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POVZETEK 

Poslovni načrt je dokument, ki ga je dobro spisati pred ustanovitvijo novega podjetja oziroma 

pred začetkom novega projekta v obstoječem podjetju ter se na poslovanje pripraviti v taki meri, 

da nas na poti nič ne more presenetiti. V poslovnem načrtu so teoretično pripravljene vse 

smernice, ki jih je dobro poznati za boljše razumevanje pred prebiranjem poslovnega načrta. V 

poslovnem načrtu je predstavljeno podjetje, zapisani so njegovi cilji, poslanstvo in vizija. 

Poslovni načrt se nadaljuje s predstavitvijo izvedenih analiz, ki so podale podatke o tem, na 

kakšno tržišče se podajamo in ali bo naš produkt tržišču zanimiv. Poslovni načrt je zaključen s 

finančnim načrtovanjem. 

Ključne besede: podjetje, poslovni načrt, analiza, produkt, tržišče. 

SUMMARY 

It is a good idea to write a business plan before setting up a new company or before starting a 

new project in an existing company in order to prepare for business to such an extent that 

nothing can surprise us along the way. The business plan provides all the theoretical guidelines 

one should be familiar with before reading the business plan. The business plan presents the 

company, its goals, mission, and vision. The business plan continues with a presentation of the 

conducted analyses, which have provided information on the market which the company is 

entering and on whether the product will be attractive to the market. The business plan 

concludes with a financial plan. 

Keywords: company, business plan, analysis, product, market. 
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1  UVOD 

V zaključni projektni nalogi bomo pripravili poslovni načrt za podjetje Adriachem d. o. o., v 

katerem se začenja proces novega projekta. Podjetje se bo ukvarjalo s prodajo japonskih 

kuhinjskih nožev. Organizacija je na slovenskem tržišču prisotna že od leta 1991, ima dolgo 

zgodovino uspešnega poslovanja, vendar je ob menjavi vodstva novo vodstvo sprejelo 

odločitev, da s starimi deli zaključi in na sveže zadiha z novim projektom.  

Cilj zaključne projektne naloge je uprizoriti, kako imamo boljši vpogled v teoretično prihodnost 

poslovanja s pomočjo izdelave kakovostnega poslovnega načrta.  

V poslovnem načrtu bomo opisali podjetje, njegovo pravno organizacijsko obliko, izdelek, 

tržno analizo in poslovno strategijo podjetja.  

Pripravili bomo tudi SWOT analizo, s pomočjo katere bomo ugotovili prednosti, slabosti, 

priložnosti in nevarnosti. To je ob začetku poslovanja pomembno vedeti, saj se na tak način 

podjetnik lahko izogne določenim pastem ter se s tem pripravi na vnaprej predvidene težave. 

1.1 Raziskovalni problem in teoretična izhodišča 

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

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

posla v obstoječem podjetju. S poslovnim načrtom namreč podjetnik naredi popis prednosti in 

slabosti, vpletenih v posel znotraj podjetja, ter predvidi možne priložnosti in nevarnosti na trgu, 

na katerega se podaja (Vidic idr. 2008, 8). 

Podjetniki pogosto začnejo svojo podjetniško kariero v poslu, ki so ga prej več let opravljali v 

podjetju, v katerem so bili zaposleni, ki so ga spoznali, ker ga opravljajo njihovi sorodniki ali 

prijatelji. Zato največkrat ne gre za »skok v neznano«, ki je povezan z največ negotovosti in 

tveganji. Vendar tudi v posel, o katerem že veliko vedo, pametni podjetniki ne gredo, če se prej 

skrbno ne pripravijo nanj. Najboljša priprava na samostojni posel je izdelava poslovnega načrta 

za ta posel (Glas 2002, 37). 

Najpogosteje je poslovni načrt osnova za pridobivanje sredstev, ki so potrebna za začetek posla. 

Tako ga najpogosteje zahtevajo vlagatelji, bankirji in lastniki tveganega kapitala, ki bodo v 

podjetje vložili denar ali ga preprosto kreditirali. Sicer pa je poslovni načrt namenjen tudi 

lastnikom, zaposlenim, dobaviteljem, strankam, strokovnjakom idr., skratka vsem, ki so 

vpleteni v poslovni proces (Vidic idr. 2008, 9). 

Dober poslovni načrt nam lahko pomaga razrešiti vrsto tipičnih napak, kot so (Glas 2002, 27): 

 pomanjkljiva strokovna znanja podjetnika o določenem poslu, 

 pomanjkljiva tržna znanja s področja prodaje, 
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 prepogosto menjavanje osebja zaradi nestvarnih zahtev, 

 neprimerna struktura finančnih virov in neugodni pogoji financiranja, 

 precenjen trg, 

 napačno izbrana lokacija obrata, 

 pomanjkljivo načrtovanje finančnih tokov, 

 pomanjkljivosti in napake pri vodenju računovodstva, nestvarne ocene stroškov, 

 pomanjkljive kalkulacije, 

 neprimerna statusna oblika podjetja ipd. 

Nadalje, poslovni načrt je sestavljen iz vsebin, ki predstavljajo vse vidike prihodnjega posla. 

Te lahko določi vlagatelj ali kreditodajalec, lahko pa si jih določi tudi podjetnik sam, glede na 

obseg in značilnosti posla. Vidic idr. (2008, 9) pravijo, da so najbolj značilne in potrebne teme 

pri pripravi poslovnega načrta naslednje: 

 povzetek za management, 

 opis podjetja, 

 izdelek (ali storitev), 

 tržna analiza, 

 strategija in izvedba, 

 management, 

 finančni načrt. 

Glas (2002, 44) pravi, da je poslovni načrt navadno tista prelomnica v podjetniškem procesu, 

ko od razmišljanja o poslu preidemo k stvarnemu uresničevanju posla, če je poslovni načrt 

pokazal, da poslovna zamisel obeta dovolj donosno poslovanje, ki opravičuje vložena sredstva 

in čas. 

V zaključni projektni nalogi bo osnovni obravnavani problem priprava poslovnega načrta za 

podjetje Adriacommerce Adriachem export-import, veletrgovina, zastopanje, d. o. o., ki začenja 

z novim projektom poslovanja, in sicer z uvozom in prodajo japonskih kuhinjskih nožev in 

pripomočkov za brušenje. Prav tako bo podjetje razvilo svojo blagovno znamko, s katero bo 

nastopalo na trgu in bo na ta način prepoznano med njenimi uporabniki artiklov ter 

potencialnimi kupci. V zaključni projektni nalogi bomo pripravili poslovni načrt za novo 

poslovanje in opravili raziskavo med potencialnimi kupci. 

1.2 Namen in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je pripraviti poslovni načrt za zaznano poslovno priložnost 

in s pomočjo tega in raziskave ugotoviti, ali je ideja dejansko tudi priložnost. Ker se poslovni 

načrt piše za realen projekt, ki se izvaja v podjetju Adriachem d. o. o., je namen tudi čim 
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natančneje opraviti analizo posla ter tudi finančne projekcije, ki bodo pokazale, ali ima projekt 

možnost uspeha ali ne. 

V zaključni projektni nalogi se bomo osredotočili predvsem na analizo potencialnih kupcev, 

kdo naj bi sploh bili. To bo posledično velik kazalnik pri finančnih projekcijah, vsaj kar se tiče 

postavitve prodajnih cen, ki naj bi bile prilagojene za skupine potencialnih kupcev. V poslovni 

načrt bomo vključili naslednje vsebine: 

 opis proizvoda, 

 trg in ciljni kupci, 

 konkurenca, 

 tržna strategija, 

 lokacija, prostori in oprema, 

 management, lastnina in organizacija, 

 zaposleno osebje, 

 terminski načrt, 

 projekcija bilance uspeha, 

 projekcija računa denarnih tokov, 

 projekcija bilance stanja, 

 prag rentabilnosti, finančni kazalci. 

Cilja zaključne projektne naloge sta pregled literature s področja poslovnega načrtovanja in 

priprava poslovnega načrta, ki bo v pomoč pri lansiranju izdelka na tržišče. S tem se želimo 

izogniti nepričakovanim stroškom, omejitvam in nepričakovanim zapletom ter ponuditi dodano 

vrednost, ki je konkurenca v Sloveniji nima ter tako postati najboljši distributer dotičnega 

izdelka pri nas. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu bomo čim boljše proučili literaturo, povezano z izdelavo kakovostnih in 

uspešnih poslovnih načrtov, opisali, na kaj je treba paziti pri izdelavi, in poskusili čim bolje 

razjasniti določene pojme, za lažje razumevanje tematike zaključne projektne naloge. 

V empiričnem delu pa bomo izdelali poslovni načrt za podjetje Adriachem d. o. o., kjer bomo 

čim natančneje, po do zdaj zbranih podatkih in zamislih, predstavili začetno teoretično 

projekcijo prihajajočega projekta. Prav tako bomo izdelali analizo poslovnega načrta, s katero 

bomo pogledali, kako naj bi se projekt obnesel na slovenskem tržišču. V tem delu bomo izvedli 

tudi metodo pridobivanja podatkov z anketo, s katero bomo pridobili informacije iz prve roke 

pri potencialnih kupcih in s tem imeli vpogled v to, ali je na našem tržišču zanimanje za 

prihajajoči izdelek. Postavili bomo čim bolj podrobna vprašanja z vnaprej postavljenimi 

odgovori in si s tem zagotovili podatke, ki jih potrebujemo pri lansiranju izdelka na tržišču. Tu 

bo največji poudarek na maloprodajni ceni artikla, koliko so ljudje dejansko pripravljeni 
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porabiti za izdelek, saj je to eden izmed pomembnejših podatkov, ki nas lahko popelje k uspehu 

na našem tržišču pred konkurenti, ki se ukvarjajo s prodajo podobnih izdelkov. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Predpostavke raziskave: 

 zaradi uporabnosti artikla v vseh gospodinjstvih je velika verjetnost, da se bo artikel na 

tržišču dobro odnesel, 

 glede na povprečno plačo v Sloveniji in finančno moč gospodinjstev se bo morala 

maloprodajna cena prilagoditi srednjemu sloju prebivalstva, 

 zaradi uvedbe nove znamke artiklov bo potreben velik vložek na področju marketinga, saj 

bodo artikli samo z dobro reklamo in predstavitvijo pridobili zanimanje v očeh potencialnih 

kupcev, 

 velik poudarek bo treba dati na dogovarjanja z dobaviteljem pri pridobitvi čim ugodnejše 

nabavne cene artiklov, za lažjo prilagoditev prodajne cene, da se bodo z njo pokrili vsi 

stroški in da bo artikel pri prodaji dobičkonosen, 

 predpostavljamo tudi, da bodo potencialni kupci pripravljeni sodelovati v raziskavi. 

Omejitve raziskave: 

Pri projektu se bomo omejili na poslovni načrt samo tega projekta, ki ga podjetje že izvaja. Pri 

tem poslovnega načrta ne bo mogoče posploševati še na druge projekte, ki jih podjetje namerava 

izvesti v zastavljenem časovnem obdobju. 

V omejitve lahko štejemo tudi anketo, saj bo izvedena na omejenem številu anketirancev, pri 

čemer tega ne moremo posplošiti na večjo populacijo prebivalstva v Sloveniji. Za bolj natančne 

rezultate bi bilo treba anketirati večje število ljudi, s čimer bi pridobili bolj natančne odgovore 

na anketna vprašanja in s tem lažje posploševali pridobljene informacije na različne skupine 

prebivalstva v Sloveniji. 

  



5 

2 POSLOVNO NAČRTOVANJE 

V tem poglavju bomo opisali teoretične osnove o tem, kaj je podjetje, kdo je podjetnik in nekaj 

osnov o tem, kako pripraviti kakovosten poslovni načrt. Kakovosten poslovni načrt bo v 

ospredju, saj je to tematika, ki nas zanima v zaključni projektni nalogi. 

2.1 Podjetništvo 

Podjetništvo je proces ustvarjanja nečesa drugačnega in vrednega, pri čemer se vložita potreben 

čas in trud, prevzema spremljajoče finančno, psihološko in družbeno tveganje ter pridobi 

končne nagrade v obliki denarja ali osebnega zadovoljstva (Hisrich 1986, po Ruzzier idr. 2008, 

15). 

Solymossy je podjetništvo definiral kot družbeno ekonomski fenomen, ki je rezultat podjetnika 

kot osebnosti in podjetniške organizacije, ki obstaja v določenem okolju. Podjetništvo lahko 

opredelimo tudi kot proces ustvarjanja bogastva, ki ga ob tveganju ustvarjajo posamezniki, ali 

pa kot filozofijo poslovnega sveta (Ruzzier idr. 2008, 15). 

Podjetništvo je gibanje družbe z gospodarskega vidika, katerega pojavna oblika je tekmovanje 

med ljudmi za pridobitev čim večje količine denarja. Denar je izvirna motivacijska dobrina, ki 

posredno omogoča zadovoljevanje glavnih potreb podjetnikov. Z uporabo denarja si lahko v 

sodobnosti vsakdo pridobi zadostne količine kakovostnih snovnih, duhovnih in družbenih 

dobrin. Podjetništvo je najbolj zahteven in najbolj razviti način gospodarskega udejstvovanja. 

Hkrati je tudi odnos med ljudmi, ki temelji na prirodni neenakosti in enakopravnosti človeka 

kot posameznika v družbi. Pri tem je neenakost skupen izraz za prirodno razslojenost ljudi, 

zlasti glede na njihove lastnosti, sposobnosti in znanja, enakopravnost pa predvsem zavestno 

zagotavljanje enakih pravic in dolžnosti vsem ljudem, ki hočejo, morejo in znajo vključevati v 

podjetniško tekmovanje (Špilak 1999, 17). 

Podjetništvo je trenutno najuspešnejša metoda za zapolnjevanje vrzeli med znanostjo in trgom, 

za ustvarjanje novih podjetij ter uvajanje novih izdelkov in storitev na trg. Podjetniške 

dejavnosti postavljajo ekonomske temelje in zagotavljajo delovna mesta ter s tem pomembno 

vplivajo na gospodarstvo nekega območja. Glede na možne učinke za celotno gospodarstvo in 

zaposlovanje nekega območja bi moralo podjetništvo postati osrednja točka gospodarskega 

razvoja (Antončič idr. 2002, po Ruzzier idr. 2008, 16). 

Podjetništvo se uveljavlja v različnih oblikah, zato ga je težko preprosto opredeliti. Rečemo 

lahko, da obsega vse dejavnosti posameznika in podjetniške skupine, ki vodijo do prepoznavne 

tržne potrebe prek organiziranja, pridobivanja in kombiniranja vseh potrebnih virov do 

uresničitve poslovne priložnosti in ustvarjanja nove vrednosti. Je proces, v katerem podjetnik 

ali podjetniška skupina v potrebnem času in s trudom ustvari nekaj, kar ima novo, večjo 

vrednost, pri čemer se sreča s finančnimi, psihološkimi in socialnimi tveganji, rezultat tega pa 
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je nagrada v denarni obliki ali kot osebno zadovoljstvo ali neodvisnost (Glas 2002, po Ruzzier 

idr., 2008, 16). 

Podjetništvo lahko nastane povsod, v velikih ali malih podjetjih, v starih in novih podjetjih, v 

hitro rastočih poslih in tistih, ki sploh ne rastejo, v zasebnih, javnih in tudi neprofitnih delih 

gospodarstva. Podjetništvo je v središču rastočih poslov in nekako pogoj za rastoče posle, če so 

ljudje, zamisli in viri, torej dejavniki podjetništva, zanj potrebni pogoji (Tajnikar 2000, po 

Ruzzier idr. 2008, 17). 

Pristno oziroma normalno podjetništvo je tisto, ki omogoča ustvarjanje in prodajanje dobrin, s 

katerimi lahko zadovoljujemo potrebe. Ustvarjanje in prodajanje takih dobrin potekata v 

zaporedju: razvijanje ali izumljanje, prva proizvodnja izdelka ali prvo opravljanje storitve, 

prodaja, ponavljanje proizvodnje izdelkov in opravljanje storitev, prodaja, spreminjanje, 

proizvodnja spremenjenih izdelkov in opravljanje spremenjenih storitev, prodaja, odmiranje, 

nadomestitev. Ustvarjanje in prodajanje dobrin je možno uresničevati samo tako, da ljudje vanj 

vlagajo svoje lastnosti, sposobnosti, znanja, kapital in delo. Potrebe po dobrinah in možnosti za 

njihovo ustvarjanje ter prodajanje so jedro tržnih možnosti in iz njih izhajajočih podjetniških 

priložnosti. Podjetniki jih lahko iščejo ali ustvarjajo ter izkoriščajo z imitiranjem ali 

inoviranjem dobrin. Najdene ali ustvarjene tržne možnosti ter podjetniške priložnosti podjetniki 

uresničujejo z ustvarjanjem novih podjetij ali z njihovim uvajanjem v poslovanje že delujočih, 

izkoriščajo pa jih s pomočjo upravljanja in poslovodenja podjetij (Špilak 1999, 18). 

Podjetništvo se je začelo že v davni zgodovini človeštva. Eden izmed primerov zgodnje 

opredelitve podjetnika kot posrednika je Marco Polo, ki je poskušal vzpostaviti trgovinske poti 

z Daljnim vzhodom. Marco Polo je kot posrednik podpisal pogodbo s človekom, ki je imel 

denar, za prodajo svojega blaga (Antončič idr. 2002, 27). 

Špilak (1999, 21) pravi, da so temelji, na katerih stoji in se razvija podjetništvo, želje, potrebe, 

dobrine ter možnosti za ustvarjanje dobrin in potreb. Z naraščanjem števila ljudi na Zemlji 

naraščajo tudi potrebe po količini in kakovosti že znanih dobrin. Kontinuirano se porajajo nove 

želje in potrebe ter možnosti za njihovo kakovostno zadovoljevanje z dobrinami. Pojmi želje, 

potrebe in možnosti označujejo zelo spremenljive prvine človeške bitnosti, dobrine pa so le 

uresničene možnosti. 

Razjasnimo, kaj naj bi ti pojmi pomenili (Špilak 1999, 21) 

 Želje so nekaj, kar naj bi bilo ali kar naj bi se zgodilo. Lahko so hitro uresničljive ali 

neuresničljive ali uresničljive s časovnim zamikom. V njih so močno vtkana čustva, 

podzavest, nagon itd. 

 Potrebe so nekaj, kar je ali naj bi vsaj bilo nujno za življenje ljudi. Razlikujejo se od človeka 

do človeka, od družbe do družbe ter se spreminjajo v času in prostoru. So gonilo razvoja 

in večinoma dejanske, čeprav ne vedno tudi želene in nujne. Njihovo zadovoljevanje 
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ljudem celo škoduje. Temeljijo tako na razumskem dojemanju kakor tudi na čustvih, 

podzavesti in nagonu. 

 Možnosti so nekaj, kar se lahko uresniči ali kar je dano na izbiro za uresničitev česa. So 

vedno dejanske, temeljijo predvsem na razumu in objektivnih danostih narave. Veliko bolj 

se prekrivajo s potrebami kot z željami. 

2.2 Podjetnik 

Podjetnik je posameznik, ki prevzema tveganja in ustanovi nekaj novega. Izraz podjetnik je 

francoskega izvora (enterpreneur) in dobesedno pomeni vmesnik ali posrednik (Ruzzier idr. 

2008, 19). 

Ruzzier idr. (2008, 22) pravijo, da imajo podjetniki sposobnost zaznati priložnost, jo izvesti in 

tržiti ter posledično ustvariti nova delovna mesta in s tem korist za celo družbo. Podjetnik se 

trudi tveganje že vnaprej definirati in se mu izogniti. Poleg tega tveganje skuša zmanjšati z 

znanjem o pravilih, z inovativnostjo in posluhom za potrebe trga. Pravijo tudi, da je podjetnik 

oseba, ki vidi, kar so drugi spregledali in ukrepa, medtem ko se drugi obotavljajo. Razvija nove 

ideje in jih skuša uresničiti. Pri tem je kljub tveganju trdno prepričan v uresničitev svoje 

podjetniške ideje in zato vloži svoj čas, denar, trdo delo in pogosto tudi ugled. Podjetnik je 

sposoben prepoznati in izkoristiti podjetniško priložnost ter jo razviti v izvedljivo in tržno 

zanimivo podjetniško idejo, skratka, velikokrat je hkrati inovator. Pri tem sam izbira in 

kombinira sredstva ter vire, da bi lahko uresničil poslovne priložnosti. Njegovi zelo pomembni 

vlogi sta upravljanje in vodenje. 

Za ekonomista je podjetnik oseba, ki združi vire, delovno silo, materiale in druga sredstva tako, 

da je njihova skupna vrednost večja kot prej, ter oseba, ki vpeljuje spremembe, inovacije in nov 

red. Psiholog meni, da takšno osebo po navadi vodijo: potreba doseči ali dobiti nekaj novega, 

eksperimentirati, izpolniti ali morda zbežati avtoriteti drugih. Za enega poslovneža je lahko 

podjetnik grožnja, za drugega zaveznik, dobavitelj, stranka ali nekdo, ki ustvarja bogastvo tudi 

drugim, ki išče boljše poti za izkoriščanje virov in zmanjševanje odmeta in ki ustvarja delovna 

mesta, ki si jih nekateri želijo (Antončič idr. 2002, 28). 

Timmons (1989) opredeljuje štiri tipe podjetnikov glede na ustvarjalnost in inovativnost ter 

glede na menedžerske spretnosti in podjetniško znanje. Rastoči podjetniki imajo visoko raven 

vseh teh lastnosti. Značilnosti teh štirih tipov podjetnikov so:  

 Inovator – je kreativni genij. Iz njegove kreativnosti se rodijo ideje in inovacije. Večina teh 

idej se ne izvede, saj jim primanjkuje menedžerskih spretnosti in podjetniškega znanja. 

 Birokrat – je zmerno kreativen, nima pa dobrih menedžerskih spretnosti. 

 Menedžer – ima dobro razvite menedžerske spretnosti in podjetniško znanje, vendar pa je 

manj znan po kreativnih in inovativnih rešitvah, njegova cilja sta učinkovitost in uspešnost. 



8 

 Podjetnik – je ustvarjalen in sposoben menedžer. Ko podjetje ustanovi, ga lahko uspešno 

vodi. Ima bogate izkušnje. 

2.3 Poslovni načrt 

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

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

posla v obstoječem podjetju. Veliko poslov se začne in nadaljuje brez priprave poslovnega 

načrta, vendar je priprava poslovnega načrta modra odločitev, ne le v primeru, ko ga zahtevajo 

kreditodajalci ali investitorji. S poslovnim načrtom namreč podjetnik naredi popis prednosti in 

slabosti, vpletenih v posel znotraj podjetja, ter predvidi možne priložnosti in nevarnosti na trgu, 

na katerega se podaja (Vidic idr. 2008, 8). 

Poslovni načrt začrta potek posla in vseh z njim povezanih aktivnosti za tri ali pet let v naprej. 

Lahko bi rekli, da poslovni načrt poleg cilja predvideva tudi različne poti, po katerih lahko do 

cilja pridemo. Ponuja torej kontrolne točke, po katerih lahko podjetnik, poslovni partnerji, 

zaposleni, vlagatelji in drugi vpleteni v vsakem trenutku vedo, kje so in ali razvoj ustreza 

zastavljenemu načrtu. Poslovni načrt bo torej odgovoril na štiri ključna vprašanja: Kje sem v 

tem trenutku? Kaj je moj cilj? Katere aktivnosti moram storiti, da bi ta cilj dosegel? Koliko 

sredstev potrebujem za svoje aktivnosti? (Vidic idr. 2008, 8). 

Poslovni načrti so bistveni za podjetnike oziroma podjetniške skupine, ki z njimi proučijo svojo 

poslovno zamisel in preverijo, ali je vanjo vredno vložiti veliko časa, energije, pa tudi 

prihrankov, se zadolžiti pri družini in prijateljih, sorodnikih, poslovnih bankah. Vendar 

podjetniku, dokler vlaga le svoja sredstva, ni treba pripraviti poslovnega načrta, saj ga nihče ne 

zahteva od njega. Kadar pa potrebuje denar od drugih, se običajno začne zgodba o poslovnem 

načrtu (Glas 2002, 38). 

V sodobni konkurenci je vselej težko uspeti, saj se na trgu srečujemo s sposobnimi, racionalnimi 

tekmeci. Dobra priprava povečuje naše možnosti za uspeh, vendar ga ne zagotavlja. Brez 

priprav je veliko bolj možno, da bomo delali napake – morda tudi usodne –, doživeli neuspeh, 

frustracije, stres (Glas 2005, 42). 

Z dobro pripravo poslovnega načrta se lahko izognemo številnim napakam »novo pečenih«, 

neizkušenih podjetnikov, ki v prvih letih poslovanja povzročijo velike (in ob dobri pripravi 

nepotrebne) težave. 
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3 POSLOVNI NAČRT ZA PODJETJE ADRIACHEM D. O. O. 

V poslovnem načrtu za podjetje Adriachem d. o. o. bomo najprej opisali podjetje, njegovo 

pravnoorganizacijsko obliko, nadaljevali bomo s poslanstvom, vizijo in cilji podjetja ter se nato 

lotili opisa izdelka, s prodajo katerega se bo podjetje začelo ukvarjati. Sledila bo tržna analiza, 

kjer bomo analizirali rezultate izvedene ankete potencialnih kupcev. Nadaljevali bomo s 

strategijo in managementom, kjer bomo pregledali prednosti pred konkurenti, prodajne poti, 

predvidene ponudbe potencialnim kupcem ipd. Na koncu bo sledilo še finančno načrtovanje, 

kjer bomo poskusili predvideti prodajo, stroške, dobiček oziroma izgubo, skratka pregledali, ali 

se naložba v projekt izplača ali jo je bolj smiselno opustiti. 

3.1 Opis podjetja 

Podjetje Adriachem d. o. o. je pravno-organizacijski subjekt, ki je na slovenskem tržišču 

uspešno posluje že od leta 1991. Podjetje ima registriranih več dejavnosti, v katerih lahko 

posluje, saj se je v preteklosti ukvarjalo z uvozom in prodajo prehrambnih in čistilnih 

proizvodov. Podjetje zdaj začenja nov projekt, in sicer razvoj lastne blagovne znamke za 

japonske nože, ki se bodo prvotno prodajali na slovenskem tržišču z možnostjo odpošiljanja v 

tujino. Podjetje bo imelo spletno trgovino, glavni razlog pa je, da se svet vedno hitreje giblje v 

smer tehnologije in se večji del prodaje svetovno odvija na spletu. Podjetje bo imelo sedež na 

naslovu Frenkova cesta 16e, 6276 Pobegi, kjer se bodo sklepali posli, prejemala in odpošiljala 

naročila ter skladiščila zaloga artiklov. 

3.1.1 Poslanstvo, vizija in cilji podjetja 

Poslanstvo 

Poslanstvo podjetja je vsakemu ljubitelju kuhanja podati v roke naš nož japonskega sloga, s 

katerim se mu bo veselje v kuhinji ob rezljanju in sekljanju sestavin za pripravo obrokov še 

dodatno povečalo. Prav tako želimo stimulirati ljudi, ki se kuhanju izogibajo zaradi rezanja s 

topimi noži v svoji lastni kuhinji, k temu, da se v kuhinjo vrnejo ter sebi in svojim najbližjim 

vsakodnevno z veseljem pripravijo okusen obrok. Ljudem želimo ob rezljanju narisati nasmeh 

na obraz. 

Vizija 

Postati želimo prva izbira vsakega kuharja, profesionalnega šefa in človeka, ki se v kuhinjo šele 

podaja, ob tem, da smo z našimi noži prvi asistent pri kuhanju. Prav tako želimo postati vodilni 

prodajalci nožev japonskega sloga v Sloveniji, in to z razvojem slovenske blagovne znamke 

prodajnega artikla. S cenami proizvodov želimo biti dostopni široki populaciji ljudi, ki 
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podpirajo slovenske blagovne znamke, ter jim pokazati, da je za soliden denar mogoče dobiti 

zelo kakovosten nož japonskega sloga. 

Cilji 

Naše podjetje ima več omembe vrednih ciljev. Glavni cilj je doseči 100-odstotno zadovoljstvo 

kupcev. Ker se zavedamo, da je to proizvod, ki bo v uporabi celotno naše življenje, želimo, da 

ima vsako slovensko gospodinjstvo in restavracija, kasneje tudi v tujini, v uporabi naše nože. 

V podjetju stremimo tudi k temu, da bi se s časom razširili v uspešen podjetniški tim in začeli 

sodelovati z novimi poslovnimi partnerji v Sloveniji kakor tudi v tujini. 

3.1.2 Pravnoorganizacijska oblika in lastništvo 

Podjetje je registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo. Podjetje je registrirano pod to 

oznako zato, ker je v preteklosti ustvarjalo večje dobičke in je bila pri tem fiksna davčna stopnja. 

Prav tako družbeniki v podjetju ne odgovarjajo z lastnim premoženjem, ampak samo s 

premoženjem družbe. Osnovni kapital v podjetju je znašal 8200 €. Podjetje ima enega lastnika, 

ki ima 100-odstotno lastništvo podjetja. 

Preglednica 1: Prednosti in slabosti d. o. o. 

Prednosti d. o. o. Slabosti d. o. o. 

Družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti 

družbe 

Treba je vplačati osnovni kapital 

Možnost sklepanja pravnih poslov med 

družbo in njenimi družbeniki 

Izplačevanje dobička je visoko davčno 

obremenjeno 

Večji ugled in zaupanje na trgu Višji stroški poslovanja 

Hitra in preprosta ustanovitev  

Na osnovi podatkov iz tabele smo se odločili, da bomo projekt začeli v obstoječi družbi, saj ima 

družba glede na zgodovino poslovanja večji ugled v poslovnem svetu, kot bi ga imela nova 

družba oziroma druga organizacijska oblika, kot je npr. samostojni podjetnik. 

3.1.3 Načrt ustanovitve podjetja 

Podjetje je že ustanovljeno, in sicer je na slovenskem tržišču prisotno od 10. 5. 1991. Na začetku 

poslovanja so bili trije lastniki, ki so si delili 100-odstotni delež podjetja. Z leti se je lastništvo 

po pogodbi in odkupu preneslo samo na enega lastnika, ki je še danes 100-odstotni lastnik 

družbe. Lastnik podjetja je Zlatko Poberaj. V podjetju so bile nazadnje spremembe v vodstvu, 

ko je direktor podjetja postal Andrej Poberaj. Ta je zdaj prevzel poslovanje in sklepanje vseh 

pravnih poslov ter je tudi vodja projekta, ki ga podjetje začenja. Sedež podjetja je bil od 

ustanovitve v Kopru, na naslovu Pristaniška ulica 8, 6000 Koper. Zaradi menjave pisarne se je 

sedež podjetja prenesel na naslov Frenkova cesta 16e, 6276 Pobegi. Glavna dejavnost podjetja 
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po SKD številki je Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki. 

Pred začetkom novega projekta smo morali obiskati odvetnika, ki nam je pripravil dodaten 

spisek dejavnosti, v katerih zdaj podjetje lahko poslujemo. Glavna dodana dejavnost, ki jo bomo 

potrebovali pri trenutnem projektu, je 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu. 

3.1.4 Lokacija in prostori podjetja 

Lokacija podjetja je na naslovu Frenkova cesta 16e, 6276 Pobegi. Podjetje je od najbližjega 

večjega mesta Koper oddaljeno dobrih 7 kilometrov. Na tem naslovu je pisarna, v kateri se 

posluje, dogovarja z dobavitelji in potencialnimi kupci ter v kateri se razvijajo nove ideje. 

Zaradi velikosti prostorov je lokacija primerna tudi za skladiščenje zalog izdelkov, v bližini 

lokacije, samo približno 800 metrov stran, pa je pošta, od koder se bodo izdelki odpošiljali 

kupcem.  

 

Slika 1: Lokacija podjetja na naslovu Frenkova cesta 16e, 6276 Pobegi 

Za uporabo prostorov v poslovne namene je bilo treba pridobiti soglasje lastnikov 

nepremičnine. Lastnika nepremičnine sta Zlatko Poberaj in Karmen Prešeren Poberaj. Napisati 

je bilo treba dokument, ki ga je pripravil osebni odvetnik družbe, s katerim sta se lastnika 

strinjala, da ima lahko podjetje Adriachem d. o. o. na njunem domačem naslovu sedež, ki ga je 

bilo kasneje treba sodno overiti pri notarju. S tem je družba prenesena na ta naslov in tu opravlja 

svoje posle. 

 



12 

3.1.5 SWOT analiza 

SWOT analiza je ena izmed najpomembnejših od zelo priporočljivih analiz, ki jih je za podjetje 

dobro izdelati pred začetkom poslovanja oziroma pred začetkom poslovanja z novim 

projektom. Tako imamo v podjetju dober pregled nad tem, kaj so naše prednosti pred 

konkurenti, kaj so naše slabosti ter kaj so naše priložnosti in nevarnosti pri poslovanju. Z 

izdelavo se lažje pripravimo na to, kar nas čaka v prihodnjem poslovanju ter se lažje pripravimo 

na to, kam moramo pri poslovanju usmeriti več energije, da bi se izognili določenim 

nevarnostim in slabosti čim hitreje spremenili v prednosti pred konkurenti.  

Preglednica 2: SWOT analiza 

Prednosti Slabosti 

slovenska blagovna znamka 

kakovost izdelkov 

nizka cena izdelkov v primerjavi s 

konkurenčnimi podobne kakovosti 

novi ponudnik na trgu nožev japonskega 

sloga  

neprepoznavna blagovna znamka 

Priložnosti Nevarnosti 

vstop na trg, kjer ni dosti ponudnikov 

takšnih izdelkov pri nas 

izgradnja močne blagovne znamke v 

Sloveniji in Evropi 

močan konkurent v Sloveniji 

 

Naša največja prednosti je, da bomo izdelali slovensko blagovno znamko japonskih kuhinjskih 

nožev, s čimer bomo prvi in edini ponudnik pri nas, ki bo na trgu nastopal z domačo blagovno 

znamko. S tem ciljamo na vse državljane, da bodo podpirali domačo znamko. Po drugi strani 

pa je to tudi naša slabost, saj je blagovna znamka še brez pomena na tržišču, pri čemer bomo 

morali veliko poudarka nameniti marketingu in kakovosti izdelkov, da se bo o imenu širil dober 

glas. Naša velika prednost bo tudi prodajna cena artiklov, saj bomo imeli v primerjavi s 

konkurenčnimi artikli, ki se ponujajo na našem tržišču, bistveno dostopnejše cene glede na 

povprečno slovensko plačo pri nas in glede na kakovost artiklov, ki se bodo prodajali. 

Naša velika priložnost je vstop na trg, na katerem ni veliko ponudnikov, je pa en zelo močen 

konkurent, ki je na slovenskem tržišču prisoten že od leta 2015 in je pri naših potencialnih 

kupcih že prepoznaven ter mu zaupajo.  

3.2 Tržna analiza in analiza konkurence 

V tem poglavju bomo naredili analizo trga, kjer bomo v prvi fazi pregledali tržne segmente in 

to, kaj potrebujejo. Nadaljevali bomo z analizo ankete, kjer bomo rezultate predstavili z grafi 

ter opisi. Omenili bomo nekaj tudi o tržnih trendih, ki so v sodobnem svetu velikega pomena 

pri odločanju kupcev o nakupu. Velik poudarek na koncu poglavja pa bomo posvetili analizi 

konkurence, saj je v poslu, ki se ga lotevamo, velika ovira prav to. Dobro jih bomo proučili in 

jih v praksi poskusili preseči.  
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3.2.1 Analiza tržnih segmentov in njihovih potreb 

Obravnavano podjetje se bo ukvarjalo s prodajo kuhinjskih nožev japonskega sloga, kasneje 

tudi s pripomočki za brušenje nožev. Segment kupcev se v tej panogi deli na tri skupine. Prva 

skupina so vsi ljudje, ki radi kuhajo v svojem gospodinjstvu ter sebi in domačim radi 

pripravljajo okusne obroke. To so vsi tisti, ki pri kuhanju uporabljajo kuhinjski nož za sekljanje 

in rezanje različnih kosov mesa, zelenjave ali rib. Drugi pomemben segment kupcev so vse 

restavracije, ki pri svoji dejavnosti priprave in prodaje pripravljene hrane uporabljajo 

profesionalne, zelo vzdržljive kuhinjske nože, ki imajo visoko trdoto jekla in dolgotrajno 

ostrino. Tretji segment kupcev pa so vsi tisti, ki se kuhanju izogibajo zaradi slabih nožev v svoji 

kuhinji.  

Pri analizi segmentov nimamo nobenih omejitev, naše kuhinjske nože bo lahko kupila vsaka 

oseba, bodisi za lastno uporabo, uporabo v poslovne namene ali kot darilo. 

3.2.2 Analiza ankete 

Bolj podroben pogled v segment kupcev smo dobili s pomočjo izvedbe ankete. Anketo smo 

izvedli z neposredno komunikacijo z mimoidočimi in znanci. Anketa se je večinoma izvajala v 

Kopru, pa tudi na domovih anketirancev. V anketi je sodelovalo 82 oseb, od katerih je bilo 

primernih za raziskavo 50 anketirancev. Glavno vprašanje, ki je odločalo o tem, ali je 

anketiranec primeren za raziskavo ali ne, je bilo takoj na začetku vprašalnika (in sicer vprašanje, 

ali radi kuhajo), s čimer se je določila možnost sodelovanja. 

Anketo je sestavljalo 12 vprašanj, pri čemer so določena vprašanja imela še podvprašanja, s 

katerimi se je pridobil podrobnejši pogled v potrebe potencialnih kupcev. Odgovori na 

vprašanja so bili vnaprej pripravljeni, anketiranemu so bili vnaprej podani in je izbral sebi 

primernega. Določeni odgovori so bili lahko poljubno podani. Ugotovitve ankete bomo 

grafično prikazali ter vsak odgovor še dodatno interpretirali. 

Kot že rečeno, je bilo prvo vprašanje tisto, kjer smo imeli vpogled v to, ali je anketiranec 

primeren za našo raziskavo ali ne. Anketirance smo vprašali, ali radi kuhajo, pri čemer je 32 

ljudi odgovorilo z NE, kar je predstavljalo 39 % vseh vprašanih, drugih 50 pa z odgovorom 

DA, kar je 61 % vprašanih. Tisti, ki so odgovorili z NE, niso bili primerni za našo raziskavo, 

saj so bila vsa vprašanja vezana na tiste, ki radi kuhajo. 
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Slika 2: Delitev anketirancev na tiste, ki radi kuhajo in tiste, ki tega ne počnejo 

Pri tistih, ki so odgovorili z DA, nas je zanimalo, kakšne nože uporabljajo pri svojem kuhanju. 

Ugotovljeno je bilo, da največji odstotek vprašancev uporablja kuhinjske nože evropskega 

sloga. Teh je kar 50 %. Sledijo tisti, ki imajo doma po večini nože evropskega sloga, vendar 

imajo v svoji kolekciji tudi kakšen nož japonskega sloga. Teh je 18 %. Sledijo vprašanci, ki 

imajo pri domači uporabi samo nože japonskega sloga, in sicer je takšnih 14 %. Njih smo še 

dodatno vprašali, kakšne vrste nožev japonskega sloga uporabljajo, da smo dobili boljši 

vpogled v to, kateri modeli so v Evropi in še posebej v Sloveniji zanimivi. 8 % anketirancev pri 

domači uporabi v kuhinji uporablja keramične nože, 8 % jih uporablja keramične in nože 

evropskega sloga, 2 % vseh vprašanih pa ne vesta, kakšne nože imata doma. 

 

Slika 3: Noži anketirancev pri domači uporabi 

Pri podvprašanju, kakšne nože anketiranci uporabljajo doma, smo jih še dodatno vprašali, 

koliko denarja so odšteli zanje. 48 % vseh anketiranih nam na to vprašanje ni znalo odgovoriti, 

saj se ne spomnijo ali ne vedo, ker niso kupovali sami oziroma so nože prejeli kot darilo. Prejeli 

smo 4 odgovore, kjer nam je bilo povedano, da so za nože odšteli malo. V številki nam odgovora 
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niso podali, zato smo jih pri izdelavi grafikona umestili v kategorijo pod 50 €. Takih, ki so za 

svoje nože odšteli povprečno pod 50 €, je 12 %. Sledijo kategorije od 51 do 100 €, s 6 %, prav 

tako je 6 % takih, ki so za svoje nože povprečno odšteli med 101 in 250 €, s 14 % sledijo tisti, 

ki so za svoje nože plačali med 251 in 350 €, 8 % anketirancev je za svoje nože plačalo med 

351 in 500 €, tistih, ki so za svoje nože porabili več kot 500 €, pa je 6 %.  

 

Slika 4: Denar, odštet za nakup nožev 

Anketirance smo povprašali, ali imajo v domači kuhinji za pripravo svojih jedi kakovostne 

kuhinjske nože. S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali se na kakovost nožev sploh spoznajo. 

Ugotovljeno je bilo, da večina anketirancev doma nima kakovostnih nožev, takih je 24 

anketirancev, 22 anketirancev doma uporablja kakovostne nože, 4 vprašani pa so nam 

odgovorili, da se na kakovost ne spoznajo, saj nam niso znali dobro opisati, kaj je zanje 

kakovosten nož.  

 

Slika 5: Ali so noži anketirancev kakovostni 

Pri vprašanju, koliko nožev imajo anketiranci doma, smo ugotovili, da jih ima velika večina 

več, kot bi jih morali imeti, če bi bili ti noži kakovostni in vedno pripravljeni na uporabo. 

Ugotovljeno je bilo, da ima 40 % vprašancev veliko število nožev, in sicer od 7 do 10, 10 % 
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izmed teh pa ima celo več kot 10 nožev. 20 % je takih, ki imajo doma 1 do 3 nože, 40 % pa ima 

od 4 do 6 nožev. 

 

Slika 6: Število nožev v gospodinjstvih 

Sledilo je vprašanje, kjer smo želeli pridobiti podatek o tem, ali imajo ljudje v svojih 

gospodinjstvih redno nabrušene nože ali so noži v njihovih kuhinjah topi. Pri tem smo prišli še 

do ene ugotovitve, ki se navezuje na prejšnje vprašanje, in sicer, da ljudje, ki imajo manjše 

število nožev, doma redno brusijo in skrbijo za svoje nože. Sorazmerno s povečanjem števila 

nožev v kuhinjah se slabša skrb za njihovo ostrino in ohranjanje za kakovostno uporabo. Kar 

62 % vseh anketirancev je podalo odgovor, da je večina njihovih kuhinjskih nožev topa. Drugih 

38 % ima večino svojih nožev redno nabrušeno. 

 

Slika 7: Skrb za nože 

Zanimal nas je tudi podatek o tem, kako pogosto ljudje menjavajo svoje nože oziroma jih 

dokupujejo. To je pomemben podatek pri našem projektu, saj je glede teh odgovorov možno 

pridobiti trend menjavanja nožev v Sloveniji. Ugotovili smo, da le 4 % vseh vprašanih svoje 

nože menjavajo oziroma dokupujejo vsako leto. Na 2 do 3 leta jih dokupuje precej višji 
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odstotek, in sicer 42 %. 50 % anketirancev svoje nože menjava na 3 do 5 let, 4 % pa svojih 

nožev sploh ne menjavajo. 

 

Slika 8: Obdobje menjave oziroma dodajanja novih kuhinjskih nožev 

Prešli smo na vprašanja, kjer nas je zanimalo, kako ljudje čustveno gledajo na svoje kuhinjske 

nože. Zanimalo nas je, koliko jim je pomemben dober nož pri tem, ko pripravljajo hrano. 

Ugotovljeno je bilo, da je skoraj vsem vprašanim dober nož pomemben, pri čemer je bilo kar 

34 % takih, ki jim je dober nož zelo pomemben. Samo dvema osebama pa je dober nož 

nepomemben. 

 

Slika 9: Pomembnost dobrega noža 

Na vprašanje o tem, ali se ljudje zavedajo, da ostrina noža vpliva na izgubo sokov v hrani, smo 

prejeli pričakovane odgovore, saj se večina ljudi ne zaveda, da hrana, če se ob rezanju hrane ne 

izvede gladek rez, izgubi določen odstotek sokov, ki jih vsebuje, in je tako manj sočna. 

Ugotovljeno je bilo, da se ljudje, ki imajo redno nabrušene nože, po večini zavedajo tudi tega, 

da je ostrina izrednega pomena. 7 anketirancev ve, da ostrina noža vpliva na izgubo sokov, 
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ostalih 43 vprašanih pa je za to prvič slišalo. Predpostavljamo, da bodo zdaj bolj pozorni na to, 

s kako ostrim nožem pripravljajo sestavine pri kuhanju hrane. 

 

Slika 10: Zavedanje o pomembnosti ostrine noža pri izgubi sokov v hrani 

Vezano na zgornje smo anketirancem postavili podobno vprašanje, pri čemer nas je ravno tako 

zanimalo poznavanje tega, koliko je zares pomembna ostrina noža. Pri tem vprašanju smo jih 

povprašali o tem, ali se zavedajo, da ostro nabrušen nož veliko manj obremenjuje zapestje in 

dlan pri rezanju. Na to vprašanje smo prejeli bolj pozitivne odgovore kot pri prejšnjem, saj je 

že občutek pri rezanju s topim nožem naporen. 30 anketirancev se zaveda, da topi nož 

obremenjuje zapestje in dlan, kar je 60 % vseh vprašanih, ostalih 20 anketirancev pa se tega ne 

zaveda. Predpostavljamo, da že zelo dolgo niso oziroma če sploh so rezali kar koli z zelo ostrim 

nožem. 

 

Slika 11: Zavedanje o pomembnosti ostrine noža pri obremenitvi zapestja in dlani 

Prišli smo na vprašanje o produktu, ki ga bomo tudi prodajali. Anketirance smo vprašali, ali so 

že kdaj slišali za japonski slog nožev. Podatek je bil presenetljivo pozitivno visok, saj je kar 

90 % vseh odgovorilo pritrdilno. Samo 10 % anketirancev še ni slišalo za japonske nože. 
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Pregledano in ugotovljeno je bilo, da imajo tisti, ki zanje še niso slišali, doma veliko število 

topih nožev, kar pomeni, da ne dajejo velikega poudarka na užitek pri rezljanju in obvarovanju 

svojega zapestja. Pri tem vprašanju so sledila še podvprašanja, in sicer različna za tiste, ki so 

odgovorili z DA in za tiste, ki so odgovorili z NE. Pri tistih, ki so na vprašanje odgovorili z DA 

(teh je bilo 45 anketirancev), nas je zanimalo, ali imajo že v lasti kakšen kuhinjski nož 

japonskega sloga. Od 45 anketirancev si kuhinjske nože japonskega sloga lasti tretjina 

anketirancev. