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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava vlogo in pomen poslovnega načrta za nadaljnjo 

uspešnost poslovanja podjetja. Naloga v teoretičnem delu podaja teoretično ozadje s 

področja podjetništva, izdelave poslovnega načrta in e-poslovanja, v empiričnem delu 

pa konkreten poslovni načrt. V tem poglavju so opisane točke o razvoju in uresničitvi 

poslovne ideje, ki zajemajo poslanstvo, vizijo in cilje podjetja. V nadaljevanju je zajet 

načrt vzpostavitve spletne trgovine, analiza konkurence in trţna analiza, ki vključuje 

lastno raziskavo ter njen podroben pregled. Narejena je analiza panoge in konkurence s 

SPIN analizo. Zajete in opisane pa so tudi strategije poslovanja in finančni načrt 

podjetja. 

 

Ključne besede: poslovni načrt, podjetništvo, podjetnik, e-poslovanje, spletna trgovina 

 

SUMMARY 

Final project work deals with the role and importance of the business plan for the 

continued success of the company. The task of the theoretical work provides a 

theoretical background in the field of entrepreneurship, business plan and e-commerce. 

The empirical work is a concrete business plan. This chapter describes the point on 

development and realization of business idea, which include the mission, vision and 

objectives of the company. The following is a covered plan to establish an online store, 

a competition and market analysis, which includes its own investigation and detailed 

examination. The analysis of industry and competition is made with swot analysis. 

Covered and described are also business strategy and financial plan of the company. 

 

Key words: business plan, entrepreneurship, entrepreneur, e-commerce, online store 
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1  UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

V zaključni projektni nalogi bomo izdelali in predstavili poslovni načrt spletnega 

podjetja, ki se bo ukvarjalo s prodajo moškega spodnjega perila z moţnostjo 

kontinuiranega pošiljanja artiklov na dom nekajkrat letno. Poslovni načrt bo osnova za 

morebitno uresničitev poslovne ideje.  

Skozi poslovni načrt in strokovno literaturo, članke in vire, ki jih bomo pri tem 

uporabili, bi radi ugotovili upravičenost nastanka takega podjetja.  

Špilak (1999, 17) opredeljuje, da je: »Podjetništvo gibanje druţbe z gospodarskega 

vidika, katerega pojavna oblika je tekmovanje med ljudmi za pridobitev čim večje 

količine denarja.« 

Medtem ko Antončič (2002, 29) definira podjetnika kot: »Podjetnik je posameznik, 

ki prevzema tveganja in ustanovi nekaj novega.« 

Kdor se odloči za podjetniško pot, se posredno odloči tudi za poklicno odločitev. 

Tu se mora posameznik odločiti, ali bo v svoji poklicni karieri deloval kot navaden 

zaposleni v neki organizaciji ali kot podjetnik. Odločitev o tem temelji na osebni ravni, 

na katero vplivajo številni dejavniki. Ko se posameznik znajde v situaciji, ko nima 

druge moţnosti za preţivetje, je odločitev o tem enostavnejša. Do odločitve za 

podjetništvo lahko pride zaradi vplivov okolja v katerem deluje posameznik, 

nezaposlenosti, oddaljenosti primernih podjetij, kjer bi bila moţna zaposlitev, itd. V 

takem primeru lahko rečemo, da se posameznik odloči za podjetništvo zaradi nujnosti. 

To je bolj prisotno v revnejših drţavah in zaradi tega imajo te drţave visoko stopnjo 

vključevanja prebivalstva v podjetništvo. Kot drugo moţnost odločitve za podjetništvo 

pa predstavlja posameznik, ki sicer ima druge moţnosti zaposlitve in preţivetja, vendar 

se na lastni presoji stroškov odloči, katero pot bo izbral. Ali se bo podjetništvo izkazalo 

za boljšo moţnost kot so ostale, je odvisno od številnih dejavnikov, kot na primer 

podjetniški pogoji v določeni drţavi, kjer bi podjetnik ţelel delovati, poslovne 

priloţnosti v okolju, lastnih sposobnosti in strahom pred neuspehom podjetja, 

konkurenco na trgu, finančnim stanjem podjetnika, itd. Prvo skupino podjetnikov lahko 

označimo kot podjetnike zaradi nujnosti, druge pa kot podjetnike zaradi priloţnosti 

(Rebernik idr. 2008). 

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

pomembne zunanje in notranje elemente, vpletene v začetek novega posla. Pogosto gre 

za skupek delovnih načrtov, kot so trţenje, finance, proizvodnja in kadri. Poslovni načrt 

odgovarja na vprašanja: kje sem zdaj, kam grem, kako bom tja prišel. 

Poslovni načrt lahko berejo zaposleni, vlagatelji, bančniki, lastniki tveganega 

kapitala, dobavitelji, stranke, svetovalci in izvedenci. S tem ko načrt namenjamo 

določenim bralcem, pogosto učinkujemo na njegovo vsebino in temeljni pomen. Ker 
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vsaka izmed teh skupin bere načrt iz drugih razlogov, mora biti podjetnik pripravljen, da 

se dotakne vseh bistvenih vprašanj in problemov (Antončič idr. 2002). 

Po Štrancarjevi definiciji (2001) je spletna trgovina ali e-trgovina prodajno mesto 

kakršnega koli blaga ali storitev, ki obstoja v elektronski sprogramirani obliki na 

internetu.  

Razlogov, zakaj ima spletna trgovina veliko prednosti pred klasičnimi, je veliko. In 

kot vsaka prednost, ki jo določena stvar prinese na eni strani, se na drugi strani pojavijo 

tudi pomanjkljivosti. Oboje bodo podrobneje opisane v nadaljevanju. 

Navkljub napakam in neuspehom posameznih podjetij količina e-poslovanja 

narašča 15 - 25 % letno (SURS 2006). 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Ker je naš ţivljenjski tempo vedno hitrejši in ker smo ljudje vedno bolj zaposleni 

ter imamo tako posledično manj prostega časa, iz leta v leto narašča število spletnih 

prodajaln in število opravljenih nakupov preko raznih internetnih trgovin. 

Tako bomo ljudje vedno več kupovali na spletu, saj je tako nakupovanje poleg 

ostalih prednosti tudi ugodnejše in udobnejše tako za kupce, kot za prodajalce. 

V zadnjem desetletju, odkar lahko beleţimo strm vzpon internetnih prodajaln in 

uporabe interneta nasploh, so zdaj tudi spletni nakupi ţe veliko varnejši kot pred leti in 

ljudje postajajo vedno bolj zaupljivi do takega načina nakupovanja. Za nekatere je 

nakup preko interneta celo boljši kot nakup v trgovinah. 

Seveda se čisto vseh produktov in proizvodov ne da trţiti izključno preko internetne 

strani, zato smo se odločili, da napišemo poslovni načrt za trgovino, pri kateri bi bilo to 

mogoče in bi bila prodaja vezana samo na internetno stran.  

Naprej bomo izpostavili še en problem, s katerim se nekateri srečujejo, in rešitev 

zanj. Moški se v večini primerov precej razlikujemo od ţensk. Podobno se tudi vsi 

moški med seboj razlikujemo. Ampak nekatere stvari so nam dokaj skupne, kot na 

primer nakupovanje. To precejšnjemu številu moške populacije predstavlja precej 

nehvaleţno situacijo. Če bi sedaj rekli, da bomo pisali poslovni načrt, ki bi moškemu 

prihranil obisk trgovin in prodajaln z oblačili, bi bilo to gledano z realnega vidika 

skorajda nemogoče. Zato smo se odločili, da se osredotočimo na tisto vrsto, kjer ni 

specifičnih meril, in sicer v prodajo spodnjega perila. E-trgovina z moškim spodnjim 

perilom bi bila zasnovana z ozkim asortimanom izdelkov višje kakovosti in različnimi 

modeli nogavic, spodnjih hlač in spodnjih majic. Stranka bi te naročila preko interneta, 

in sicer lahko kot enkraten nakup, ali pa bi se odločila za kontinuiran postopek 

pošiljanja izbranih artiklov nekajkrat letno po pošti na dom.  

V anketi in njeni analizi, pri kateri bi dobili največ realnih informacij o 

potrošnikovih navadah, bi radi ugotovili, kakšen bi bil odziv bodočih potencialnih 

kupcev na takšno vrsto e-trgovine. Ugotoviti ţelimo, v kolikšni meri potrošniki sploh 
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ţelijo nakupovati spodnje perilo preko spleta in, ali bi se takih storitev posluţevali. 

Ugotoviti ţelimo tudi, koliko so potrošniki pripravljeni odšteti za nakup posameznega 

artikla, kajti v trgovini bi ponujali nekoliko višji cenovni razred, kar bi posledično 

prineslo tudi nekoliko višje cene artiklov. Z vprašanji kot so kvaliteta blaga, poreklo 

izdelka, blagovna znamka, barva in materiali, bi radi dobili čimbolj realno sliko o ţeljah 

kupcev. Tako bi ponudbo izdelkov prilagodili glede na pridobljene podatke. 

Ker je v tujini take vrste poslovanje ţe praksa, ţelimo skozi zaključno projektno 

nalogo ugotoviti, ali bi imelo tako zamišljeno podjetje realno moţnost obstoja in 

prihodnost tudi v Sloveniji. Če bo odgovor pritrdilen, bi tak projekt lahko tudi 

realizirali. V primeru, da med pisanjem poslovnega načrta ugotovimo, da ima ideja 

malo moţnosti za razvoj in uspeh, pa bi zamisel opustili. 

V zaključni projektni nalogi bomo raziskali, v kolikšni meri se populacija v 

Sloveniji posluţuje uporabe interneta in nakupovanja preko spleta, saj sta ta dva 

podatka osnova za morebitno realizacijo poslovne ideje. Predstavili bomo prednosti in 

slabosti take vrste poslovanja pred ostalimi in potrošnike poskušali prepričati, da je, 

vključno z vsemi prednostmi, te vrste poslovanje zanje najbolj optimalno. 

Z izdelavo poslovnega načrta, ki bo hkrati tudi zaključna projektna naloga, bi radi 

potrdili svoje znanje, ki smo ga pridobili med študijem na fakulteti in med opravljanjem 

študijske prakse. Obenem pa je to tudi odlična priloţnost za pridobitev novih izkušenj in 

novega znanja, katerih ni nikoli preveč in katerega bomo v prihodnosti verjetno še 

potrebovali. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Zaključna projektna naloga bo sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in 

praktičnega. Za izdelavo teoretičnega dela bomo uporabili literaturo s področja 

podjetništva, izdelave poslovnih načrtov, e-poslovanja in nakupovanja preko spleta . 

V drugem delu pa bomo izdelali poslovni načrt, ki bo vseboval podrobno trţno 

raziskavo in SPIN analizo. Obdelali pa bomo tudi podatke statističnih uradov o 

potrošnikovih navadah, uporabi interneta in nakupovanja preko spleta. 

Podatke za trţno analizo bomo pridobili z anketami. Predvidevamo, da bomo v 

analizo vključili cca. 200 - 300 anket, katere bomo razdelili med moško populacijo, ki je 

tudi ciljna skupina, in starostno skupino med 20 in 65 let. Osredotočeni bomo na 

slovensko prebivalstvo. V anketah bomo poskušali ugotoviti kar največ informacij o 

ţeljah kupcev in njihovih navadah. Zbrane informacije in podatke bomo nato grafično 

predstavili v programu Excel.  

S SPIN analizo bomo obdelali vsa štiri področja ter iz njih poskušali pridobiti 

informacije, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjih odločitvah, s statističnimi podatki 

Statističnega urada Republike Slovenije pa bomo analizirali odstotek opravljenih 

nakupov preko spleta v Sloveniji ter ga primerjali z odstotkom drugod po svetu. 
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V raziskavi, ki jo bomo opravili z odgovori pridobljenimi z anketami, se bomo 

poskušali čim bolj pribliţati realnemu stanju, navadam in ţeljam potrošnikov. Na 

podlagi teh pa bomo opredmetili nadaljnji razvoj poslovne zamisli. 

Kot največjo oviro pri raziskavi bi opredelili ciljno skupino anketirancev, pri kateri 

nas najbolj omejuje nedostopnost podatkov. Spletna trgovina naj bi ponujala 

kontinuiran proces pošiljanja spodnjega perila na dom. Izdelki bi bili višje kakovosti in 

posledično bi bila višja tudi njihova cena. Naša ciljna skupina bodočih potencialnih 

kupcev je starejša od 20 let, kupci so uporabniki interneta z nekoliko višjimi dohodki. 

Predpostavljamo, da bi to lahko bili razni podjetniki, ki zaradi narave dela nimajo veliko 

časa za pohajkovanje po trgovinah, lahko pa tudi odvetniki, gospodarstveniki, politiki, 

skratka vsi, ki so kakorkoli povezani s pomanjkanjem časa in nekoliko višjimi prihodki. 

Ovira, ki jo tukaj izpostavljamo pa je v tem, da ravno takim skupinam ljudi ne moremo 

ponuditi ankete, saj z njimi nimamo neposrednih stikov. Nekaj jih sicer imamo, ampak 

bistveno premalo, da bi rezultat anket odraţal ravnovesno stanje njihovih potrošniških 

navad. Posledično bi to lahko bil tudi problem premajhnega vzorca anketirancev in tako 

ne bi dobili tistega povprečja, na katerega bi se lahko naslajali. Da pa bi bil ta problem 

čim manjši, bomo ankete razdelili med moško populacijo uporabnikov interneta nekje 

med 20 in 65 let, z nekoliko višjimi dohodki.  
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2 PODJETNIŠTVO 

2.1 Opredelitev pojmov podjetništvo in podjetnik 

2.1.1 Pojem podjetništvo 

Pri opredelitvi pojma podjetništvo lahko v strokovni literaturi zasledimo več 

različnih opredelitev, saj se mnenja med avtorji razlikujejo. 

Ena izmed definicij pravi: »podjetništvo je način premostitve vrzeli med znanostjo 

in trgom.« (Antončič idr. 2002) 

Podjetništvo pa je lahko tudi zgolj tekmovanje za dobiček oziroma denar, saj 

ţivimo v času, ko so sodobna gospodarstva predvsem blagovno denarna in je tudi denar 

sam po sebi dobrina. 

Doseganje ciljev podjetnikov je velikokrat teţavno, saj mnogi izmed njih nimajo 

ustreznih znanj, sposobnosti ali finančnih sredstev in tudi njihove poslovne zamisli so 

pogosto nerealne in potrebujejo precejšnje spremembe in dopolnitve, da bi jih lahko 

uspešno trţili. Ker posledično mladi podjetniki nimajo ustreznih znanj, lahko pride do 

situacije, ko ne vedo, kako navezati stike s poslovnimi partnerji, dobavitelji, bankami, 

distributerji, oglaševalskimi agencijami idr. Ne glede na vse teţave, ki pretijo, pa je 

podjetništvo še vedno eno izmed najbolj uspešnih metod za ustanavljanje novih podjetij 

in lansiranje novih proizvodov in storitev na trg. Podjetniške dejavnosti postavljajo 

ekonomske temelje in zagotavljajo delovna mesta na območju kjer ponavadi delujejo in 

s tem tudi pomembno vplivajo na gospodarstvo tega območja (Antončič idr. 2002). 

2.1.2 Pojem podjetnik 

Za pojem podjetnika najdemo med različnimi avtorji tudi različne opredelitve.  

Podjetniki so vlagatelji kapitala v podjetniške priloţnosti in podjetja ter poslovodje 

podjetij. To sta temeljna tipa podjetnikov. Vlagatelji kapitala so podjetniki, ki v podjetja 

vlagajo samo kapital, ter pričakujejo, da bodo z njim zasluţili več denarja, kot znašajo 

donosi manj tveganih oblik naloţb. Lahko so upravljalci podjetij, torej pristni podjetniki, 

ali zgolj rentniki, ki tvegajo, upravljanje podjetij pa prepuščajo drugim. Poslovodje podjetij 

pa so podjetniki, ki v podjetja vlagajo samo svoje sposobnosti, znanje in delo. To so 

preteţno izjemno sposobni in delovni ljudje z veliko znanja, ki ga kontinuirano obnavljajo, 

poglabljajo in dopolnjujejo. (Špilak 1999, 39) 

2.2 Zgodovina podjetništva  

Predstavljamo kratek pregled zgodovine podjetništva od trinajstega stoletja pa vse 

do danes: 

- Zgodnje obdobje, 13. stoletje – Marco Polo, trgovec iz Benetk.  
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- Srednji vek – duhovniki, vodje projektov s sredstvi drţavne vlade, niso 

prevzemali tveganja. 

- 17. stoletje – podjetnik, pogodbeni dogovor z vlado za izdelke ali storitve za 

določeno ceno – prevzem odgovornosti za dobiček ali izgubo. 

- 18. stoletje – pojav industrializacije po svetu – invencije, inovacije. 

