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POVZETEK 

Zaključno delo obravnava primer poslovnega načrta za novonastalo podjetje, ki se ukvarja z 

izdelavo maskot v Sloveniji. Na podlagi raziskane teorije o izdelavi poslovnega načrta, je v 

zaključnem delu preverjena poslovna ideja in izvedena analiza o smiselnosti izdelave 

izbranega izdelka – maskot za poslovne subjekte. V teoretičnem delu zaključne naloge so 

opisane glavne sestavine poslovnega načrta, v empiričnem delu pa je predstavljena ideja in 

razvita vsebina poslovnega načrta. Rezultati kažejo, da je poslovna ideja smiselna in da 

obstaja potencial za tovrstne izdelke. 

 

Ključne besede: podjetje, poslovanje, načrt, vizija, poslanstvo, ideja, konkurenca. 

 

SUMMARY 

Final work deals with the case of a business plan for the newly formed company, who`s core 

business involves manufacturing of mascots in Slovenia. Based on a research of theory about 

creating a business plan, there is the final part verified business idea about reasonableness of 

manufacturing of the selected product - the mascots for business partners. Theoretical part of 

the final work describes the main components of a business plan. In empirical work is 

presented the idea of the newly established company as a business plan. The results show that 

the business idea is reasonable and that there is potential for manufacturing of selected 

products. 

 

Keywords: company, business, plan, vision, mission, idea, competition. 
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1 UVOD 

V uvodu je predstavljen problem in teoretična izhodišča zaključne naloge z naslovom Razvoj 

poslovnega načrta za izbrano poslovno idejo. Predstavljen je namen te naloge, poleg tega pa 

so opredeljeni tudi cilji, metodologija ter predpostavke in omejitve. 

 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Zaključna projektna naloga obravnava področje priprave poslovnega načrta za izbrano 

poslovno idejo in s tem za novoustanovljeno proizvodno podjetje, ki se bo ukvarjalo z 

izdelavo maskot. 

 

V današnjih časih, ko v Sloveniji vlada recesija in večina ljudi – tako fizične kot pravne osebe 

- varčujejo, kjer se le da, je za podjetja še posebej težko tržiti svoje proizvode na trgu, če le-ti 

niso bistvenega pomena za preživetje (kot npr. hrana, zdravila). Večina organizacij je svoje 

stroške najbolj občutno oziroma najprej zmanjšala prav na področju promoviranja in 

oglaševanja lastne blagovne znamke. Z ustanovitvijo novega podjetja bi v Slovenijo spet 

prinesli osvežitev na področju marketinga, saj bi s svojimi izvirnimi in inovativnimi idejami 

maskot prispevali k prepoznavnosti pravnih in celo fizičnih oseb. 

 

Namen ustanovitve novega podjetja vidimo v tem, da bi na trg ponudili kakovostne maskote. 

Zavedamo se, da je dandanes konkurenca ne samo po Sloveniji ampak tudi globalno na vseh 

področjih izjemno narasla in da podjetja, ki preživijo, preživijo predvsem zaradi trženja 

oziroma dobrega spomina ljudi, prvega vtisa.  Ljudje si namreč velikokrat ustvarijo vtis o 

podjetju na podlagi logotipa, simpatične maskote v času festivalov in podobno. Na podlagi teh 

pozitivnih izkušenj se potem poslužujejo njihovih proizvodov. 

 

Če želi podjetnik tržiti svoj izdelek/storitev, mora to storiti na način, da ljudje ne bodo več 

zmogli živeti brez tega. In ravno tukaj nastopi naše podjetje, ki bo drugim pravnim osebam 

nudilo možnost kvalitetne promocije z maskoto, ki se bo  vsakemu ciljnemu kupcu vtisnila v 

spomin. 

 

Pred ustanovitvijo podjetja je priporočljivo, da podjetnik razvije svoj poslovni načrt, v 

katerem predvidi večino situacij, na katere bi lahko naletel v času ustanavljanja podjetja in v 

času prodiranja na trg. Dober poslovni načrt podjetniku pomaga uokviriti zastavljeno sliko o 

prihodnosti podjetja ter ga finančno opozori na morebitne večje izdatke. Antončič idr. (2002, 

190) menijo, da poslovni načrt – ali kot mu včasih pravijo pravila igre – odgovarja na 

vprašanja: kje sem zdaj, kam grem in kako bom tja prišel.  
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Avtor članka Poslovni načrt, Blaž Kos, je na spletni strani mladipodjetnik.si zelo dobro 

opredelil namen poslovnega načrta. Njegovo mnenje je sledeče (Kos 2011): »Planiranje je 

tesno povezano s prihodnostjo. Znan izrek o prihodnosti pravi, da bi nas morala prihodnost 

vse skrbeti, saj bomo tam preživeli večino preostanka našega življenja. Tako pridemo do 

dejstva, da je najboljše napovedovanje prihodnosti, ki jo ustvarjamo sami. V življenju imamo 

dve možnosti, in sicer da sledimo svojim ciljem ali pa ciljem drugih ljudi. S poslovnim 

načrtom si zastavimo lastne cilje, s katerimi skušamo navdušiti druge, da nam bodo sledili.«  

 

Stutely (2003, 300) je omenil zanimivo misel: »Če ne veste, kam greste, boste verjetno pristali 

nekje drugje.« 

 

Že približno 400 let pr. n. št. je Sun Tzu (Stutely 2003, 2)
1
 verjel v dobro zastavljen načrt, ko 

je dejal: »S premišljenim in natančnim načrtovanjem lahko postanete zmagovalec, z 

nepremišljenim in manj natančnim načrtovanjem pa ne. Kako neizogiben je poraz, če sploh ne 

načrtujete. Že iz samega izvajanja načrtovanja lahko napovemo zmago ali poraz.«  

  

Podjetniki se velikokrat premalo zavedajo namena in pomembnosti poslovnega načrta, ki bi 

jim lahko olajšal marsikatero situacijo v poslovanju, oziroma jo celo preprečil, da do nje sploh 

ne bi prišlo.   

 

S poslovnim načrtom smo raziskali možnosti za ustanovitev novega proizvodnega podjetja v 

Sloveniji in ocenili, ali so cilji in vizija našega podjetja uresničljivi. 

 

Osnovni obravnavani problem v tej nalogi je, analizirati smiselnost izbrane poslovne ideje in 

ugotoviti, ali je izbrana poslovna ideja tržno zanimiva in uresničljiva. Proučili smo, katere 

vidike naj podjetnik pri pripravi poslovnega načrta na konkretnem primeru vključi v vsebino 

poslovnega načrta, da bo vstop na trg čim manj tvegan in da bomo na ta način zagotovili rast 

in obstoj novonastalega podjetja.  

 

1.2 Namen in cilji zaključne naloge  

Namen projektne naloge je, raziskati področje priprave poslovnega načrta za novo- 

ustanovljeno proizvodno podjetje, ki se ukvarja z izdelavo maskot.  

 

V nalogi smo analizirali vse sestavine, ki jih potrebuje poslovni načrt: od ciljev, vizije, 

podjetja na splošno, prodajnega proizvoda, konkurence na trgu, različnih strategij, 

managementa in finančnega dela.  

  

                                                           
1
 Stutely (2003, 2) je v svojem delu povzel Sun Tzujevo misel, ki je nastala v letu 400 pr. n. št. 
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Cilji omenjene naloge so: 

– raziskati področje priprave poslovnega načrta za novoustanovljeno proizvodno podjetje, ki 

deluje v panogi proizvodnje maskot, 

– podrobno preučiti teorijo za izdelavo poslovnega načrta in dejavnike o uspešnosti 

novonastalega podjetja, 

– preveriti poslovno idejo o smiselnosti izdelave maskot v Sloveniji. 

 

1.3 Metodologija 

Pri zaključni nalogi smo uporabili literaturo ter javno objavljene vire na spletnih straneh, ki so 

navedeni na zadnjih straneh naloge. 

 

Metode, ki smo jih uporabili za dosego ciljev projektne naloge, so sledeče: 

- metoda deskripcije (opis osnovnih pojmov s področja vsebine priprave poslovnega načrta, 

kot so management, konkurenca, procesi in podobno), 

- metoda komparacije (izpis navedb in citatov drugih avtorjev), 

- metoda analize sekundarnih virov, 

- metoda analize in priprave poslovnega načrta na konkretnem primeru. 

 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Predpostavka: 

S skrbno razvito vsebino poslovnega načrta lahko bistveno zmanjšamo tveganja podjetnika in 

s tem povečamo možnosti za rast in obstoj podjetja ob vstopu na trg. 

 

Omejitve, ki smo si jih v nalogi zastavili, so naslednje: 

- Omejili smo se na novonastajajoče podjetje, ki bo delovalo v proizvodni panogi izdelave 

maskot. Pri tem smo se omejili na področje Primorske. 

- Omejitev predstavlja dostop do dobrih praks v Sloveniji na področju te dejavnosti, saj 

podjetja, ki se v Sloveniji s tem že ukvarjajo, nimajo javno objavljenih letnih poročil, v 

katerih bi predstavili svojo dejavnost v celoti, ampak imajo objavljena letna poročila na 

spletni strani AJPES, kjer so prikazani samo finančni letni izidi (bilanca stanja in bilanca 

uspeha). 

- Omejitev predstavlja sposobnost enega raziskovalca v času izvajanja te raziskave od junija 

do avgusta 2014. 
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2 PODJETNIK IN POSLOVNI NAČRT 

Drugo poglavje teoretično opredeli tako poslovni načrt kot tudi podjetnika samega. V njem 

najdemo odgovore na vprašanja, ki se nam zastavijo, ko pomislimo na omenjena pojma.  Na 

kratko je predstavljena tudi vsebina poslovnega načrta. 

 

2.1 Kaj je poslovni načrt 

Antončič idr. (2002, 186) opredeljujejo poslovni načrt kot pisni dokument, pripravljen s strani 

podjetnika, namenjen vsem potencialnim vlagateljem, dobaviteljem, odjemalcem, predvsem 

pa podjetniku samem, kateremu bo predstavljal smernice za lažje doseganje poslanstva in 

vizije novonastalega podjetja. Poslovni načrt opisuje vse pomembne zunanje in notranje 

elemente, ki so vpleteni v začetek novega posla, za vsaj prva tri leta dejavnosti.  

 

Vidic idr. (2008, 8) menijo, da ponuja poslovni načrt kontrolne točke, po katerih lahko 

podjetnik, poslovni partnerji, zaposleni in drugi vpleteni v vsakem trenutku vidijo, kje so, in 

spremljajo, ali razvoj ustreza zastavljenemu načrtu. 

 

2.2 Kdo pripravi poslovni načrt 

Poslovni načrt največkrat pripravi podjetnik sam, saj lahko tako svojo idejo podkrepi z 

različnimi scenariji ali pa idejo celo opusti, če ugotovi, da bi bila ideja morda prevelik 

finančni zalogaj ali pa morda zaradi katerega zunanjega dejavnika ne bi mogla biti razvita 

(Antončič idr. 2002,189).  

 

Menim, da podjetnik sam zase najbolje ve, kako, kje in komu bo stvar ali storitev tržil, seveda 

pa je dobro za podjetnika samega, da dobi mnenje tudi od koga drugega, oziroma nasvet s 

strani izkušenega podjetnika ali človeka, ki se na neko dejavnost ali panogo dobro spozna.  

 

2.3 Komu je poslovni načrt namenjen 

Namen poslovnega načrta je predvsem, da podjetniku služi kot vodilo. Iz njega podjetnik 

predvidi različne situacije, ki bi se mu lahko pred začetkom odprtja podjetja in tudi pozneje 

pripetile. Če je poslovni načrt dobro pripravljen, je lahko podjetniku v izredno pomoč.  

