikom pa se je najprej 

razvila med vladarji (Thomas 1987, povz. po Murn 2005, 7). 

Poznamo veliko različnih pasem psov, ki so bili včasih namenjeni za različne socialne statuse. 

Nižji sloj je imel lovske pse, ki so navadno imeli več pozornosti, višji sloj ljudi pa je imel hrte 
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ali setre. Danes pa psov ne razlikujemo več po socialnih statusih, ampak posvojimo tistega, ki 

nam je najbolj pri srcu (Thomas 1987, povz. po Murn 2005, 7). 

Za razliko od psa se je mačka udomačila nekoliko kasneje. Zaradi njihove funkcije, katera je 

odganjanje miši in podgan v hiši, so mačke veljale za ene izmed najbolj nečistih živali. Kasneje 

v 18. stoletju, ko se je standard čistoče med ljudmi zvišal so mačke postale bolj cenjene, saj so 

ugotovili, da so le-te pravzaprav zelo čiste živali (Thomas 1987, povz. po Murn 2005, 7). 

Značilnosti, zaradi katerih so se domače živali razlikovale od ostalih živali, so (Thomas 1987, 

povz. po Murn 2005, 8): 

 življenje v hiši, 

 živali so dobile ime, 

 žival ni postala hrana.  

Danes lahko že rečemo, da je žival naš pravi družinski član. In zakaj so živali danes tako zelo 

pomembne za človeka? Predvsem zato, ker so te postale nadomestek tistim, ki nimajo 

zapolnjenih psiholoških potreb, npr. tistim, ki nimajo otrok ter osamljenim osebam. Živali 

danes uporabljamo tudi v zdravstvene namene, zlasti pse, katere uporabljajo za različne terapije 

(Endenburg 1991, povz. po Murn 2005, 10). 

V začetku 90. let je imelo kar 50 %  ljudi v Evropi hišno žival. V Ameriki je ta odstotek malce 

višji, in sicer je hišno žival imelo 55 % ljudi (Endenburg 1991, povz. po Murn 2005, 10).  

 

3.3 Vrste domačih živali 

Poznamo veliko vrst domačih živali, v nadaljevanju pa bomo opisali tiste, ki so za območje 

Slovenije najbolj pogoste in značilne. To so psi, mačke, zlate ribice in papige. 

 

Psi 

Kot že omenjeno v poglavju nekoč in danes, se je pes razvil iz volka približno 1.400 let nazaj. 

Ta je sledil našim prednikom in se prehranjeval z ostanki njihovega lova. Zgodba med 

človekom in psom se je začela takrat, ko so se naši predniki začeli ustaljevati in pes, ki velja 

za eno najbolj inteligentnih domačih živali, se je odločil, da bo živel v bližini ljudi. Danes se 

prav dobro zavedamo, da brez pomoči naših „najboljših prijateljev“ v marsikaterih delih sveta 

ne bi mogli preživeti (Fogle, 1995 6). 

Naravno okolje je pse prisililo, da so postali manjši, bolj prijazni do ljudi ter bolj družabni. 

Pasme psov, kakršne poznamo danes, so se razvile šele po več generacijah, katere so vzrejali 

ljudje. Med vzrejo je človek najprej psa pomanjšal ter ustvaril male oz. pritlikave pasme, 

kasneje pa jih je selektivno povečal in prišel do današnjih velikih pasem (Fogle 1995, 6). 
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Psi so bili od nekdaj uporabljeni v modi, umetnosti, literaturi, filmu, športu in v službah 

njihovih gospodarjev. Producenti so hitro ugotovili, da je pes močno priljubljen med gledalci, 

tako da so jih zelo radi vključevali v filmske uspešnice. Poleg tega pa so bili tudi odlični 

športniki, ne samo v preteklosti, ampak tudi danes. Povsod po svetu še danes prirejajo pasje 

dirke in različna tekmovanja, kot so na primer tekmovanja s pasjimi vpregami in lovske 

preizkušnje. Poleg zabave pa so psi tudi zelo dobri uslužbenci. Včasih so lovili, danes pa so 

izjemni pri iskanju mamil in reševanju ljudi. Poleg tega pa so psi šolani tudi za gledanje 

namesto slepih, poslušanje namesto gluhih in pomoč bolnim (Fogle 1995, 28 –32). 

Psi so brez dvoma najbolj priljubljena domača žival na svetu, ne glede na kulturo in bogastvo. 

Tako ljudje kot psi imamo drug od drugega koristi. Psi so v naši družbi, saj potrebujejo 

avtoritativnega vodnika, ta pa jim omogoča udobje, hrano in toploto. Poleg nujnega jim ponuja 

tudi prijateljstvo, ljudje pa se ob njihovi prisotnosti počutijo ljubljeno, varno in pomembno 

(Fogle 1995, 34). 

 

Mačke  

Prvi predniki današnjih mačk so se pojavili že v obdobju dinozavrov. Zaradi njihove telesne 

temperature, ki je bila stalna, jim je omogočila, da so lahko bile aktivne tako podnevi kot tudi 

ponoči. Za razliko od dinozavrov so lahko preživele tudi pri zelo nizkih temperaturah (Tabor 

2003, 9). 

Danes predstavlja veliko večino hišnih mačk ravno domača hišna mačka. To je žilava žival z 

najboljšim rodovnikom in njeni začetki segajo daleč v preteklost. Teh mačk je kar devetdeset 

odstotkov, ostalih deset odstotkov pa je pasemskih mačk (Tabor 2003, 20 –21). 

Za razliko od drugih udomačenih živali, se je mačka udomačila praktično kar sama, saj je bilo 

v njenem interesu, da se približa ljudem. To lastnost mačke lahko vidimo še danes, in sicer v 

njihovi samostojnosti in sebičnosti. Mačka se je udomačila kar nekaj časa po tem, ko so naši 

predniki udomačili psa (Fogle 2001, 20 –21). 

Ljudje so takoj prepoznali vrednost te udomačene živali. Seveda so mačke lovile miši in 

podgane, ampak večji problem v preteklosti so predstavljale kače, saj so bile za ljudi 

smrtonosne. Človek sam se pred njimi ni mogel obraniti, zato so mačke prevzele vlogo 

lovljenja kač in vseh drugih glodavcev (Fogle 2001, 20 –21). 

Stari Egipčani so razvili globoko spoštovanje in razumevanje mačk ter njihovega obnašanja. 

Sčasoma so jih celo spremenili v simbole božanstva. Mačje obnašanje pa je tudi postalo simbol 

religije in vsega nadnaravnega. Njihova podoba se je začela vključevati v veliko različnih 

prepričanj. Od takrat naprej je mačka postala prepoznavna po vsem svetu, sprva samo iz 

zgodbic in slik, nato pa so te zgodbe upravičile mačke same (Fogle 2001, 20 –21). 
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Mačka se po značaju močno razlikuje od psa. Ti so zvesti, ubogljivi, poslušni in prilagodljivi, 

medtem ko mačke skrbijo le za svoje udobje in varnost ter delujejo precej sebično. Mačka za 

seboj vedno pusti nekakšen pečat, da druge mačke in ljudje vedo, da je ta teritorij njen. Kljub 

temu, da imamo ljudje mačke za asocialne, to povsem ne drži. Vseeno je mačka zelo atraktivno 

in nežno bitje. Danes so mačke bistveno manj samotarske in bolj družabne kot včasih (Fogle 

2001, 83 –84). 

Zlata ribica 

Zgodovina zlate ribice se je začela že leta 970 na Kitajskem, in je že takrat veljala za okrasno 

ribico. Njena velikost je okoli 30 cm. Na Japonskem, Kitajskem in v Koreji krasi zlata ribica 

tople vode in ribnike. Sprva je zlata ribica navduševala Japonce in Kitajce s svojim izgledom, 

nato pa so se z njo začeli ukvarjati tudi znanstveniki. Poznamo jih več vrst. Najbolj razširjena 

vrsta je pajčolanka, ki je zelo miroljubna in živahna ribica (Jerič 2001, 115 –116). 

Zlate ribice pa niso izključno samo za življenje v akvariju. Ta vrsta rib je izredno prilagodljiva 

življenjskim razmeram in nezahtevna pri razmnoževanju, zato jo velikokrat najdemo tudi v 

prostih vodah. V Sloveniji so za njih značilne mlakuže in napajališča za živali na Krasu. Veliko 

ljudi se odloči za nakup zlate ribice za svojega otroka, saj z njimi ni veliko dela, ampak vseeno 

predstavlja odgovornost (Jerič 2001, 118). 

Papige  

Papige so zelo edinstvene živali. Poznamo veliko vrst papig, od tistih najmanjših, ki merijo 

komaj devet centimetrov, do tistih največjih, ki merijo sto centimetrov (velika ara). Vse papige 

imajo kratek neopazen vrat, veliko glavo in močne oprijemalne noge. Njihova največja 

značilnost je debel, čvrst, zelo poudarjen in navzdol zakrivljen kljun (Martin 1992, 156). 

Živijo v vseh tropskih krajih in v kletkah po vsem svetu. Papigam v ujetništvu ne manjka 

veliko. Z veseljem plezajo po kletkah ali pa več ur skupaj čistijo perje, jedo, se igrajo ali pa 

klepetajo. Če papiga pobegne, po navadi sede na kletko in poskuša priti nazaj noter. Če katera 

zares odleti, pa se pridruži drugi jati in se prav hitro udomači (Martin 1992, 156). 

Papige so priljubljene predvsem zaradi svoje inteligence. So prijateljske, igrive, prilagodljive, 

nagajive, trdožive ter imajo v primerjavi z drugimi domačimi živalmi zelo dolgo življenjsko 

dobo. Prehranjevanje papig je tudi zelo enostavno. Edini problem, ki ga lahko povezujemo s 

papigami je ta, da imajo lahko neprijeten in moteč glas, posledično pa lahko vznemirja tako 

nas kot tudi naše sosede (Martin 1992, 156). 

 

 



13 

4 POSLOVNI NAČRT ZA PODJETJE URŠA LESJAK, TRGOVINA ZA 

DOMAČE ŽIVALI S.P. 

V poglavju poslovni načrt za podjetje Urša Lesjak s. p. bomo najprej podjetje opisali (vizija, 

poslanstvo, cilji, pravno-organizacijska oblika podjetja ipd.). Sledi tržna raziskava, kjer bomo 

predstavili rezultate izvedene analize (ankete) tržnih segmentov. Pri poglavju analiza panoge 

in konkurence bomo opisali vse značilnosti panoge in našteli ter opisali konkurenčna podjetja. 

Za tem bomo opisali ključne aktivnosti podjetja, nato pa sledita poglavji strategija in izvedba 

ter management podjetja. Na koncu bomo predstavili še finančno načrtovanje.  