- 19. in 20. stoletje – podjetnik organizira in vodi podjetje za doseganje lastnih 

ciljev in lastnega dobička. 

Tabela 2.1 Razvoj teorije podjetništva in izraza podjetnik 

Srednji 

vek 

Igralec ali oseba, ki je vodila projekte. 

17. stoletje 

 

1725 

 

1803 

1876 

 

 

1934 

 

1961 

 

1964 

1975 

 

1980 

 

1983 

1985 

Oseba, ki nosi tveganje dobička ali izgube pri pogodbi z nespremenljivo 

ceno, ki je sklenjena z vlado. 

Richard Cantillon – oseba, ki nosi tveganje, je različna od tiste, ki 

zagotavlja kapital. 

Jean Baptiste Say – loči dobičke podjetnika od dobičkov kapitala. 

Francis Walker – razlikuje med tistimi, ki zagotavljajo sredstva in 

dobivajo obresti, in tistimi, ki imajo dobiček zaradi svojih managerskih 

sposobnosti. 

Joseph Schumpeter – podjetnik je inovator in razvija nepreizkušeno 

tehnologijo. 

David McClelland – podjetniki je poln energije in prevzema zmerna 

tveganja. 

Peter Drucker – podjetnik povečuje priloţnosti. 

Albert Shapero – podjetnik prevzema pobudo, organizira druţbeno 

ekonomski mehanizem in prevzema tveganje propada. 

Karl Vesper – podjetnika vidijo drugače ekonomisti, psihologi, poslovneţi 

in politiki. 

Gifford Pinchot – notranji podjetnik je podjetnik v organizaciji. 

Robert Hisrich – podjetništvo je proces ustvarjanja nečesa drugačnega in 

vrednega, pri čemer se vloţi čas in trud, prevzema spremljajoče finančno, 

psihološko in druţbeno tveganje ter pridobi končne nagrade v obliki 

denarja ali osebnega zadovoljstva. 

Vir: prirejeno po Hisrich 1986. 
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2.3 Motivacija za podjetništvo 

Vključevanje posameznikov v podjetništvo ter s tem povezanimi ovirami in 

tveganji, ki so ob tem stalno prisotne, je vprašanje, ki si ga mnogokrat zastavljamo. 

Veliko je ljudi, ki imajo idejo za ustanovitev podjetja, teoretično podlago, mogoče 

tudi potrebna denarna sredstva za začetek, a se navkljub vsemu ne odločijo za 

samostojno podjetniško pot. Razlogov zakaj ne, je veliko. Npr. nekateri imajo dobro 

sluţbo in se na svojem delovnem mestu dobro počutijo ter tako ne iščejo drugih rešitev 

v samozaposlovanju. Nekaterim je lahko ljubši predvidljiv ţivljenjski slog, ki je v 

podjetništvu v ozadju in tako ne ţelijo sprejemati tveganj povezanih z ustanovitvijo 

novega podjetja. 

Na nasprotni strani pa so motivacije za ustanovitev lastnega podjetja, ki so med 

posamezniki zelo različne. Navkljub vsem razlikam pa je najpogosteje navedeni razlog 

za odločitev postati podjetnik, neodvisnost – delati zase in ne za nekoga drugega. Ţelja 

po tem, da si pri svojem delu sam svoj gospodar najbolj vpliva na razvoj in 

ustanavljanje novih podjetij. Z odločitvijo za vključevanje v podjetništvo so povezani 

posamezni elementi tveganja, kot na primer druţbena, psihološka in finančna tveganja, 

trajanje delovnega dne krepko čez osemurni delavnik, ogromno vloţenega truda za 

zagon novega podjetja itd. Drugi motivacijski dejavniki so različni in se razlikujejo tudi 

na podjetnike in podjetnice ter po drţavah, regijah. Dejavniki, ki še pomembno vplivajo 

na odločitev za podjetništvo so še: denar, zadovoljstvo z delom, uveljavitev, priloţnost, 

druţinska tradicija, vzorniki itd. (Antončič idr. 2002). 

2.4 Vloga podjetništva v gospodarskem razvoju 

Vloga podjetništva v gospodarskem razvoju ne temelji le na povečanju proizvodnje 

in prihodka, ampak vključuje tudi uvajanje sprememb v strukturi poslovanja 

organizacije. Spremembe spremljata rast in povečana proizvodnja, kar omogoča, da si 

udeleţenci razdelijo več (Antončič idr. 2002). 

Vpliv podjetništva na gospodarsko rast je odvisen od razvoja gospodarstva in tipa 

podjetništva. Meddrţavne primerjave na podlagi podatkov GEM so pokazale, da odnos 

med podjetništvom in njegovim vplivom na gospodarsko rast in gospodarsko razvitostjo 

najbolje opiše U-krivulja. Med raziskovalci podjetništva tako vse bolj prevladuje, da je 

vpliv podjetništva na gospodarsko rast velik v razvitih gospodarstvih in da lahko 

podjetništvo v gospodarstvih v razvoju celo negativno vpliva na njihovo rast. V manj 

razvitih gospodarstvih je podjetništvo sposobno ustanavljati nova delovna mesta, ni pa 

sposobno kaj konkretno prispevati h gospodarski rasti. V teh drţavah izhaja 

gospodarska rast iz razvoja velikih in srednje velikih podjetij, šele nastanek teh podjetij 

pa ustvari gospodarsko okolje, v katerem lahko pozitivno delujejo na gospodarsko rast 

tudi mala podjetja. Podjetništvo je v takih gospodarstvih vezano na podjetništvo iz nuje, 
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šele nastanek velikih podjetij pa povečuje produktivnost delovne sile v lokalni skupnosti 

in s tem vpliva tudi na moţnost nastajanja zahtevnejšega podjetništva (Tajnikar in 

Pušnik 2005). 

2.5 Prihodnost podjetništva  

Vse do pojava svetovne gospodarske krize, ki je močno vplivala na gospodarstvo 

večine drţav in na podjetništvo nasploh, je izgledalo, da je prihodnost podjetništva 

svetla. Vendar je z ekonomsko krizo tudi podjetništvo izgubljalo svojo podobo. Veliko 

podjetij je tako propadlo, šlo v stečaj ali kako drugače zaključilo s svojim poslovanjem. 

V nekaterih primerih so lahko podjetniki s pravilnimi prijemi obdrţali podjetja na 

površju, medtem ko na nasprotni strani nekateri podjetniki niso imeli neposrednega 

vpliva, saj je bilo okolje delovanja tisto, ki je marsikatero podjetje prisililo v 

odpuščanja, stečaj ipd. 

Prvine podjetništva, ki bodo najbolj vplivale na podjetništvo v prihodnosti bodo 

predvsem sprejemanje tveganj, ustvarjalnost, neodvisnost in nagrade. Druţba, v kateri 

ţivimo, bo še naprej spodbujala podjetništvo, saj je ravno njena podpora bistvena za 

zagotavljanje motivacijske in javne opore. V velikih podjetjih bo še naprej obstajal 

interes za posebno vejo podjetništva, tj. notranje podjetništvo (Antončič idr. 2002). 
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3 O POSLOVNEM NAČRTU 

3.1 Kaj je poslovni načrt 

Za definicijo poslovnega načrta imajo različni avtorji različne teorije: »Poslovni 

načrt je pisni dokument, ki opiše poslovne cilje podjetja in opiše način, kako jih 

doseči.« (Turban in King 2003, 11) 

Ali pa: »Poslovni načrt je orodje, ki podjetnika po načrtovani poti pripelje do 

dobička.« (Berginc 1992, 50) 

Banič (2004, 109) pa pravi, da je: »Poslovni načrt sistematično urejen dokument, v 

katerem so prepričljivo prikazane vse lastnosti načrtovanega projekta, realna 

izvedljivost, dobičkonosnost in sprejemljivost za druţbeno in ekonomsko okolje.«  

3.2 Kdaj in zakaj pišemo poslovni načrt 

Podjetnik, ki se loteva prvega samostojnega podjetja in nima še veliko izkušenj na 

tem področju, potrebuje poslovni načrt predvsem zato, da bi z njim laţje ocenil svojo 

poslovno zamisel in uspešnost bodočega podjetja. Brez ocene poslovnega načrta se 

lahko zgodi, da ima podjetnik napačne predstave o prihodnosti podjetja, kateremu v 

mnogih primerih sledi razočaranje zaradi neuspeha.  

S poslovnim načrtom podjetnik tudi preveri poslovno zamisel in se tako izogne 

nekaterim pastem nekritičnega navdušenja nad posamezno idejo. Med pisanjem načrta 

podjetnik pridobi ogromno novih informacij in se tako laţje pripravi na vodenje posla. 

Ugotovi tudi, ali ima dovolj znanj iz posameznega področja, ali potrebuje še zunanje 

sodelavce. Oceni predvideno finančno stanje, ki ga potrebuje v prvih nekaj letih 

poslovanja in tudi za zagon podjetja. Obenem preveri, ali je v potencialno idejo vredno 

vloţiti veliko časa, energije, prihrankov in zadolţevanj za ustanovitev novega podjetja.  

3.3 Kdo ga sestavlja in kako ga pišemo 

Poslovni načrt mora vedno napisati podjetnik sam. Lahko pa se posluţuje različnih 

virov, s katerimi si pomaga pri njegovi izdelavi. Le tako poslovni načrt zajema vse 

pomembne dele, izvirne vizije podjetnika za razvoj posla in samega podjetja. 

Bistveni razlog zaradi katerega naj bi podjetnik sam napisal poslovni načrt je ta, da: »mora 

načrt dihati« njegovo zamisel posla in hkrati izraziti njegove zmoţnosti za opravljanje tega 

posla. (Glas 2005, 33) 

V primeru, da poslovni načrt napiše kdo drug (npr. podjetja za izdelavo poslovnih 

načrtov, svetovalci, računovodje ...) lahko potencialni vlagatelji, banke, skladi, začutijo, 

da ne gre za izviren podjetniški načrt in s tem propadejo pogajanja o vlaganjih.  
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Kovač pravi, da mora biti poslovni načrt napisan jasno in razumljivo, preprosto in 

prepričljivo. Prikazati mora podjetnikovo zamisel o uspehu, opozoriti na tveganja, ki jih 

posel prinaša in seveda na pričakovane dobičke. Ponavadi ga podjetnik piše 

sistematično, korak za korakom ter sprotno ugotavlja, ali ima smisel nadaljevati s 

poslovno zamislijo ali jo je bolje opustiti. V prvem koraku izbere tisto priloţnost, za 

katero so predhodne analize pokazale, da je ideja verjetno izvedljiva. V drugem koraku 

si podjetnik pripravi osnutek zamisli in začne zbirati podatke. Tretji korak pa prinese 

odločitev, da se poslovni načrt napiše, poslovno priloţnost pa poizkuša izpeljati (1994). 
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Slika 3.1 Mesto poslovnega načrta v podjetniškem procesu uresničevanja zamisli 

Vir: prirejeno po Glas 2005, 45. 
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3.4 Kakšen je njegov namen oz. komu je namenjen 

Kampuš Trop pravi, da »Dobro pripravljen poslovni načrt ima pomembno mesto v 

podjetniškem procesu, saj predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov uspešnosti 

posla.« (1999, 88) 

Z dobro izdelanim poslovnim načrtom se lahko podjetnik predstavi poslovnim 

bankam, raznim skladom, ki podpirajo razvoj podjetništva, občinam, potencialnim 

vlagateljem in poslovnim partnerjem, drugim investitorjem, kupcem, dobaviteljem, 

lahko se z njim prijavi tudi na razne drţavne ali evropske razpise za dodelitev finančnih 

sredstev. Namenjen pa je lahko tudi zaposlenim v podjetju, lahko pa celo podjetniku 

samemu. 

Ker vsaka izmed zgoraj navedenih skupin bere poslovni načrt iz drugih razlogov, je 

pomembno, da poslovni načrt zajema širok spekter tistih informacij, katere bo 

posamezna skupina iskala v poslovnem načrtu. V poslovnem načrtu so najpomembnejši 

trije vidiki, bistvo predlaganega posla (kaj bomo prodajali), prodajni potencial (komu in 

koliko bomo prodajali) in dobičkonosnost (koliko bomo zasluţili oz. bodo zasluţili 

vlagatelji) (Antončič idr. 2002, 88). 

3.5 Viri informacij 

Prvi korak, ki ga podjetnik naredi, ko se odloči za pisanje poslovnega načrta, je 

zbiranje informacij. Uporabi lahko nešteto virov, in sicer najti mora informacije o 

trţenju, financah, proizvodnji, nabavi, prodaji, konkurentih, oglaševanju, lokaciji, 

opremi, kvalifikaciji, stroških itd. Eden izmed virov, ki je podjetniku v veliko pomoč, je 

vsekakor internet. Lahko pa do večine informacij pride tudi z neposredno zvezo z 

ustreznim virom. Obrne pa se lahko tudi na sekundarne vire, ki jih dobi na trgovinskih 

zdruţenjih, vladnih virih ali pa v drugih ţe objavljenih študijah, člankih, knjigah. 

Podjetnik lahko tudi sam opazuje dogajanje na trţišču, na katerem namerava nastopiti. S 

tem lahko ugotovi ţelje in potrebe kupcev, preveri delovanje konkurence, primerja 

lastne in konkurenčne izdelke ter si s tako pridobljenimi informacijami precej pomaga 

pri izdelavi lastnega poslovnega načrta. Pomemben vir pa je tudi podjetnikovo znanje in 

pretekle izkušnje, katere bodo vplivale na odločitve o poslu (Pšeničny idr. 2000). 
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4 E- POSLOVANJE IN NAKUPOVANJE PREKO SPLETA 

4.1 Razvoj in uporaba interneta 

Začetek razvoja interneta sega v leto 1968, saj se je takrat začel razvoj 

računalniških omreţij. Zdruţevanje informacijske in telekomunikacijske tehnologije ter 

standardov za izmenjavo računalniških programov je privedlo tudi do razvoja 

elektronskega poslovanja. Takrat si še nihče ni predstavljal, s kakšno hitrostjo bo razvoj 

informacijske tehnologije vplival na ţivljenje ljudi in poslovanja. V začetku je bila te 

vrste tehnologija namenjena zgolj raziskovalcem, znanstvenikom in strokovnjakom, z 

leti pa je postajala vedno bolj uporabna in prijazna tudi za ostale. Z leti je postala 

nepogrešljiva tudi za laike in je danes najbolj priljubljena storitev med prebivalci po 

vsem svetu (Blaţič Jerman idr. 2001). 

Definicija uporabe interneta poudarja dostop do interneta preko različnih naprav 

(računalnik, mobilni telefon, dlančnik …). 

Med populacijo od 10 do 75 let je 19 % ljudi, ki uporabljajo internet večkrat 

dnevno (323.000 oseb). 9 % je takih, ki internet uporabljajo skoraj vsak dan. 15 % jih 

internet uporablja nekajkrat tedensko (255.000 oseb), 7 % (119.000 oseb) nekajkrat 

mesečno, 5 % (85.000 oseb) je uporabljalo internet v zadnjih treh mesecih, 44 % 

(748.000 oseb) pa interneta ni uporabljalo (SURS 2004/2005). 

4.1.1 Uporaba interneta in e-nakupovanja v Sloveniji in v Evropski uniji 

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je v Sloveniji trenutno med 

aktivnim prebivalstvom 28 % takih, ki so ţe vsaj enkrat opravili nakup preko spleta. V 

27 drţavah članicah Evropske unije, kjer spletna trgovina kot panoga ţe nekaj let 

narašča z 20 % letno stopnjo, je povprečje še precej višje, in sicer 35 %. Vodilni pri 

nakupovanju preko spleta so Danci in Britanci, katerih je ţe kar 60 % takih, ki so nakup 

preko spleta opravili vsaj enkrat. Največja slovenska spletna trgovca Mimo vrste.com in 

EnaA.com pravita, da trend uporabe spletne trgovine v Sloveniji kljub gospodarski krizi 

strmo narašča. Obe podjetji skupaj imata registriranih skoraj 400.000 uporabnikov in 

obe pričakujeta, da se bo to število letos še povečalo (Cekin 2010). 

Junija 2008 je znašal odstotek uporabnikov spleta, kateri so se posluţevali nakupa 

preko spletnih trgovin, 38 %. Odstotek tistih, ki so nakup opravili na slovenskih spletnih 

trgovinah pa je znašal 33 %. Od leta 2004 do leta 2008 se je deleţ uporabnikov povečal 

za 80 %. To pomeni, da je v letu 2008 ţe 350.000 Slovencev starih med 15 in 65 let, 

kupovalo preko spleta, v lanskem letu pa ţe dobrih 400.000 (SURS 2010a). 