Antončič idr. (2002, 189) menijo, da lahko poslovni načrt preberejo vsi, ki so na kakršenkoli 

način povezani s podjetjem in tisti, ki bi to želeli postati. Berejo ga zaposleni, vlagatelji, 

bančniki, lastniki tveganega kapitala, dobavitelji, stranke, svetovalci in izvedenci. Ker so te 

skupine ljudi med seboj različne oziroma isti poslovni načrt berejo iz različnih razlogov, mora 

podjetnik, če želi pripraviti dober poslovni načrt, poskrbeti, da bo vsak izmed naštetih bralcev 
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našel informacijo, ki ga zanima. Torej, dober poslovni načrt mora zadovoljiti potrebe vseh, ki 

bi lahko bili kakorkoli povezani s podjetjem. 

 

2.4 Vsebina poslovnega načrta 

Sutton (2012, 23) v naslednjem odlomku zelo dobro povzame vsebino poslovnega načrta: 

»Uspešen poslovni načrt mora vsebovati odgovore na ključna vprašanja: kdo, kaj, kdaj, zakaj 

in kje. Odgovori nanje podjetniku povedo najpomembnejše, to je, kako bo uresničil svojo 

zamisel. Kdo bodo ključni igralci? Kdo bodo lastniki, uslužbenci, svetovalci, stranke, tekmeci 

in širša skupina zainteresiranih za poslovni načrt? Kaj sploh želite doseči? Katero trajno 

prednost imate? Kaj ponujate? Kaj izdelujete? Kdaj je bil (bo) začetek poslovanja? Do kdaj 

želite doseči določene cilje? Zakaj ste se odločili za podjetništvo? Zakaj naj bi si ljudje želeli 

vašega izdelka ali storitve? Kje bo sedež podjetja? Katera je ciljna skupina kupcev? Kako 

boste odkrili nove poslovne priložnosti? In nazadnje, kako boste prišli od začetne točke, na 

kateri ste zdaj, do končnega cilja?« 

 

Poslovni načrt je skupek različnih specifičnih načrtov, kot so načrt proizvodnje, načrt prodaje, 

finančni načrt, tržne strategije, analiza konkurence, načrt cenovne politike, krizni načrt in 

podobno. Kateri specifični načrti pridejo v poštev pri posameznem poslovnem načrtu, je 

odvisno od dejavnosti in velikosti podjetja ter seveda od podjetnika samega. 

 

Vsak poslovni načrt mora vsebovati določene vsebine, kot so povzetek poslovnega načrta, 

opis podjetja, izdelek (ali storitev), tržna analiza, strategija in izvedba, management ter 

finančni načrt. Tudi sama sem v empiričnem delu zaključne naloge v poslovni načrt vključila 

omenjene teme.  

 

Vsebine poslovnega načrta je treba v vsakem poslovnem načrtu podrobno opredeliti, da 

vidimo, kje smo, kaj še potrebujemo za izpeljavo poslovne ideje in, ali so naša pričakovanja 

morda prevelika. Namreč, v današnjem svetu, ko tehnologija napreduje iz minute v minuto, se 

tisto, kar je bila včeraj le domišljija, jutri spremeni v realnost.  

 

Ravno zato moramo v poslovnem načrtu preučiti vsa področja: da v prvi vrsti mi kot pisci 

poslovne ideje vemo, pri čem smo, in da lahko v drugi vrsti idejo »črno na belem« 

predstavimo drugim potencialnim poslovnim partnerjem in udeležencem, da ne bi prišlo do 

napačnega razumevanja ali sklepanja, za kaj si prizadevamo.  

 

V nadaljevanju je na kratko predstavljena vsebina poslovnega načrta, kakršno smo zajeli tudi 

v empiričnem delu zaključne naloge. 
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2.4.1 Povzetek poslovnega načrta 

Povzetek poslovnega načrta po navadi napišemo na koncu, ko so že napisana vsa ključna 

poglavja pri poslovnem načrtu. V njem se podrobno opredelijo: vizija, poslanstvo, cilji, tržne 

priložnosti in ključni dejavniki uspeha (Vidic idr. 2008, 12, 13). 

 

2.4.2 Opis podjetja 

Pri opisu podjetja se je treba osredotočiti in opredeliti pravno-organizacijsko obliko podjetja, 

načrt ustanovitve podjetja, v katerem moramo prikazati, po kakšnem postopku nameravamo 

odpreti podjetje. Pri tem se osredotočimo predvsem na finančno plat,  npr. na stroške 

ustanovitve, sredstva ob ustanovitvi, financiranje ustanovitve ter na vse predpostavke, na 

podlagi katerih je pripravljen seznam. Pomembno je, da v tem poglavju opredelimo tudi 

lastnike, firmo (krajšo in daljšo verzijo), sedež družbe, morebitno zastopanje, vpis v sodni ali 

poslovni register ter z njim nastale stroške ter morebitni nakaz preoblikovanja podjetja v 

prihodnosti. Podrobneje moramo opisati tudi lokacijo ter poslovne prostore podjetja (Vidic 

idr. 2008, 16–31). 

 

2.4.3 Izdelek (ali storitev) 

To poglavje nam daje priložnost, da širši skupini bralcev poslovnega načrta predstavimo  

celotno poslovno zamisel – izdelek ali storitev, ki ga (jih) nameravamo tržiti na določenem 

trgu. Prav tako opišemo tehnologijo in poslovni proces, ki ga bomo izvajali pri proizvodnji 

našega izdelka ali pri izvajanju storitve. V tem poglavju raziščemo tudi morebitno obstoječo 

konkurenco ter jo primerjamo z našim podjetjem. Bralcem nakažemo  morebitne prihodnje 

izdelke ali storitve, h katerim stremimo v prihodnosti (Vidic idr. 2008, 32–40). 

 

2.4.4 Tržna analiza 

Pri tržni analizi se ukvarjamo z obstoječim trgom, ki ga sestavljajo vsi naši potencialni 

dobavitelji, kupci, konkurenti in drugi subjekti, ki bi lahko kakorkoli vplivali na našo 

organizacijo. Kupce razdelimo na tržne segmente in pojasnimo svoje potencialne trge ter vse 

strategije, ki jih bomo uporabili, da bi se jim čim bolj približali. V tem poglavju prav tako 

skušamo ugotoviti tržne potrebe različnih tržnih segmentov, tržne trende pa na podlagi naših 

ali konkurenčnih preteklih izkušenj napovedati v prihodnosti. Pomembno je tudi, da 

opredelimo tržno rast, ki jo želimo doseči v določenem obdobju. Pri tržni analizi moramo 

narediti analizo panoge in konkurence, predvsem pa se moramo zavedati, kdo je naš glavni 

konkurent, kakšne nakupne navade ima in kakšni so njeni ključni dejavniki uspeha (Vidic idr. 

2008, 41–59). 
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2.4.5 Strategija in izvedba 

Pomembno je imeti več vrst poslovnih strategij, da lahko, če ena strategija ne uspe, vedno 

uporabimo drugo. Na tem mestu opišemo vse konkretne poslovne aktivnosti znotraj vsake 

strategije. Poznamo več vrst strategij, in sicer trženjsko, prodajno in strateške povezave. 

Znotraj trženjske strategije ločimo pozicioniranje, cenovno strategijo, promocijsko strategijo, 

programe trženja in distribucijsko strategijo. Znotraj prodajne strategije poznamo strategijo 

načrtovane prodaje in programe prodaje. V tem poglavju si izrišemo terminski načrt, kjer 

načrtovane aktivnosti omejimo tudi časovno. (Vidic idr. 2008, 60–78). 

 

2.4.6 Management 

Pri managementu določimo organizacijsko strukturo, izberemo managersko ekipo, 

predvidimo vrzeli v managerski ekipi in sestavimo načrt osebja, v opisni in finančni predstavi. 

(Vidic idr. 2008, 79–86). 

 

2.4.7 Finančni načrt 

V tem poglavju pojasnimo pomembne predpostavke, prikažemo načrt izkaza uspeha, načrt 

izkaza denarnega toka, načrt bilance stanja, pojasnimo analizo tveganja ter strategijo žetve. 

 

Po navadi je v poslovnem načrtu finančni načrt vedno predstavljen v zadnjem poglavju. 

Vzrok temu je, da se vse ideje, predlogi, predvidene situacije itd. iz predhodnih poglavij v 

finančnem načrtu preoblikujejo v vrednosti, ki nam povedo, ali je izpeljava poslovnega načrta 

dobra finančna naložba ali pa presega prvotno predvidene stroške in je poslovno idejo bolje 

opustiti.  

 

To poglavje najbolj zanima bodoče vlagatelje, poslovne partnerje in morebitne 

kreditodajalske institucije, zato morajo biti vrednosti zapisane natančno in realno. (Vidic idr. 

2008, 87–100). 
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3 RAZVOJ POSLOVNEGA NAČRTA ZA IZBRANO POSLOVNO IDEJO 

Poglavje predstavlja izvor poslovne ideje ter gradivo, ki je pomagalo  izoblikovati poslovni 

načrt za izbrano poslovno idejo. 

 

3.1  Razvoj poslovnega načrta s pomočjo izbrane literature 

Poslovni načrt smo razvijali s pomočjo priročnikov za pripravo poslovnih načrtov. Pri tem 

smo uporabili aktualno literaturo, in sicer: Priročnik za pripravo poslovnega načrta (2008), 

katerega avtorji so Lina Vidic, Elizabeta Zirnstein, Mitja Ruzzier in Boštjan Antončič, ter 

knjigo z naslovom Pisanje uspešnih poslovnih načrtov – kako narediti poslovni načrt, ki ga 

bodo vlagatelji želeli prebrati in vlagati vanj (2012), katere avtor je Garrett Sutton. Pri pisanju 

poslovnega načrta nam je bila v pomoč tudi knjiga z naslovom Uspešen poslovni načrt (2003), 

ki jo je napisal Richard Stutely. 

 

Vsi navedeni avtorji knjig so pripomogli k temu, da smo sestavili poslovno idejo in jo 

vključili v celoten poslovni načrt, ki bi ga lahko z določeno finančno podporo tudi uresničili. 

 

3.2 Izbrana poslovna ideja 

Navdih za poslovno idejo sem dobila ob opravljanju študentskega dela, kjer sem delala 

različne promocije, nemalokrat pa sem pri tem nosila tudi maskoto. Maskota je dober znak 

pozitivne promocije, s katero lahko ljudi z nevsiljivim pristopom hitro navdušiš za nek 

izdelek ali storitev.  

 

S hitrim pregledom podjetij po Sloveniji, ki se ukvarjajo z izdelavo maskot, smo ugotovili, da 

bi lahko bila moja poslovna ideja tudi tržna priložnost, ki bi v svetu podjetništva tudi uspela. 

Zatorej smo se odločili, da svojo zaključno nalogo posvetim razvoju poslovnega načrta za 

poslovno idejo izdelave maskot v Sloveniji. 
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4 RAZVOJ POSLOVNEGA NAČRTA ZA PROIZVODNJO MASKOT 

V četrtem poglavju se izbrana poslovna ideja podrobno opiše. Ideja se prenese na papir, kjer 

se podrobno opredeli z vseh možnih vidikov, da zadovolji najširši krog bralcev poslovnega 

načrta. Na podlagi spisanega poslovnega načrta nato podjetnik ugotovi, ali je ideja smiselna 

za realizacijo ali jo je boljše opustiti.  

 

4.1 Povzetek poslovnega načrta 

Pomembno je slediti zastavljenim ciljem. V tem podpoglavju so podrobno opisani cilji, ki bi 

jih z realizacijo poslovne ideje skušali doseči, ključni dejavniki, ki bi pripomogli k lažjemu 

dosegu zastavljeni ciljev, ter poslanstvo in vizija, ki bi bila zvesta sopotnika vsakega od 

zaposlenih na poslovni poti. 

 

4.1.1 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo podjetja se glasi (Vidic idr. 2008,13): »Naše poslanstvo je, da z naprednimi 

idejami omogočimo potencialnim naročnikom vrhunsko izdelane maskote, ki bodo presegle 

njihova pričakovanja. Skupaj postajamo vidnejši, boljši in uspešnejši.« 

 

Vizija podjetja se glasi (Vidic idr. 2008, 13): »Želimo postati vodilno evropsko podjetje v 

panogi proizvodnje maskot.«  

 

Slogan, ki med drugim opredeljuje vizijo našega podjetja, se glasi (Vidic idr. 2008, 13): 

»Bodimo prepoznavni skupaj!«  

 

4.1.2 Cilji podjetja 

V podjetju se bomo osredotočili na štiri pomembne cilje, in vsak nadaljnji korak v poslovanju 

prilagajali tako, da bo v skladu s sledečimi cilji:  

 

Preglednica 1: Cilji podjetja 

Vir: Vidic idr. 2008.  

Kratkoročni cilji 
(do enega leta) 

Srednjeročni cilji 
(do 1–5 let) 

Dolgoročni  cilji 
(do 5–10 let) 

Pridobitev tržnega deleža 
(cca. 3,5 %) v Sloveniji in 

stremljenje k obstoju in 

nenehnemu razvoju 

organizacije na vseh 

področjih. 

Z inovativnimi idejami postati v 

tej panogi vodilni v Sloveniji. 

Rast in širjenje podjetja na tuje 
evropske trge (Italija, Hrvaška, 
Avstrija, Nemčija). 

V podjetju ustvariti kulturo, ki 

bo temeljila na zaupanju in 

enakih vrednotah – iskrenosti, 

delavnosti, inovativnosti, 

prilagodljivosti. 
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4.1.3 Tržna priložnost in ključni dejavniki uspeha 

Podjetje vidi svojo tržno priložnost v tej panogi predvsem z uvedbo novega načina izdelave 

maskot, ki bi izgledale kot resnično živo bitje, saj bi bile iz biomase, narejene čisto po meri 

posameznika, ki bi to maskoto nosil. S tem bi prebudili nov trend v Sloveniji in zunaj njenih 

meja, saj bi s cenami, dostopnimi širši množici, omogočili ljudem nekaj novega, nekaj 

drugačnega, bolj zanimivega.  

 

Ključni dejavnik uspeha bo v prvi vrsti naša optimalno sestavljena ekipa zaposlenih, od 

katerih se bodo znanja, sposobnosti in izkušnje izvrstno dopolnjevale in usklajevale, da bosta 

končni izgled in funkcija maskote presegla pričakovanja vsakega naročnika. Uspeh nam bo 

prinesla tudi kultura, ki jo bomo ustvarili v podjetju, tako med zaposlenimi kot v odnosu 

zaposleni : obiskovalci (naročniki, dobavitelji, partnerji itd.). Stremimo k vrednotam, kot so 

spoštovanje, iskrenost, odgovornost in zanesljivost. Pomembno pa je tudi, da se bomo 

posvetili vsakemu naročniku posebej in prisluhnili njegovim željam, tako da bo izdelek 

najmanj takšen, kot si ga je predstavljal sam. 

 

K dejavnikom uspeha lahko prištejemo tudi majhne zaloge, ki jih bomo vzdrževali z dobavo 

»just-in-time«, strmenje k ažurnemu odplačevanju obveznosti do dobaviteljev ter 

kratkoročnim terjatvam do naročnikov. Velik dejavnik uspeha bo predvidoma tudi osebna 

prodaja, ki jo bomo izvajali pri pravnih osebah.  

 

4.2 Opis podjetja 

Vsak podjetnik mora pred ustanovitvijo podjetja sprejeti določene odločitve kot so  pravno – 

organizacijska oblika podjetja, lastništvo, začetni kapital, postopek ustanovitve, lokacija ter 

poslovni  prostori, da si lahko bralec poslovnega načrta in podjetnik sam lažje izoblikujeta 

sliko o podjetju, še preden se le-to dejansko ustanovi. 

 

4.2.1 Pravno-organizacijska oblika in lastništvo podjetja 

Naše podjetje bo po pravno-organizacijski plati delovalo kot družba z omejeno odgovornostjo 

(d. o. o.), kjer bo začetni kapital družbenikov znašal 120.000,00 EUR; sčasoma nameravamo 

podjetje še dokapitalizirati. 

 

Sestavni del podjetja bodo 4 družbeniki z različno vloženimi deleži. Lucija Mikoletič bo 

imela 50 % delež (60.000,00 EUR vloženega kapitala), eden izmed družbenikov bo imel 30 % 

delež (36.000,00 EUR vloženega kapitala), preostala dva družbenika pa bosta imela vsak po 

10 % delež (vsak po 12.000,00 EUR). Kakor si sledijo deleži, tako bo tudi pri upravljanju in 

poslovanju. Največ odločevalne moči bo imela Lucija Mikoletič, ki pa bo s svojim 
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demokratskim pristopom vodenja drugim trem družbenikom pustila sodelovati pri poslovanju 

ter upravljanju.  

 

V podjetju bo od ustanovitve dalje zaposlenih še nekaj ljudi s specifičnim znanjem in 

sposobnostmi, in sicer pet šivilj in krojačev, en tržnik, en risar, dva informatika, en strojnik in 

dva inovativna raziskovalca, ki delata na novih projektih maskot z umetnimi materiali, v 

sodelovanju s strojnim tehnikom. Računovodske storitve prepuščamo zunanjim izvajalcem. 

 

4.2.2 Načrt ustanovitve podjetja 

Podjetje bo začelo s poslovanjem predvidoma junija 2014. Registracija podjetja v sodni 

register bo izvedena preko vstopne točke e-VEM. Po pravno-organizacijski obliki bo podjetje 

delovalo kot družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). 

 

Družbena pogodba je sklenjena v obliki in vsebini obrazca, ki je dostopen na vstopni točki e-

VEM. Za to možnost smo se odločili na podlagi vloženih sredstev v podjetje, pred njegovo 

registracijo ter splošnim upravljanjem novonastalega podjetja (brez posebnosti, veljajo samo 

obvezne sestavine po ZGD-1).  

 

Osnovni začetni kapital bo znašal 120.000,00 EUR. Pridobili ga bomo z deleži družbenikov, 

ki jih bodo vložili v podjetje.  

 

 

Slika 1: Prikaz registracije gospodarske družbe 

Vir: Vidic idr. 2008. 

Kot kaže slika 1, bomo družbeniki najprej enoglasno sprejeli osnovne odločitve, ki so 

potrebne za ustanovitev novega podjetja, nato bomo sestavili družbeno pogodbo ter jo tudi 

overili pri notarju. Kot vsa slovenska podjetja, se bomo vpisali v sodni register, odprli lasten 

transakcijski račun ter začeli s poslovanjem. 
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4.2.3 Lokacija in prostori podjetja 

Na Obali obstajajo dobro razvita podjetja, ki se morajo za intenzivno promocijo s pomočjo 

maskot dogovarjati v Ljubljani. Sedaj to ne bo več potrebno, saj bosta naš začetni trg 

predvsem obalno-kraška in gorenjska regija, nato še preostali del Slovenije, ciljamo pa tudi na 

italijanski in hrvaški trg. 

 

Poslovni in proizvodni prostor je na istem kraju, v obrobju centra mesta Koper (slika 3). 

Poslovni in proizvodni prostor je v pritličju zgradbe, v zgornjih treh nadstropjih so stanovanja. 

Prostor je velik 150 kvadratnih metrov. Poleg manjše skupne pisarne bo sejna soba, kjer se 

bodo odvijali sestanki z družbeniki, sanitarije, prostor za informatike in risarje ter proizvodni 

prostor, kjer bodo maskote dobile fizično obliko. Imeli bomo tudi manjše skladišče za izdelke, 

ki se bodo izvajali v večjih serijah. Za lažjo predstavo si poglejte sliko 2.  

 

Poslovni prostori (prikaz na sliki 2) bodo veliki: 

- sejna soba: 22,5 kvadratnega metra (15 %), 

- pisarna: 7,5 kvadratnega metra (5 %), 

- sanitarni prostor: 3 kvadratne metre (2 %), 

- delovni prostor za informatika: 15 kvadratnih metrov (10 %), 

- proizvodni prostor: 60 kvadratnih metrov (40 %), 

- delovni prostor za risarja: 12 kvadratnih metrov (8 %), 

- skladišče: 12 kvadratnih metrov (8 %), 

- hodnik: 18 kvadratnih metrov (12 %). 

 

 

Slika 2: Tloris poslovnega prostora 
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Slika 3: Zemljevid – kje se bomo nahajali 

Vir: Zemljevidi Google 2014. 

 

Poslovni prostori so urejeni pregledno in praktično, da bomo lahko pri poslovanju delovali 

čim bolj optimalno. Preglednica 2 prikazuje opremo in vrednost opreme za vsak prostor, ki se 

nahaja v podjetju. 

 

Preglednica 2: Ocena poslovnih prostorov in investicija v opremo prostorov  

Pisarna Količina Vrednost izdelka (v EUR) Vrednost skupaj (v EUR) 

Miza 1 79,99 79,99  

Stol 2 14,70 29,40  

Prenosni računalnik 1 349,00  349,00  

Tiskalnik 1 49,00  49,00  

Omara 2 57,00  114,00  

Fotokopirni stroj 1 408,80  408,80  

Skupaj   1.030,19  

 

Sejna soba Količina Vrednost izdelka (v EUR) Vrednost skupaj (v EUR) 

Miza 1 79,99  79,99  

Stol 10 14,70  147,00  

Omara 1 57,00  57,00  

Skupaj   283,99  

nadaljevanje na naslednji strani 
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se nadaljuje s prejšnje strani 

Skladišče Količina Vrednost izdelka (v EUR) Vrednost skupaj (v EUR) 

Polica 12 10,00  120,00  

Miza 1 79,99  79,99  

Skupaj   199,99  

    

Prostor informatike Količina Vrednost izdelka (v EUR) Vrednost skupaj (v EUR) 

Računalnik 2 635,00  1270,00  

Miza 2 79,99  159,98  

Stol 2 14,70  29,40  

Skupaj   1459,38  

    

Proizvodni prostor Količina Vrednost izdelka (v EUR) Vrednost skupaj (v EUR) 

Miza 10 79,99  799,99  

Šivalni stroj 5 319,00  638,00  

Stol 5 14,70  73,50  

Skupaj   1511,49  

    

Delovni prostor za 

risarje 

Količina Vrednost izdelka (v EUR) Vrednost skupaj (v EUR) 

Miza 1 79,99  79,99  

Stol 1 14,70  14,70  

Skupaj   94,69  

    

Skupaj   4579,73  

Vir: Gambit trade b. l.; Jysk b. l.; Lango b. l.; Mercator 2008; Mercator b. l.; Mimovrste.com 

2014; Preskok b. l.; Prosigma 2014; Škerjanc b. l.  

Iz preglednic je razvidno, da bodo stroški opremljanja najvišji v proizvodnem prostoru, 

prostoru informatike ter v pisarni, saj bodo ti prostori opremljeni z vrhunsko tehnologijo ter 

napravami za nemoten proces poslovanja. 

 

4.3 Izdelek  

To poglavje zajema ključne lastnosti izdelka, ki bi se ga tržilo na trgu. Podrobno je opisan 

poslovni proces ter našteta vsa tehnologija, ki bi jo potrebovali za izvršitev poslovnega 

procesa. Predvidi se tudi prihodnji izdelek, ki bi pomenil konkurenčno prednost za podjetje. 

 

4.3.1 Opis izdelka  

Vsak naš izdelek bo unikat, saj ga bomo glede na potrebe naročnika zasnovali sami oziroma 

naredili izdelek – maskoto – po že izrisanem načrtu naročnika. Maskote bodo različnih 

velikosti, oblik, barv ter iz različnih materialov. Materiali, med katerimi bo naročnik lahko 

zbiral, bodo mehka in trda plastika, goba, stiropor, usnje, svila, bombaž, jeans, platno, itd. 
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Skratka vse, kar bo mogoče dobiti pri dobaviteljih, bo mogoče pri nas  pretvoriti v maskoto. 

Zelo se bomo potrudili pri detajlih, pri čemer bomo naročniku ponudili veliko idej za lepši in 

privlačnejši izgled maskote. Ti detajli bodo vseh vrst, od raznih našitkov, rož, gumbov, 

klobukov, plišastih igrač itd. Kot smo že omenili, bo pri nas najpomembnejši naročnik, saj se 

bomo popolnoma prilagodili njegovim željam, zato verjamemo, da pri nas nobena maskota ne 

bo popolnoma enaka, razen če  bo naročnik zahteval serijsko naročilo. 

 

Naša osnovna dejavnost bo razvoj in izdelava maskot za druge pravne in fizične osebe. Vsaka 

maskota se bo načrtovala individualno z naročnikom. Ker imamo v podjetju različne ljudi s 

specifičnimi znanji, bo eden izmed družbenikov nenehno v stiku z naročnikom ter drugimi 

zaposlenimi izvajalci del. Postopek izdelave maskote bo potekal po naslednjih korakih: 

1. Eden izmed družbenikov sprejme naročnika in se z njim pogovori o njegovih 

pričakovanjih in željah.   

2. Naročnik opiše svojo idejo o izgledu maskote odgovornemu družbeniku in risarju, ki idejo 

prenese na papir. Če naročnik ideje nima, mu pri tem pomagamo mi.  

3. Narisana ideja se preda informatikom, ki risbo prenesejo v računalniško grafiko in s 

pomočjo programov izračunajo potreben čas izdelave, količino materiala, stroške ter 

končno ceno.  

4. Tukaj nastopi eden izmed družbenikov, ki stranki predstavi načrt ter vse pomembne 

informacije, vključno s stroški dela in končno ceno (vsaka maskota namreč variira pri ceni 

– cena je odvisna od materiala, velikosti, težavnostne stopnje izdelave, majhnih detajlov 

itd.). 

5. Če se naročnik strinja z načrtom, se načrt preda izvajalcem, ki maskoto ustvarijo v fizično 

obliko, po vseh navodilih, zapisanih predhodno. Če se naročnik ne strinja z načrtom, se 

nadaljujejo usklajevanja do končne odločitve o sodelovanju, v najslabšem primeru se 

sodelovanje prekine. 

 

Naše podjetje ne bo izdelovalo samo maskote, namenjene raznim promocijskim akcijam, 

temveč tudi večje pustne maske po naročilu.  

 

4.3.2 Konkurenčna podjetja in konkurenčna prednost 

Konkurenčna podjetja se nahajajo v okolici Ljubljane in Celja. V Sloveniji je cca. Petih 

podjetij, ki se ukvarjajo z izdelavo maskot v osnovni ali stranski dejavnosti. Širi slovenska 

podjetja predstavljajo resno konkurenco našemu podjetju. To so Tim – art, d. o. o.; Zabava za 

otroke Tomaž Winter, s. p.;  Promo.fil, d. o. o. in Čuri muri, d. o. o. Omenjena podjetja se 

nahajajo v Ljubljani in Celju. Iz tega razloga smo se odločili, da odpremo poslovalnico na 

obali, in sicer v Kopru, kjer Lucija Mikoletič (ena od družbenikov) že ima v lasti poslovni 

prostor, v katerem se bo odvijalo naše delovanje. Torej smo v prednosti tudi pri stroških, saj 
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nam najema prostora ne bo treba plačevati (Tim-art 2012; Zabavazaotroke.si 2009; Promo.fil 

b. l.; Čuri muri b. l.). 

 

Prednost, ki jo vidimo pri dosegu našega tržnega deleža na tržišču, je predvsem v obalni 

lokaciji, ki je za prihodnji razvoj podjetja tudi priložnost za širjenje na tuje trge – v Italijo in 

Hrvaško. 

 

Poleg tega našo izključno prednost predstavlja ideja, ki se še razvija, in sicer izdelava maskote 

iz umetne mase, prilagojena na mero posameznika, ki ustvarja vtis resničnega bitja. Takšne 

ideje pri naši slovenski konkurenci še ni moč zaznati, jo pa že uspešno uporabljajo na 

ameriških trgih, predvsem v filmski industriji (znanstvena fantastika). Ne bomo se posluževali 

ameriške, že razvite tehnologije, ampak bomo ustvarili svoje stroje in jih uporabljali v lastne 

namene. 

 

4.3.3 Poslovni proces izdelave maskote 

Poleg kapitala, materiala in vseh informacij, potrebnih za izdelavo vrhunske kvalitete 

maskote, bodo naši najpomembnejši viri zaposleni, saj je v največji meri od njih odvisna 

kakovost izdelane maskote. Zaposleni bodo risar, informatika, izvajalci (šivilje, krojači in 

strojni tehniki) ter družbeniki. Prav vsak zaposlen bo imel posebno vlogo v poslovnem 

procesu izdelave maskote, zato bo zelo pomembno timsko sodelovanje. 

 

 

Slika 4: Prikaz poslovnega procesa 

Vir: Vidic idr. 2008, 38. 
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Proces izvedbe naročila:  

Ko pride naročnik v stik z našim podjetjem, ga najprej sprejme eden izmed 4 družbenikov, da 

se med seboj dogovorita o posameznem poslu, ter ga usmeri do risarja. Risar naredi skico oz. 

risbo z naročnikom ter narejeno pošlje informatikom, ki ustvarijo v računalniškem programu 

3D-skico, z vsemi potrebnimi merili in detajli končnega izdelka. Ko informatiki dokončajo 

svoje delo, to sporočijo pristojnemu družbeniku, ki naredi predračun vseh stroškov ter povabi 

naročnika na predstavitev še neizdelanega izdelka. Če se naročnik ne strinja s predračunom, 

skušata najti z družbenikom drugo pot (npr. cenejši material, spremembo detajlov itd.) ali 

enostavno prekineta sodelovanje – seveda je to zadnja opcija, ki pride v poštev. Če se 

naročnik z načrtom izdelave in izdelka strinja, potrdi svoje naročilo, pristojni družbenik pa 

poskrbi za dobavo vsega materiala, potrebnega za izpolnitev naročila. Ko dobavitelj sprejme 

naročilo, ga pripravi in dobavi podjetju. Glavni izvajalec ali pristojni družbenik sprejme 

naročeno blago ter začne z drugimi izvajalci (šiviljami, krojači in strojnima tehnikoma) 

izdelovati maskoto. Končni izdelek se z računom vred odda naročniku, ta ga sprejme ter 

poravna svoje obveznosti. Za lažjo predstavo prikazuje slika 4 opisani proces še v obliki 

diagrama. 

 

4.3.4 Tehnologija za proizvodnjo maskot 

Tehnologija in stroji, ki smo jih kupili za namen delovanja podjetja, so novi in namenjeni 

izključno povečanju učinkovitosti pri poslovanju. Sčasoma bomo po potrebi stroje še dokupili 

oziroma jih za lastne potrebe razvili sami. V spodnji preglednici 3 je seznam naprav in 

tehnologije, ki jih bomo uporabljali vse od začetka poslovanja. 

 

Preglednica 3: Ocena predvidenih investicij v opremo ob ustanovitvi 

Stroj, naprava Količina 
Nabavna cena (v EUR) 

Za kos / Skupaj 

Šivalni stroj 5 x 319,00   1.595,00 

Tiskalnik 1 x 49,00  49,00  

Fotokopirni stroj 1 x 408,80  408,80  

Prenosni računalnik 1 x 349,00  349,00  

Namizni računalnik 2 x 635,00  1.270,00  

Omara 3 x 57,00  171,00  

Stol 20 x 14,70  294,00  

Miza  16 x 79,90  1.278,40  

Stenske police  12 x 10,00  120,00  

Skupaj   5.535,20  

Vir: Lango b. l.; Mimovrste.com 2014; Gambit trade  b. l.; Mercator 2008; Preskok b. l.; 

Prosigma 2014; Škerjanc b. l.; Mercator b. l.; Jysk b. l.).   
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Po seštevku vrednosti vseh naprav in tehnologije, ki jih bomo imeli v prostorih podjetja, smo 

ugotovili, da bo strošek notranje opreme znašal 5.535,20 EUR. Vir financiranja bo del 

osnovnega kapitala, ki smo ga zbrali družbeniki ob ustanovitvi organizacije. 

 

4.3.5 Prihodnji izdelki 

V načrtu imamo idejo, ki v Sloveniji še ni bila izvedena. Značilna je predvsem za ameriške 

trge, in sicer za filmske industrije. Sami nameravamo razviti dva stroja, ki bosta naredila in 

posušila umetno maso, iz katere bo izdelana maskota po meri posameznika. Prilegala se bo 

kot lastna koža človeku, ki jo bo nosil. Cene bodo seveda nekoliko višje, vendar še vedno 

dostopne širši množici.   

 

Menimo, da bo to velik preobrat v promociji podjetij, saj bodo maskote in lutke »oživele« in 

dodale ljudem pristen vtis o dobro ponujenem izdelku na trgu, ki ga bo naročniško podjetje 

želelo promovirati. Predvsem za realizacijo te ideje imamo v podjetju zaposlena dva tehnika, 

ki bosta stroj oblikovala ter pri tem sodelovala z glavnim izvajalcem, informatikom ter 

pristojnim družbenikom.  

 

4.4 Ocena tržnega potenciala 

Ocena tržnega potenciala zajema tržne segmente in strategije za dosego le-teh. V to 

podpoglavje sta dodani tudi analiza tržnih potreb, trendov in rasti ter analiza panoge in 

konkurence. 

 

4.4.1 Tržni segmenti 

Statistični urad RS je leta 2012 na spletni strani objavil rezultate vseh registriranih podjetij v 

posamezni občini. Leta 2012 jih je bilo v Kopru 5.414, v Piranu 1.992, v Izoli 1.663. Na 

podlagi teh podatkov smo prepričani, da nam iskanje strank ne bo predstavljajo prevelikega 

problema. Fokusirali se bomo predvsem na pravne osebe, ki bodo želele obogatiti svojo 

prepoznavnost s promocijsko maskoto.  

 

Seveda je naše tržišče usmerjeno tudi na druge ljudi, ki bi želeli imeti specifično izdelano 

masko v času pusta, rojstnodnevnih zabav ali ob katerih drugih dogodkih. V prvih dveh letih 

od začetka poslovanja se bomo osredotočili na obalno regijo, čez čas bomo ponudbo razširili 

na dolenjsko, notranjsko in gorenjsko regijo ter preko meje – v Italijo in na Hrvaško 

(Statistični urad Republike Slovenije b. l.). 
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4.4.2 Strategije za ciljne tržne segmente 

Na podlagi tržne analize ocenjujemo, da lahko naročnike delimo na štiri segmente: 

- podjetja v obalno-kraški regiji,   

- podjetja, delujoča na tržaškem delu Italije,  

- podjetja, delujoča na severozahodu Hrvaške,  

- fizične osebe, željne originalnega in trajnega kostuma oz. maskote.  