4.1 Opis podjetja 

Podjetje Urša Lesjak s. p. bo ustanovljeno januarja 2019. Podjetje se bo ukvarjalo s prodajo 

živali in prodajo kvalitetnih izdelkov za njihovo nego. Na trgu ne najdemo dovolj ponudbe, ki 

bi imela optimalno razmerje med ceno in kakovostjo, zato bomo ustanovili podjetje, kjer bodo 

lahko ljudje brez dvoma kupovali samo naravno pridelane izdelke za nego živali. Poleg tega 

bomo imeli lokacijo malce oddaljeno od mesta in z nekaj travniki (Gorica pri Šmartnem 56, 

3000 Celje), ta pa nam bo omogočala tudi oddajo psov in mačk. S tem bomo postali močni 

konkurenti. 

4.1.1 Vizija, poslanstvo in cilji podjetja 

Poslanstvo 

Poslanstvo našega podjetja je ohranjanje zdravja naših hišnih ljubljenčkov, in sicer s 

kakovostno pridelanimi izdelki, ki so narejeni izključno iz organskih in razgradljivih 

materialov, tako da so okolju prijazni. Prizadevamo si tudi za čim boljše razmerje med 

kakovostjo in ceno naših izdelkov. Oddajali bomo mačke in pse, zato si bomo prizadevali, da 

bomo vsem našim ljubljenčkom našli topel in ljubeč dom. 

Vizija 

Želimo postati vodilni v Sloveniji na področju prodaje živali in izdelkov namenjenih njihovi 

negi. Želimo si, da bi bili prepoznavni ravno po naših naravno pridelanih izdelkih. Z vrhunsko 

ponudbo in profesionalnim odnosom zaposlenih, je naša želja doseči maksimalen nivo 

zadovoljstva naših strank. Z delom želimo dokazati, da za kakovost ne potrebujemo odšteti 

veliko denarja, in da lahko vašemu hišnemu ljubljenčku privoščimo prav vse. 

Cilji 

Naše podjetje ima dolgoročno zastavljene cilje. Naš temeljni cilj je zagotoviti popolno 

zadovoljstvo strank. V prihodnosti si želimo zagotoviti največji tržni delež v Sloveniji. 
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Povečati si želimo prepoznavnost podjetja, tako v ožjem kot v širšem krogu. Ker se zavedamo, 

da je odnos s poslovnimi partnerji zelo pomemben vidik poslovanja, je naša želja te odnose 

vzdrževati in jih narediti uspešne. Poleg vsega pa stremimo k temu, da bi ustvarili dober 

podjetniški tim, ki bo skrbel za doseganje ciljev in vzdušje v podjetju. 

4.1.2 Pravno-organizacijska oblika 

Najbolj priljubljeni pravno-organizacijski obliki podjetij v Sloveniji sta samostojni podjetnik 

in družba z omejeno odgovornostjo. Obe obliki imata nekaj prednosti in nekaj slabosti.  Za 

naše podjetje smo se odločili, da bomo izbrali obliko samostojni podjetnik. Naredili smo tabelo 

prednosti in slabosti oblike samostojnega podjetnika. 

 

Preglednica 1: Prednosti in slabosti samostojnega podjetnika 

Prednosti s. p. Slabosti s. p. 

Ustanovi ga lahko kdorkoli. Podjetje jamči z osebnim premoženjem. 

Zelo enostavna in hitra ustanovitev. Če so dobički višji je davčno breme visoko. 

Ne potrebujemo denarnega vložka kot 

osnovni kapital. 

Oblika je primerna samo takrat, ko podjetje 

želi ustanoviti posameznik. 

Razpolaganje s sredstvi je prosto. Oblika samostojni podjetnik ni ločena od 

fizične osebe, zato s. p. in fizična oseba med 

seboj ne moreta poslovati. 

Administrativni stroški so nižji.  

Podjetje lahko ima sedež na stalnem 

prebivališču. 

 

Na osnovi te tabele smo se odločili, da bomo za pravno-organizacijsko obliko našega podjetja 

izbrali samostojni podjetnik, predvsem zato, ker je registracija hitra in enostavna ter tudi zato 

ker bo lastnica samo ena.  

4.1.3 Načrt ustanovitve in registracija podjetja 

Pri ustanovitvi podjetja moramo najprej izbrati ustrezno pravno-organizacijsko obliko. Ta 

korak je naše podjetje že naredilo s tem, ko smo izbrali obliko samostojni podjetnik. Za tem 

sledi registracija podjetja. Za registracijo potrebujemo kar nekaj podatkov, zato si jih moramo 
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pripraviti vnaprej. Potrebujemo ime podjetja, zastopnika, sedež in naslov ter seznam 

dejavnosti.  

Ime našega podjetja bo Urša Lesjak, trgovina za male živali, s. p. Zastopnica našega podjetja 

bom jaz, Urša Lesjak, ki bom tudi lastnica podjetja. Sedež podjetja bo malce oddaljen od Celja, 

in sicer okrog sedem kilometrov, natančen naslov podjetja pa bo Gorica pri Šmartnem 56, 3000 

Celje. Naša glavna dejavnost, ki jo bomo opravljali po SKD številki je trgovina na drobno v 

drugih specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in s hišnimi živalmi. Podjetje se bo 

ukvarjalo s prodajo živali in izdelkov za njihovo popolno nego.   

Pred samo registracijo podjetja si bomo najprej pridobili informacije o ustanovitvi podjetja na 

brezplačnih in plačljivih izobraževanjih, pregledali bomo zakonodajo, natančneje si bomo 

pregledali Zakon o gospodarskih družbah v Sloveniji, odločili se bomo za podjetniško 

svetovanje, preverili bomo, ali so na voljo evropska sredstva ali ugodni krediti za podjetja in 

nazadnje bomo preverili ali ustrezamo vsem pogojem za odprtje podjetja.  

Nato si bomo naše podjetje registrirali na točki Vem v Celju. Po registraciji podjetja je potrebno 

odpreti tudi transakcijski račun, katerega bomo imeli pri Abanki. Za odprtje transakcijskega 

računa potrebujemo izpis iz Poslovnega registra Slovenije, osebni dokument in davčno 

številko. V osmih dneh po vpisu v Poslovni register moramo v skladu z zakonom na FURS 

prijaviti naslednje podatke: davčno številko, osebno ime, firmo oz. ime, skrajšano firmo, osebo, 

ki vodi poslovne knjige, podatke o poslovnih enotah doma ali v tujini, podatke o številu in 

lokacijah poslovnih prostorov, številke računov v tujini, podatke o kapitalskih naložbah doma 

ali v tujini in povezane osebe. Zraven pa je potrebno priložiti vsa dokazila, ki dokazujejo 

resničnost navedb. Prijaviti se je potrebno tudi na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Tam se prijavijo podatki o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju, 

zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi 

delovnega razmerja.  

4.1.4 Prostori in lokacija podjetja 

Naše podjetje bo imelo lokacijo oz. sedež podjetja v Celju, slabih sedem kilometrov od samega 

središča mesta. Natančen naslov našega podjetja bo Gorica pri Šmartnem 56, 3000 Celje, 

katerega lahko vidimo na spodnji sliki. Ta lokacija nam bo zaradi njene travniške površine 

omogočila dejavnost posvajanja psov in mačk.  
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Slika 1: Lokacija podjetja, Gorica pri Šmartnem 56 

Kot smo že omenili v poglavju ustanovitev in registracija podjetja je potrebno pri registraciji 

navesti naslov oz. sedež podjetja, kar pomeni, da je potrebno priložiti poseben obrazec, 

katerega podpiše lastnik nepremičnine in ta mora biti overjen pri notarju ali v upravni enoti. 

Lokacije oz. sedeži podjetij so lahko tam, kjer družba opravlja svojo dejavnost, tam, kjer se v 

glavnem vodijo posli družbe in tam, kjer deluje poslovodstvo družbe. 

V našem primeru je lastnik naših prostorov in lokacije mati mojega partnerja, ki se strinja z 

uporabo le-teh, zato večjih problemov ne pričakujemo.  

Prostori, ki jih bo naše podjetje uporabljalo so veliki približno tisoč kvadratnih metrov. Sem so 

poleg pisarne, skladišča in trgovine všteti tudi travniki, ki bodo namenjeni psom in mačkam. 

Velikost trgovine bo 90 kvadratnih metrov, velikost skladišča bo 60, velikost pisarne bo 50 in 

velikost travnika bo preostalih 800 kvadratnih metrov. 

4.1.5 SWOT analiza 

SWOT analiza je za podjetja ena izmed najpopularnejših analiz v poslovanju, hkrati pa je tudi 

ena izmed najbolj učinkovitih. SWOT analizo delimo na dva dela, in sicer na notranje in 

zunanje dejavnike. Pri notranjih dejavnikih upoštevamo prednosti in slabosti podjetja, pri 

zunanjih dejavnikih pa upoštevamo priložnosti in nevarnosti podjetja. Namen analize je pomoč 

pri sprejemanju odločitev poslovanja podjetja in katere procese je potrebno spremeniti (opustiti 

ali ojačati). 
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Preglednica 2: SWOT analiza 

Prednosti Slabosti 

 Lokacija – zaradi možnosti 

oddajanja psov in mačk. 

 Kakovost proizvodov. 

 Odnosi s kupci. 

 Oddaljena lokacija od mestnega 

središča. 

 Neprepoznavnost novega podjetja. 

Priložnosti Nevarnosti 

 Sledenje modernizaciji. 

 Ljubezen in skrb do živali. 

 Spreminjanje okusa kupcev. 

 Močna konkurenca. 

Prednost našega podjetja se kaže predvsem v lokaciji, saj nam ta omogoča opravljanje 

dejavnosti oddajanja psov in mačk, obenem pa je to tudi naša slabost, saj je lokacija oddaljena 

od mestnega središča kar sedem kilometrov. Med prednosti štejemo tudi kakovost naših 

proizvodov in pa odnos s kupci. Kot slabost poleg lokacije štejemo tudi neprepoznavnost 

podjetja, saj potrebujemo nekaj časa, da podjetje postane znano javnosti.  

Priložnosti se kažejo v sledenju modernizaciji, predvsem zaradi naših izdelkov in pa v ljubezni 

ter skrbi do živali, katero bo moral imeti vsak zaposlen v našem podjetju. Nevarnosti se kažejo 

v spreminjanju okusov kupcev ter v močni konkurenci, katere je v Celju dokaj veliko.  

4.2 Tržna raziskava 

V poglavju tržna raziskava bomo opredelili naše tržne segmente in njihove potrebe. Prikazali 

bomo tudi rezultate ankete, kjer bomo grafično predstavili odgovore anketiranih. Na koncu pa 

bomo omenili tudi najpogostejše trende, ki so danes prisotni na trgu. 

4.2.1 Analiza tržnih segmentov in njihovih potreb 

Naše podjetje se ukvarja z oddajo in s prodajo živali ter s prodajo izdelkov za njihovo nego. 