Od leta 2004 pa do 2008 so se znatno povečali nakupi v slovenskih spletnih 

trgovinah, katere so se v tem času tudi precej razvile in razširile, odprlo pa se je tudi 

mnogo novih. Podatek, ki kaţe na povečanje nakupov slovenskih spletnih kupcev, ki so 

kupovali v slovenskih spletnih trgovinah, je 86 %. Ocena agregatne spletne potrošnje se 
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je od leta 2004, ko je znašala 34,6 milijona evrov, do leta 2008 povečala na 105,2 

milijona evrov. Od tega največ na slovenskih spletnih straneh, in sicer s 16 milijonov 

evrov leta 2004 na 63 milijonov leta 2008 (Vehovar idr. 2008). 

4.1.2 Uporabniki spletnih trgovin 

V Sloveniji za povprečnega spletnega kupca velja, da je nadpovprečno izobraţen, 

zaposlen, star okoli 30 let in prihaja iz urbanih območij. 

»Zanimivo pa je, da povprečna starost ostaja ţe nekaj let praktično nespremenjena. 

Čeprav prihaja v vse večjem številu na splet vsako leto nova generacija mladih, 

opaţamo, da starejše generacije vzdrţujejo ravnoteţje tudi s tem, da je na spletu vse več 

upokojencev. Naš najmlajši kupec je letos 12-letnik, najstarejši pa je imel 78 let,« pravi 

tiskovni predstavnik spletne trgovine Ena A, Aljoša Domijan. 

Ko govorimo o gospodinjskih nakupih pa so le-ti večinoma v domeni ţensk. Tanja 

Durin iz Mercatorja pravi: »Naše uporabnice so večinoma ţenske, stare med 30 in 40 

let, z nadpovprečno izobrazbo in nadpovprečnimi dohodki, ki se za tovrstne nakupe 

odločajo predvsem zaradi pomanjkanja časa« (Cekin 2010). 

4.2 Pojem e-poslovanje, udeleženci in vrste e-poslovanja 

Pojem elektronsko poslovanje ali na kratko e-poslovanje lahko opredelimo kot 

nekakšno sklepanje poslov v elektronski obliki. Temelji na elektronskem procesiranju in 

prenašanju podatkov, lahko pa vključuje tudi glas in sliko. 

E-poslovanje je poslovanje, ki presega meje ene organizacije in temelji na 

izmenjavi podatkov med računalniki. Je splošen izraz za elektronski način opravljanja 

dejavnosti s pomočjo elektronskega sporočanja. Pomen e-poslovanja je v tem, da so 

podjetja preko računalnikov in informacijske tehnologije posodobila del poslovanja, 

nekatera pa celotno poslovanje podjetja. Nekatera podjetja uporabljajo e-poslovanje za 

laţjo komunikacijo z dobavitelji, uvozniki, odjemalci, uporabno pa je tudi za primere 

trţenja, distribucije, skladiščenja in drugega. Poleg elektronske trgovine, ki je le ena 

izmed moţnosti elektronskega poslovanja, pa poznamo tudi elektronsko poslovanje med 

podjetji in posamezniki (e-trgovina, elektronsko bančništvo), elektronsko poslovanje 

med podjetji (trgovanje) in elektronsko poslovanje med posamezniki in drţavnimi 

ustanovami (napoved za odmero dohodnine) (Lobe 2003). 

4.3 Prednosti in slabosti elektronskega poslovanja 

4.3.1 Prednosti e-poslovanja 

Prednosti, ki jih prinaša elektronsko poslovanje je ogromno, zato se vse več ljudi 

odloča tudi za nakupovanje preko spleta oziroma za e-nakupovanje. 
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Ker je prednosti res veliko, naj navedemo samo nekatere izmed njih. Trgovina ni 

nikoli zaprta in to nam omogoča nakupovanje 24 ur dnevno. Udobje je ena glavnih 

prednosti t.i. nakupovanja iz naslonjača. Tudi oddaljenost od trgovine do kupca ne 

predstavlja nobene ovire. Hitrost opravljenega nakupa je bistvenega pomena. V nekaj 

minutah lahko pregledamo ponudbo podjetja, cene, zalogo … Velikost ponudbe ni 

omejena kot npr. v običajni trgovini, ki je omejena z velikostjo prostora, v katerem 

deluje. Podjetje ne potrebuje razstavnih prostorov in mu ni treba plačevati dragih 

najemnin. Ravno tako ni potrebno imeti stalno nekoga zaposlenega, ki bi bil ves čas v 

trgovini. Tudi varnost je relativno večja, saj obstaja večja moţnost, da vas okradejo v 

običajni trgovini, kot v e-trgovini, čeprav se je tudi to ţe dogajalo. Mogoča je 

preglednost preteklih nakupov, saj vam vsak e-trgovec ob naročilu pošlje potrditev 

nakupa na vaš e- poštni naslov, kjer imate lahko pošto shranjeno še dalj časa. Cena je še 

ena prednost e-trgovine, saj je postavitev take trgovine veliko cenejša, kot če bi zgradili 

pravo trgovino. Posledično so ponavadi tudi cene artiklov v taki trgovini cenejše, saj 

ima trgovec precej manj tekočih stroškov. 

4.3.2 Slabosti e-poslovanja 

Vsaka prednost pa na drugi strani prinaša tudi določene pomanjkljivosti. Problem 

takega nakupovanja je na primer starostna razlika med ljudmi, saj je med starejšimi še 

vedno velika računalniška nepismenost. Problem lahko predstavlja tudi anonimnost, saj 

spletni trgovec za nakup zahteva kar nekaj naših osebnih podatkov. Ena izmed 

pomanjkljivosti nakupovanja v e-trgovini je prav gotovo »osebni stik« s predmetom, saj 

artikla ne moremo prijeti, otipati, povohati ali okušati. Skriti stroški so še en dejavnik 

slabosti, saj nekateri trgovci prištejejo davek šele pri blagajni, nekateri zaračunavajo 

dodatne manipulativne stroške ali pretirano poštnino. Predvsem pri e-nakupu v tujih 

trgovinah se lahko zgodi, da imate moţnost plačila samo s plačilnimi karticami, katere 

pa se ne posluţujejo čisto vsi (Štrancar 2001,11-16). 

4.4 Spletna trgovina 

Poznanih je več definicij spletne trgovine. V osnovi gre za predstavitvene strani 

podjetij ali posameznikov, kjer kupci blago ali storitev naročijo, največkrat kar preko ţe 

vnaprej pripravljenih formaliziranih obrazcev. Najpogosteje se naročilo izvede preko 

elektronske pošte ali telefona. Na spletu pa lahko najdemo tudi strani, ki so popolnoma 

avtomatizirane, kjer katalog nadomesti baza izdelkov in iskalnik, tako da ţeleni artikel 

kupec poišče in ga pošlje v elektronsko košarico, kjer izdelek počaka do nakupa 

(Potočnik 2001). 
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4.4.1 Različni modeli poslovanja spletne trgovine 

Spletna trgovina lahko elektronsko opravlja mnoge poslovne funkcije in vsebuje 

različne dejavnosti, kot na primer: predstavitev podjetja oz. njihove ponudbe, prodaja 

artiklov ali storitev, nasveti ali pomoč uporabnikom, tehnični in komercialni podatki, 

promocija, obvestila, pravne in kadrovske zadeve, trţne raziskave, skrb za stare stranke 

itd. (Grošelj idr. 2000, 55-65). 

4.4.2 Spletni marketing 

Spletni marketing ali internetni marketing, e-marketing, web-marketing, vse to so 

besede za trgovino, ki svoje izdelke prodaja preko svetovnega spleta. Ena glavnih 

prednosti spletnega marketinga je prav gotovo njegova cena, saj je v primerjavi z 

ostalimi metodami oglaševanja precej cenejša.  

Za veliko podjetij in organizacij je splet izjemnega pomena in postaja vse 

pomembnejši, za nekatere organizacije celo ključen dejavnik poslovanja. Zato je za 

podjetja pomembno, da imajo dobro predstavitveno stran na internetu, katero bodo 

kupci z veseljem večkrat obiskali. Vendar sam obisk internetne strani še ne pomeni tudi 

nakupa v spletni trgovini, zato je pomemben dejavnik optimizacija spletne strani. 

Velikega pomena je tudi optimizacija na spletnih iskalnikih, saj v kolikor podjetje ni 

pozicionirano visoko na iskalniku, lahko s tem izgubi večino strank, saj kupec najde 

konkurenčno stran pred našo.  

Za uspešen spletni marketing je pomembnih več dejavnikov, ki odločilno vplivajo 

na rezultate oglaševanja. Kot prvo pravilo lahko opredelimo vsebino strani, ki mora biti 

pravilno zastavljena. Zanimiva stran, kakovostni prodajni artikli ali storitve bodo 

povedli do tega, da bodo obiskovalci ali kupci priporočali obisk tudi drugim, se 

povezovali na stran, govorili o podjetju. Ker bodo kupci večkrat iskali našo stran, bodo 

tako podjetje tudi iskalniki pozicionirali višje na lestvici. 

Vztrajnost in boj za potencialne kupce in obiskovalce sta druga izmed pravil za 

uspešen spletni marketing. Razpršenost dejavnosti pomeni veliko prednost pred 

konkurenco, saj če je podjetje danes visoko pozicionirano, to še ne pomeni, da bo tudi v 

prihodnosti tako ostalo. Zato je pomembno, da se podjetje posluţuje različnih tehnik, 

reklamnih akcij, oglaševanj ... Spremljanje lastnih rezultatov in učinkov je pomembno, 

saj mora podjetje stalno spremljati svoje doseţke in odzive kupcev, saj se na podlagi le-

teh pravilneje odloči za nadaljnje investicije denarja. Na koncu naj omenim še 

izobraţevanje, ki ima tudi pomemben vpliv, saj se neprestano dogajajo spremembe na 

trgu in je zato potrebno spremljati delovanje konkurence, tako kot tudi ostalega trga 

(Spletni marketing 2010). 
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4.4.3 Osnove spletne trgovine 

Gledano s tehničnega vidika, vse e-trgovine sestavljajo podobni sestavni deli. Ti so 

razdeljeni na: strojno opremo (za običajno e-trgovino je dovolj klasičen računalnik), 

programsko opremo, ki je lahko kupljena ali posebej razvita, zalogo artiklov, ki pa ni 

vedno nujna, saj obstajajo spletne trgovine tudi kot nekakšen posrednik med 

proizvajalcem in kupcem in pa seveda administrator, ki skrbi za nemoteno delovanje 

strani, dodajanje novosti, obdelavo naročil ipd. (Štrancar 2001, 30). 

4.5 Zaviralni dejavniki spletnega nakupovanja 

Obstaja veliko raziskav narejenih z namenom ugotavljanja zaviralnih dejavnikov 

spletnega nakupovanja. V raziskavah, ki so jih naredili Surs, Gral Iteo, Delo Stik in Ris 

so ugotavljali zgoraj omenjene ovire pri spletnem nakupovanju. Ena izmed glavnih 

iztočnic, ki je bila skupna vsem raziskavam in so jo potrošniki označili kot glavni 

zaviralnik, je nezmoţnost videnja proizvoda v ţivo. Temu pa sledi nezaupanje v varnost 

nakupovanja na internetu. Posledično pa v tem najverjetneje tiči tudi razlog, zakaj se 

ljudje vedno manj odločajo za plačevanje internetnih nakupov s kreditno kartico in je 

ponovno v ospredju plačevanje po povzetju. 

4.5.1 Notranji dejavniki 

Notranji dejavniki zaviranja spletnega nakupovanja se nanašajo na posameznika in 

njegovo motivacijo, zaupanje in stil nakupovanja.  

Eden izmed zaviralnih dejavnikov spletnega nakupovanja je pomanjkanje 

motivacije za spletno nakupovanje, kar dokazujejo izsledki raziskave RIS.2008. 

Naslednji dejavnik je nezaupanje, katerega spremlja vrsta različnih faktorjev. Eden 

izmed večjih je prav nezaupanje elektronskim transakcijam. Temu sledi, da je tudi 

slovenski deleţ spletnih nakupovalcev relativno nizek (Vehovar in Šijanec, 2004). 

V Evropi se ena oseba od osmih izogiba spletnemu nakupovanju predvsem zaradi 

varnostnih razlogov. Varnost poslovanja nekateri opredeljujejo kot glavni pogoj 

uspešnega elektronskega poslovanja in je hkrati vroča tema, saj smo vsak dan lahko 

priča dogodkom, ki nas prepričujejo, da sistemi za elektronsko poslovanje niso varni. 

Avtor navaja, da je problem varnosti elektronskega poslovanja bolj povezan z 

zaznavo ljudi kot pa s problemom neustrezne tehnologije za zagotavljanje varnosti 

poslovanja v internetu« (Bračun 2002, 64). 

Ugled trgovine je tudi dejavnik, ki precej vpliva na obiskanost in nakup na določeni 

strani. Trgovinam, o katerih so nam na primer prijatelji ţe govorili, mogoče celo tam kaj 

kupili, bomo mnogo laţje zaupali in se odločili za nakup, kot pa v trgovini za katero 

smo prvič slišali in ki ima mogoče še slabo internetno stran, brez osnovnih podatkov 

podjetja itd. 
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4.5.2 Zunanji dejavniki 

Zunanji dejavniki zaviranja internetnega nakupovanja se nanašajo predvsem na 

značilnosti trga in spletnih strani. Ti dejavniki se dotikajo spletnih ponudnikov in so 

neodvisni od kupcev – potrošnikov. 

Uvodna ali prva stran internetne trgovine je najpomembnejši element, ki vpliva na 

odločitev kupca za nakup v spletni trgovini. Zato je zelo pomemben prvi vtis in 

podjetnik, ki ţeli privabiti na svojo stran čim več ljudi, mora posebno pozornost 

nameniti ravno uvodni strani. Uvodna stran mora vsebovati jasne podatke o tem, kaj 

podjetje sploh prodaja. Pomembna je tudi navigacija, kako se stran nalaga, kakšen način 

brskanja nam omogoča, hitrost odpiranja dokumentov itd. Potrošnike pa od nakupa ne 

odvrača le navigacija strani, ampak tudi slaba predstavitev izdelkov ali storitev, ki jih 

trgovina ponuja.  

Majhnost trga v Sloveniji je tudi ključnega pomena pri odločanju o vzpostavitvi 

spletne trgovine, saj vzpostavitev e-trgovine za 300 milijonov uporabnikov ali za 

400.000 uporabnikov terja skoraj enake stroške. Prihodki pa se lahko razlikujejo tudi za 

več 1000 %. 

Povedali smo ţe, da je bistvenega pomena oglaševanje in spletni marketing, če 

ţelimo pritegniti čim več potencialnih kupcev na našo internetno stran. Vendar pa je 

potrebno pri tem paziti, da nas to ne zavede in zaradi prevelikega poudarka na 

oglaševanju pozabimo na samo obliko spletne strani in njeno infrastrukturo. Le-ta pa je 

pomembna za nemoteno in dobro delujočo stran. Slabost, ki je prisotna pri večini 

slovenskih spletnih trgovin je ta, da nimajo narejene nobene strategije prodaje, temveč 

svoje delovanje klasične trgovine zgolj prenesejo na internet, kjer pa je popolnoma 

drugačno trţno okolje. 
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5 POSLOVNI NAČRT SPLETNE TRGOVINE Z MOŠKIM SPODNJIM 

PERILOM 

5.1 Povzetek poslovnega načrta 

Ideja oziroma podjetniška priloţnost je vzpostavitev spletne trgovine, ki bi bila 

specializirana izključno za moško spodnje perilo. Poleg enkratne prodaje spodnjega 

perila, pa bo glavna prednost, ki jo bo trgovina ponujala pred ostalimi, moţnost 

kontinuiranega pošiljanja artiklov na dom nekajkrat letno, odvisno od izbire kupca. 

Realizacija ideje bo reševala problem moškega dela populacije, ki ni najbolj naklonjena 

nakupovanju v klasičnih trgovinah. Z izbiro kontinuiranega letnega pošiljanja artiklov 

na dom, bo kupec prihranil na času, ki bi ga drugače porabil s sprehajanjem po gneči v 

trgovinah. Podjetje se sicer nahaja v konkurenčni panogi, storitvenega sektorja prodaje 

na drobno preko interneta in pošte. Kupcem bomo ponujali kakovostne izdelke 

priznanih blagovnih znamk po ugodnih cenah. Kupcem pa bomo naročene izdelke na 

dom pošiljali po pošti. Vzpostavili bomo lastno internetno trgovino z unikatno grafično 

podobo. Stran bomo sprotno dopolnjevali, tako, da bo za kupce privlačna. Naša ciljna 

skupina bodo moški v starostni skupini med 20 in 60 let, uporabniki interneta, z 

dohodki nad 500 evri mesečno. Z trţno analizo in anketnim vprašalnikom, ki smo ga 

izdelali, smo pridobili informacije o navadah kupcev ter ostale inforamcije, ki nam bodo 

pri poslu prišle prav. Posamezna vprašnja in odgovore smo podrobneje opredelili v 

nadaljevanju, kjer smo te predstavili tudi grafično. V podjetju imamo pripravljen tudi 

plan za prihodnost poslovanja, kateri je natančneje opisan v nadaljevanju poslovnega 

načrta. V trţni raziskavi smo se posluţevali primarnih in sekundarnih virov. Primarne 

podatke smo pridobili z izdelavo anket in njeno analizo. Pri sekundarnih podatkih pa 

smo se posluţevali podatkov pridoblenih pri Statističnem uradu Republike Slovenije. 