Kot smo že omenili, ciljamo predvsem na podjetja, katerim bi pri promociji pomagali s 

strokovno izdelavo maskote. Pri tem ni pomembno, s katero dejavnostjo se podjetje ukvarja. 

Zavedamo se, da bodo naročniki največkrat naročili eno, maksimalno dve maskoti, zato bomo 

primorani neprenehoma iskati nove stranke. Naročniki, ki bodo pri nas naročili maskoto, bodo 

imeli na voljo storitve, kot so popravilo in vzdrževanje maskote. Na slovenski obali nimamo 

konkurence, najbližji konkurent je v Ljubljani. 

 

Analiza: Ocena tržnih potreb 

1. Podjetja v obalno-kraški regiji 

V Sloveniji imamo kljub gospodarski krizi veliko dobro delujočih podjetij. V teh kriznih 

časih so številna podjetja začela varčevati, in ni skrivnost, da sta bili oglaševanje in 

promocija dva izmed prvih ukrepov pri zmanjševanju stroškov. Mi bi trend 

prepoznavnosti spet prebudili z dostopnimi cenami in kvalitetnimi izdelki. Ocenjujemo, 

da bi vsako podjetje z maskoto postalo uspešnejše na račun svoje prepoznavnosti.  

 

2. Podjetja, delujoča na tržaškem delu Italije 

V Benetkah je pustni čas velik dogodek v Italiji, kjer se lepota ustvarjalnosti prenese v 

maskoto. Ker se karneval odvija nedaleč od našega primarnega trga, vidimo v času 

predpriprav pustnega rajanja priložnost zadovoljitve potreb prav v tem delu Italije. 

 

3. Podjetja, delujoča na severozahodu Hrvaške 

V Lovranu in Rijeki traja pustno rajanje cel teden. Še posebej prvi in zadnji pustni dan se 

vse vrti okoli mask. Prebivalci celo mesto okrasijo z lučkami v obliki mask. Ni skrivnost, 

da občine in vasi med seboj tekmujejo za najlepšo masko, ker pa je vasi toliko, traja 

predstavitev vseh ekipnih in posamičnih mask tudi po 12 ur na dan. Ker imamo lokacijo v 

Kopru, verjamemo, da nas priložnost čaka tudi na Hrvaškem, predvsem v predpustnih 

pripravah. 

 

4. Fizične osebe, željne originalnega in trajnega kostuma oz. maskote za lastne potrebe 

Maskota se izdeluje za vsakega naročnika posebej, zato nimamo zadržkov pri izbiri 

naročnika. Prav vsakdo, ki ima željo po maskoti oz. maski ali kostumu, lahko pride k nam 

in prisluhnili bomo željam.  
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Tržni trendi 

 

Ker je situacija na gospodarskem področju trenutno v nezavidljivem položaju, se zavedamo, 

da bomo morali delati z minimalnim dobičkom. Leta 2015 bi se naj, po napovedih 

ekonomistov,  že poznale prve pozitivne gospodarske spremembe, zato računamo, da se bodo 

sčasoma cene povišale. Ker se zavedamo, da moramo nenehno stremeti k razvoju in 

inovativnim rešitvam, že danes snujemo načrt za izdelavo maske iz biomase, narejene izrecno 

za posameznika, ki jo bo nosil.  

 

Predvidevamo, da bo to velik hit na slovenskem trgu, hkrati pa menimo, da nas bo popeljal 

izven meja po Evropi.  

 

Tržna rast 

 

Iz javno objavljenih letnih poročil na strani AJPES za leto 2012 in lastnih ocen predvidevamo, 

da bomo letno zaslužili cca. od 150.000 EUR do maksimalno 500.000 EUR. Sčasoma, ko si 

podjetja opomorejo od gospodarske krize, verjamemo, da bomo imeli več prometa, saj bodo 

promocije spet na prioritetnem seznamu organizacij (AJPES 2002). 

 

4.4.3 Analiza panoge in konkurence 

Za podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo mask in maskot, je značilna domišljija brez meja. 

Tukaj sta inovativnost in fantazija na prvem mestu, če želimo uspešno voditi podjetje. Na 

podlagi tega je naše podjetje začelo s poslovanjem z več zaposlenimi, saj že star slovenski 

pregovor pravi »več glav, več ve«. S skupnimi idejami in dopolnitvami bomo zadovoljili še 

najbolj zahtevnega naročnika.  

 

Distribucija v tej panogi je pomembna, saj zaloge niso velike, ampak se sproti naroča blago, 

ki ga potrebujemo za posamezno naročilo.  

 

Podjetja v tej panogi si poleg ustvarjalnosti konkurirajo tudi s cenami. Mi bomo  strankam 

poleg ugodnih cen ponudili tudi visoko kakovostne izdelke, ki bodo s pravim vzdrževanjem 

uporabni tudi po več 10 let.  

 

Raziskovali smo letni promet podjetij, ki se ukvarjajo z izdelavo maskot. Nekatera podjetja, ki 

imajo izdelano spletno stran, žal nismo našli na spletni strani AJPES, nekatera podjetja tudi ne 

obstajajo več. Za podjetja, katerih podatki so bili znani za pretekla leta, smo ugotovili, da se 

letni prihodki gibajo med 150.000 in 800.000 EUR. Ta podatek je pomemben predvsem zato, 

ker nam pove, da se z voljo in trudom da doseči vse, kljub okoliškim neljubim dejavnikom. 

Zavedamo se tudi tega, da konkurenca deluje hkrati na različnih področjih, kar ne predstavlja 
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nujno prednosti podjetja – smo namreč mnenja, da bo naša jedrnata ekipa optimalno 

razporejena na delovna mesta in s specializirano panogo izdelovanja maskot veliko boljša od 

konkurence, saj bomo vse moči usmerili samo v to dejavnost. 

 

Značilnosti panoge /kupci, dobavitelji, substituti, konkurenti/ 

 

Podjetje se po naši sekundarni raziskavi uvršča v oligopolno konkurenčno panogo. Ključni 

udeleženci poslovnega procesa v tej panogi so dobavitelji tekstila, umetne mase ipd., 

dobavitelji pisarniškega materiala in drugega drobnega inventarja, ki se uporablja pri izdelavi 

maskot. Pomemben udeleženec poslovnega procesa je tudi naročnik, ki ima s svojo virtualno 

izoblikovano maskoto ključno vlogo pri načrtovanju maskote. Pri poslovnem procesu je 

udeležen tudi dobro usklajen izvajalski tim – šivilje, krojači, strojna tehnika in inovator.  

 

Za naše dobavitelje je značilno, da ponujajo dobavo »just-in-time«, zaradi našega razmeroma 

majhnega skladišča ter različnih potreb naročnikov. Pri dobaviteljih po navadi naročujemo 

majhne količine materiala, toliko da izdelamo maskoto, razen če gre za večje ali serijsko 

naročilo. 

 

Razvoj tehnologije je pri nas zelo pomemben – s tem se ukvarjajo naši strokovni delavci. V 

bližnji prihodnosti nameravamo začeti z izdelavo maskot in mask, ki se prilegajo telesu 

posameznika, »kot koža«. Maska bo narejena po meri enega človeka, zato bo malenkost 

dražja, vendar lahka za vzdrževanje. Da bomo do teh maskot in mask prišli, razvija naša 

strokovna ekipa dva stroja, ki bosta umetno maso naredila ter posušila, ne da bi spremenila 

obliko odtisa človeškega telesa.  

 

Gospodarske razmere vplivajo na panogo, in sicer z vidika promocij in oglaševanja. Podjetja 

dajejo v teh kriznih časih prednost drugim aktivnostim v podjetju, zato se je delo v naši 

panogi nekoliko zmanjšalo, ampak optimistično zremo v prihodnost, saj verjamemo, da se bo 

stanje slej ko prej izboljšalo tudi v Sloveniji. 

 

Javnost, ki jo v našem podjetju predstavljajo predvsem druga podjetja z različnimi panogami, 

ocenjuje našo panogo izdelave maskot kot dobrodošlo, saj je konkurenca dandanes izjemno 

velika, in brez pospeševanja prodaje, promocije ipd. podjetja propadejo, ker ljudje ne vedo za 

njihov obstoj. V svetu prepoznavnosti ima naše podjetje veliko vlogo. 

 

Dejavniki, ki neposredno ali posredno vplivajo na kakovostno izdelovanje maskot, so: 

dobavitelji, konkurenčna podjetja, inovativnost in naročniki. 
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Delovanje distribucije 

 

Kupci oziroma naročniki bodo najlažje prišli do proizvoda, če bodo osebno prišli na našo 

lokacijo ter skupaj z zaposlenimi prenesli idejo na papir. Sčasoma bomo naredili spletno stran, 

na kateri bo omogočen program, s katerim si bodo lahko stranke od doma same skicirale 

maskoto oziroma masko ter nam jo po e-pošti poslale, da jim bomo lahko odgovorili s 

predračunom in po potrditvi naročila s strani naročnika tudi začeli z izdelavo. 

 

Prodaja bo potekala osebno – od podjetja do podjetja bo tržnik predstavljal naše storitve ter 

pridobival naročnike. Naredili bomo tudi reklamne letake ter jih po pošti razpošiljali po 

podjetjih, za druge ljudi pa bomo naredili jumbo plakate ter jih postavili na različne oglasne 

deske v času pred pustovanjem ter majhne reklamne letake, ki jih bomo, zaenkrat samo na 

obalni regiji, poslali vsem potencialnim naročnikom. 

 

Konkurenca in nakupne navade 

 

Naročniki izbirajo med različnimi ponudniki, predvsem po kvaliteti in hitrosti izdelave 

maskote. Menimo, da cena tukaj ni bistvenega pomena, saj so si cene med konkurenti dokaj 

blizu.  

 

Bistvo je, da strankino idejo oplemenitiš ter presežeš njena pričakovanja. Prav na to se bo 

osredotočalo naše podjetje. Večina naših konkurentov poleg izdelave maskot nudi  izdelavo 

igrač, tekstilnih izdelkov, animacijske storitve itd., ki so lahko za nas prednost, saj posvečajo 

svojo pozornost različnim trgom in s tem različnim aktivnostim. Naše podjetje bo v osnovi 

izdelovalo maskote, tako da bomo pri naročniku presegli njegova pričakovanja.  

 

Glavni tekmeci in ključni dejavniki uspeha 

 

Naši glavni konkurenti v Sloveniji so podjetja: Čuri muri, d. o. o.; Zabava za otroke, Tomaž 

Winter, s. p.; Tim-art, d. o. o. in Promo.fil, d. o. o. Ključni dejavniki uspeha, ki smo jih odkrili 

pri teh podjetjih, so: 

– večdejavnostne organizacije (ponudba in izdelava igrač, maskot, lutk, kostumov), 

– majhna in fleksibilna podjetja, 

– inovativne ideje in 

– večjezično urejene spletne strani podjetij. 

(Čuri muri b. l.; Zabavazaotroke.si 2009; Tim-art 2012; Promo.fil b. l.;).  
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Drugi dejavniki, ki vplivajo na to panogo 

 

Zelo pomemben dejavnik je ekonomski položaj podjetij, ki se trenutno borijo z gospodarsko 

krizo in krčijo stroške na vseh področjih. Če se kriza v roku dveh let ne bo ustavila, lahko 

pusti usodni pečat na delovanje našega podjetja. Na našo panogo vplivajo tudi druga podjetja, 

ki se ukvarjajo s promocijskimi aktivnostmi in predstavljajo konkurenco. To so televizijske in 

radijske hiše, tiskarne, ki tiskajo razne letake, reklamne oglase, časopisne hiše itd.  