Naše ciljne kupce tako delimo na dve skupini oz. dva različna segmenta. Prvi segment kupcev 

so tisti, ki imajo domačo žival in jim ta predstavlja enakovrednega družinskega člana. Kupec, 

kateremu žival predstavlja enakovrednega družinskega člana, bo za svojega hišnega 

ljubljenčka raje obiskal specializirano trgovino za živali in mu kupil kvalitetne izdelke, kot pa 

da bo obiskal trgovino z živili. Drugi segment kupcev pa so tisti, ki želijo domačo žival 

posvojiti oz. kupiti. 

Pri prvem segmentu kupcev starostne omejitve ni, saj lahko vsakdo kupi izdelke za nego 

domače živali. Pri drugem segmentu kupcev pa starostna omejitev je, saj mladoletne osebe 

domače živali ne morejo kupiti same, temveč lahko to storijo (do osemnajstega leta) le v 

spremstvu staršev. 
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4.2.2 Analiza ankete 

Podrobnejšo analizo tržnih segmentov smo izvedli s pomočjo ankete. Anketo smo izvedli s 

pomočjo spletnega portala 1KA, kateri nam omogoča spletno reševanje anket in analizo le-teh. 

Anketo je rešilo 195, medtem ko je bilo ustreznih oz. popolnoma končanih le 50. Anketa je 

bila dostopna na samem portalu 1KA, tako da so jo lahko reševali vsi, ki so portal obiskali, 

med drugim pa smo jo sami pošiljali v razne Facebook skupine, kot so npr. Mačjeljubci in 

Žival – moj družinski član. Število ljudi, ki so anketo rešili na samem portalu so trije. Preostale 

odgovore pa smo pridobili s pomočjo objave na socialnem omrežju Facebook. Anketa je bila 

objavljena v obdobju od 19.12.2017 do 01.02.2018. Največ anket je bilo rešenih 20. 01. 2018, 

ko smo anketo objavili v skupini Žival – moj družinski član.  

Anketa obsega enaindvajset vprašanj, na katera so ljudje odgovarjali na podlagi lastnih izkušenj 

in mnenj. V nadaljevanju bomo predstavili grafični prikaz in interpretacijo vsakega 

posameznega vprašanja.  

V anketi je sodelovalo 44 žensk, kar je 88 % odstotkov vseh anketiranih. To pomeni, da je 

anketo rešilo šest moških, kar pa je 12 % odstotkov anketiranih.  

 
Slika 2: Razdelitev anketirancev po spolu 

Največ anketiranih, in sicer 26, je starih od 21 do 30 let. Sledijo jim stari od 31 do 40 let, teh 

je sedem. Po šest anketiranih je starih do 20 let in od 41 do 50 let. Najmanj anketiranih, in sicer 

pet,  je starih od 51 do 60 let. 

 



19 

 

Slika 3: Razdelitev anketirancev po starosti 

16 anketiranih ima srednješolsko izobrazbo, sledijo jim anketirani z izobrazbo višje strokovne 

šole, teh je deset. Enako število anketiranih, in sicer sedem, ima visoko strokovno šolo ter 

univerzitetno izobrazbo ali več. Šest anketiranih ima poklicno šolo ter štirje anketirani imajo 

zaključeno osnovno šolo.  

 
Slika 4: Razdelitev anketirancev po izobrazbi 

Na podlagi tega vprašanja smo ugotovili, da ima kar 49 anketiranih domačo žival. To pomeni, 

da od petdesetih anketiranih domače živali nima samo ena anketirana oseba. Kar petindvajset 

anketirancev ima doma psa, štiriindvajset anketirancev pa ima doma mačko. Med drugim imajo 

tudi zajce, kokoši, legvane, papagaje, hrčke, kraljeve pitone, želve, tarantele, vietnamske 

prašičke, zlate ribice in konje. Na podlagi tega vprašanja smo ugotovili, da ima skoraj vsako 

gospodinjstvo od anketiranih vsaj eno ali pa več domačih živali.  
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Slika 5: Imetnik domače živali 

 

25 ljudi je odgovorilo, da je žival kupilo pri vzrediteljih. 19 anketiranih je odgovorilo, da žival 

kupi na drugačen način. Napisali so, da so žival našli, jo rešili ali pa posvojili v društvu za 

zaščito živali. V trgovini za živali je žival kupilo osem anketirancev. Najmanj anketirancev, in 

sicer sedem, pa je domačo žival vzelo iz zavetišča.  

 

Slika 6: Kraj nakupa živali 

28 anketiranih kupi hrano za svojega hišnega ljubljenčka v specializiranih trgovinah za živali. 

25 anketiranih kupi hrano v trgovini z živili, trije kupijo hrano pri veterinarju. Devet 

anketiranih je odgovorilo pod drugo, in sicer, da hrano kupijo preko spleta. Na podlagi tega 

vprašanja smo ugotovili, da ljudje še vedno v veliki meri kupujejo hrano za domače živali v 

trgovini z živili, kar ni dobra novica, saj je ta hrana slabše kakovosti.  
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Slika 7: Kraj nakupa hrane za živali 

Pri vprašanju glede znamk hrane smo ugotovili, da so anketirani odgovorili precej raznoliko. 

Ugotovili smo, da je ponudb hrane za živali ogromno. 30 anketiranih je odgovorilo pod drugo, 

in sicer Bosh, Perfect fit, Brit, Taste od the wild, Dm trgovine, Go fresh, Ontorio, Shah, in 

Royal Cannin. Deset anketiranih je odgovorilo, da kupi Whiskas. Osem anketiranih je 

odgovorilo, da kupi Purino in Eukanubo, šest anketiranih pa kupi Pedigree.  

 

Slika 8: Znamka hrane 

Večina anketirancev za hrano za svojega hišnega ljubljenčka na mesec zapravi okrog 50 €. 14 

anketirancev zapravi 20 € na mesec, najmanj pa je tistih, ki na mesec za hrano zapravijo do 10 

€.  
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Slika 9: Mesečni znesek za hrano 

Ker je v današnjih časih žival kot naš družinski član in želimo, da ostanejo z nami čim dlje, 

nad rezultatom vprašanja Pomembnosti kvalitete pri hrani nismo bili presenečeni. 44 

anketiranih je odgovorilo, da jim je kvaliteta hrane pomembna, štirje pa so odgovorili, da jim 

kvaliteta hrane ni pomembna. 

 

Slika 10: Pomembnost kvalitete pri hrani 

Največ anketiranih, in sicer 21, je odgovorilo, da svojim domačim živalim kupijo priboljšek 

enkrat na mesec. Enkrat na pol leta kupi priboljšek ali igračo devet anketiranih, osem jih kupi 

priboljšek ali igračo enkrat na teden, trije kupijo priboljšek ali igračo enkrat na leto. Sedem 

anketiranih pa je odgovorilo z drugimi odgovori, in sicer, da kupijo po potrebi, naredijo sami 

ali kupijo enkrat na dva ali tri mesece. Ker bo naše podjetje prodajalo izključno razgradljive 

izdelke menimo, da bodo v prihodnosti nakupi igrač in priboljškov bolj pogosti.  
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Slika 11: Pogostost nakupa igrač ali priboljškov za hišne ljubljenčke 

Najpogostejši vzrok obiska specializirane trgovina za živali je predvsem nakup priboljškov in 

igrač ter nakup opreme za nego živali. Ena oseba je odgovorila, da je vzrok obiska 

specializirane trgovine za živali nakup živali. Sedem anketiranih pa je odgovorilo pod drugo 

in sicer, da obisk namenijo nakupu hrane in ogledu živali. 

 

Slika 12: Vzrok obiska specializirane trgovine za živali 

32 anketiranih je na vprašanje, ali so pripravljeni odšteti več denarja za nakup razgradljivih 

pripomočkov za živali odgovorila z DA, 18 anketiranih pa je odgovorilo z NE, kar nas je malce 

presenetilo, glede na to, da je danes ozaveščenost ljudi glede nerazgradljivih izdelkov zelo 

velika.  

Tisti, ki so odgovorili z DA, so napisali, da bi za te izdelke bili pripravljeni plačati do petnajst, 

nekateri do petdeset € več.  
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Slika 13: Pripravljenost odšteti več denarja za nakup razgradljivih pripomočkov za 

živali 

33 anketiranih je odgovorilo, da so pripravljeni posvojiti mačko ali psa v specializirani trgovini 

za živali, 17 anketiranih pa je odgovorilo obratno. Odgovori, zakaj nočejo posvojiti mačke ali 

psa v specializirani trgovini za živali je bil predvsem ta, da žival že imajo. Med drugimi pa se 

določenim anketirancem zdi, da trgovine niso usposobljene za oddajanje psov in mačk. 

Zavedamo se, da navadna trgovina za živali pse in mačke ne more imeti še oddaje le-teh, ker 

za to nima prostora, a mi bomo to lahko omogočili ravno zaradi naših travnikov.  

 
Slika 14: Pripravljenost posvojiti mačke in pse v specializirani trgovini za živali 

Večina anketiranih, in sicer 32, je za mačko ali psa pripravljena plačati določen znesek. Največ 

anketirancev je odgovorilo, da so za mačko ali psa pripravljeni odšteti do petsto €. Nekateri so 

odgovorili, da so pripravljeni plačati tudi do pet tisoč €, kar nas je malce presenetilo, saj so 

zneski zelo visoki. Se pa zavedamo, da so ljudje pripravljeni plačati takšne zneske zgolj za tiste 

pse in mačke, ki imajo rodovnik.  
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Slika 15: Pripravljenost plačati znesek za psa ali mačko 

Iz slike 16 je razvidno, da je velik razpon med cenami, predvsem zato, ker je ponudba zelo 

raznolika. Mnenje anketiranih o cenah izdelkov hrane je »normalno«. Manjše odstopanje 

vidimo pri hrani za plazilce, hrani za glodavce, pri pasjih briketih in pri hrani za ribe. Pri teh je 

nekaj anketirancev odgovorilo, da je cena previsoka.  

 

Slika 16: Mnenje o cenah izdelkov hrane 

Tudi pri teh izdelkih je cenovni razpon večji zaradi raznolike ponudbe. Mnenja anketiranih o 

cenah izdelkov je »normalno«. Manjša odstopanja vidimo pri pesku za mačje stranišče, 

akvariju za ribe ter terariju za plazilce. Pri teh izdelkih se cena nekaterim anketirancem zdi 

previsoka.  
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Slika 17: Mnenje o cenah izdelkov hrane 

Pri zadnjem vprašanju smo anketirane vprašali, kaj najbolj pogrešajo v specializirani trgovini 

za živali. Odgovorili so: 

Preglednica 3: Odgovori anketiranih 

Hladno stiskano ponudbo in pa ugodno surovo prehrano. 

Odstranila bi živali iz prodaje. 

Kakovostne izdelke. 

Več raznovrstne ponudbe pri vseh izdelkih. 