Zavedamo se, da na trgu deluje tudi nekaj konkurenčnih podjetij, ki siceri nimajo tako 

specifično opredeljenih storitev, ampak bi nam uspeli konkurirati. Hkrati pa smo 

prepričani, da če v začetku dobro poskrbimo za reklamo, oglaševanje in promocijo 

podjetja, lahko konkurenco prehitimo in s poštenim ter dobrim poslovanjem to prednost 

tudi obdrţimo. Pričakujemo, da bomo prvo leto poslovanja zaključili pri najmanj 20.000 

evrih prihodkov, rast pa povečevali za najmanj 20 odstotkov letno. Dobiček ob koncu 

prvega leta naj bi znašal najmanj 800 evrov, ţe z naslednjim letom, pa bi se ta povečal, 

saj imamo v prvem letu največ začetnih stroškov. Stroške investicije v izdelavo spletne 

strani smo zajeli ţe v stroških za prvo leto. Znesek začetne investicije pa bo znašal 

predvidoma 4000 evrov. Oglaševanje bo v glavnem potekalo na internetu, kjer se 

nahajajo tudi naši ciljni kupci. V podjetju pričakujemo, da bodo odzivi kupcev na 

tovrstno poslovanje spletne trgovine uspešni, in da bodo naše storitve na trgu sprejete 

kot dobre ter dobrodošle. 
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5.1.1 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo spletne trgovine gatenadom.com je kupcem ponuditi kakovostne izdelke 

priznanih znamk slovenskih proizvajalcev. Poslovanje bo usmerjeno izključno v prodajo 

preko interneta. Izdelke naročene v trgovini bomo kupcem na dom poslali po pošti. 

Enkraten nakup v trgovini pa ne bo edina moţnost, ki jo bo trgovina omogočala. Glavna 

prednost trgovine bo v tem, da bo ponujala moţnost postopka kontinuiranega pošiljanja 

artiklov na dom nekajkrat letno, po vnaprej določenem kronološkem zaporedju, ki si ga 

bo kupec sestavil sam. Trgovina bo prva s to moţnostjo nakupovanja v Sloveniji. S tem 

bo spletna stran reševala problem moške populacije, ki ni najbolj naklonjena 

sprehajanju in nakupovanju po klasičnih trgovinah. Ker je slovenska tekstilna industrija 

v slabih razmerah, proizvaja pa zelo kvalitetne izdelke, bo trgovina usmerjena v prodajo 

pristnih slovenskih proizvodov in bo tako vsak kupec, ki bo v naši trgovini kupil blago, 

doprinesel mikro delček tudi k obstoju slovenske tekstilne industrije. Tako ţelimo, da se 

bodo naši kupci odlično počutili ob nošenju kakovostnih slovenskih izdelkov ob misli, 

da s tem prispevajo tudi k rasti in obstoju slovenskih tekstilnih podjetij.  

Vizija podjetja je uveljavitev spletne trgovine na slovenskem trţišču kot zaupanja 

vreden ponudnik moškega spodnjega perila. S kakovostjo izdelkov, kot tudi samim 

poslovanjem, pa bomo poskušali ohranjati zaupanje kupcev in njihov večkraten nakup.  

5.1.2 Cilji podjetja 

Cilj podjetja je širitev razpoznavnosti podjetja in prodajnega področja v lokalnem 

prostoru, zadovoljevanje potreb naših uporabnikov in rast podjetja z izoblikovano 

konkurenčno prednostjo.  

Cilj podjetja je tudi vsakoletna rast spletne prodaje in obseg kontinuiranih naročil, s 

tem pa tudi povečevanje dobička podjetja in povečevanje trţnega deleţa. Cilj 

poslovanja v prvem letu je doseči 20.000 evrov prihodkov od prodaje, v naslednjih letih 

pa 20-odstotno povečanje prodaje letno. 

5.1.3 Tržna priložnost in ključni dejavniki uspeha 

Kot trţno priloţnost podjetja bi opredelil naslednje. Bili bi prva spletna trgovina v 

Sloveniji, ki bi ponujala moţnost kontinuiranega procesa pošiljanja artiklov na dom, 

večkrat letno po ţelji kupca. Ker je v razvitejših drţavah take vrste poslovanje ţe 

poznano, pri nas pa ne, bomo prvi, ki bomo to moţnost z oglaševanjem predstavili tudi 

širši javnosti, torej našim potencialnim kupcem.  

Ker smo z opravljenimi anketami ugotovili, da bi bili potrošniki bolj naklonjeni 

nakupovanju slovenskih izdelkov, smo se odločili v naši prodajalni ponujati izdelke 

priznanih slovenskih blagovnih znamk Polzela in Beti. S to vrsto prodaje ţelimo tudi 
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vzpodbuditi kupce k nakupu naših izdelkov in k razmišljanju, da bo vsak nakup 

pozitivno doprinesel k obstoju slovenskih tekstilnih podjetij. 

5.2 Opis podjetja 

5.2.1 Pravno-organizacijska oblika in lastništvo podjetja 

Spletna trgovina gatenadom.com bo delovala kot samostojni podjetnik posameznik 

in bo kot dopolnilna dejavnost obstoječemu podjetju Valedis s.p., v lasti Ede Pečenko. 

Podjetje je šele v prvem letu poslovanja, saj je bilo ustanovljeno in registrirano februarja 

2010. Podjetje se v prvi vrsti ukvarja s storitvami masaţ telesa, poleg osnovne 

dejavnosti za nego telesa pa ima registrirano tudi dejavnost trgovine na drobno po pošti 

ali po internetu, klasifikacijska številka G47.91.  

5.2.2 Lokacija in prostori podjetja 

Lokacija pisarne spletne trgovine bo na domačem naslovu, in sicer Brje 32, 5263 

Dobravlje. Enako velja za skladiščne prostore, kjer bomo imeli na zalogi izdelke, 

potrebne za poslovanje spletne trgovine. Prostor, ki je na voljo za skladiščni prostor 

meri 4 x 5 metrov, kar je dovolj za potrebe trgovine.  

Ker poslovanje spletne trgovine ni odvisno od lokacije pisarne in skladiščnih 

prostorov, se nam zdi, da je to najoptimalnejša in najugodnejša rešitev. 

5.2.3 Načrt vzpostavitve spletne prodajalne in izdelava spletne strani 

Vzpostavitev spletne trgovine terja ogromno časa, energije, prebiranja in iskanja 

potencialnega podjetja za izdelavo spletne strani itd. 

Med ponudbami štirih slovenskih podjetij (Oblikovanje.com, shop123.si, Mitja 

Sirše s.p. in Degriz.net), ki se ukvarjajo z izdelavo spletnih strani in spletnih trgovin, 

smo se odločili, da za izdelavo naše trgovine izberemo podjetje Degriz, katero nam je 

ponudilo kar največ za svojo ceno. Sicer so, izmed vseh štirih ponudb, najdraţje 

podjetje, ampak ponujajo veliko več kot ostali in tudi izkušenj z izdelavo spletnih strani 

za male podjetnike imajo največ. 

V ponudbi podjetja Degriz za izdelavo spletne strani smo dobili informacije o 

gostovanju na raznih streţnikih in njihovih cenah, o nakupu domene za lastno stran, o 

dizajnu in ceni unikatne strani ali narejene po vnaprej pripravljeni platformi (tj. ozadje 

internetne strani, oz. vse razen teksta in slike), o prodajnih storitvah, ki jih nudijo svojim 

strankam, o moţnosti posluţevanja njihovega e-marketinga, o oglaševanju na raznih 

drugih internetnih straneh, itd. 

Med tremi ponujenimi paketi, smo za spletno trgovino izbrali paket »Blagovnica«. 

V paketu so vključene vse funkcionalnosti, ki jih potrebujemo za uspešno prodajo na 

internetu. Med drugim zelo pomembna funkcija so tudi moduli za pospeševanje prodaje, 
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ki vključujejo različne funkcije, s katerimi naj bi po podatkih podjetja Degriz povečali 

vrednost naročila do 40 odstotkov. To pomeni, da namesto naročila 1 para nogavic 

stranka naroči 2 ali 3 pare. 

V paketu »Blagovnica« pridobimo: 

- Vmesnik, ki vsebuje unikaten dizajn strani, podporo več jezikom, neomejeno 

število produktov, akcije in popuste, moţnost nakupa brez registracije, atribute 

in barve po ţelji in pa moţnost objave novic in člankov. 

- Plačilna sredstva, kjer lahko kupec blago poravna po predračunu, po povzetju ali 

pa s storitvijo pay-pal. 

- Pomoč pri pospeševanju z moţnostmi, kot so: kode za popust, Google Analytics, 

SEO optimizacija strani, moduli za pospeševanje prodaje. 

- Administracijo, v katero je vključen nadzor nad strankami, napreden nadzor nad 

računi ter uvoz in izvoz podatkov iz Excela. 

To so moţnosti, ki jih podjetje ponuja v zgoraj omenjenem paketu. Naprej pa se je 

potrebno odločiti še o grafični podobi strani. 

Kljub temu, da bi se pri oblikovanju spletne trgovine lahko odločili izbrati templato 

iz pripravljene predloge, kar bi bilo sicer cenejše, smo se odločili za lastno grafično 

podobo. Do odločitve za lastno grafično podobo je prišlo zato, ker gre v našem primeru 

za nekoliko specifično spletno trgovino s ponavljajočimi se nakupi in je unikatna 

grafična podoba tu še toliko bolj pomembna. Še en razlog, zakaj smo se odločili za 

unikatno stran je ta, da v primeru, da konkurenca posnema naše poslovanje, ne more 

bistveno spremeniti oz. predelati nove internetne strani ter nam zaradi tega speljati 

strank na svojo stran. V primeru, da bi imeli našo internetno stran narejeno po vnaprej 

pripravljeni predlogi, bi si konkurenca z morebitno izdelavo unikatne strani lahko zaradi 

tega povečala trţni deleţ. 

Kot tretja moţnost, za katero smo se odločili na podlagi sodelovanja in ponudbe 

podjetja Degriz, je nakup paketa »Marketnig startup«. V paketu nam Degriz ponuja 

oglaševanje spletne trgovine za povečevanje naše prodaje. Skozi njihove kanale bodo 

promovirali našo spletno trgovino, naš strošek pa je določen odstotek od prodaje. Ker se 

zavedamo, da je vsak začetek teţek, bi si z omenjeno storitvijo vsaj v začetku zagotovili 

višjo prodajo. Prednost, ki nas je pri tej ponudbi najbolj prepričala je ta, da se mora 

podjetje za svoje plačilo kar najbolje potruditi in nam prodati čim več. Pri večini ostalih 

spletnih marketinških podjetij za svoje plačilo zaračunavajo po vsakem kliku na strani. 

Vsi pa vemo, da vsak obisk strani ne pomeni tudi nujno nakupa. Mislimo, da je 

marketing podjetja Degriz, gledano na nas kot na spletnega trgovca, precej boljša rešitev 

od ostalih, saj je provizija vezana izključno na opravljen nakup. Menimo tudi, da je 

ravno v začetku poslovanja zelo pomembno oglaševanje in promocija strani. Tako 

moramo ţe v samem začetku pričeti z bojem za pridobitev čim več strank in 
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obiskovalcev naše internetne strani. Poskrbeti moramo za predstavitev trgovine kot prve 

v Sloveniji s tovrstnim poslovanjem in tako, četudi se kasneje pojavi konkurenca, ostati 

v kupčevih očeh kot prva taka trgovina. 

Izdelava spletne strani in njena vzpostavitev na spletu traja pribliţno trideset dni od 

uradnega podpisa za izdelavo. Predvidevamo, da bo trgovina začela s poslovanjem 

nekje proti koncu meseca oktobra ali v začetku novembra 2010. Cena paketa je 1860€ + 

DDV. 

5.3 Storitev 

Poslovna zamisel je ideja o spletni trgovini, ki bi ponujala izključno moško spodnje 

perilo, za katerega bi obstajala moţnost kontinuiranega pošiljanja artiklov na dom 

nekajkrat letno, odvisno od ţelja kupcev. Spletna trgovina bi bila zasnovana z ozkim 

asortimanom izdelkov višje kakovosti in različnimi modeli spodnjih hlač, spodnjih 

majic in nogavic. Kupec bi izdelke naročil preko interneta, in sicer lahko kot enkraten 

nakup, lahko pa bi se odločil za proces kontinuiranega pošiljanja artiklov po pošti na 

dom. To bi bila hkrati tudi največja prednost trgovine pred ostalo konkurenco. 

5.3.1 Opis storitve in ključnih koristi za kupce 

V kolikor bi se kupec odločil za proces pošiljanja, bi na posebnem spletnem 

obrazcu izbral termine, kdaj ţeli na dom prejeti paket z izdelki, ki bi si jih predhodno 

izbral v trgovini. 

Primer, kako bi to izgledalo: 

- 15. september 2010 – 2 para visokih črnih nogavic, dvoje bele navadne spodnje 

hlače, eno spodnjo majico črne barve z v izrezom. 

- 15. januar 2011 – 3 pare debelejših zimskih nogavic (črna, siva, rjava), dvoje 

navadne boksarice v črni barvi, eno navadno spodnjo majico bele barve. 

- 15. maj 2011 – 3 pare nizkih, črnih poletnih nogavic in ene bele športne, troje 

oprijete boksarice z različnimi vzorci, dve navadni spodnji majici (črne in bele 

barve). 

Tako nekako bi izgledalo naročilo za kontinuiran proces pošiljanja. Model, barvo in 

konfekcijsko številko bi si kupec ţe prej ogledal in izbral, saj bi bil za vsak artikel 

mogoč ogled slike, prikaz lastnosti izdelka, in materiala. Izdelke bi kupcu na dom 

dostavila Pošta Slovenije, plačilo pa bi lahko poravnal po predračunu, lahko pa po 

povzetju paketa.  

5.3.2 Analiza konkurenčne ponudbe 

Kot smo ţe v prejšnjih poglavjih omenili, konkurenta, ki bi ponujal moţnost 

večkratnega kontinuiranega pošiljanja izdelkov kupcem na dom, v Sloveniji še ni. 
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Ravno to je naša glavna prednost, saj bomo na slovenskem trţišču nastopili prvi. Kupci 

bodo pri nas dobili kvalitetne izdelke slovenskih proizvajalcev po ugodnih cenah. V 

ponudbi bodo lahko izbirali med široko paleto spodnjih hlač, spodnjih majic in nogavic. 

Vsak izdelek bo na voljo v različnih barvnih kombinacijah, vzorcih in modelih. 

Konfekcijske številke bodo tudi na voljo v vseh velikostih. Vsi vemo, da klasična 

trgovina nima vedno vseh modelov izdelkov na zalogi v vseh barvah, številkah, itd. 

Tako tudi v naši trgovini verjetno ne bo vedno vse na zalogi. Ampak prednost bo v tem, 

da kupcu v primeru, da izdelka ne bo na zalogi, ne bo potrebno dvakrat hoditi v 

trgovino, saj bo po pošti, katere dostava ţe v osnovi traja dan ali dva, pač počakal še 

tretji dan in dobil ţelene artikle na dom. Z dobavitelji smo namreč dogovorjeni za 

dostavo artiklov, katere imajo stalno na zalogi, v enem do dveh delovnih dneh. 

V primeru, da se kupec odloči za kontinuiran proces pošiljanja spodnjega perila na 

dom, na primer trikrat letno in si vnaprej izbere izdelke in datume dostave, pridobi na 

času, ki bi ga porabil v primeru trikratnega obiska trgovine med letom. 

Našim strankam ne bo več potrebno razmišljati, koliko je njihovo spodnje perilo 

obrabljeno in kdaj morajo po novo, da ne bodo nekega dne v zadregi s spranimi 

spodnjimi hlačami in z morebitnimi luknjami v nogavicah, saj bomo s kontinuiranim 

pošiljanjem spodnjega perila na dom mi poskrbeli, da do takih dogodkov ne bo prišlo. 

5.3.3 Prihodnje storitve 

V kolikor bo podjetje s spletno trgovino poslovalo pozitivno in se bodo tudi 

naročila konstantno povečevala, posledično pa tudi trţni deleţ, bo podjetje razširilo 

ponudbo prodajnih izdelkov še s spodnjim perilom tujih blagovnih znamk.  