 

4.5 Strategija in izvedba vstopa na trg 

Pomembno je, da ima podjetje na voljo več strategij za dosego zadanega cilja. V tem 

podpoglavju so poleg strategij na različnih področjih opisane tudi strateške povezave ter 

terminski načrt zagona podjetja po ustanovitvi ter z njim povezani stroški. 

 

4.5.1 Strategija 

Podjetje se bo v celoti osredotočalo na naročnike in njihove potrebe ter želje, saj je od 

njihovega zadovoljstva odvisna kvaliteta našega dela. Zavedamo se, da  naročnikom ni dovolj 

le dobro narejen končni izdelek temveč tudi pristop podjetja in vseh zaposlenih, s katerimi bo 

prišel naročnik v stik. Za razliko od drugih konkurentov nameravamo začeti z izdelovanjem 

maskot iz biomase, narejenih po meri posameznika. Cenovne konkurence ne bomo dajali v 

ospredje, držali se bomo že določenih cen konkurentov, z dobavitelji pa bomo skušali 

sodelovati  na dolgi rok, tako da bomo lahko sčasoma dosegli tudi kakšno posebno ugodnost 

pri dobavi in s tem posledično omogočili nižanje lastnih cen.  

 

Konkurenčna prednost 

 

Svojo konkurenčno prednost vidimo v inovativni ponudbi maskot iz biomase, ki je v Sloveniji 

trenutno še nismo zaznali. Zaenkrat se samo načrtuje in raziskuje na tem projektu, vendar 

upamo, da bo v roku največ dveh let izdelek razvit za prodajo na trgu.  

 

Prav tako je prednost lokacija, kjer se nahajamo. Primorska regija trenutno nima 

registriranega podjetja, ki bi se ukvarjalo z izdelavo maskot. Konkurenčna podjetja se 

nahajajo predvsem v okolici Ljubljane in Celja.  

 

Prednost prav tako vidimo v tem, da se bo novonastalo podjetje v prvi fazi ukvarjalo samo z 

izdelavo maskot, kar pomeni, da bo ves kolektiv svoj trud namenil izključno tej dejavnosti.  
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4.5.2 Trženjska strategija 

Pozicioniranje 

Razlikujemo štiri vrste odjemalce naše ponudbe, za katere bomo ponujali iste storitve in 

produkte, saj bodo produkti vselej narejeni po želji naročnika, ne glede na to, ali je naročnik 

pravna ali fizična oseba, oziroma, ali prihaja iz tržaškega dela Italije, hrvaške strani ali iz 

obalno-kraškega dela v Sloveniji.  

 

Razlika bo morda ob koncu zimskih dni, ko bodo potekale priprave na pustovanje. Vemo, da 

je v Sloveniji največje pustno rajanje na Štajerskem, zato se bomo v tem času posvetili 

predvsem sosedom na italijanski in hrvaški strani, kjer prav tako potekata velika pustna 

karnevala v Rijeki in Benetkah. 

 

Želimo si, da bi si vsi naročniki zapomnili podjetje predvsem po kakovostno narejenem in 

praktičnem izdelku, enostavnem za uporabo ter vzdrževanje. Zavedamo se, da »dober glas 

seže v deveto vas«, zato bo zadovoljstvo naših strank na prvem mestu. 

 

Cenovna strategija 

Ceno maskote bomo določali po naslednjih kriterijih: velikost, poraba materiala, 

kompliciranost izdelave, dodatki, napisi, logotipi itd. Cene med seboj zelo variirajo, zato je 

nemogoče imeti trdno določen cenik.  

 

Najnižja cena maskote bo po naših ocenah 500,00 EUR, najvišja pa 1.200,00 EUR z DDV-

jem in pribitki. Pribitek bo na maskoto znašal 20 %. Iz tega je razvidno, da bo povprečna cena 

maskote cca. 850,00 EUR, skupaj z vsemi davki in pribitki. 

 

Če je maskota v našem podjetju že bila narejena, bo naročnik deležen popusta, saj nam bo 

začetno delo s skicami prihranjeno. 

 

Za takšne cene smo se odločili glede na konkurenco. Ker na spletnih straneh in v svojih 

poslovalnicah nimajo določenega fiksnega cenika, smo preko e-pošte izvedeli, da delata 

podjetji Maskote.si in Čuri muri na podlagi predračunov, se pravi, da naročniku za vsako 

maskoto posebej določita ceno glede na porabljen material, zahtevnost izdelave itd., cene pa 

variirajo v enakem obsegu kot bodo varirale pri nas, se pravi od 500,00 pa do nekje 1.200,00 

EUR.  
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Promocijska strategija 

 

Naša promocijska strategija bo namenjena predvsem drugim podjetjem na trgu (B2B). Izdelali 

bomo letake, na katerih bodo zapisane bistvene informacije, ki bi jih naročnik želel vedeti 

pred odločitvijo za izdelavo maskote. V času pustovanja oz. verjetno že kakšen mesec ali dva 

prej, bomo preko radia oglaševali podjetje, tako da bodo lahko za nas slišale tudi fizične 

osebe. Dva izmed družbenikov bosta tržila naše podjetje tudi z osebno prodajo pri drugih 

podjetjih. Za promocijo predvidevamo cca. 18.000 EUR stroškov v prvih 5. letih. Izdelali 

bomo tudi svojo spletno stran, kjer bodo informacije vsem potencialnim naročnikom dostopne 

24 ur na dan. 

 

Programi trženja 

 

V trženju bomo izvajali različne aktivnosti in z njimi skušali doseči velik učinek 

prepoznavnosti podjetja in prodaje maskot s čim nižjimi stroški. Poleg spletne strani, letakov 

in radijskih oglasov se bomo posluževali tudi osebne prodaje, pri čemer  bomo stroške 

bistveno zmanjšali, saj jo bomo izvajali družbeniki sami. 

 

Preglednica 4: Ocena programa trženja v prvih dveh letih poslovanja  

Aktivnost Čas izvedbe Strošek (v EUR) Odgovorna oseba 

Spletna stran 

Postavitev oktobra 

(tedensko 

posodabljanje 

naprej) 

500,00  
Vodja trženja in 

marketinga 

Deljenje letakov 

September, oktober 

in pozneje sproti, 

preko stika s 

potencialnimi 

naročniki 

 1.000,00  
Vodja trženja in 

marketinga 

Radijski oglasi 

Oktober, november, 

december, januar in 

februar  

2.000,00  
Vodja trženja in 

marketinga 

Osebna prodaja, 

stiki 
Od septembra dalje 

1.200,00 (plača 
družbenika)  

Vodja trženja in 
marketinga 

 

Program trženja bo sestavljen iz različnih aktivnosti. Obstoj podjetja in njegove dejavnosti 

bomo oglaševali preko spletne strani, letakov, ki jih bomo še posebej v prvih mesecih 

poslovanja delili po obalno-kraški regiji, ter radijskih oglasov na različnih radijskih 

frekvencah. Družbeniki bomo po dogovoru izmenično izvajali osebno prodajo pravnim 

osebam, s katerimi se bomo predhodno dogovorili o sestanku. Preglednica 4 prikazuje 

program trženja, skupaj s predvidenimi stroški, časom izvedbe ter odgovornimi osebami. 
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Distribucijska strategija 

 

Posluževali se bomo neposredne prodaje, brez vmesnih členov. S tem bomo pridobili vsi, 

naročnik nižjo ceno, mi pa zveste in zadovoljne odnose s strankami.  

 

Naročnik bo prišel v naše podjetje, kjer bo skupaj z zaposlenimi osnoval izdelek. Po 

njegovem soglasju s končno idejo, bodo zaposleni izdelali izdelek in ga skupaj z računom 

dostavili naročniku. Posrednikov tako ne bo.  

 

4.5.3 Prodajna strategija 

Ocenjujemo, da bomo po petih letih povečali ponudbo. Že zdaj delamo na tem, da bi uvedli 

novo vrsto maskot iz biomase, katerih v Sloveniji še ni, predvidevamo tudi, da bo projekt 

izpeljan do konca ter ponujen na trg čez dve leti. Cene bodo na ravni cen konkurenčnih 

podjetij. Podjetje bo delovalo vse leto. 

 

Preglednica 5: Ocena načrtovane prodaje 

Mesec/leto Število prodanih 
enot 

Povprečna cena 
enote (v EUR) 

Znesek prihodka (v 

EUR) 

Oktober 2014 10 850,00 8.500,00 

November 2014 13 850,00 11.050,00 

December 2014 13 850,00 11.050,00 

Januar 2015 9 850,00 7.650,00 

Februar 2015 14 850,00 11.900,00 

Marec 2015 16 850,00 13.600,00 

April 2015 15 850,00 12.750,00 

Maj 2015 20 850,00 17.000,00 

Junij 2015 18 850,00 15.300,00 

Julij 2015 10 850,00 8.500,00 

Avgust 2015 9 850,00 7.650,00 

September 2015 13 850,00 11.050,00 

Oktober 2015 18 850,00 15.300,00 

November 2015 22 850,00 18.700,00 

December 2015 25 850,00 21.250,00 

2016 250 850,00 212.500,00 

2017 300 850,00 255.000,00 

2018 350 850,00 297.500,00 

2019 400 850,00 340.000,00 

 

V preglednici 5 je prikazana ocena prihodkov od prodaje v novonastalem podjetju za zadnje 

tromesečje v prvem letu poslovanja in po mesecih za drugo leto poslovanja ter za prihodnja 4 

leta. Povprečna cena izdelka (maskote) bo 850,00 EUR. Računamo na to, da bodo prihodki iz 



 

27 
 

leta v leto višji, kar bo odraz tako popravljenega gospodarskega položaja v Sloveniji kot tudi 

uspešnosti na domačem in tujih trgih. 

 

4.5.4 Strateške povezave 

 

Strateške povezave bomo skušali vzpostaviti z večino naših dobaviteljev, saj bomo odnose 

gradili na zaupanju in resnosti. Kot strateške partnerje imamo v mislih predvsem dobavitelje 

tekstila, dobavitelje raznih polnil oblek (goba, perje itd.) ter sčasoma tudi dobavitelje 

biomase. Ker bomo imeli zelo majhne zaloge, bomo od naših dobaviteljev pričakovali dobavo 

»just-in-time«. Obstaja ideja, da bi se v prihodnosti povezali še z drugim/-i podjetji/-em, kjer 

bi z manjšimi stroški marketinga dosegli skupen interes, to je rast podjetij.  

 

4.5.5 Terminski načrt zagona podjetja po ustanovitvi (junij 2014)  

Preglednica 6: Prikaz terminskega načrta 

 

Vir: Vidic idr. 2008. 

Terminski načrt nam na preglednici jasno pokaže, katerih aktivnosti se moramo lotiti najprej, 

katere lahko izvajamo istočasno ter koliko časa bo trajala posamezna aktivnost. Pri nas se 

bodo aktivnosti začele odvijati z ogledom poslovnega prostora družbenikov, z nakupom 

opreme ter opremljanjem poslovnega prostora, z iskanjem dobaviteljev in prvih potencialnih 

strank, nadaljevale z iskanjem delavcev, nazadnje pa bomo začeli z delovanjem v novem 

podjetju ter intenzivno izvajati zastavljene marketinške strategije.  

 

Preglednica 7: Ocena stroškov, povezanih z izvedbo terminskega načrta  

Aktivnost Predvidena denarna sredstva (v EUR) 

Notranja oprema 5.536,64 

Iskanje in zaposlovanje delavcev 500,00 

Iskanje in sklepanje pogodb z dobavitelji 1.000,00 

Otvoritev podjetja in zagon 500,00 

Marketinške aktivnosti 6.000,00 

Skupaj: 13.536,64 

 

J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

1 Ogled poslovnega prostora družbenikov ter potrditev z njihove strani 1.6.2014 1.6.2014 1 dan

2 Nakup opreme ter opremljanje poslovnega prostora 2.6.2014 30.6.2014 28 dni

3 Iskanje dobaviteljev in sklepanje pogodb o sodelovanju 2.6.2014 30.8.2014 3 meseci

4 Iskanje in zaposlovanje delavcev 1.8.2014 30.9.2014 2 meseca

5 Iskanje prvih možnih strank 1.6.2014 30.9.2014 4 meseci

6 Otvoritev podjetja in pričetek delovanja 1.10.2014 - -

7 Izvajanje marketinških dejavnosti 1.10.2014 31.12.2015 2 meseca

2014 2015
Št. Aktivnost Začetek Konec Trajanje
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Stroški, ki bodo nastali z izvedbo terminskega načrta, bi znašali 13.536,64 EUR. Stroške 

zajemajo materialne stvari in aktivnosti na posameznih projektih, ki so podrobneje opredeljeni 

v preglednici 7. 

 

4.6 Management 

Optimalno sestavljena ekipa zaposlenih je največja prednost vsakega podjetja.  Podpoglavje 

predstavlja  funkcijsko strukturo, naloge vsakega člana uprave, vrzeli, ki se lahko pojavijo v 

managerski ekipi ter načrt osebja skupaj s predvidenimi stroški plač in dela. 

4.6.1 Organizacijska struktura 2014/2015 

Slika 5 prikazuje funkcijsko organizacijsko strukturo, iz katere je razvidno, da bodo v podjetju 

trije ločeni oddelki – proizvodni oddelek, trženjski in marketinški oddelek ter oddelek nabave 

in prodaje. Računovodske storitve prepuščamo zunanjim izvajalcem. 

Slika 5: Prikaz funkcijske organizacijske strukture za leto 2014/2015 

V podjetju smo štirje družbeniki z različno vloženimi deleži, ki delujemo v upravi podjetja. 

Med seboj se sproti dogovarjamo, kdo bo delal na posameznem projektu, in si med seboj 

pomagamo. V podjetju je zaposlenih še nekaj ljudi s specifičnim znanjem in sposobnostmi, in 

sicer pet šivilj in krojačev, en tržnik, en risar, dva informatika, en strojnik in dva inovativna 

raziskovalca, ki delata na novih projektih maskot z umetnimi materiali, v sodelovanju s 

strojnim tehnikom.  

 

4.6.2 Managerska ekipa 

Managerska ekipa sestavlja upravo podjetja. V upravi smo štirje družbeniki, ki smo v podjetje 

vložili različno vrednost sredstev. Na začetku poslovanja ne bomo imeli točno določenih 

nalog, saj bomo vsi delali vse in si med seboj pomagali. Sčasoma se bomo dogovorili, kdo bo 

vodja katerega oddelka, glede na sposobnosti, znanje in dobljene izkušnje posameznika v tem 

podjetju.  
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Direktorica podjetja, Lucija Mikoletič, ki ima 50 %  (največji) delež v podjetju, bo skrbela 

predvsem za celotno delovanje podjetja. To pomeni, da bo urejala kadrovske, organizacijske, 

logistične in nadzorne zadeve.  

 

Drugi trije družbeniki se bodo sčasoma specializirali vsak na svojem področju in prevzeli 

naloge – nabavna in prodajna funkcija, proizvodnja funkcija in trženjska funkcija.  

 

Pri nabavni in prodajni funkciji bo pomembno predvsem sprotno nadzorovanje materiala in 

vzdrževanje dobrih odnosov z dobavitelji. 

 

Pri proizvodni funkciji bo zelo pomembno poznavanje posameznikovih delovnih zmogljivosti 

ter znanj, da bodo delavci pravilno in optimalno razporejeni na svoja delovna mesta. Vodja 

proizvodnje bo moral poskrbeti, da bodo izdelki kvalitetni in pravočasno narejeni. 

 

Pri trženjski funkciji bo pomembno narediti pravo marketinško strategijo, ki bo zanimiva za 

dosedanje naročnike ter za privabljanje novih. 

 

4.6.3 Vrzeli v managerski ekipi in svetovalci 

Vrzel v managerski ekipi vidimo v tem, da je managerska ekipa mlada in še dokaj neizkušena. 

Vendar se zavedamo, da je to lahko tudi prednost, saj so odločnost, motiviranost, volja ter 

skupinsko delo močni atributi managerske ekipe. Vsak član uprave prihaja v podjetje z 

različnim teoretičnim in praktičnim znanjem, tako da verjamemo, da nam bo s skupnim 

znanjem uspelo podjetje peljati v pravo in uspešno smer. V primeru nepredvidenih težav, se 

bomo odločali vsi štirje družbeniki skupaj; če pride do situacije, v kateri sporazuma ne bomo 

dosegli, je zadnja beseda od družbenika z največjim vloženim deležem v podjetju (Lucija 

Mikoletič). 

 

Z gotovostjo lahko povemo, da bomo računovodstvo prepustili drugemu podjetju, saj nihče 

izmed družbenikov nima predznanja s tega področja, res pa je, da je to tudi cenejša možnost, 

kot če bi računovodske storitve vodili sami. 

 

4.6.4 Načrt osebja 

V podjetju imamo zaposlenih 16 delavcev. Bolj podroben seznam zaposlenih je prikazan v 

preglednici 8. Za šivilje, krojače in strojnika bo zadolžen vodja proizvodnje; vodja trženja in 

marketinga bo zadolžen za organizacijo in nadzor dela pri tržniku; vodja nabave in prodaje bo 

nenehno sodeloval in organiziral delo z risarjem in informatikoma; direktorica oz. vodja 

splošne organizacije in logistike v podjetju pa bo zadolžena za delo na novih inovativnih 

izdelkih, skupaj z zaposlenima raziskovalcema.  
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Preglednica 8: Prikaz načrta osebja, z nagrajevanjem v prvih dveh letih 

 

Vir: Računovodja.com b. l. a, Računovodja.com b. l. b. 

Nagrajevanje bo potekalo ob koncu vsakega leta, na način, da bomo vsi v podjetju nagrajeni 

sorazmerno z mesečno bruto plačo na zaposlenega. Stremimo k temu, da v  podjetju delujemo 

kot ekipa, saj nam lahko le tako uspe postati uspešen in vodilen člen v tej panogi, zato je prav, 

da smo ob zaključku uspešnega leta nagrajeni prav vsi. Vrednost nagrade bodo pred 

zaključkom vsakega leta, po jasni razvidnosti prihodkov in odhodkov, določili družbeniki. 

 

Preglednica 9: Prikaz stroškov plač in drugih stroškov dela po letih 

Mesec/Leto Plače in drugi stroški dela (v EUR) 

1. 10. 2014 − 31. 12. 2015 131.032,92  

2016 125.000,00  

2017 127.000,00  

2018 128.000,00  

2019 130.000,00  

 

V zgornji preglednici 9 so razvidni predvideni stroški plač ter stroški dela po letih. 

Predvidevamo, da jih bomo skušali v prihodnje zmanjšati z ustalitvijo delovnega procesa in 

delovnega tima, vendar se zavedamo, da bodo omenjeni stroški v roku petih let ponovno 

začeli naraščati s širjenjem našega podjetja na preostali del Slovenije in izven njenih meja. 

 

Stroškov materiala nismo posebej izpostavljali, saj bo material kril naročnik sam, in sicer v 

obliki avansa. Strošek materiala, ki ga bomo uporabljali pri izdelavi maskot, bo od naročnika 

do naročnika različen. 

 

4.7 Finančni načrt 

Finančni načrt obsega opredelitev pomembnih predpostavk, ki jih podjetnik določi pri pisanju 

poslovnega načrta. Obsega tudi oceno izkaza uspeha, oceno izkaza denarnega toka, oceno 

bilance stanja, analizo poslovnega tveganja ter strategijo žetve, ki skupaj podajo vrednost 

Redna zaposlitev Podjemna pogodba s.p. (v EUR) (v EUR)

Družbenik 4 1200,00 18000,00 72000,00

Šivilja 1 800,00 12000,00 12000,00

Šivilja 4 201,57 (neto 150,00) 3023,55 12094,20

Strojnik 1 403,14 (neto 300,00) 6047,10 6047,10

Tržnik 1 537,52 (neto 400,00) 8062,80 8062,80

Risar 1 225,00 3375,00 3375,00

Informatik 2 403,14 (neto 300,00) 6047,10 12094,20

Raziskovalec 2 382,83 (neto 350,00) 2679,81 5359,62

Skupaj 16 2000,00 1.928,20 (neto 1.500,00 225,00 59235,36 131032,92

Osebje
Bruto plača posameznika od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2015 Bruto plača vseh zaposlenih 

(v EUR)Število ljudi
Bruto plača posameznika na mesec
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poslovnemu načrtu, da se podjetnik lažje odloči ali bo poslovno idejo realiziral ali jo bo raje 

opustil. 

4.7.1 Pomembne predpostavke 

Predpostavke, ki nam bodo pomagale pri nadzoru tekočega poslovanja ter pri nadzoru 

doseganja zastavljenih ciljev, so naslednje: 

1. Presežek denarnih sredstev bomo po potrebi selektivno posojali po 13 % obrestni meri. 

2. Od kapitala, vloženega v deleže, pričakujemo najmanj 7 % letni donos. 

3. Obveznosti do dobaviteljev bomo skušali poravnati takoj oz. najkasneje v roku dveh 

mesecev. 

4. Večina naročnikov nam bo plačevala storitve takoj, saj jim bo tako zraven pripadal še 3 % 

gotovinski popust, lahko pa se dogovorimo tudi za plačilo na obroke (2–5 obrokov). 

5. Zaloge bodo pri nas minimalne, saj se bo vsako naročilo spreminjalo glede na izbran 

material in ostale dodatke. 

6. Uporabljali bomo 20 % stopnjo amortizacije, saj se naša delovna sredstva obrabijo v cca. 

petih letih. 

 

Stremimo k resnemu in discipliniranemu poslovanju, zato da nas bodo dobavitelji in naročniki 

videli v zanesljivi luči. Na podlagi tega, kar bomo dali, bomo seveda isto pričakovali z druge 

strani, zato bomo želeli dolgove poravnati čimprej, terjatve pa ravno tako terjati ob 

dogovorjenem roku. 

 

4.7.2 Ocena izkaza uspeha 

Ocena načrta izkaza uspeha vseh prihodkov in odhodkov je prikazana v preglednici 10. 

Vsebuje podatke za prvih šest let poslovanja – od 1. 10. 2014 pa do 31. 12. 2019.   