Kakšno cenejšo, vendar kvalitetno hrano. 

Večja izbira ovratnic ter povodcev. 

Mogoče več različnih vrst hrane in pa opreme. 

Prodajalce, ki dejansko vedo nekaj o prehrani in ne prodajajo samo hrane. 

Na podlagi teh odgovorov bomo poskušali ustanoviti takšno podjetje, ki bo strankam prineslo 

veliko novosti in posledično zadovoljilo njihove potrebe po nakupih. Po drugi strani pa je žival 

v našem podjetju najpomembnejša, zato stremimo k temu, da bi bile živali, katere bomo 

oddajali v posvojitev, v času, ko bodo bivale pri nas in tudi kasneje, srečne.  
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4.2.3 Tržni trendi 

Tržnih trendov ne smemo ignorirati, nanje moramo biti pozorni, saj nas prav ti usmerjajo pri 

poslovanju. Ignoriranje le-teh bi lahko prineslo negativne posledice in lahko bi pripeljalo celo 

do propada podjetja. Trendi se od časa do časa spreminjajo, zato jih moramo ves čas spremljati, 

da jim lahko s prilagajanjem naše ponudbe sledimo.  

V preteklosti se ljudje nismo obremenjevali s plastiko in z ostalimi plastičnimi izdelki. Vendar 

plastika, ki zaide v morje prinaša zelo velik problem, saj jo morski tok odnese na obalo in zato 

nastajajo ogromni otoki plastike, posledično pa živali, ki živijo v vodi ali na obali le-to 

zamenjajo za hrano, to pojedo in poginejo (Le Guern 2018). 

Danes ljudje dajemo zelo velik poudarek na spoštovanje narave in čistočo okolja. Posebej velik 

trend so BIO izdelki in vse kar je s tem povezano. S tem načinom življenja povezujemo tudi 

naše izdelke, saj bodo ti narejeni iz razgradljivih materialov in bodo okolju prijazni. Naše 

podjetje se je za tak način poslovanja odločilo predvsem iz tega razloga, ker nam ni vseeno in 

želimo na tem področju narediti spremembo. Zavedamo se, da smo iz tega razloga tudi bolj 

konkurenčni kot ostala podobna podjetja.  

4.3 Analiza panoge in konkurence 

V poglavju analiza panoge in konkurence bomo pojasnili značilnosti, ki jih ima panoga, v kateri 

želi naše podjetje poslovati, saj so te značilnosti ključnega pomena in igrajo veliko vlogo pri 

uspehu podjetja. Pri analizi panoge bomo opisali panogo, v kateri bo naše podjetje poslovalo, 

ta panoga se imenuje trgovska panoga. Omenili bomo tudi ključne dejavnike uspeha, to so 

predvsem dobavitelji in pa trženjski splet. Opisali pa bomo tudi našo konkurenco. Podjetja 

bomo našteli, na kratko opisali, povedali, kakšni so njihovi odnosi s strankami, kakšen je njihov 

delovni čas, opisali lokacijo ter omenili njihove letne prihodke. 

4.3.1 Značilnosti panoge in ključni dejavniki uspeha 

Panoga, v kateri bo poslovalo naše podjetje, se imenuje trgovska panoga, značilnost te panoge 

pa je, da se ukvarja s posredovanjem blaga od proizvajalca do končnega uporabnika. To 

pomeni, da bo naše podjetje nabavljalo blago od proizvajalcev in ga v isti obliki kot ga bo 

dobilo prodajalo končnemu uporabniku. Trgovine delimo na trgovine na debelo in trgovine na 

drobno. Naša trgovina bo izdelke od drugih trgovin kupovala na debelo, te izdelke pa bo 

prodajala končnim uporabnikom, torej pomeni, da bo naša trgovina, trgovina na drobno. 

V trgovski panogi so ključnega pomena dobavitelji. Najprej moramo preučiti, kdo so vsi možni 

dobavitelji in jih na podlagi njihovega poslovanja, referenc, zanesljivosti ter njihove ponudbe 

izbrati. Izbira dobaviteljev ni nikoli enostavna. Informacije lahko dobimo na spletu, preko 

poslovnih imenikov ipd. Seveda pa je možnost izbire napačnega dobavitelja. Če to ugotovimo 
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prepozno in je problem nerešljiv je tudi možnost, da poiščemo novega dobavitelja. Za dobavo 

bo naše podjetje, vsaj na začetku, imelo posrednika. Zavedamo se, da bodo iz tega razloga 

stroški malce višji, ampak potrebujemo nekoga, ki se na to spozna in ve kaj dela. 

Za uspešno poslovanje podjetja je med drugim pomemben tudi trženjski splet. To je eden izmed 

najbolj ključnih dejavnikov uspeha. Prva sestavina trženjskega spleta je izdelek (product). Naše 

podjetje bo imelo izdelke, ki so namenjeni negi živali in so narejeni iz razgradljivih materialov. 

Druga sestavina je cena (price). Za določitev cene moramo upoštevati številne dejavnike. V 

našem primeru bo cena primerna kvaliteti izdelka, ampak moramo upoštevati tudi dejstvo, da 

vstopamo na trg popolne konkurence, kjer je ponudnikov veliko. Tretja sestavina je prostor 

(place). To je prodajna pot izdelka. V našem primeru gre za posredno pot od proizvajalca do 

trgovine na debelo, do posrednika, do trgovine na drobno in na koncu do končnega potrošnika. 

Zadnja sestavina trženjskega spleta je promocija (promotion). To je način, kako bomo izdelek 

promovirali. Naše podjetje se je odločilo, da bo v večji meri svoje izdelke promoviralo preko 

socialnih omrežji, saj je v današnjih časih ravno to najbolj učinkovito. 

4.3.2 Glavni tekmeci – konkurenca 

V raziskavi analiza konkurence smo želeli predstaviti tista podjetja, ki nam na območju Celja 

predstavljajo največjo konkurenco. 

V spodnji preglednici smo našteli naše konkurente: 

Preglednica 4: Konkurenca 

Naziv podjetja Naslov podjetja SKD podjetja 

Zootic (Vet Pet d. o. o.) Ljubljanska cesta 20 a, 3000 

Celje 

46.900 

Mr. Pet (Mimaja d. o. o.) Mariborska cesta 128, 3000 

Celje 

47.789 

Premium Pet (Vitan Trade d. 

o. o.) 

Opekarniška cesta 9, 

Mariborska cesta 100, 3000 

Celje 

46.900 

Vomar d. o. o. Bežigrajska cesta 2c, 3000 

Celje 

47.910 

Vsako od naštetih podjetij smo preučili in na spletnem portalu Ajpes pregledali njihova letna 

poročila, na podlagi katerih smo ugotovili, da podjetje Mr. Pet kaže najboljše poslovne 

rezultate. Njihovi čisti prihodki od prodaje so leta 2016 znašali 11.164.177 €. Menimo, da je ta 
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številka tako visoka predvsem zato, ker ima omenjeno podjetje na območju Slovenije 14 

trgovin. Ugotovili smo tudi, da podjetje Vomar d. o. o. v letu 2016 kaže najslabše rezultate s 

čistimi prihodki od prodaje, in sicer 163.708 €.   

Naša konkurenčna podjetja imajo približno enake cene izdelkov, med drugim pa se tudi njihova 

ponudba ne razlikuje. Menimo, da ima naše podjetje na tem mestu kar nekaj prednosti, saj smo 

edino podjetje na območju Celja, ki bomo prodajali izdelke izključno iz razgradljivih 

materialov. Podjetja Zootic, Mr. Pet in Premium Pet imajo vsa klubske kartice ugodnosti za 

svoje najzvestejše stranke, poleg teh pa imajo vsake toliko časa tudi popuste na posamezne 

izdelke. Podjetje Vomar d. o. o. kartic ugodnosti nima, ima pa popuste na izdelke. 

Delovni čas trgovin je približno enak, podjetji Premium Pet in Mr. Pet imata delovni čas od 

8.00 oz. od 9.00 do 21.00. Ob nedeljah in med prazniki poslujejo do 15.00. Podjetje Zootic ima 

delovni čas od 8.00 do 20.00, v soboto do 15.00, v nedeljo imajo zaprto. Podjetje Vomar d. o. 

o. pa ima delovni čas od 9.00 do 19.00, v soboto do 12.00, v nedeljo pa imajo zaprto. 

Podjetje Zootic je imelo v letu 2016 119 zaposlenih, od tega večino žensk, starih od 30 do 40 

let. Podjetje Mr. Pet pa je imelo v letu 2016 zaposlenih 111 ljudi. Za podjetji Premium Pet in 

Vomar d. o. o. tega podatka nismo našli. 

Lokacijsko imajo naša konkurenčna podjetja nekaj prednosti, saj so locirana v samem centru 

mesta Celje, medtem ko je naše podjetje od njega oddaljeno okrog sedem kilometrov. Po drugi 

strani pa imajo lokacije na takšnih mestih, da ne morejo zagotoviti optimalnega počutja živali, 

ki jih prodajajo. Sami smo se odpravili na te lokacije in videli, da v večini trgovin naše 

konkurence poteka, po našem mnenju, nepravilno ravnanje z živalmi, kar so opazile tudi 

stranke. Naša lokacija je nekoliko oddaljena od mesta, vendar bo omogočala lepše in bolj 

ugodno življenje našim domačim živalim, med drugimi pa nam bo omogočala tudi oddajanje 

psov in mačk. Zavedamo se, da so ta podjetja na tržišču že kar nekaj časa, a vseeno menimo, 

da bomo z našim načinom in ravnanjem lahko dosegli zaupanje strank, kar pa je 

najpomembnejši dejavnik uspeha. 

Na podlagi raziskave smo ugotovili, katere so najpomembnejše značilnosti, ki nas naredijo 

konkurenčne in so ključni faktorji uspeha. To so: 

 skrb in ljubezen do živali, katero bo moral imeti vsak zaposleni, 

 prijaznost okolju (predvsem zaradi naših izdelkov iz razgradljivega materiala), 

 spoštovanje rokov dobave, 

 fleksibilnost, 

 kultura podjetja in 

 kakovost izdelkov. 
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4.4 Ključne aktivnosti podjetja 

Ključne aktivnosti našega podjetja so prodaja oz. oddaja živali ter prodaja izdelkov za njihovo 

nego. Živali, ki jih bomo prodajali so hrčki, zajci, miši, skakači, morski prašički, ribe in ptice, 

v posvojitev pa bomo oddajali pse in mačke. 