V kolikor se bo med poslovanjem izkazalo, da bi bilo boljše, če bi v ponudbi imeli 

asortiman izdelkov razdeljen po cenovnih kategorijah, bomo poskusili strankam te tudi 

ponuditi. To bi izvedli na primer s prodajnim asortimanom treh cenovno različnih 

proizvajalcev, in sicer bi ponujali kakovostne izdelke, izdelke višje kakovosti in 

najkakovostnejše izdelke. Tako bi izdelke lahko ponujali tudi kupcem različnih 

razredov. Ali bi se kupcem zdela ideja smiselna, bi ugotovili s kratkimi anketami, ki bi 

bile pripete nekje ob strani spletne trgovine. 

Ker smo se v dosedanjem poslovnem načrtu ukvarjali in ciljali preteţno na kupce – 

uporabnike interneta, bomo v prihodnosti pozornost namenili tudi neuporabnikom 

interneta. Stranke si bomo poskušali pridobiti preko raznih oglasov v časopisih in 

revijah. Natančno prodajno strategijo za neuporabnike interneta pa bomo morali najprej 

temeljito preučiti in ugotoviti najoptimalnejšo prodajno pot. 

V prihodnosti načrtujemo tudi izdelavo in prodajo darilnih bonov za enoletni proces 

pošiljanja, z določenim številom posameznih izdelkov. 
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V kolikor bodo potrebe pokazale, da je to potrebno, bomo v prihodnosti nadgradili 

internetno stran še s programom za spletno plačevanje izdelkov preko interneta s 

kreditno ali debetno kartico. 

Prodajni program bomo v bodoče nadgradili še s prodajo moških piţam, kopalk in 

pa zimskega termo spodnjega perila. 

Izdelali bomo posebne različno cenovne prodajne pakete, ki bodo vključevali 

določeno število posameznih izdelkov za določeno skupno ceno paketa. Cena izdelkov, 

ki bodo vključeni v paket pa bo niţja od posamičnih cen artiklov. 

5.4 Tržna analiza 

5.4.1 Tržna raziskava in analiza kupcev  

Pri trţni raziskavi smo se posluţevali tako primarnih virov kot tudi podatkov 

pridobljenih s sekundarnimi viri. Kot primarne vire smo uporabili podatke pridobljene z 

anketami, pri sekundarnem viru pa smo uporabili podatke pridobljene pri Statističnemu 

uradu Republike Slovenije.  

Podatki, ki smo jih pridobili na SURS-u, zadevajo predvsem podatke o uporabi 

interneta, posluţevanju spletnih nakupov, zadovoljstvu uporabnikov itd. 

V letu 2009 je imelo dostop do interneta 64 % gospodinjstev oz. 610.000 

gospodinjstev. Skoraj 1.100.000 posameznikov v starosti 10-74 let je redno uporabljalo 

internet. 

Njihov namen uporabe interneta 

Posamezniki v starosti 10-74 let so v letu 2009 uporabljali internet za različne namene: 

- 54 % jih je pošiljalo ali prejemalo e-pošto, 

- 48 % jih je iskalo informacije o blagu in storitvah, 

- 12 % pa jih je dejansko opravilo spletni nakup, 

- 11 % jih je iskalo sluţbo ali pošiljalo prijavo zanjo, 

- 31 % pa je takih, ki so uporabljali storitve e-uprave.  

Spletno nakupovanje se je v letu 2009 glede na leto poprej povečevalo, tako je 

skupen odstotek tistih, ki so ţe kdaj nakupovali preko spleta 28 %. 83 % od teh je 

spletni nakup opravilo v letu 2009. 43 % oseb, ki so nakupovale preko interneta, je 

najpogosteje kupilo filme, glasbo, knjige, revije in programsko opremo, 39 % teh oseb 

je kupovalo obleke in športno opremo, 35 % jih je kupovalo dobrine za gospodinjstvo, 

30 % pa jih je naročalo ali kupovalo potovanja ali počitniške nastanitve. 84 % kupcev je 

kupovalo pri spletnih ponudnikih v Sloveniji, 35 % pa pri ponudnikih v preostalih 

drţavah članicah EU. 63 % spletnih kupcev je svoje nakupe plačalo po prevzemu z 

gotovino ali preko klasičnega bančnega nakazila, 44 % jih je plačalo preko interneta s 

kreditno ali debetno kartico.  
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Spletne kupce je najbolj pritegnila praktičnost takega nakupovanja, redke, ki so ob 

tem naleteli na teţave, je najbolj motila prepočasna dostava. 35 % posameznikov, ki so 

v letu 2009 kupovali preko spleta, je pritegnila praktičnost takega nakupovanja. Za 64 

% spletnih kupcev so bile pri odločitvi za tak način nakupovanja zelo pomemben razlog 

niţje cene in gotovost glede pravnih pravic in jamstev. 63 % teh kupcev je pritegnila 

enostavnost takega nakupovanja, 57 % pa moţnost nakupa blaga ali storitev, ki jim v 

lastnem okolju ni na voljo. 

Večja izbira blaga ali storitev, potrdilo o kakovosti storitve spletne strani ter 

mnenjske ocene ali povratne informacije so bili manj pomembni razlogi za nakupe 

preko spleta. 

7 % kupcev je v letu 2009 naletelo na teţave, največ, 43 %, jih je imelo teţave 

zaradi počasne dostave, 37 % kupcem je bilo dostavljeno napačno ali poškodovano 

blago, 35 % jih je naletelo na tehnične teţave, 5 % pa jih je bilo pri spletnem 

nakupovanju prevaranih.  

88 % posameznikov, ki so spletno nakupovali v letu 2009, je kot najpogostejši 

razlog za NE nakupovanje preko spleta navedlo, da raje kupujejo osebno. 69 % za 

spletni nakup ni imelo potrebe. 64 % pa jih je imelo pomisleke glede varnosti pri 

plačevanju preko interneta. 

Posamezniki stari od 10 do 74 let, ki so v letu 2009 spletno nakupovali so prikazani 

v tabeli 5.1. 

Slika 5.1 Spletni nakupi blaga in storitev, Slovenija, 2009 

 

Vir: SURS. 2009. 
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Primarne podatke, za katere menimo, da so nam pokazali najbolj realno sliko 

potrošnikovih navad, smo pridobili z izdelavo ankete. V anketnem vprašalniku, ki nam 

je bil v veliko pomoč pri trţni raziskavi, smo od anketirancev ţeleli izvedeti čim več 

podatkov o nakupnih navadah, znesku, ki so ga kupci pripravljeni odšteti za nakup 

spodnjega perila, o pomenu kvalitete in poreklu izdelka, o obrabi spodnjega perila v 

enem letu, o morebitnem posluţevanju nakupov v spletni trgovini, kot bi bila naša, vrsti 

perila in načinu plačila, o barvah in materialih spodnjega perila, o starosti, izobrazbi, 

funkciji in dohodkih posameznika. 

Ciljna skupina anketirancev so bili moški, v starostni skupini med 20 in 65 let, 

uporabniki interneta, z nekoliko višjimi dohodki. Ker pa slednjih nismo dobili toliko, da 

bi njihove rezultate lahko uporabili kot relevantne, smo se odločili da ta kriterij 

spustimo. To se je kasneje izkazalo za zelo uspešno, saj smo ugotovili, da je precej takih 

z niţjimi dohodki, ki bi se posluţevali nakupa v naši spletni trgovini. Hkrati smo tudi 

ugotovili, da bi v prihodnosti morali izdelke cenovno segmentirati v več razredov in bi 

tako lahko zadovoljevali širšo skupino kupcev. 

Med anketirance smo razdelili pribliţno 500 anket, od katerih jih je bilo pribliţno 

100 v pisni obliki, ostale pa so bile razposlane kot spletne ankete. Vrnjenih smo dobili 

270 rešenih anket, med katerimi je bilo 5 nepopolnih, zato jih v rezultatih nismo 

upoštevali. Rezultate ankete, grafične prikaze in njihove opise bomo natančneje 

predstavili v naslednji točki.  

5.4.2 Rezultati ankete 

V spodnjih grafih so prikazani rezultati anket, ki smo jih opravili za namene trţne 

analize. Pod oziroma ob posameznem grafu so razlage posameznih slik. 

Vzorec anketnega vprašalnika pa je dodan kot priloga 1. 
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Slika 5.2 Nakupne navade 

 
Pri prvem vprašanju smo od potrošnikov ţeleli pridobiti podatke o njihovih 

nakupnih navadah ter informacije o tem, kdo skrbi za njihov nakup spodnjega perila. V 

grafu imamo podane tri spremenljivke, in sicer spodnje hlače, spodnja majica in 

nogavice. Ugotovili smo, da največ potrošnikov spodnje perilo kupuje samostojno, takih 

je pribliţno dve tretjini vprašanih. Za pribliţno četrtino anketirancev nakup opravi 

partnerka. Med 12 in 18 odstotki anketirancev za nakup poskrbijo starši. Na vprašanje, 

ali nakup za anketiranca opravi sestra ali brat, smo dobili samo en pritrdilen odgovor. 

Ugotovili pa smo tudi, da otroci v nobenem primeru niso nakupovalci spodnjega perila 

za svoje starše. 
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Slika 5.3 Kraj nakupovanja 

 
Drugo vprašanje se je v osnovi navezovalo na prvo, saj bi na to vprašanje morali 

odgovarjati le tisti, ki so v prvem navedli, da spodnje perilo nakupujejo sami. Ampak iz 

števila vseh odgovorov je razvidno, da so na vprašanje odgovarjali vsi. Tako so v 

največjem obsegu navedli kraj nakupovanja, trgovine v večjih trgovskih centrih, kjer 

kupuje kar 82 odstotkov anketirancev. Slabih 25 odstotkov jih nakupuje v butičnih 

trgovinah, dobrih 8 odstotkov pa se posluţuje nakupa preko spleta. 5,83 odstotkov 

anketirancev je navedlo, da nakup opravijo drugje. 
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Slika 5.4 Pomen cene spodnjega perila 

 
Z vprašanjem smo ţeleli izvedeti, do katere meje lahko gremo pri postavljanju cene 

izdelkov, da bodo ti še vedno privlačni za kupce. 

Za spodnje hlače je več kot polovica anketiranih pripravljeno odšteti med 5-10 evri. 

16 odstotkov jih je pripravljenih plačati 5 evrov ali manj. Četrtina vprašanih je 

pripravljena za spodnje hlače odšteti več kot 10, a ne več kot 20 evrov. 4,8 odstotka pa 

je takih, ki bi bili pripravljeni plačati tudi ceno nad 20 evrov. 

Pri spodnjih majicah imamo precej podobno razmerje kot pri spodnjih hlačah. 

Največ t.j. skoraj 55 odstotkov anketiranih je pripravljenih odšteti ceno med 5-10 evri, 

med 10-20 evrov je pripravljeno odšteti 36,4 odstotkov anketiranih, ceno nad 20 evri pa 

je pripravljeno plačati 6, 4 odstotka vprašanih. Manj kot 5 evrov pa bi za spodnjo 

majico plačalo 12,3 odstotkov vprašanih. 

Pri nogavicah je razmerje nekoliko drugačno, kar je tudi razumljivo, saj so 

nogavice ţe v splošnem cenejše od ostalega spodnjega perila. Največ anketiranih, kar 

46,5 odstotkov je navedlo, da bi za nogavice odštelo do 5 evrov. Med 5-10 evrov bi 

odštelo 43,6 odstotkov vprašanih. Od 10-20 evrov bi odštelo 8,2 odstotka, nad 20 evrov 

pa zgolj 1,6 odstotka vprašanih. 



        Poslovni načrt spletne trgovine z moškim spodnjim perilom 

 

31 

Slika 5.5 Pomembnost kvalitete izdelka 

 
Anketirance smo povprašali, koliko jim pri odločitvi za nakup pomeni kvaliteta 

izdelka. Rezultati so pokazali, da pri vseh treh izdelkih kupcem v pribliţno 55 odstotkih 

kvaliteta pomeni nekaj srednjega. 32-35 odstotkov anketiranih pri spodnjih hlačah in 

spodnjih majicah pogleda na kvaliteto, znamko, pri nogavicah nekoliko manj - 26,7 

odstotkov. Majhen odstotek je tistih, ki jih znamka, kvaliteta sploh ne zanima in kupijo 

kar je najceneje. Teh je 3,6 odstotka pri spodnjih hlačah, 9,8 odstotka pri spodnjih 

majicah in skoraj 13 odstotkov pri nogavicah. Podobno majhen odstotek je tudi tistih, ki 

nakupujejo samo najkakovostnejše izdelke, in sicer 5,2 odstotka pri spodnjih hlačah, 3,8 

odstotka pri spodnjih majicah in 4,9 odstotka pri nogavicah. 
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Slika 5.6 Pomembnost porekla izdelka 

 
Z vprašanjem smo ţeleli izvedeti, v kolikšni meri je za kupce pomembno poreklo 

izdelka. Rezultati so nam pokazali, da za 63,6 odstotkov anketirancem poreklo ni 

pomembno, medtem ko jih je 36,4 odstotkov odgovorilo, da jim je poreklo pomembno. 

Slika 5.7 Odločitev o izbiri porekla izdelka  

 

Od potencialnih kupcev smo ţeleli izvedeti, ali bi v primeru moţnosti izbiranja raje 

izbrali spodnje perilo domačega proizvajalca ali primerljivega tujega. 48 odstotkov jih 

je odgovorilo, da bi raje izbrali domač proizvod, medtem ko bi tujega raje izbralo le 2 

odstotka anketiranih. Skoraj polovici anketiranih pa je vseeno glede porekla izdelka. 



        Poslovni načrt spletne trgovine z moškim spodnjim perilom 

 

33 

Slika 5.8 Letna količina obrabe perila 

 
Pri tem vprašanju smo ţeleli od anketiranih izvedeti, koliko perila letno obrabijo. 

Ta podatek nam je prišel kasneje prav, saj smo na podlagi teh lahko izračunali 

predvideno prodajo posameznih artiklov po letih.  

Največ anketirancev obrabi od 3-6 spodnjih hlač letno, kar je navedlo skoraj 40 

odstotkov anketiranih. 25,5 odstotkov je navedlo, da obrabi do 3 spodnje hlače letno. 

Skoraj enak odstotek je takih, ki obrabijo 6-9 spodnjih hlač letno. Nekaj manj kot 10 

odstotkov pa je takih, ki obrabijo nad 9 spodnjih hlač v enem letu. 

Največ anketirancev, t.j. 54,3 odstotkov je navedlo, da v enem letu obrabi do 3 

spodnje majice. Slabih 30 odstotkov jih je navedlo, da obrabijo 3-6 spodnjih majic. 10 

odstotkov jih obrabi med 6 in 9 majic letno, 5,1 odstotka pa obrabi nad 9 spodnjih majic 

v letu dni. 

6-9 parov je številka, ki so jo anketiranci v največji meri izbrali za odgovor pri 

vprašanju o številu obrabljenih nogavic v letu dni. Slabih 6 odstotkov manj anketiranih 

obrabi nad 9 parov nogavic letno, odstotek manj pa je takih, ki obrabijo 3-6 parov letno. 

15,2 odstotka anketiranih pa je navedlo, da obrabi manj kot 3 pare letno. 
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Slika 5.9 Uporaba interneta 

 
Pri vprašanju o uporabi interneta smo ugotovili, da največ anketiranih uporablja 

internet vsak dan, takih je 84,4 odstotkov. 10,8 odstotkov je takih, ki uporabljajo 

internet nekajkrat tedensko, le 1,6 odstotka pa takih, ki internet uporabljajo samo enkrat 

tedensko. Nekajkrat mesečno internet uporablja le 3,2 odstotka vprašanih. 

Slika 5.10 Spletno nakupovanje moškega spodnjega perila 

 
Z vprašanjem smo ţeleli izvedeti, ali bi se potrošniki posluţevali storitev spletne 

trgovine, ki bi bila specialnizirana samo za moško spodnje perilo. Odgovor DA je 

potrdilo 29,4 odstotkov vprašanih, odgovor NE pa 32,5 odstotkov. 38,5 odstotkov pa je 

takih, ki glede tega še niso opredeljeni. Iz tega lahko sklepamo, da je v teh 

neopredeljenih še vedno določen odstotek tistih, ki bi se storitev posluţevali, le izdelek 

in storitev jim moramo ponuditi na privlačen način, da jih vzpodbudimo k nakupu. 
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Slika 5.11 Posluţevanje kontinuiranega pošiljanja spodnjega perila na dom 

 
Vprašanje, ali bi se kupci posluţevali storitev procesa kontinuiranega pošiljanja 

artiklov na dom nekajkrat letno je bilo najpomembnejše v našem vprašalniku, saj smo z 

njim konkretno ugotovili, kolikšen odstotek ljudi bi se naših storitev posluţevalo. 74,5 

odstotkov oz. 189 vprašanih se naših storitev ne bi posluţevalo, slabih 26 odstotkov, kar 

predstavlja 65 odgovorov, pa bi se posluţevalo naših storitev. 