 

Preglednica 10: Ocena izkaza uspeha 

 

 

IZKAZ USPEHA od 1.10.2014 Od 1.10. do 31.12.2014 1.LETO (2015) 2. LETO (2016) 3. LETO (2017) 4. LETO (2018) 5. LETO (2019)

(v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR)

PRIHODKI SKUPAJ 38.250,00 153.000,00 212.500,00 255.000,00 297.500,00 340.000,00

Prihodki od poslovanja 38.250,00 153.000,00 212.500,00 255.000,00 297.500,00 340.000,00

ODHODKI SKUPAJ 38.046,58 152.186,34 199.750,00 212.600,00 224.750,00 237.800,00

Stroški materiala 8.400,00 33.600,00 56.750,00 68.100,00 79.450,00 90.800,00

Plače in drugi stroški dela 26.206,58 104.826,34 125.000,00 127.000,00 128.000,00 130.000,00

Amortizacija 160,00 640,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Drugi stroški poslovanja (pisarniški material) 200,00 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Reklama 700,00 2.800,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00

Potni stroški 740,00 2.960,00 4.000,00 4.000,00 4.100,00 4.300,00

Vzdrževanje, ogrevanje, energija itd. 800,00 3.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Zavarovanja 200,00 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Stroški telefona. in poštnin, prisp. za stavb. zemlj., drugo 240,00 960,00 1.200,00 1.200,00 1.400,00 1.400,00

Računovodske, odvetniške in podobne storitve 200,00 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Izobraževanje 0,00 0,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00

Drugo (nepredvideni stroški) 200,00 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

DOBIČEK PRED OBDAVČENJEM 203,42 813,66 12.750,00 42.400,00 72.750,00 102.200,00

DAVEK OD DOBIČKA (25 %) 50,85 203,42 3.187,50 10.600,00 18.187,50 25.550,00

DOBIČEK / IZGUBA 152,56 610,25 9.562,50 31.800,00 54.562,50 76.650,00
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Pričakovani prihodki bodo v prvih petih letih samo od poslovanja, odhodke pa bodo 

sestavljali: stroški materiala, plače in drugi stroški dela, amortizacija, drugi stroški poslovanja 

(npr. pisarniški material), reklame, potni stroški, vzdrževanje, ogrevanje, energija, 

zavarovanja, stroški telefona in poštnin, stroški prispevkov za stavbno zemljišče, 

računovodske in odvetniške storitve, izobraževanja ter drugi nepredvideni stroški. Dobiček 

nameravamo doseči že v prvem delovnem tromesečju leta 2014, v prihodnje pa se bo 

pozitiven finančni izid še povečeval.  

 

4.7.3 Ocena izkaza denarnega toka 

Slika 6 prikazuje oceno gotovinskega salda za leto 2015. 

 

 

Slika 6: Ocena gotovinskega salda za leto 2015 

   Vir: Vidic idr. 2008, 94. 

Panoga izdelave maskot pomembno vpliva na gotovinski saldo čez leto, in sicer pri večini 

podjetij v Sloveniji. Od marca do junija pričakujemo večje število naročil, saj se bodo 

podjetja že začela pripravljati na praznično vzdušje ob koncu koledarskega leta. Prav tako 

pričakujemo večje število naročil v obdobju od oktobra do decembra, ko se bodo pravne in 

fizične osebe pripravljale na pustno rajanje v prihodnjem letu. Ker se zavedamo, da bodo med 

letom tudi meseci, ko ne bo veliko naročil, bomo s financami ravnali preudarno, da bomo 

pokrivali stroške čez vse leto. 
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4.7.4 Ocena bilance stanja 

Preglednica 11 prikazuje oceno bilance stanja za prvih pet let poslovanja, in sicer od 1. 1. 

2015 pa vse do 31. 12. 2019. 

 

Preglednica 11: Ocena bilance stanja 

 

 

Začetni osnovni kapital znaša 120.000,00 EUR. Po letu 2017 pričakujemo visok pozitiven 

izid, zato nameravamo podjetje še dokapitalizirati. Iz leta v leto se bo povečevala tudi 

vrednost zalog, dolgoročnih in kratkoročnih terjatev ter vrednost denarnih sredstev. 

Pričakujemo tudi, da se bodo z leti višale vrednosti dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti iz 

financiranja in poslovanja ter vrednosti pasivnih časovnih razmejitev. 

 

4.7.5 Analiza poslovnega tveganja 

V prvih dveh letih poslovanja se lahko razvijejo različni scenariji, ki bi lahko ogrozili obstoj 

našega podjetja na slovenskem trgu. Da bi se temu izognili, smo v spodnji preglednici našteli 

morebitna poslovna tveganja, ki se lahko razvijejo, posledice, ki bi jih povzročilo posamezno 

tveganje pri našem poslovanju, ter možne reakcije, ki bi jih izvajali, da bi preprečili oziroma 

pravočasno ustavili negativen scenarij. 

  

2015 (v EUR) 2016 (v EUR) 2017 (v EUR) 2018 (v EUR) 2019 (v EUR)

Sredstva 209.536,64 212.500,00 255.000,00 297.500,00 340.000,00

Stalna sredstva 197.536,64 197.536,00 197.536,64 197.536,64 197.536,64

Neopredmetena dolgoročna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opredmetena osnovna sredstva 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Zemljišče 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Zgradba 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Oprema 5.536,64 5.536,00 5.536,64 5.536,64 5.536,64

Dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gibljiva sredstva 12.000,00 14.964,00 57.463,36 99.963,36 142.463,36

Zaloge 6.300,00 8.000,00 18.000,00 30.000,00 32.963,36

Dolgoročne terjatve 0,00 0,00 20.000,00 33.963,36 50.000,00

Kratkoročne terjatve 4.500,00 5.764,00 16.463,36 32.000,00 54.500,00

Kratkoročne finančne naložbe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Denarna sredstva 1.200,00 1.200,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00

Aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obveznosti do virov sredstev 209.536,64 212.500,00 211.736,64 297.500,00 340.000,00

Kapital 120.000,00 120.000,00 120.000,00 130.000,00 150.000,00

Osnovni kapital 120.000,00 120.000,00 120.000,00 130.000,00 150.000,00

Obveznosti 89.536,64 92.500,00 91.736,64 167.500,00 190.000,00

Dolgoročne obveznosti iz financiranja in poslovanja 10.017,64 11.281,00 10.017,64 37.500,00 40.000,00

Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 67.819,00 69.519,00 70.019,00 115.000,00 130.000,00

Pasivne časovne razmejitve 11.700,00 11.700,00 11.700,00 15.000,00 20.000,00
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Preglednica 12: Poslovna tveganja v prvih dveh letih poslovanja podjetja 

Poslovno 

tveganje v 

prvih dveh 

letih 

poslovanja 

Posledica na naše 
podjetje 

Potencialna reakcija 

Strošek  
reakcije v 

EUR 

Nova 

konkurenca 

Podjetje ima morda 

zastarelo 

tehnologijo oz. 

»know-how«. 

Ponovno bomo začeli izvajati 
raziskave, pri katerih bomo 

ugotovili prednosti konkurentov ter 

se skušali nadgraditi, da jih 
prekosimo. 

Cca.  

200,00  

Kriza se 

nadaljuje 

Zmanjšanje 
prihodkov. 

Iskanje naročnikov izven 
slovenskih meja (na začetku prideta 
v poštev predvsem Italija in 
Hrvaška). 

Cca. 

2.000,00  

Slaba 

komunikacija 

oz. netimsko 

delovanje 

zaposlenih 

znotraj 

podjetja 

Če informacije niso 
popolne oz. če ne 
dosežejo vseh ljudi 
v »ekipi« podjetja, 
potem se to pozna 

na kakovosti 

izdelane maskote in 

posledično na 
(ne)zadovoljstvu 

naročnika. 

Od ustanovitve podjetja dalje se 

bomo trudili ustvariti v podjetju 

kulturo, ki bo temeljila na 

zaupanju, iskrenosti, spoštovanju, 
odgovornosti in zanesljivosti. Kdor 

tega ne bo zmogel sprejeti, bo 

moral delo poiskati drugje, mi pa 

bomo poiskali drugega delavca s 

prej naštetimi vrednotami. 

Cca.  

500,00  

Konkurenca 

zniža cene 

Odhod naročnikov 
h konkurenčnim 
podjetjem zaradi 

nižjih cen. 

Že od ustanovitve podjetja bomo 
intenzivno razvijali dva stroja, ki 

bosta slovenskemu trgu ponudila 

maskoto, ki v Sloveniji še ne 
obstaja – to nam bo prineslo 

neizpodbitno konkurenčno 
prednost. 

Cca. 

20.000,00  

Neplačevanje 
naročnikov 

Primanjkljaj 

prihodkov. 

Izvajanje ukrepov v tem vrstnem 

redu: opomin, še en opomin, nato 
izterjava preko sodišča, pri čemer 
bo moral naročnik kot krivec 
plačati tudi sodne stroške. 

Cca. 500,00  

 

Ker se zavedamo, da se situacija na trgu nenehno spreminja in da moramo biti vedno v stanju 

pripravljenosti, bomo ob vsakem prihodku dajali denar v rezerve, ki jih bomo pozneje lahko 

uporabili pri reševanju oziroma preprečevanju poslovnih tveganj.  
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4.7.6 Strategija žetve 

Ni skrivnost, da si želimo svojo dejavnost razširiti izven slovenskih meja. Po najboljših 

močeh bomo skušali prodirati z začetno dejavnostjo izdelave maskot na druga področja držav 

Evropske unije. 

 

Stremimo tudi k razvoju in širjenju podjetja na druge panoge, kot so animacija, oglaševalska 

agencija ipd. V mislih se nam poraja ideja o gostinstvu ali turizmu. V prvi fazi bomo ostali na 

začrtani poti, vedno v pripravljenosti za novimi tržnimi priložnostmi. 

 

Mogoče je tudi, da se bomo v prihodnosti podali na čisto nove trge ali odkrili čisto novo 

dejavnost, to obstoječo pa z zaposlenimi vred prodali najboljšemu ponudniku. 

 

Svojo »ladjo« bomo skušali krmiliti z lastnimi rokami, vendar je morje neskončno in nikdar 

ne vemo, kam nas bodo valovi odnesli.  
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5 SKLEP 

Zaključna naloga prikazuje poslovni načrt za novoustanovljeno proizvodno podjetje, ki je 

specializirano za izdelavo maskot. Podjetje ima sedež v centru Kopra. Sprva bo skušalo 

pridobiti tržni delež na slovenskem področju, predvsem v obalno-kraški regiji, kjer 

konkurence še nima, pozneje bo širilo svoj vpliv še na druge konce Slovenije ter izven meja – 

v tržaški del Italije ter severozahodni del Hrvaške.  

 

Dandanes se morajo podjetja za svoj obstoj na trgu truditi ne samo s kvalitetnim delom, 

ampak tudi s prepoznavnostjo svojih izdelkov, storitev in svojega obstoja na splošno, kajti 

konkurenca je ogromna, zato se morajo svojim potencialnim kupcem predstaviti na karseda 

izviren in prepričljiv način, da si jih bodo le-ti zapomnili. Ravno tukaj nastopi naše podjetje, 

ki bo za dobro ceno ponudilo drugim podjetjem in fizičnim osebam kvalitetno in inovativno 

maskoto, ki bo poskrbela za pozitiven vtis vseh naročnikovih potencialnih kupcev.  

 

Z raziskavo sekundarnih virov je bilo v zaključni nalogi ugotovljeno, da v Sloveniji ni veliko 

konkurenčnih podjetij, ki bi se ukvarjala z izdelavo maskot, in da imajo tista podjetja, ki že 

obstajajo, svojo dejavnost zelo razširjeno – poleg maskot izdelujejo še igrače, nudijo 

animacije in podobno. Naše podjetje bi se v tem razlikovalo od drugih, saj bi se ukvarjalo 

izključno z eno dejavnostjo, torej bi se pri svojem delu potrudili maksimalno in skušali 

presegati želje naročnikov. Ravno to je priložnost, ki jo vidimo v poslovnem svetu na 

slovenskem področju in za katero smo prepričani, da bi jo lahko pozneje širili tudi na druge 

evropske trge.  

 

Ustanovitev novega podjetja je smiselna in upravičena tudi v primeru dejanske realizacije 

vseh predvidenih predpostavk finančnih projekcij, kar je razvidno iz bilanc ter izkazov 

uspeha. 
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