Preden bo stranka žival kupila, bo morala pokazati določeno resnost, zato bomo pri vsakem 

nakupu živali predložili obrazce, katere bo stranka morala izpolniti, na ta način pa bomo dobili 

podatke za primer, če pride do neprijetnih situacij. Iz tega razloga bomo čipirali prav vse živali, 

ker se v današnjih časih velikokrat zgodi, da ljudje žival odvržejo in temu bi se naše podjetje 

rado izognilo. Če stranka posvoji mačko ali psa je postopek enak, vendar preden lahko stranka 

odpelje žival domov, nas mora obiskati trikrat, da zares spozna ali sta z živaljo povezana oz. 

ali karakterno ugajata drug drugemu. Na ta način lahko preprečimo, da se žival k nam vrne ali 

pa jo zavržejo drugam. 

Živali bomo kupovali od vzrediteljev, v prihodnosti pa je naš načrt tudi, da se povežemo z 

zavetišči, saj so ta, zaradi krutosti ljudi, vedno bolj polna. Živali, katere bomo kupovali od 

vzrediteljev, bodo večinoma pasemske in za te bodo stranke morale plačati določen znesek. 

Živali, ki bodo prišle iz zavetišč pa bomo oddajali za minimalni denarni znesek. Ob vsakem 

nakupu oz. posvojitvi živali bo stranka dobila manjše darilo, in sicer set za njihovo nego v 

vrednosti 20 € . 

Kar zadeva prodajo izdelkov za njihovo nego, bomo izdelke kupovali od naših dobaviteljev. 

Ker sami še nismo dovolj izkušeni, bomo imeli, dokler se tega ne naučimo, za ta namen 

posrednika. Izdelki bodo izključno iz razgradljivih materialov, saj želimo slediti trendom, 

poleg tega pa bomo podjetje, ki skrbi za okolje in želi narediti spremembo. 

4.5 Strategija in izvedba 

V poglavju strategija in izvedba bomo predstavili našo pozicijo v panogi, katere prednosti so 

tiste, ki nas naredijo drugačne oz. boljše od konkurence. Vzeli si bomo čas in predstavili nekaj 

strategij,  s katerimi bomo dosegali dobre poslovne rezultate. To so cenovna, promocijska, 

distribucijska in prodajna strategija. Med drugim pa bomo omenili tudi, katere programe 

trženja bomo uporabljali za oglaševanje in predstavili bomo naš terminski načrt v prvem letu. 

 

4.5.1 Pozicioniranje 

Pozicioniranje je zelo pomemben element poslovnega načrta, ki vključuje tržne potrebe, ciljni 

trg ter razlikovalne značilnosti izdelka v primerjavi z našimi konkurenčnimi podjetji. Naše 

podjetje ima dve skupini ciljnih odjemalcev. Kot smo že omenili v analizi tržnih segmentov so 

prva skupina odjemalcev tisti, ki želijo kupiti izdelek za nego domačih živali, druga skupina 

odjemalcev pa so tisti, ki domačo žival želijo kupiti. 
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Odjemalci si bodo naše podjetje zapomnili predvsem po naši poštenosti, prijaznosti in želji po 

tem, da bi naredili svet bolj prijazen živalim in naravi. V današnjih časih je ponudnikov 

izdelkov zelo veliko, zato je “biti drugačen” za podjetje lahko velik izziv. Kljub temu pa je to 

nujnost vsakega podjetja, če želi biti konkurenčen. Pri pozicioniranju se je potrebno odločiti, 

katero pomembno značilnost ima podjetje in na podlagi te značilnosti narediti strategijo 

pozicioniranja. 

Ker ima naše podjetje dve skupini ciljnih odjemalcev, moramo za vsako skupino definirati 

prednost. Pri naši prvi skupini odjemalcev, to so tisti, ki kupujejo izdelke za nego živali, je 

prednost ta, da bodo izdelki narejeni iz razgradljivih materialov in bodo stoodstotno prijazni 

naravi. To je velika prednost, saj danes težko dobimo takšne izdelke, zlasti na področju 

prodajanja izdelkov za živali. Druga skupina odjemalcev so tisti, ki želijo žival kupiti. Prednost 

našega podjetja v tej skupini odjemalcev je, da za žival skrbimo z ljubeznijo in smo temu 

predani, obenem pa imajo živali zelo lepe pogoje za življenje, medtem ko pri konkurenčnih 

podjetjih ni tako. Za vsako od teh dveh skupin smo se odločili, da bomo pripravili takšno 

cenovno ponudbo, da bo zadovoljila potrebe celotne ciljne skupine. 

4.5.2 Cenovna strategija 

Veliko je dejavnikov, med katerimi se potrošniki odločajo, ko izbirajo določen izdelek. Cena 

ni edini dejavnik, ki odloča o nakupu, ampak je eden izmed pomembnejših. Kupec je 

pripravljen plačati izdelek po določeni ceni, ta cena pa pove, kakšno vrednost ima zanj izdelek. 

Cena,  katero bo naše podjetje oblikovalo za naše izdelke, bo vplivala tako na obseg prodaje 

kot tudi na dobiček. Cena ne sme biti previsoka, saj imamo popolno konkurenco, ne sme pa 

biti prenizka, saj moramo pokriti vse stroške in ob tem ustvariti dobiček za podjetje. 

Dejavniki, ki jih bomo upoštevali pri oblikovanju cen: 

 ekonomske razmere, 

 konkurenčna podjetja, 

 cenovna elastičnost povpraševanja in 

 trendi, ki jih je potrebno spremljati. 

Cene naših izdelkov namenjenih za nego živali bodo podobne našim konkurenčnim podjetjem, 

a vseeno moramo biti pripravljeni na to, da bodo naše cene vsaj na začetku malce višje, saj 

bodo izdelki narejeni iz čisto drugačnih in dražjih materialov. Hrana in prigrizki za živali bodo 

imeli »normalno« ceno, upamo si trditi, da bodo nižje kot pri konkurenčnih podjetjih. Kar pa 

zadeva cene samih živali, bodo enake oz. nižje kot pri konkurenčnih podjetjih, saj je naš glavni 

namen, da živali poiščemo primerno družino. Pasemske živali bodo nekoliko dražje, medtem 

ko bodo imele živali iz zavetišč in ostale najdene živali ceno zgolj simbolično oz. bodo stranke 

plačale zanje prispevke (strošek čipiranja in nege). 
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V spodnji preglednici so cene posamezne kategorije naših izdelkov, natančnih cen vseh 

izdelkov nismo dajali. Cen bo veliko, ker bo imela posamezna kategorija izdelkov tudi po deset 

ali več različnih vrst in različnih ponudnikov izdelkov. Cene smo oblikovali tudi na podlagi 

analize ankete, zato menimo, da so cene konkurenčne ostalim podjetjem. 

Preglednica 5: Cene izdelkov 

Ime izdelka Cena izdelka (DDV vključen) 

1 kg pasjih briketov        
6,99 €–9.99 € 

1 kg mačjih briketov        
3,99 €–13,99 € 

100 g mehke mačje hrane  
0,69 €–1,19 € 

1 kg hrane za ptiče             
1,49 €–1,99 € 

1 kg hrane za glodavce           
4,99 €–8,99 € 

260 g hrane za plazilce  
9,99 €–19,99 € 

250 ml hrane za ribe  
3,99 €–5,99 € 

Malo mačje stranišče             
5,99 €–6,99 € 

Srednje veliko mačje stranišče          
7,99 €–15,99 € 

Veliko mačje stranišče                  
16,99 €–29,99 € 

Pesek za mačje stranišče (10l)  
6,99 €–9,99 € 

Ime izdelka Cena izdelka (DDV vključen) 

Ovratnica za psa            
2,99 €–24,99 € 

Povodec za psa                            
4,99 €–39,99 € 

Mali akvarij za vodne živali  
39,99 €–69,99 € 

Srednje velik akvarij za vodne živali  
69,99 €–139,99 € 

Velik akvarij za vodne živali  
139,99 €–199,99 € 

Posoda za hrano in vodo  
1,99 €–14,99 € 

Igrače za živali                                   
1,99 €–9,99 € 



33 

Ime izdelka Cena izdelka (DDV vključen) 

Mali terarij za plazilce                  
49,99 €–79,99 € 

Srednje velik terarij za plazilce  
79,99 €–129,99 € 

Velik terarij za plazilce                        
129,99 €–199,99 € 

Mala kletka za ptice                     
19,99 €–39,99 € 

Srednje velika kletka za ptice             
39,99 €–89,99 € 

Velika kletka za ptice                      
89,99 €–149,99 € 

Ležišča, blazine, odeje                    
9,99 €–59,99 € 

Zajec                                               
19,90 €–39,90 € 

Hrček  
9,90 € 

Ribe                                                 
1,90 €–9,90 € 

Miši                                                 
9,90 €–14,90 € 

Skakači                                                    
9,90 €–14,90 € 

Morski prašiček  
39,90 €–69,90 € 

Ime izdelka Cena izdelka (DDV vključen) 

Ptice                                                      
29,90 €–149,90 € 

Pes  
99,90 €–290,90 € 

Mačka                                                      
14,90 €–90,90 € 

 

4.5.3 Promocijska strategija 

Oglaševanje naših izdelkov bo potekalo dokaj zmerno, saj ne želimo biti preveč agresivni, da 

ne ustvarimo napačnega mnenja. Podjetje bo v prvih treh letih poslovanja namenilo za 

oglaševanje 16.800 €. 

Odločili smo se, da bomo imeli več načinov oglaševanja, med njimi sta socialni omrežji 

Facebook in Instagram, saj so danes socialna omrežja ena od najbolj razširjenih orodij, ki jih 

uporabljajo tako ostala podjetja kot potencialne stranke. Razlog, da smo izbrali socialna 

omrežja kot najbolj primeren način oglaševanja je predvsem ta, da lahko dobimo veliko 
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količino podatkov o potencialnih strankah in poslovnih partnerjih. Na socialnem omrežju 

Facebook lahko oglašujemo brezplačno, vendar smo se odločili, da bomo izkoristili njegov 

potencial in bomo vzeli osnovno Facebook oglaševanje, katerega cena znaša 67 € na mesec. 

Preko socialnega omrežja Instagram bomo oglaševali brezplačno. 

Poleg socialnih omrežij bomo izdelke oglaševali tudi na druge načine, to so: oglaševanje v 

medijih, direktno oglaševanje iz ust do ust, strokovne revije in sejmi. Najpomembnejši sejem 

je Mednarodni obrni sejem, ki poteka v mesecu septembru v Celju. Oglaševanje v medijih 

predstavlja predvsem to, da bomo oglaševali naše izdelke na radijih, televiziji in časopisnih 

oglasih. Poleg vseh teh vrst oglaševanja bomo izdelali tudi spletno stran, kjer bodo stranke 

lahko videle predstavitev vseh izdelkov, omogočili pa bomo tudi možnost povratne informacije 

preko maila. Na spletni strani bomo prikazali tudi naš delovni čas, naslov, kontaktne številke 

ipd. Namen oglaševanja je predvsem ta, da širimo informacije o naših izdelkih, da širimo ime 

našega podjetja. 