Če pogledamo, kateri kupci bi se posluţevali naših storitev glede na njihov 

dohodek, izobrazbo in starost, ugotovimo naslednje: 
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Tabela 5.1 Odstotki in število tistih, ki bi se posluţevali naših storitev glede na 

njihov dohodek 

Znesek dohodka: (v eur) Št. vseh odg. Št. poz. odgovorov % poz. odgovorov 

Do 500  54 10 18 

Od 500-1000 84 23 28 

Od 1000-1500 58 18 32 

Od 1500-2000 10 5 50 

Od 2000-3000 4 1 25 

Nad 3000 2 0 0 

Skupaj: 212 57  

 

Od 41-ih anketirancev nismo dobili podatka o mesečnem prihodku. Zaradi tega je v 

zgornji tabeli prikazanih 57 pozitivnih odgovorov, kajti od devetih oseb, ki bi se 

posluţevale omenjene storitve, nismo dobili odgovora za dohodek. 

Tabela 5.2 Odstotki in število tistih, ki bi se posluţevali naših storitev glede na 

njihovo izobrazbo 

Vrsta študija Št. vseh odgovorov Št. poz. odgovorov % poz. odgovorov 

Osnovna šola 14 2 14 

Srednja šola 160 45 28 

Fakulteta 79 18 23 

Magisterij 3 1 33 

Doktorat 2 0 0 

Skupaj: 258 66  

Tabela 5.3 Odstotki in št. tistih, ki bi se posluţevali naših storitev glede na starost 

 Starost Št. vseh odgovorov Št. poz. odgovorov % poz. odgovorov 

Od 20 do 30 let 134 33 25 

Od 30 do 40 let 36 10 28 

Od 40 do 50 let 15 6 40 

Od 50 do 60 let 12 3 25 

Nad 60 let 3 0 0 

Skupaj: 200 52  

 

Od 14-ih anketirancev, ki bi se sicer posluţevali naših storitev, nismo dobili 

podatka o starosti, zato je v tabeli prikazanih le 52 pritrdilnih odgovorov. 
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Slika 5.12 Vrste spodnjih hlač 

 
Z odgovori na to vprašanje smo ţeleli izvedeti, kakšne vrste spodnjih hlač 

potrošniki največ uporabljajo. Tega podatka se bomo vsekakor posluţevali pri prvi 

nabavi blaga. Kar 60 odstotkov anketirancev najraje nosi oprijete boksarice, dobrih 30 

odstotkov pa raje nosi navadne boksarice, 22 odstotkov pa nosi navadne spodnjice. 

Slika 5.13 Vrste spodnjih majic 

 
Z odgovori na to vprašanje smo ţeleli izvedeti, kakšne vrste spodnjih majic 

potrošniki največ uporabljajo. Tudi tega podatka se bomo vsekakor posluţevali pri prvi 

nabavi blaga. Največ t.j. 34 odstotkov običajno nosi oprijeto spodnjo majico, dobrih 7 

odstotkov manj nosi navadno spodnjo majico, 11,6 odstotkov nosi oprijeto majico z v-

izrezom, 32,8 odstotkov pa spodnje majice ne nosi. 
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Slika 5.14 Vrste nogavic 

 
Tudi z odgovori na to vprašanje smo ţeleli izvedeti, kakšno vrsto spodnjega perila 

potrošniki najraje nosijo. Tokrat se je vprašanje navezovalo na nogavice. Tako kot 

podatke pridobljene v zgornjih dveh grafih, bomo tudi te uporabili pri prvi nabavi blaga. 

Največ vprašanih je navedlo, da je vrsta uporabe nogavic odvisna od letnega časa. Takih 

je bilo dobrih 50 odstotkov. Drugače pa se potrošniki najraje odločajo za navadne 

nogavice, teh je 34 odstotkov. Sledi jim uporaba nizkih nogavic s 27,5 odstotki. Skoraj 

20 odstotkov potrošnikov nosi športne nogavice, le 2,8 odstotka pa visoke.  

Slika 5.15 Plačilo računa nakupa preko spleta 

 
Z odgovori smo ugotovili, da bi se kupci v primeru odločitve za nakup preko spleta 

najraje odločili za plačilo po povzetju. Za te vrste plačilo bi se odločilo skoraj 65 

odstotkov kupcev, 22 odstotkov pa bi jih račun poravnalo s kreditno kartico na spletu. 
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Slika 5.16 Najljubše barve spodnjega perila 

 
Od anketirancev smo ţeleli izvedeti, katerim barvam spodnjega perila so najbolj 

naklonjeni. Anketiranci so navedli, da najraje nosijo črne spodnje hlače (42,4 

odstotkov), belo spodnjo majico (42 odstotkov) in črne nogavice (59 odstotkov). 

Najmanj nosijo bele spodnje hlače (11,2 odstotkov), majice z različnimi vzorci (7,7 

odstotkov) in bele nogavice (4,8 odstotka).  
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Slika 5.17 Materiali spodnjega perila 

 
Od anketirancev smo izvedeli, da najraje nosijo bombaţno spodnje perilo 

(povprečno 66 odstotkov), ali pa bombaţno perilo višje kakovosti (povprečno 29 

odstotkov). 

Slika 5.18 Mesečni prihodki 

 
Z vprašanjem smo ţeleli izvedeti dohodke anketirancev. Ta podatek v anketi ni bil 

obvezen, tako da ga 16 odstotkov anketiranih ni navedlo. Največ anketiranih je svoj 

dohodek označilo med 500-1000 evri. Sledijo jim anketiranci, ki so navedli svoje 
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prihodke v točki med 1000-1500 evri. Tem sledijo anketiranci z do 500 evri mesečnega 

dohodka. 4,8 odstotka je označilo kot svoj dohodek 1500-2000 evrov. Le 1,9 % 

anketirancev je označilo svoj dohodek med 2000-3000 evri, nad 3000 evri pa le 1 

odstotek. 

Slika 5.19 Izobrazba  

 
Iz odgovora na vprašanje o izobrazbi smo ugotovili, da je bilo največ anketirancev s 

srednješolsko izobrazbo (62,7 odstotkov) in polovico manj (31,35 odstotkov) s 

fakultetno izobrazbo. 5,6 odstotka je imelo dokončano osnovno šolo, 1,2 odstotka 

magisterij in 0,8 odstotka doktorat. 

5.4.3 Analiza panoge in konkurence 

Značilnosti panoge in ključni dejavniki uspeha 

Značilnost panoge, v kateri bo podjetje poslovalo, je popolnoma konkurenčno 

okolje, kajti splet je dostopen vsakomur in ni omejitev pri vzpostavljanju spletnih strani. 

Distribucijska pot prodaje preko interneta in pošiljanja artiklov po pošti, katere se bo 
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naše podjetje posluţevalo, deluje brez omejitev in tako je te vrste prodaja omogočena 

vsakemu, ki se odloči za to vrsto poslovanja.  

Če pogledamo na konkurenco kot skupek trgovin, ki ponujajo svoje izdelke ali 

storitve preko spleta, lahko vidimo, da tu obstaja ogromna veriga spletnih trgovin, ki na 

spletu ponujajo najrazličnejše produkte. Tudi število spletnih prodajaln se vsako leto 

povečuje. Če se ozremo na vrste trgovin, ki na spletu ponujajo perilo, se ta veriga precej 

zmanjša. To pa predvsem zato, ker je pri oblačilih specifičen problem, saj večina ljudi 

obleko pred nakupom raje pomeri. Tega se zavedajo tudi spletni trgovci. Če se še 

nekoliko bolj poglobimo v oblačila, lahko ugotovimo, da je ta problem pri spodnjem 

perilu precej manjši, saj merila niso tako specifična, kot na primer za hlače, majico, itd. 

Na slovenskem spletu lahko zasledimo nekaj spletnih trgovin z ţenskim spodnjim 

perilom, katerih si ne moremo šteti za neposredno konkurenco, saj so ţenske tiste, ki so 

njihovi ciljni kupci. Če pogledamo še na konkurenco z moškim spodnjim perilom, ki 

svoje izdelke trţi na internetu, lahko ugotovimo, da je teh zelo malo. Predvsem ponujajo 

moško spodnje perilo na spletu trgovine, katere vodijo neposredni proizvajalci izdelkov 

ali njihovi franšizorji. Ko pa se na koncu dotaknemo še spletnih trgovin, ki bi na 

slovenskem trţišču ponujali sistem poslovanja s kontinuiranim pošiljanjem, lahko 

ugotovimo, da teh zaenkrat še ni in da bo naša spletna trgovina prva s tovrstnim 

poslovanjem. 

Kot edinega pravega konkurenta bi lahko izpostavili švicarsko podjetje, ki se 

ukvarja s podobno dejavnostjo in je bilo prvo na svetovnem trţišču s tovrstnim 

poslovanjem. Za njihov uspeh bi lahko rekli, da je bil pomemben dejavnik dobro 

oglaševanje in pa prisotnost na trţišču, saj je bilo prvo podjetje s ponudbo večkratnega 

pošiljanja artiklov. 

Glavni tekmeci – konkurenca 

Kot smo ţe v prejšnjem poglavju omenili, bi kot glavno konkurenčno podjetje 

navedli švicarsko podjetje Black socks. To podjetje je bilo prvo, ki se je začelo ukvarjati 

z dejavnostjo kontinuiranega pošiljanja nogavic na dom. Najprej so s prodajo začeli v 

Švici, nato pa so se razširili tudi na trţišča drugih drţav. Njihova glavna prednost je ta, 

da so bili prvi, ki so začeli s tovrstnim poslovanjem in so zaradi tega tudi najuspešnejši.  

Kot konkurenčna podjetja, ki delujejo na slovenskem trţišču in bi lahko bila naša 

konkurenca, moram omeniti podjetja, ki se ukvarjajo s kataloško prodajo, nekateri pa 

imajo dejavnost spletne trgovine tudi na internetu. Glavna izmed njih so Neckerman, 

Quelle, Otto in Bon Prix. Vsa ta podjetja imajo ţe dolgo tradicijo poslovanja tudi v 

Sloveniji, tako da jih ljudje, ki pri njih kupujejo, večinoma poznajo in zaupajo 

njihovemu poslovanju. Slabost, ki je prisotna pri njihovi vrsti poslovanja je počasnost 

dostave in še večja počasnost menjave blaga. Še ena slabost je ta, da če stranki določen 

kupljen izdelek ne ustreza in ga mora zamenjati, mora tudi poštnino dvakrat plačati, 
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česar ponavadi kupec ne ve, saj je to napisano v drobnem tisku, kar pa redko kdo 

prebere.  

Konkurenčna podjetja so nam tudi vse ostale spletne trgovine, ki poleg ostalega 

programa ponujajo tudi moško spodnje perilo. Na slovenskem trgu so 

najprepoznavnejše med njimi Outnet, spletna trgovina Rebel in trgovina Ceneje ne gre. 

Značilnost vseh treh trgovin je, da ponujajo širok spekter izdelkov, tako za moške, kot 

za ţenske, poleg spodnjega perila pa tudi ostala oblačila. 

5.4.4 SPIN analiza 

Namen SPIN analize je, da dobro spoznamo svoje podjetje, bodisi ţe ustanovljeno, 

ali pa podjetje v fazi razvoja ideje. Izvedba SPIN analize je nujen predpogoj, da si lahko 

oblikujemo in sestavimo smiselne in hkrati dosegljive cilje. Kratica SPIN izhaja iz ang. 

besede SWOT, njene kratice pa nam povedo, da tukaj govorimo o Slabostih, Prednostih, 

Izzivih in Nevarnostih podjetja. V praksi je zelo primerna, ker je preprosta, ne zahteva 

posebnega analitičnega znanja, ne vzame nam veliko časa in daje dobre rezultate ob 

razmeroma majhnem vloţku (http://www.data.si). 

Slabosti: 

Ker bo podjetje delovalo v območju popolne konkurence na trgu, bo vedno 

obstajala nevarnost vstopa novih konkurenčnih podjetij, katerih ciljni kupci nam bodo 

skupni. To hkrati predstavlja našo ahilovo peto pri poslovanju. Majhno število 

dobaviteljev bi nam po eni strani lahko predstavljalo prednost, po drugi strani pa slabost 

podjetja. Slabost bi bila predvsem ta, da bi zaradi odpovedi ali zakasnele dostave 

izdelkov trpelo naše poslovanje. Na trgu obstaja veliko število klasičnih trgovin s 

ponudbo moškega spodnjega perila. Slabost, ki je vsekakor omembe vredna, je 

majhnost slovenskega trţišča, saj je posledično majhna tudi naša ciljna skupina kupcev.  

Prednosti: 

Glavno prednost, ki smo jo tudi skozi pisanje poslovnega načrta ţe večkrat omenili 

je ta, da bomo prvi v Sloveniji s tovrstno ponudbo in to je tudi razločevalna sposobnost 

našega podjetja. Osredotočeni bomo izključno na moško spodnje perilo, kar pomeni, da 

bomo točno specializirani za omenjene izdelke. Ker bomo ponujali kvalitetne izdelke po 

ugodnih cenah, bo tudi to ena izmed naših prednosti. Spletna stran bo izdelana po naših 

ţeljah in načrtih in ne po predlogi, kot večina sorodnih strani. Ponujali bomo proizvode 

naših dveh najprepoznavnejših proizvajalcev, Beti in Polzela. Podjetje ima jasno 

zastavljene cilje in načrte za prihodnost. Kot sem v prejšnji točki omenil, je lahko 

majhno število dobaviteljev tudi prednost, saj imamo opravka z majhnim številom oseb, 

ki botrujejo nabavnemu procesu in hkrati imamo tudi manj prejetih računov. Moţnost 

katere se bo podjetje posluţevalo, je tudi lastno upravljanje z internetno stranjo, saj nam 
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izdelovalec strani nudi tudi delavnico, v kateri nas nauči lastnega upravljanja s stranjo, 

ko je ta enkrat vzpostavljena. Začetni stroški vzpostavitve trgovine so relativno nizki, 

saj razen vzpostavitve strani in računalniške opreme ne potrebujemo drugega inventarja. 

Veliko informacij o potrošnikovih navadah smo izvedeli iz primarnih virov. Z našimi 

storitvami kontinuiranega pošiljanja artiklov lahko kupcem prihranimo letno tudi do 

nekaj ur nakupovanja v klasičnih trgovinah. Pisarna in skladiščni prostori bodo locirani 

kar na domačem naslovu, tako nam ni potrebno plačevati dodatnih najemnin. 

Izzivi: 

Podjetje bo v prihodnosti razširilo svojo ponudbo izdelkov še z izdelki tujih 

blagovnih znamk in različnih cenovnih razredov. Izdelali bomo tudi posebne, cenovno 

različne prodajne pakete, ki bodo vključevali določeno število posameznih artiklov 

določenega cenovnega razreda. Cene artiklov v posameznem paketu bodo niţje od cene 

nakupa vsakega izdelka posebej, kar je ob takih akcijah seveda normalno. Za podjetje bi 

bil izziv tudi širitev na druge trge izven meja Slovenije. V podjetju se bomo trudili 

visoko pozicionirati svojo trgovino in jo tam tudi obdrţati. Teţili bomo k uveljavitvi 

podjetja kot speciraliziran ponudnik moškega spodnjega perila. 

Nevarnosti: 

Tako na spletu, kot tudi na trgu, kjer bomo nastopali, obstaja velika moţnost vstopa 

nove konkurence, ki bi kakorkoli lahko konkurirala naši spletni trgovini. Konkurenca 

lahko tudi posnema naš način poslovanja ter nam tako poskuša ukrasti naše potencialne 

kupce. Pred »krajo« ideje se neposredno ne moremo zaščititi, saj je splet dostopen 

vsakomur in vsak si lahko zamisli vzpostaviti lastno spletno trgovino. Naša najboljša 

zaščita bo prodaja kakovostnih izdelkov, pošteno poslovanje in odnos do strank in pa 

močno oglaševanje in promocija trgovine. 

5.5 Strategija in izvedba 

5.5.1 Trženjska strategija 

V podjetju ţelimo na trg prodreti z inovativno zamislijo o prodaji spodnjega perila. 

Z unikatno in dobro zastavljeno internetno stranjo bomo v podjetju ţe s prvim vtisom 

ţeleli ustvariti podobo resnega in zaupanja vrednega podjetja. V trţnem sporočilu bomo 

kupcem ţeleli sporočiti: za spodnje perilo poskrbimo mi, za ostalo poskrbite sami ali pa: 

nič več zadrege z luknjo v štumfih, tukaj so gatenadom.com, itd. 

Naši izdelki bodo artikli široke potrošnje, storitev kontinuiranega procesa pa bi se 

lahko štela med storitve višjega razreda. 

V podjetju bomo cene določali glede na maloprodajno ceno istih artiklov v 

klasičnih trgovinah. Postavljena cena bo nekoliko niţja od cene v klasičnih trgovinah. 
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Izdelki, ki se bodo prodajali v procesu večkratnega kontinuiranega pošiljanja artiklov na 

dom bodo imeli nekoliko niţjo ceno kot posamično prodajani izdelki. 

Svoje storitve in izdelke bomo kupcem ponujali izključno preko interneta. 

Različnim kupcem bomo ponujali različne prodajne pogoje, saj bo na spletni strani 

moţnih nekaj različnih vrst poslovanja. Kupljene izdelke bomo kupcem poslali domov 

po pošti v originalni embalaţi proizvajalca izdelka, vsak artikel pa ima svojo embalaţo. 

Podjetje bo največ oglaševalo preko spleta. V začetku poslovanja se bomo 

posluţevali tudi spletnega marketinga podjetja Degriz. Z dobrim oglaševalskim 

sporočilom bomo poskušali pridobiti kar največ kupcev. Prodajo bomo pospeševali tudi 

z raznimi akcijami, popusti, itd. 

Pozicioniranje 

Trţne aktivnosti bomo usmerjali v spletni trg, saj so naši potencialni kupci 

uporabniki spleta. Potreba po spodnjem perilu je nekaj vsakdanjega in 

nenadomestljivega. Spodnje perilo je nekaj, kar vsi potrebujemo, za nakup tega pa vsak 

posameznik izbere svojo taktiko. Našim kupcem bomo poskušali ponuditi nov pristop k 

nakupovanju tega, saj bodo kupci tako prihranili na času, potrebnem za nakupovanje 

spodnjega perila. Ponujeni izdelki, katere bomo trţili, so izdelki široke potrošnje. 

Storitev, ki jo bomo ob tem ponujali pa bi lahko opredelili tudi kot storitev višjega 

razreda, čeprav jo bomo z različnimi paketi ponujali različnim vrstam ciljnih kupcev.  

Cenovna strategija 

Določanje cen je zelo pomembno za uspešno poslovanje podjetja, saj neposredno 

vpliva na dobiček podjetja, obenem pa je tudi bistveni dejavnik pri količini prodaje. 

Prava cena je tista cena, ki je dovolj nizka, da nam omogoči prodor na trg in 

pridobivanje večjega števila strank, vendar hkrati dovolj visoka, da bomo pokrili stroške 

in dosegli dobiček pri poslovanju. Naš glavni cilj pri določanju cene je povečevanje 

trţnega deleţa in večji obseg prodaje. Cene, ki smo jih predvideli ob določenem precej 

realnem obsegu prodaje, pokrivajo celotne stroške, fiksne in variabilne. Fiksni stroški 

bodo najvišji v začetku poslovanja, saj je vzpostavitev spletne strani najdraţji strošek 

podjetja. Ko bomo dosegli znesek prihodkov, ki nam bo ob vključitvi vseh variabilnih 

stroškov povrnil začetno investicijo, bo poslovanje veliko laţje in posledično tudi 

ustvarjanje dobička. Predvidevamo 20-25 % pribitka na ceno za vračunani dobiček. V 

podjetju predvidevamo razne popuste, ki bodo odvisni od različnih dejavnikov. Kupcu 

bom priznali popust v skupni vrednosti izdelkov nad 60 evrov, za znesek poštnine, kar 

pomeni, da kupec dobi brezplačno dostavo. Ravno tako bomo kupcem ponudili popust 

pri sezonskih izdelkih, ob koncu sezone. Popusta bodo deleţni tudi kupci, ki se bodo 

odločili za kontinuiran proces vsaj enoletnega pošiljanja artiklov na dom. V kolikor se ti 

odločijo še za celoletno plačilo vnaprej, pa bodo deleţni še dodatne nagrade, ki bo lahko 
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opredmetena kot dodaten brezplačen artikel v paketu. Ravno tako bodo kupci, ki bodo 

blago plačali vnaprej oz. preko naloga, deleţni določenega procenta popusta. Glede na 

prodajne cene pri konkurenci lahko rečemo, da bodo naše cene lahko konkurirale 

ostalim konkurenčnim podjetjem. Prodajno ceno pa bomo oblikovali na podlagi 

prodajne cene konkurence. Ker pa bomo ponujali kvaliteten izdelek, ne bomo nastopali 

z niţjo ceno od konkurence in bomo kupce skušali pridobiti z ostalimi prednostmi, ki jih 

imamo pri poslovanju. Kot smo ugotovili v trţni raziskavi, kupci niso najbolj točno 

opredeljeni oz. občutljivi na ceno, saj so njihovi odgovori v anketah med 90 % 

anketirancev pri vprašanju o spodnjih hlačah nihali med 5-15 evri.  

Program trženja 

Program trţenja je sestavljen iz številnih odločitev o tem, kakšen splet trţenjskih 

orodij uporabiti. Trţenjski splet pa je skupek orodij, ki jih podjetje uporablja, da doseţe 

lastne trţenjske cilje na ciljnem trgu (Glas 2004). 

Podjetje bo svoje izdelke oz. storitve trţilo izključno na spletu preko lastne 

internetne strani. Izdelke, naročene pri nas, bomo kupcem dostavili preko Pošte 

Slovenije. Cenik poslovnih poštnih storitev je naveden kot priloga 2. 

Promocijska strategija in oglaševanje 

V podjetju bomo svojo spletno stran promovirali in oglaševali na več načinov, da bi 

pridobili in obdrţali čim več kupcev. Ker je naše poslovanje vezano na internet, bo tudi 

naše oglaševanje najbolj v ospredju ravno na spletu. Poleg interneta pa imamo namen 

oglaševati tudi preko revij in raznih publikacij. Posluţevali se bomo tudi e-marketinga, 

ki nam ga ponuja podjetje Degriz. Za svoje storitve oglaševanja in promocije pa nam 

zaračuna določen odstotek od vsakega nakupa, za katerega so nam oni priskrbeli kupca. 

Ponujajo nam tudi strategijo za predstavitev vsebine in iskalni marketing, ki vsebuje 

optimizacijo za iskalnike in zakup ključnih besed. Hkrati pa nam sproti analizirajo in 

izboljšujejo našo prodajo. Podjetje se bo vključilo tudi v socialna omreţja in druge 

tematsko podobne strani, kjer bi bila moţna pridobitev novih potencialnih kupcev. 

Posluţevali se bomo tudi obveščanja o ponudbi preko e-sporočil. Sprotno bomo 

pripravljali posebne akcije. Potrudili se bomo tudi za uveljavitev najmočnejše in 

najcenejše promocijske dejavnosti, ki je »dober glas« oz. »glas naroda«. Zavedamo se 

tudi, da se slab glas širi hitreje kot dober, zato se bomo trudili, da bi naši kupci bili 

čimbolj zadovoljni. To so neformalne informacije, ki se prenašajo iz ust do ust in 

prikazujejo mnenje kupca. V kolikor bo poslovanje podjetja uspešno in bomo ugotovili, 

da bi podjetje od tega imelo tudi korist, se bomo v prihodnje posluţevali tudi drugih 

instrumentov za pridobivanje kupcev, kot na primer: promocijska oblačila in darila, 

oglaševanje v medijih, oglasni letaki, brošure in druga gradiva.  
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5.5.2 Prodajna strategija in načrt prodaje 

Tabela 5.4 Fiksni stroški in njihova cena/mesec in cena/leto v prvem letu 

poslovanja 

Strošek za: Cena stroška/mesec: (v eur) Cena stroška/leto: (v eur) 

Internetna stran 190 2280 

Gostovanje na streţniku 20 240 

Domena 5 60 

Tekoči stroški poslovanja 100 1200 

Oglaševanje, promocija 262 3150 

Skupaj: 800 6930 

V prikazu fiksnih stroškov za prvo leto poslovanja smo vključili tudi izdelavo in 

dizajn spletne strani. 

Tabela 5.5 Predvideni fiksni stroški in njihova cena/mesec in cena/leto od drugega 

do petega leta poslovanja 

Strošek za: Cena stroška/mesec: (v eur) Cena stroška/leto: (v eur) 

Streţnik 20 240 

Domena 5 60 

Tekoči stroški poslovanja 200 2400 

Oglaševanje, promocija 200 2400 

Skupaj 425 5100 

Tabela 5.6 Pričakovana prodaja v prvih petih letih poslovanja 

Leto Št. prod. enot/leto (Q) Povprečna cena v eur (P) Celotni prih. v eur (TR) 

1 1980 9,20 18.216 

2 2376 9,20 21.859 

3 2851 9,20 26.231 

4 3421 9,20 31.475 

5 4105 9,20 37.768 

Sk. 14.733  135.549 

Pričakovano prodajo smo izdelali na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili z 

anketami. Povprečno ceno smo v izračunih pustili enako vseh pet let, saj zaenkrat ne 

moremo oceniti, kako se bodo na trgu gibale cene blaga ter kakšne cene bo postavila 

konkurenca. Izračunali smo jo na podlagi povprečnih cen vseh treh artiklov in 

povprečne prodaje vseh treh artiklov skupaj. Upoštevali smo 20 odstotno letno rast 

prodaje. 
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5.5.3 Pogoji poslovanja in potrebna vlaganja v podjetje 

Pogoji poslovanja spletne trgovine Gatenadom.com so podrobneje opisani in 

priloţeni v prilogi 3. 

Potrebna vlaganja v podjetje. 

Začetna vlaganja v podjetje so povezana predvsem z izdelavo in vzpostavitvijo spletne 

strani oz. trgovine. Stroškov, povezanih z ustanavljanjem podjetja, ne bomo imeli, saj 

imamo podjetje registrirano ţe od prej in bomo po novem poslovali z dvema vrstama 

posla, namesto enega samega. Skladiščni prostori in pisarniški prostor bodo kar na 

domačem naslovu, tako da nam ne bo potrebno plačevati nepotrebnih najemnin. 

Računalniški program bomo za upravljanje s spletno trgovino bomo naloţili kar na 

domači računalnik in tako privarčevali tudi pri tem strošku. Stroški internetne strani, ki 

nas v začetku bremenijo, so: grafični dizajn, izdelava in vzpostavitev spletne strani, kar 

nas bo skupaj stalo 1860 eur + ddv. Predvideni so še stroški oglaševanja, ki bodo v 

začetku nekoliko višji, saj vstopamo v panogo kot novo nepoznano podjetje, zato bomo 

morali narediti močno propagando, da se pribliţamo našim potencialnim kupcem. 

5.5.4 Nabava 

Nabava pomeni pridobivanje dobrin, izdelkov in storitev, potrebnih za delovanje, 

vzdrţevanje in izvajanje osnovnih in pomoţnih dejavnosti po čim ugodnejših pogojih 

pri zunanjih virih. Razlika med nabavnim oddelkom in nabavno funkcijo je ta, da je 

nabavna funkcija širše opredeljena, saj zajema vse aktivnosti, za katere podjetje prejme 

račun od zunanjih dobaviteljev, torej vse posle med podjetji, kompenzacijske posle kot 

tudi najem kadrov za določen čas preko kadrovskih agencij (Potočnik 2000). 

Ker gre v našem primeru za mikro podjetje, ki se bo ukvarjalo s spletno prodajo, so 

vse te zgoraj naštete aktivnosti prisotne v zelo majhnem obsegu. Tudi nabavni oddelek 

blaga bomo vodili sami, tako kot tudi zalogo blaga in vse ostale spremljajoče procese. 

Z dobavitelji smo se dogovorili o nabavi, dobavnih rokih in plačilih blaga. Pri 

podjetju Beti so pogoji naslednji: dobava artiklov stalnega programa NOS in Beti 

Underwear v 2-3 dneh, pri sezonskih kolekcijah, ki sledijo modnim trendom, pa 

naročilo izdelkov poteka vnaprej, saj je izdelava izdelkov v serijah. Naročilo slednjih 

izdelkov je potrebno oddati najmanj en mesec pred začetkom prodaje kolekcije. Ob 

začetku poslovanja zahtevajo za prvo naročilo plačilo vnaprej, v nadaljevanju pa se 

bomo dogovarjali za ugodnejše plačilne pogoje. Za drugega dobavitelja, podjetje 

Polzela, zaenkrat nimamo podatkov o pogojih dobave. 

5.6 Poslovni proces 

Poslovni načrt bo uresničil Valter Pečenko, ki je tudi avtor ideje in avtor 

poslovnega načrta. Pri upravljanju s spletno stranjo, dobavo, prodajo, oglaševanjem se 



        Poslovni načrt spletne trgovine z moškim spodnjim perilom 

 

49 

bosta pri delu dopolnjevala Valter Pečenko in Eda Pečenko, ki je tudi lastnica ţe 

obstoječega podjetja Valedis.  

5.6.1 Poslovni proces 

Slika 5.20 Poslovni proces podjetja 

 

5.7 Finančni načrt 

5.7.1 Pomembne predpostavke 

Obveznosti do dobaviteljev bomo pred prvo dobavo plačali vnaprej. Po prvi dobavi 

se bomo z dobavitelji dogovorili za ugodnejše pogoje. Predvidevamo, da se bomo z 

dobavitelji dogovorili za enomesečni odlog plačila. 

Ker bo pri našem poslovanju potekala prodaja na drobno preko interneta po pošti, 

nam bodo naši kupci plačevali izdelke s plačilom po povzetju ali plačilom po 

predračunu. 

Zalogo izdelkov potrebujemo za največ mesec dni vnaprej, saj je dobaviteljev 

dobavni rok za dobavo izdelkov od dveh pa do največ petih dni. Z dobaviteljem Beti 

smo se dogovorili, da nam v primeru pomanjkanja samo nekaterih izdelkov lahko te 

pošljejo tudi vnaprej po pošti. Nekoliko drugače je pri sezonskih kolekcijah, kjer je 

potrebno naročilo izdelkov oddati tudi do pet mesecev vnaprej. V tem primeru bo 

potrebno čim natančneje predvideti moţno prodajo.  
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5.7.2 Načrt izkaza uspeha 

V projekciji izkaza uspeha bomo prikazali obseg prihodkov in odhodkov ter 

njihovo razliko, ki bo prikazala dobiček ali izgubo v prvem letu poslovanja. 

Tabela 5.7 Načrt izkaza uspeha v obdobju prvega leta poslovanja 

Prihodki (v eur) Odhodki (v eur) 

Prihodki od prodaje: 

- spodnje hlače 

720 x 11 = 7.920 

- spodnje majice 

240 x 12 = 2.880 

- nogavice 

960 x 4,5 = 4.320 

 

 

Stroški prodanega blaga: 

- spodnje hlače 

720 x 5 = 3600 

- spodnje majice 

240 x 5,5 = 1.320 

- nogavice 

1020 x 2,4 = 2.448 

Skupaj: 7.368 

Stroški internetne strani: 

- vzpostavitev strani ... 2280 

- gostovanje ... 240 

- domena ... 60 

Skupaj: 2580 

Stroški oglaševanja skupaj: 

- e-marketing ... 600 

- zakup ključnih besed ... 150 

- oglaševanje v socialnih in drugih 

omreţjih.. 2400 

Skupaj: 3150 

Stroški podjetja (obrtna zbornica, 

računovodske storitve ...) ... 1200 

Skupaj: 1200 

Skupaj: 15. 120 eur Skupaj: 14.298 

 

Dobiček = prihodki – odhodki 

Dobiček = 15.120 – 14.298 

Dobiček = 822 eur 

5.7.3 Načrt bilance stanja 

V projekciji bilance stanja bomo prikazali sredstva in obveznosti do virov sredstev 

za prvo leto poslovanja. 
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Tabela 5.8 Bilanca stanja podjetja ob začetku poslovanja 

Sredstva (v eur) Viri (v eur) 

Program za spletno trgovino 2280 

Denarna sredstva 1720 

Vloţeni kapital (lastni) 4000 

Skupaj: 4000 Skupaj: 4000 

5.7.4 Analiza točke preloma 

S točko preloma oziroma kritično točko gospodarnosti označujemo tisto točko, kjer 

se celotni prihodki in celotni stroški izenačijo, oziroma je cena proizvoda enaka lastni 

ceni proizvoda. Podjetje ima v tej točki ničelni dobiček, TR=TC (Bojnec idr. 2006). 

Točko preloma smo izračunali po naslednjem obrazcu: 

- Točka preloma = TR – TC = O 

- Upoštevali pa smo: 

- FC = 6.930 eur 

- P = 9,2 eur 

- AVC = 3,68 eur 

S tem izračunom smo ugotovili, da bi podjetje ob prodaji 1.155 izdelkov ustvarilo 

11.548 evrov celotnih prihodkov (TR). Celotni stroški (TC) ob prodaji takega števila 

izdelkov, bi znašali 11.548 evrov, kar pomeni, da smo dosegli točko preloma, saj so 

TR=TC. Točko preloma bi tako dosegli ţe v prvem letu poslovanja 

5.7.5 Analiza tveganja 

Kritična tveganja, ki bi jim bilo lahko podjetje izpostavljeno, so predvsem tveganja 

iz panoge. Konkurenčne razmere in zasičenost trga bi lahko opredelili kot morebitne 

dejavnike, ki bi zavirali naše poslovanje. Vstop nove konkurence na trg ali širitev ţe 

obstoječe, niţanje cen konkurentov, boljši prodajni pogoji konkurentov, prezasičenost 

trţišča z izdelki. Vse to bi lahko bile moţne ovire, s katerimi se uspe podjetje srečati. V 

našem podjetju se bomo sprotno trudili uspešno konkurirati ostali konkurenci. Za obstoj 

na trgu bomo izvajali razne akcijske ponudbe in popuste, stalno izboljševali in 

obnavljali internetno stran, kupcem ponujali vedno nekaj novega in skrbeli za njihovo 

zadovoljstvo. 

5.7.6 Strategija žetve 

V podjetju predpostavljamo, da bomo znesek začetne investicije povrnili v prvem 

letu poslovanja. Ker ideja o spletni strani ni tehnološko ali visoko strokovno usmerjena, 

so tudi njeni stroški vzpostavitve temu primerni. V primeru visoke in hitre rasti na 

domačem trgu, se bo podjetje v prihodnosti lahko razširilo tudi na druge trge, saj je 
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znesek začetne investicije v primerjavi z prihodki, ki jih je podjetje sposobno ustvariti 

relativno majhen. 
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6 SKLEP 

Med pisanjem zaključne projektne naloge smo pridobili veliko teoretičnega znanja 

iz področij, ki smo jih zajeli v prvem delu naloge. Znanje iz področja podjetništva smo 

pridobili v strokovni literaturi, od koder smo natančno opredelili osnovne pojme 

podjetništva in podjetnika. Opisali smo tudi vzroke zakaj se podjetniki odločajo za 

samostojno pot in kakšne pasti lahko pričakujemo v prihodnosti.  

Teorija o pisanju poslovnega načrta nam je bila v veliko pomoč pri samem 

poslovnem načrtu. V zadnjem teoretičnem delu pa smo natančno predelali še e-

poslovanje, uporabo interneta in spletnih trgovin. Vse te podatke smo potem uporabili 

pri poslovnem načrtu. V drugem, empiričnem delu naloge, pa smo s podrobnim 

poslovnim načrtom upravičili nastanek take spletne strani.  

Upravičenost nastanka smo ugotavljali z različnimi metodami. Posluţevali smo se 

podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, kjer smo pridobili informacije o 

slovenskih potrošnikih in njihovih navadah brskanja po spletu. Najpomembnejše 

informacije pa smo pridobili z lastnimi anketami, ki smo jih razdelili med bodoče 

potencialne kupce. Izvedeli smo, da bi spletno trgovino z moškim spodnjim perilom 

uporabljala skoraj tretjina anketirancev, storitev kontinuiranega pošiljanja artiklov na 

dom pa četrtina vprašanih. Glede na to, da so bile ankete poslane posameznikom preko 

spleta in so bile anonimne, upamo, da smo z odgovori pridobili realno sliko 

potrošnikovih navad, saj smo na podlagi teh opredelili našo upravičenost spletne strani. 

Ugotovili smo, da bomo morali bistveno večji poudarek od načrtovanega, usmeriti v 

oglaševanje in spletni marketing. Jasno nam je postalo tudi, da bo potrebno več 

področij, ki smo jih v začetku pisanja napisali pod načrte za prihodnost, uresničiti ţe v 

samem začetku, saj bi se v nasprotnem primeru podjetje teţje uveljavilo na trţišču. Ko 

smo načrtovali predvideno prodajo smo ţeleli biti čim bolj realni, zato nismo pretiravali 

s prodajo. Po naših izračunih naj bi podjetje v prvem letu poslovanja ustvarilo nizek 

dobiček, v naslednjih letih pa predvidevamo, da se bo prodaja vztrajno povečevala in z 

njo tudi dobiček podjetja. V prvem letu poslovanja smo zajeli tudi povrnitev zneska 

začetne investicije v spletno stran. V primeru, da smo se pri izračunih zmotili in bomo 

po prvem letu poslovanja s podjetjem v veliki izgubi, bomo spletno trgovino zaprli, 

spletno stran pa prodali naprej. Ker je uspeh podjetja odvisen od zadovoljstva 

uporabnikov, je zelo pomembno, da poskušamo čimbolje zadovoljiti naše kupce, saj se 

bodo ti, le tako ponovno vračali k nam. Zadovoljstvo kupcev je namreč ključni dejavnik 

uspeha, ki je pogojen z pričakovanji uporabnikov. V kolikor bomo z našimi storitvami 

uspešno zadovoljevali njihove potrebe in ţelje, da se bodo ti vračali in hkrati 

pripovedovali svoje pozitivne izkušnje tudi drugim, bomo dosegli cilj, ki smo si ga 

zadali. Zavedamo se, da zadovoljstvo potrošnikov neposredno vpliva na dobiček 

podjetja, ki je osnovni cilj vsakega podjetja. 
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Anketni vprašalnik 

Sem Valter Pečenko, študent UP fakultete za Management v Kopru in v svoji 

diplomski nalogi raziskujem potrebe, ţelje in navade potrošnikov pri nakupovanju 

spodnjega perila preko spleta. Anketni vprašalnik, ki je pred vami mi bo v veliko pomoč 

pri pripravi diplomskega dela, zato vas vljudno prosim za vaših nekaj minut in se vam 

ţe vnaprej lepo zahvaljujem za sodelovanje. 

Vprašalnik je anonimen, pridobljeni podatki pa se bodo uporabljali zgolj za namen 

diplomskega dela. 

 

1) Kdo pri vas skrbi za nakup spodnjega perila, torej spodnje hlače, spodnja majica 

in nogavice? 

 Spodnje hlače Spodnja majica Nogavice 

a) starši    

b) sestra, brat    

c) partnerka    

d) hčerka/sin    

e) kupujem sam    

 

2) V primeru, da ste izbrali odgovor e), potem to opravljate: 

a) v klasični butični trgovini 

b) v trgovinah v večjih trgovskih centrih 

c) preko spleta 

d) drugje_______________ 

 

3) Koliko ste pripravljeni odšteti za spodnje perilo srednjega ali višjega 

kakovostnega razreda? (obkroţite vaše odgovore) 

Spodnje hlače   Spodnja majica  Nogavice 

Do 5 eur    Od 5-10 eur   Do 5 eur 

Od 5-10 eur    Od 10-20 eur   Od 5-10 eur 

Od 10-20 eur    Nad 20 eur   Od 10-20eur 

Nad 20 eur        Nad 20 eur 

 

4) Koliko vam pri nakupu pomeni kvaliteta izdelka? 

 Spodnje hlače Spodnja majica Nogavice 

a) Nič, kupim kar je najceneje    

b) Srednje    

c) Pogledam kvaliteto, znamko    

d) Kupujem samo najboljše    
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5) Ali vam je pomembno poreklo izdelka? Npr. ali je izdelano v Slo. ali pa na 

Kitajskem? 

a) DA b) NE 

 

6) Bi raje kupili izdelek slovenskega porekla (Mura, Polzela, Beti) ali primerljivega 

tujega? 

a) Slovensko b) Tuje  c) Vseeno mi je 

 

7) Če je vaš odgovor b), katere tuje blagovne znamke vas najbolj privlačijo in ste 

jim naklonjeni? 

 

 

8.) Koliko perila »obrabite« letno? 

 Spodnje hlače Spodnja majica Nogavice 

Do 3 pare/kom.letno    

Od 3 do 6    

Od 6 do 9    

Nad 9    

 

9.) Internet uporabljate: 

a) vsak dan 

b) nekajkrat tedensko 

c) enkrat tedensko 

d) nekajkrat mesečno 

e) interneta ne uporabljam 

 

10.) Bi se posluţevali nakupov spodnjega perila preko spletne strani, ki bi bila 

specializirana samo za moško spodnje perilo? 

a) DA  b) NE  c) NE VEM 

 

11.) Če bi spletna trgovina ponujala moţnost kontinuiranega pošiljanja spodnjega 

perila na dom, po vnaprej določenem časovnem zaporedju, ki bi si ga sami izbrali 

(npr. 3x letno bi dobili paket, ki vsebuje 3 pare nogavic, 2 spodnje hlače in 1 

spodnjo majico). 

a) bi se posluţeval 

b) ne bi se posluţeval 

 

12.) Kakšne vrste perila običajno nosite? (obkroţite) 

Spodnje hlače Spodnja majica Nogavice 

Navadne spodnjice Navadna sp. majica 

(kanotjera) 

Navadne 
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Navadne boksarice Oprijeta majica Nizke 

Oprijete boksarice Oprijeta majica z V-izrezom Visoke 

  Športne 

 Ne nosim spodnjih majic Odvisno od letnega časa 

 

13.) Če bi se odločili za takšne vrste nakup preko spleta, kako bi najraje poravnali 

račun? 

a) s kartico 

b) po povzetju 

c) ne bi se odločil za tak nakup 

 

14.) Kakšne barve spodnjega perila najraje nosite? (moţnih več odgovorov) 

 Spodnje hlače Spodnja majica Nogavice 

Črna    

Bela    

Z različnimi vzorci/motivi    

Barvne    

Druga_________________    

 

15.) Kateri materiali vam najbolj odgovarjajo pri spodnjem perilu? 

 Spodnje hlače Spodnja majica Nogavice 

Bombaţ    

Bombaţ višje kakovosti    

Volna    

Kašmir    

 

Vaša starost:   Izobrazba:   Vaši mesečni  

         dohodki: 

a) Od 20 do 30 let  a) osnovna šola  a) do 500 eur 

b) Od 30 do 40 let  b) srednješolska izobrazba b) od 500 do 1000 eur 

c) Od 40 do 50 let  c) fakulteta   c) od 1000 do 1500 eur 

d) Od 50 do 60 let  d) magisterij   d) od 1500 do 2000 eur 

e) Nad 60 let   e) doktorat   e) nad 2000 eur 

 

Poloţaj na delovnem mestu, funkcija, status: _____________________ 

 

V kolikor bi vas odprtje take trgovine uspelo zanimati, mi lahko spodaj pustite svoj e – 

mail. 

______________________________________ 
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Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Gatenadom.com 

 

Upravljalec spletne trgovine Gatenadom.com: 

VALEDIS, Eda Pečenko s.p. 

Brje 32 

5263 Dobravlje 

 

Matična številka: 3709884 

ID za DDV: Nismo davčni zavezanci. 

Tel: 031-761-741 od pon. do pet. med 8. In 20. Uro 

Elektronski naslov: prodaja@gatenadom.com 

 

Splošno 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Gatenadom.com določajo pogoje 

nakupa ter prodaje izdelkov, ki jih izvaja podjetje VALEDIS s.p. masaţe in trgovina, 

Eda Pečenko in so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o 

elektronskem poslovanju ter drugimi relevantnimi zakoni in določili. 

 

Spletna prodajalna deluje 24 ur na dan in vse dni v tednu. Uporaba spletne strani je 

brezplačna. 

 

Pojmi 

Uporabnik: vsak registriran ali neregistriran uporabnik ali uporabnica spletne 

trgovine Gatenadom.si. 

Prodajalec/upravljalec/ponudnik: VALEDIS, Eda Pečenko s.p. 

Kupec: uporabnik, ki v spletni trgovini Gatenadom.si odda naročilo in je ob oddaji 

star najmanj 18 let. 

Nakup: se prične, ko uporabnik klikne na gumb Potrdi naročilo 

 

Cene 

Vse cene v spletni trgovini so navedene v EUR, vključujejo DDV in veljajo v 

trenutku oddaje naročila. Pridrţujemo si pravico do sprememb cen, razen če ni drugače 
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navedeno (primer akcij in posebnih popustov). Navedene cene veljajo le za nakupe v 

spletni trgovini Gatenadom.com. 

 

Kljub trudu, da bi zagotovili najbolj aţurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je 

podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med 

obdelavo naročila, vam omogočimo dostop do nakupa, hkrati pa ponudimo rešitev, ki 

bo v obojestransko zadovoljstvo. 

 

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki poslana kupcu ter 

shranjena na streţniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem 

uporabniškem profilu (Moj profil), kjer je moţno naročilo tudi natisniti. Račun je prav 

tako priloţen k pošiljki. 

 

Plačilni pogoji 

Kupnino za izbrane izdelke lahko trenutno plačate na naslednje načine: 

- Plačilo po povzetju: ob sprejemu naročila in izbiri plačila po povzetju vam bomo 

po elektronski pošti poslali potrdilo o prejemu naročila, nato pa sledi dobava v 

dogovorjenem roku. Kupnino za naročeni izdelek plačate dostavni sluţbi ob 

prejemu naročenih izdelkov. 

- Predhodno nakazilo na transakcijski račun: če ste izbrali plačilo na transakcijski 

račun, boste ob potrditvi naročila prejeli tudi podatke za nakazilo kupnine na 

TRR. Vaše naročilo bomo obdelali naslednji dan po prejemu plačila na naš TRR. 

Varnost podatkov 

Za zagotavljanje varnosti povezave med uporabnikom in spletnim streţnikom 

Gatenadom.com, se vsi zaupni podatki prenašajo po varni povezavi, ki je šifrirana s SSL 

enkripcijo. Podatkov o kreditnih karticah ne hranimo in obdelujemo na naših streţnikih. 

 

Dostava 

V kolikor je naročen izdelek na zalogi, ga odpošljemo še isti dan oziroma takoj 

naslednji delovni dan, če je bilo naročilo izvedeno izven delovnega časa. Če izdelka ni 

na zalogi, ga boste prejeli v roku 4-7 delovnih dni od datuma naročila. 
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Ponudnik se bo potrudil, da bo blago dostavljeno do naročnika v navedenih rokih. 

Po oddaji naročila boste prejeli sporočilo s kopijo naročila , ki vsebuje naročene artikle 

in skupno ceno. V sporočilu naročila bosta navedena tudi telefonska številka in 

elektronski naslov, na katerega se lahko obrnete v primeru kakršnihkoli vprašanj ali 

pripomb v zvezi z vašim naročilom. V primeru, da blaga, ki ste ga naročili, ni na zalogi, 

se bomo z vami dogovorili o dobavnem roku. 

 

Odstop od nakupa, vračilo in menjava blaga 

Kupec ima pravico, da brez navedbe razloga v skladu z Zakonom o varstvu 

potrošnikov v roku 15 dni od prejema blaga obvesti prodajalca, da bo vrnil kupljeno 

blago. O vračilu blaga mora kupec pisno obvestiti prodajalca na elektronski naslov 

prodaja@gatenadom.com, kupljeno blago pa mora vrniti prodajalcu v roku 30 dni na 

naslov: 

VALEDIS, Eda Pečenko s.p. 

Brje 32 

5263 Dobravlje 

 

V primeru vračila blaga nosi stroške pošiljanja kupec. Dobavitelj je dolţan prevzeti 

le blago, ki ni bilo uporabljeno, poškodovano, oprano in je v originalni in 

nepoškodovani embalaţis s priloţenim računom dobavitelja. Kupec prejme celotno 

kupnino na njegov bančni račun v roku 8 dni od prejema vrnjenega blaga. V primeru 

menjave blaga bo dobavitelj poslal menjano blago v roku 8 dni od prejema vrnjenega 

blaga, o morebitni zamudi dostave pa bo predhodno obvestil kupca. Stroške ponovnega 

pošiljanja krije kupec. 

 

Odveza odgovornosti 

Trudimo se zagotoviti aţurnost in pravilnost podatkov na naših spletnih straneh. 

Kljub temu pa se lahko dobavni roki in cene spremenijo tako hitro, da ne utegnemo 

pravočasno popraviti vseh sprememb. V takšnem primeru bomo kupca obvestili o 

spremembah in omogočili dostop do naročila ali zamenjavo izdelka, oziroma ponudili 

rešitev za obojestransko zadovoljstvo. 
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Čeprav poskušamo zagotoviti čimbolj natančne fotografije izdelkov, ki smo jih 

prejeli od dobaviteljev, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografija ne 

zagotavlja nujno lastnosti izdelka. 

 

Varstvo osebnih podatkov 

Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke obdelovali in hranili v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi podatki pridobljeni preko spletne trgovine 

Gatenadom.com bodo uporabljeni izključno za pošiljanje ponudb, računov, 

informativenga gradiva in ostale komunikacije, potrebne za zaključek naročila. 

Če ste se prijavili na prejemanje elektronskih novic, vam bomo občasno pošiljali 

oglasna elektronska sporočila. Vsa oglasna sporočila bodo jasno in nedvoumno 

označena in bodo vsebovala naslednje sestavine: 

- Naziv in elektronski naslov pošiljatelja bo jasno razviden (Gatenadom.com- 

prodaja@gatenadom.com) 

- Akcije in promocije bodo označene kot takšne 

- Jasno bodo določeni pogoji udeleţbe v akcijah in promocijah 

- Jasno bo predstavljen način odjave uporabnika od prejemanja oglasnih sporočil. 

Odjavo uporabnika od prejemanja oglasnih sporočil bomo izrecno spoštovali. 
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Cenik poslovnih poštnih storitev

 

 