 

4.5.4 Programi trženja 

Naš primarni način oglaševanja potekal preko socialnih omrežij Facebook in Instagram, saj sta 

cenovno najbolj ugodna oz. brezplačna, med drugim pa tudi najbolj učinkovita. Poleg socialnih 

omrežij bomo oglaševali tudi na radijih, sejmih, časopisih in na naši spletni strani. 

V spodnji preglednici vam bomo predstavili naš program trženja: 

Preglednica 6: Program trženja 

Aktivnost Čas izvedbe Strošek Odgovorna oseba 

Facebook Celo leto 800 € na leto Urša Lesjak 

Instagram Celo leto Brezplačno Urša Lesjak 

Radio Celo leto 3.500 € Nika Beukovič 

Aktivnost Čas izvedbe Strošek Odgovorna oseba 

Sejem Enkrat na leto 2.500 € Urša Lesjak 

Časopis Celo leto 8.000 € Nika Beukovič 

Spletna stran Obnova in pregled 

vsak dan 

2.000 € Urban Kenda 
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Facebook in Instagram sta naši primarni orodji oglaševanja, zato bosta potekali skozi celo leto. 

Za celoletni program smo se odločili tudi na radiu in v časopisu, saj kljub vsej tehnologiji ljudje 

še vedno poslušajo radio, zlasti na poti v službo in domov. Časopis pa je med starejšo 

generacijo ljudi tudi zelo priljubljen. Sejem bomo obiskali enkrat na leto, v mesecu septembru 

v Celju, ko bo potekal Mednarodni obrtni sejem. Cenovno bo najdražje oglaševanje v časopisu, 

saj bo tudi to potekalo celo leto. Na socialnem omrežju Instagram pa bo oglaševanje 

brezplačno. Sama bom odgovorna za oglaševanje na socialnih omrežjih in sejmih, Nika 

Beukovič bo odgovorna za oglaševanje na radiu in televiziji, Urban Kenda pa za urejanje 

spletne strani podjetja. 

4.5.5 Distribucijska strategija 

Prodajna pot do kupca je zelo pomembna. Vsako podjetje mora namreč ugotoviti, na kakšen 

način bo svoje izdelke naredilo dostopne končnim potrošnikom. Prodajo izdelkov in storitev 

ločimo na dve prodajni poti, to sta neposredna in posredna prodajna pot. Mi smo se za naše 

podjetje odločili, da bomo uporabili neposredno prodajno pot, saj bomo izdelke prodajali 

končnim uporabnikom direktno. 

Prodajna pot bo potekala vse od proizvajalcev naprej, zato je ključnega pomena, da izberemo 

verodostojne poslovne partnerje. Zavedati pa se moramo, da lahko pride do zamujenih rokov 

dobave, dobave napačnih izdelkov in dobave izdelkov, ki niso narejeni tako, kot bi morali biti. 

Te probleme je potrebno nato ustrezno rešiti. 

Kupcem bomo omogočali, da bodo lahko obiskali našo trgovino in izdelke kupili. Poleg tega 

pa bodo lahko na naši spletni strani izbrali, katere izdelke želijo imeti in v roku enega do dveh 

dni bodo lahko izbrano prišli iskat v trgovino, kjer bodo želeni izdelki pripravljeni za prevzem. 

4.5.6 Prodajna strategija in načrt prodaje 

Prodajne strategije ne moremo zapisati brez poznavanja in razumevanja naše konkurenčne 

pozicije v panogi. Smo trgovina na drobno, tako da naše izdelke prodajamo končnim 

uporabnikom, kar pa pomeni, da imamo prihodke od prodaje samo od posameznikov oz. 

fizičnih oseb, zato se je zanje potrebno potruditi. Odnose s kupci je potrebno stalno vzdrževati. 

Iz tega razloga bomo imeli kartice ugodnosti, kjer bo kupec pri vsakem desetem nakupu dobil 

5 % popust, pri nakupu nad dvajset evrov pa bo dobil 10 % popust. Imetniki teh kartic bodo 

enkrat na leto dobili manjše darilce v vrednosti 10 € . Tisti kupci, ki bodo žival kupili, pa bodo 

takoj ob nakupu dobili darilo v vrednosti 20 €. 

Na samem začetku poslovanja bomo namenili veliko časa in denarja oglaševanju, poleg tega 

pa bomo vsaj enkrat na mesec prvo polovico leta imeli dneve odprtih vrat, kjer bomo na 

opaznejši način predstavljali naše izdelke. Naš namen je, da ljudje spoznajo poslovno kulturo, 
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izdelke in živali, za katere skrbimo z ljubeznijo. Menimo, da jih bo naš pristop pripeljal do 

naslednjega obiska. Ravno zaradi naše drugačnosti, izdelkov in naše strategije nas bodo ljudje 

pogosteje obiskovali in kupovali naše izdelke. V prvih nekaj mesecih bo po našem mnenju 

prodaja zelo uspešna, predvsem zaradi naše strategije. Prodaja bo iz meseca v mesec večja. V 

roku enega leta bo podjetje postala močna konkurenca ostalim podjetjem. Redno bomo 

vzdrževali naše odnose s kupci, zato menimo, da bomo imeli tudi v drugem in tretjem letu 

prodajo uspešno. 

V spodnji tabeli je predstavljen načrt prodaje po mesecih za prvo in za drugi dve leti. Cene in 

prihodki od prodaje so zapisani v evrih.  

 

Preglednica 7: Načrt prodaje 

 

Izdelki 

za 

mačke 

jan feb ma

r 

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

Cena na 

enoto 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Število 

prodani

h enot 

50

0 

500 500 500 500 500 550 550 600 600 600 700 6.600 6.864 7.207 

Prihodki 

od 

prodaje 

7.5

00 

7.5

00 

7.5

00 

7.5

00 

7.5

00 

7.5

00 

8.2

50 

8.2

50 

9.0

00 

9.0

00 

9.0

00 

10.

500 

99.000 102.96

0 

108.10

5 

Stopnja rasti prihodkov 4 % 5 % 

Izdelki 

za pse 

jan feb ma

r 

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

Cena na 

enoto 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Število 

prodani

h enot 

40

0 

400 400 400 400 400 450 450 500 500 500 600 5.400 5.573 5.796 

Prihodki 

od 

prodaje 

8.0

00 

8.0

00 

8.0

00 

8.0

00 

8.0

00 

8.0

00 

9.0

00 

9.0

00 

10.

000 

10.

000 

10.

000 

12.

000 

108.00

0 

111.46

0 

115.92

0 
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Stopnja rasti prihodkov 3 % 4 % 

Izdelki 

za ostale 

živali 

jan feb ma

r 

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

Cena na 

enoto 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Število 

prodani

h enot 

35 35 35 35 35 35 45 45 45 45 45 60 495 510 530 

Prihodki 

od 

prodaje 

1.7

50 

1.7

50 

1.7

50 

1.7

50 

1.7

50 

1.7

50 

2.2

50 

2.2

50 

2.2

50 

2.2

50 

2.2

50 

3.0

00 

24.750 25.500 26.500 

Stopnja rasti prihodkov 3 % 4 % 

Živali jan feb ma

r 

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

Cena na 

enoto 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Število 

prodani

h enot 

50 50 50 55 55 55 65 65 65 65 70 70 715 758 811 

                

Živali jan feb ma

r 

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

Prihodki 

od 

prodaje 

3.5

00 

3.5

00 

3.5

00 

3.8

50 

3.8

50 

3.8

50 

4.5

50 

4.5

50 

4.5

50 

4.5

50 

4.9

00 

4.9

00 

50.050 53.060 56.770 

Stopnja rasti prihodkov 6% 7% 

 

Ker smo trgovina in bomo imeli veliko izdelkov smo jih razdelili v štiri kategorije, in sicer 

izdelki za mačke, izdelki za pse, izdelki za ostale živali ter nakup živali. Ceno na enoto smo 

dobili tako, da smo izračunali povprečje vseh cen pod predpostavko, da se nekatere izdelke 

kupi v večji količini in druge v manjši. Načrt prodaje smo za prvo leto naredili po mesecih in 

nato še za leto 2 in 3. Največ prihodkov v vseh treh letih nam bodo prinesli izdelki za pse, za 
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tem sledijo izdelki za mačke. Najmanj prihodkov pa bodo prinesli izdelki za ostale živali. 

Razlog je predvsem ta, da večina ljudi, ki ima hišnega ljubljenčka ima ravno psa ali mačko. 

 

4.5.7 Terminski načrt  

Iz spodnje preglednice je razvidno, da se bomo v prvem mesecu lotili tržne raziskave in analize 

konkurence, saj je najprej potrebno ugotoviti, ali je smiselno ustanoviti podjetje ali ne. Nato se 

bomo v prvem in drugem mesecu lotili pisanja poslovnega načrta. V tretjem mesecu bomo na 

portal Ajpes registrirali podjetje. Poleg registracije bomo v tretjem mesecu uredili vse poslovne 

prostore in začeli zaposlovati. V četrtem mesecu in dalje bomo začeli poslovati in izvajati 

promocije, med drugimi pa bomo tudi zaposlovali, dokler ne dobimo ustreznega kadra. 

Preglednica 8: Terminski načrt za prvo leto 

 Mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Opravila              

Tržna raziskava              

Analiza konkurence              

Priprava posl. načrta              

Registracija podjetja              

Ureditev prostorov              

Zaposlovanje              

Začetek poslovanja              

Izvajanje promocij              

 

4.6 Management 

V poglavju management se bomo osredotočili na zaposlene v podjetju. S pomočjo organigrama 

bomo prikazali organizacijsko strukturo podjetja. Čas bomo namenili tudi načrtovanju osebja 

v našem podjetju. Preračunali bomo, koliko zaposlenih potrebujemo, kakšne bodo njihove 

bruto mesečne plače, ter kakšne stroške zaposlenih pričakujemo v naslednjih treh letih. 

4.6.1 Organizacijska struktura 

Spodnji organigram prikazuje organizacijsko strukturo v našem podjetju, kjer bo na začetku 

zaposlenih šest oseb. 
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Slika 18: Organizacijska struktura podjetja 

 

4.6.2 Načrt osebja 

Osebje bo na začetku poslovanja štelo šest oseb. Če bo potrebno, zlasti v poletni sezoni, se 

bodo našim zaposlenim pridružili tudi študentje z bruto postavko 5 €/h. Nagrajevanje bo 

potekalo enkrat letno in bo temeljilo na strokovnosti, poštenosti in predanosti zaposlenih. Za 

nagrajevanje bo odgovoren direktor. Nagrade bodo lahko finančne ali materialne. Vsako leto 

se bomo odločili za drugačno nagrado. Finančna nagrada pomeni, da bo zaposleni dobil 

dodatek k plači, materialna nagrada pa pomeni potovanja, plačane proste dni ipd. 

V spodnji preglednici imamo načrtovane stroške naših zaposlenih. Funkcijo direktorja bo imel 

lastnik podjetja. Njegova plača bo 1.600 € bruto. Posrednik, ki bo skrbel za nabavo in delavci 

v oglaševanju bodo imeli plačo 1.400 € bruto, delavci v prodaji pa bodo imeli 1.300 € bruto. 

Skupaj bodo stroški zaposlenih znašali 8.400 € na mesec, to pa je 100.800 € na leto.  

 

Preglednica 9: Načrtovanje stroškov osebja 

Osebje Število Mesečna bruto plača 

na zaposlenega (v 

EUR) 

Skupaj mesečne 

bruto plače (v EUR) 

Direktor 1 1.600 1.600 

Posrednik v nabavi 1 1.400 1.400 

Nabava Prodaja Oglaševanje 

Izdelki namenjeni za nego živali Živali 

Socialna omrežja Radio/TV Spletna stran 

DIREKTOR 
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Osebje Število Mesečna bruto plača 

na zaposlenega (v 

EUR) 

Skupaj mesečne 

bruto plače (v EUR) 

Delavci v prodaji 2 1.300 2.600 

Delavci v 

oglaševanju 

2 1.400 2.800 

SKUPAJ   8.400 

 

4.7 Finančno načrtovanje 

4.7.1 Prihodki od prodaje 

Prihodke od prodaje smo razdelili v štiri kategorije, in sicer v kategorije izdelki za mačke, 

izdelki za pse, izdelki za ptiče, glodavce, plazilce in ribe ter živali. Prihodki od prodaje izdelkov 

za mačke znašajo 99.000 € prvo, 102.960 € drugo in 108.105 € tretje leto. Prihodki od prodaje 

izdelkov za pse znašajo 108.000 € prvo, 111.460 € drugo in 115.920 € tretje leto. Prihodki od 

prodaje za izdelke za ptiče, glodavce, plazilce in ribe znašajo prvo leto 24.750 €, drugo 25.500 

€ in tretje 26.500 €. Prihodki od prodaje za živali pa znašajo 50.050 € prvo, drugo leto 53.060 

€ in tretje leto znašajo 56.770 €. 

Preglednica 10: Prihodki od prodaje 

                                        Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Proizvod 281.800,00 € 292.980,00 € 307.295,00 € 

Skupaj čisti prihodki 

od prodaje 

 

281.800,00 € 

 

292.980,00 € 

 

307.295,00 € 

 

4.7.2 Poslovni odhodki/stroški 

Tako kot prihodke od prodaje smo tudi stroške prodanega blaga razdelili v enake štiri 

kategorije. Strošek prodanega blaga za mačke znašajo prvo leto 39.600 €, drugo 41.184 €, tretje 

pa 43.242 €. Pri kategoriji izdelkov za pse znašajo stroški prodanega blaga 43.200 € prvo leto, 

drugo 44.584 € in tretje 46.368 €. Pri kategoriji izdelkov za ptiče, glodavce, plazilce in ribe 

znašajo stroški prvo leto 7.920 €, drugo 8.160 € in tretje 8.480 €. Stroški prodanega blaga pri 

živalih pa znašajo prvo leto 21.450 €, drugo 22.740 € ter tretje 24.330 €. 
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Pri drugih stroških poslovanja smo upoštevali še električno energijo, komunalne storitve, 

poštne storitve, potne stroške zaposlenih, računovodske storitve, promocijske aktivnosti, 

zavarovanja, drobni inventar, internet, fiksno in mobilno telefonija ter veterinarsko oskrbo 

živali.  

Preglednica 11: Poslovni odhodki/stroški 

                                                                            Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Spremenljivi stroški 

Stroški prodanega blaga 112.170,00 € 116.668,00 € 122.420,00 € 

Strošek bruto plač 100.800,00 € 100.800,00 € 100.800,00 € 

Stalni stroški 

Drugi stroški poslovanja 51.072,00 € 51.072,00 € 51.072,00 € 

Skupaj stroški 264.042,00 € 268.540,00 € 274.292,00 € 

 

4.7.3 Osnovna sredstva 

Med osnovna sredstva smo šteli računalnik, pohištvo, opremo, spletno stran ter davčno 

blagajno. Tistim sredstvom, ki imajo višjo vrednost, smo določili daljšo dobo koristnosti ter na 

ta način zmanjšali vrednost amortizacije. 

Preglednica 12: Osnovna sredstva 

 

Naziv 

Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Računalnik 333 € 333 € 333 € 

Pohištvo – trgovinski regali 714 € 714 € 714 € 

Oprema – kletke za živali 667 € 667 € 667 € 

Spletna stran 667 € 667 € 667 € 

Davčna blagajna 250 € 250 € 0,0 € 
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Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Nabavna vrednost osnovnih sredstev 10.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

Amortizacija 2.630,95 € 2.630,95 € 2.380,95 € 

 

4.7.4 Financiranje 

Lastni kapital bo v prvem letu znašal 6.000 €. Dolžniški kapital pa bo znašal 10.000 €. Obdobje 

odplačila je tri leta, obrestna mera pa znaša 4 %.  

 

Preglednica 13: Financiranje 

 Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Lastna denarna sredstva 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Dolžniško financiranje 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Stroški dolžniškega financiranja (obresti) 318,17 € 222,38 € 87,10 € 

 

4.7.5 Denarni tok 

Iz tabele 14 je razvidno, da na prodajo naših izdelkov ne vpliva nobena sezona in noben drug 

dejavnik. Na prodajo izdelkov vplivamo sami, z našimi promocijskimi strategijami in s 

profesionalnim odnosom. Tako lahko vidimo, da denarni tok v prvem letu postopoma narašča.  

Zneski so izraženi v evrih. 

 

Preglednica 14: Denarni tok po mesecih za prvo leto 
  

Naziv jan feb ma

r 

apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

Prejemki 

Prihodki od prodaje 20.7

50 

20.

750 

20.

750 

21.

000 

21.

000 

21.

000 

24.

050 

24.

050 

25.

800 

25.

800 

26.

150 

30.

400 
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V tabeli 15 smo prikazali denarni tok za obdobje prvih treh let poslovanja. Na prodajo izdelkov 

vplivamo sami. Tako lahko vidimo, da denarni tok v letu 2 pade za 7.513 €, v letu 3 pa znova 

naraste.  

  

Naziv jan feb ma

r 

apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

Lastna sredstva 6.00

0 

           

Dolžniško 

financiranje 

10.0

00 

           

Izdatki 

Stroški prodanega 

blaga 

8.26

0 

8.2

60 

8.2

60 

8.4

10 

8.4

10 

8.4

10 

9.5

70 

9.5

70 

10.

270 

10.

270 

10.

420 

12.

060 

Stroški dela  8.4

00 

8.4

00 

8.4

00 

8.4

00 

8.4

00 

8.4

00 

8.4

00 

8.4

00 

8.4

00 

8.4

00 

8.4

00 

Drugi stroški 

poslovanja 

4.25

6 

4.2

56 

4.2

56 

4.2

56 

4.2

56 

4.2

56 

4.2

56 

4.2

56 

4.2

56 

4.2

56 

4.2

56 

4.2

56 

Nakup osnovnih 

sredstev 

10.5

00 

           

Dolžniško 

financiranje 

 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 

Končno stanje denarnih sredstev 

Začetno stanje 0 13.

734 

13.

273 

12.

812 

12.

550 

12.

289 

12.

028 

13.

557 

15.

085 

17.

664 

20.

243 

23.

022 

Neto denarni tok 13.7

34 

–

461 

–

461 

–

261 

–

261 

–

261 

1.5

29 

1.5

29 

2.5

79 

2.5

79 

2.7

79 

5.3

89 

Končno stanje 13.7

34 

13.

273 

12.

812 

12.

550 

12.

289 

12.

028 

13.

557 

15.

085 

17.

664 

20.

243 

23.

022 

28.

410 
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Zneski so izraženi v evrih. 

 

Preglednica 15: Denarni tok za prva tri leta 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Prejemki  

Prihodki od prodaje 281.800 292.980 307.295 

Lastna sredstva 6.000   

Dolžniško financiranje 10.000   

Izdatki  

Stroški prodanega blaga 112.170 116.668 122.420 

Stroški dela 92.400 100.800 100.800 

Drugi stroški 

poslovanja 

51.072 51.072 51.072 

Nakup osnovnih 

sredstev 

10.500   

Dolžniško financiranje 3.248 3.543 3.543 

Končno stanje denarnih sredstev 

Začetno stanje 0 28.410 48.307 

Neto denarni tok 28.410 20.897 29.460 

Končno stanje 28.410 49.307 78.768 

 

4.7.6 Izid 

Poslovni izid za naše podjetje smo naredili za obdobje treh let. Prvo leto je bil izid narejen 

podrobneje, in sicer po mesecih. Iz tabele je razvidno, da na začetku poslovanja poslujemo z 

izgubo, in sicer do meseca julija, kjer podjetje prvič posluje z dobičkom.  

Z močno promocijsko strategijo stremimo k temu, da bomo dobiček iz meseca v mesec oz. iz 

leta v leto povečevali. Med stroške smo šteli vse tiste aktivnosti, ki se nam za poslovanje 

podjetja zdijo pomembne, to so stroški prodanega blaga, stroški dela, drugi stroški poslovanja 

ter amortizacija.  



45 

Zneski v Preglednicah so izraženi v evrih. 

 

Preglednica 16: Poslovni izid po mesecih za prvo leto 

Nazi

v 

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

Poslovni prihodki 

Prih

odki 

od 

prod

aje 

20.7

50 

20.7

50 

20.7

50 

21.1

00 

21.1

00 

21.1

00 

24.0

50 

24.0

50 

25.8

00 

25.8

00 

26.15

0 

30.40

0 

Poslovni odhodki 

Stroški 

prodane

ga blaga 

8.26

0 

8.26

0 

8.26

0 

8.41

0 

8.41

0 

8.41

0 

9.57

0 

9.57

0 

10.2

70 

10.2

70 

10.4

20 

12.

060 

Stroški 

dela 

8.40

0 

8.40

0 
8.40

0 
8.40

0 
8.40

0 
8.40

0 
8.40

0 
8.40

0 
8.40

0 
8.40

0 
8.40

0 
8.4

00 

Drugi 

stroški 

4.25

6 
4.25

6 
4.25

6 
4.25

6 
4.25

6 
4.25

6 
4.25

6 
4.25

6 
4.25

6 
4.25

6 
4.25

6 
4.2

56 

Amortiz

acija 

219,

25 
219,

25 
219,

25 
219,

25 
219,

25 
219,

25 
219,

25 
219,

25 
219,

25 
219,

25 
219,

25 
219

,25 

Dobiček ali izguba poslovanja 

–385  –385 –385 –185 –185 –185 1.60

5 

1.60

5 

2.65

5 

2.65

5 

2.85

5 

5.4

65 

Finančni odhodki (iz obresti) 

0,00 33,3

3 

32,4

6 

31,5

8 

30,7

1 

29,8

2 

28,9

4 

28,0

5 

27,1

6 

26,2

7 

25,3

7 

24,

47 

Dobiček ali izguba 

–385 –419 –418 –217 –216 –215 1.57

6 

1.57

7 

2.62

8 

2.62

8 

2.82

9 

5.4

40 

Iz tabele 17 je razvidno, da podjetje že v prvem letu ustvari dobiček, in sicer 14.809 €, v drugem 

letu je dobiček 21.587 € in v tretjem letu le-ta znaša 30.535 €. Zneski v tabeli so izraženi v 

evrih.  
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Preglednica 17: Poslovni izid za prva tri leta 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Poslovni prihodki 

Prihodki od prodaje 281.800 292.980 307.295 

Poslovni odhodki 

Stroški prodanega 

blaga 

112.170 116.668 122.420 

Stroški dela 100.800 100.800 100.800 

Drugi stroški 51.072 51.072 51.072 

Amortizacija 2.630,95 2.630,95 2.630,95 

Dobiček ali izguba iz poslovanja 

 15.127 21.809 30.622 

Finančni odhodki (iz obresti) 

 318,17 222,38 87,10 

Dobiček ali izguba 

 14.809 21.587 30.535 

 

4.7.7 Točka preloma 

Točko preloma smo izračunali s pomočjo enačbe: 𝑀𝑃𝑃 =
𝐹𝐶

1−
𝑉𝐶

𝑃𝑃𝑃

 , pri čemer so FC fiksni 

stroški, VC so spremenljivi stroški, PPP so predvideni prihodki od prodaje, MPP pa je točka 

preloma.  

Podjetje bo prvih šest mesecev poslovalo z izgubo, meseca julija pa bo podjetje preseglo točko 

preloma, saj bo poslovalo s 1.605 € dobička. Na podlagi izračuna izpeljanega iz zgornje 

formule smo ugotovili, da je potrebno ustvariti 209.096 € prihodkov od prodaje, da bo dobiček 

enak nič oziroma, da bo dosežena točka preloma. Kar bo višje od tega zneska bo pomenilo, da 

podjetje ustvarja dobiček.   
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5 SKLEP 

Pred ustanovitvijo podjetja je poslovni načrt ključnega pomena. V njem so zapisani vsi 

elementi,  vpleteni v začetek novega posla. Iz njega so razvidna vsa tveganja in vse poslovne 

priložnosti, ki jih lahko pričakujemo. Na ta način se lahko izognemo napakam in se 

osredotočimo na izkoriščenje poslovnih priložnosti.  

Prvi del naše zaključno projektne naloge smo namenili spoznavanju podjetništva, in sicer, 

kakšna je bila zgodovina podjetništva do danes, katere so temeljne značilnosti podjetnika in 

spoznali smo,  kaj poslovni načrt pravzaprav je in čemu služi. Spoznali smo zgodovino trgovine 

in živali, med drugim pa smo nekaj živali tudi opisali.  

V zaključni projektni nalogi smo predstavili poslovni načrt za podjetje Urša Lesjak s. p. To je 

podjetje, ki se ukvarja z oddajo živali in prodajo izdelkov namenjenih za njihovo nego. 

Pokazali smo, da lahko našemu hišnemu ljubljenčku privoščimo kakovostno hrano in druge 

potrebne izdelke, ki so narejeni izključno iz razgradljivih materialov. Kar nas naredi 

konkurenčne na tržišču, pa je ravno naša ljubezen do živali. V našem kolektivu bodo zaposleni 

mladi in zagnani ljudje, ki bodo verjeli v cilje in vizijo našega podjetja. Naš primarni cilj je 

zagotoviti zadovoljstvo strank in ohranjati odnose z njimi. Poleg tega si želimo strankam 

pokazati, da za kvaliteto ni potrebno odšteti veliko denarja. V prihodnosti si želimo tudi večjo 

prepoznavnost in višji tržni delež. V prihodnje želimo tudi sodelovati z zavetišči in društvi, saj 

se zavedamo njihove prezasedenosti. 

Ljudje se vprašamo, zakaj bi imeli žival v svojem življenju, saj nam po eni strani predstavlja 

strošek in odvečne skrbi. Po drugi strani pa dobimo od živali ravno tisto, česar pri človeku ne 

moremo vedno dobiti, to sta predvsem vdanost in zaupanje. V tistih trenutkih, ko preživljamo 

čas z našimi hišnimi ljubljenčki, pozabimo na naš svet, za katerega vemo, da ni ravno »rožnat«. 

Na žalost pa so še vedno tiste izjeme, ki svoje živali ne kastrirajo/sterilizirajo, zlasti mačke, 

katere nato zapustijo. Seveda je v današnjih časih tega manj, saj ljudje, kot smo mi, skrbimo za 

to, da ljudje, ki si živali ne zaslužijo, le-te ne dobijo.  

Naše podjetje želi ozaveščati ljudi, da živali niso to, kar so bile nekoč, ko so jih uporabljali 

samo za delo, temveč so naš družinski član in si zaslužijo imeti dobro in kakovostno življenje.
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PRILOGE 

Priloga 1     Anketa – raziskava trg 
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Spoštovani, 

 

Moje ime je Urša Lesjak in sem študentka 3. letnika Fakultete za management. Kot zaključno 

projektno nalogo sem se odločila, da bom napisala poslovni načrt podjetja s področja prodaje 

in nege živali. Z anketnim vprašalnikom bom pridobila vse potrebne podatke za pripravo moje 

zaključne projektne naloge. 

 

Vljudno vas prosim, da si vzamete minuto ali dve časa in izpolnite moj vprašalnik. Anketa je 

anonimna in namenjena zgolj za uporabo moje zaključne projektne naloge. 

 

Hvala za vaše sodelovanje! 

 

1. Spol: (obkrožite črko pred odgovorom) 

   a) moški 

   b) ženski. 

 

2. Starost: (obkrožite črko pred odgovorom) 

  a) do 20 let 

  b) od 21 do 30 let. 

  c) od 31 do 40 let. 

  d) od 41 do 50 let. 

  e) od 51 do 60 let. 

  f) od 61 do 70 let. 

  g) od 71 let naprej. 

                

3. Izobrazba: (obkrožite črko pred odgovorom) 

  a) osnovna šola. 

  b) poklicna šola. 

  c) srednja šola. 

  d) višja strokovna šola. 

  e) visoka strokovna šola. 

  f) univerzitetna izobrazba ali več.
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4.  Ali imate domačo žival? (Če jo imate prosim napišite na črto katero)  

     a) DA. ____________________ 

     b) NE. 

 

5. Kje ste kupili oz. posvojili domačo žival? (obkrožite črko pred odgovorom) 

    a) Zavetišče. 

    b) Trgovina za živali. 

    c) Pri vzrediteljih. 

    d) Drugo: __________________ 

 

6. Kje kupujete hrano za živali? (obkrožite črko pred odgovorom) 

   a) Pri veterinarju. 

   b) V trgovini z živili. 

   c) V specializiranih trgovinah za živali. 

   d) Drugo: __________________ 

 

7. Katero znamko hrane najraje kupite? (obkrožite črko pred odgovorom) 

   a) Whiskas. 

   b) Purina. 

   c) Eukanuba. 

   d) Hill`s pet nutrition. 

   e) Pedigree. 

   f) drugo: ___________________ 

 

8. Koliko evrov na mesec ste v povprečju pripravljeni odšteti za hrano za vašega hišnega 

ljubljenčka? (obkrožite črko pred odgovorom) 

  a) do 10€. 

  b) do 20€. 

  c) do 50€. 

  d) več kot 50€.
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9. Vam je kvaliteta pri hrani pomembna? (obkrožite črko pred odgovorom) 

  a) DA. 

  b) NE. 

 

10. Ste za kvaliteto hrane pripravljeni plačati več? (obkrožite črko pred odgovorom) 

  a) DA. 

  b) NE. 

 

11. Kako pogosto kupite vašemu hišnemu ljubljenčku igračko ali pa priboljšek? (obkrožite črko 

pred odgovorom) 

  a) enkrat na teden. 

  b) enkrat na mesec. 

  c) enkrat na pol leta. 

  d) enkrat na leto. 

  e) nikoli. 

  f) drugo:_______________________ 

 

12. Kaj je vaš glavni razlog za obisk specializirane trgovine za živali? (obkrožite črko pred 

odgovorom) 

  a) nakup živali. 

  b) nakup opreme za nego živali. 

  c) nakup priboljškov in igrač. 

  d) drugo:_______________________ 

 

13. Katere izdelke pogrešate v specializiranih trgovinah za živali? Kaj bi spremenili v 

obstoječih trgovinah?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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14. Naša specializirana trgovina za živali bo imela predvsem čim več naravnih in razgradljivih 

pripomočkov za živali. Bi bili pripravljeni za te izdelke plačati več?  Če je vaš odgovor DA, 

prosim zapišite na črto koliko? 

a) DA. ________ 

b) NE 

 

15. Ker bomo mi tudi oddajali v posvojitev mačke in pse, nas zanima če ste pripravljeni posvojiti 

le-te v specializirani trgovini za živali? Če je vaš odgovor NE prosim pojasnite. 

a) DA 

b) NE.______________________________________________________________________ 

 

16. Ste pripravljeni za posvojitev mačke ali psa plačati določen znesek? Če je vaš odgovor DA 

prosim napišite na črto koliko. 

a) DA.___________ 

b) NE 

 

17. Kakšno je vaše mnenje o ceni naslednjih izdelkov: (obkrožite črko pred odgovorom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1kg pasjih briketov: od 7€ do 10€ 

a) previsoko  b) prenizko  c) normalno  

1kg mačjih briketov: od 3€ do 10€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

100g mehke mačje hrane: od 0,70€ do 0,99€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

1kg hrane za ptiče: od 1,50€ do 2,00€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

1kg hrane za glodavce: od 5,00€ do 9,00€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

260g hrane za plazilce: od 10€ do 20€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

250ml hrane za ribe: od 4€ do 6€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

Priboljški in prehranska dopolnila: od 2€ do 6€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 
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18. Kakšno je vaše mnenje o ceni naslednjih izdelkov: (obkrožite črko pred odgovorom) 

Mačje stranišče: od 6€ do 30€  

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

Pesek za mačje stranišče (10l): od 7€ do 10€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

Ovratnico za psa: od 3€ do 25€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

Povodec za psa: od 5€ do 40€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

Akvarij za vodne živali (stekleni): od 50€ do 

250€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

Posodo za hrano in vodo: od 2€ do 15€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

Igračko za živali: od 2€ do 10€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

Boksi za transport: od 15€ do70€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

Terarij za plazilce (stekleni): od 70€ do 250€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

Kletke za ptice: od 20€ do 150€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

Ležišča, blazine in odeje: od 10€ do 60€ 

a) previsoko b) prenizko c) normalno 

 


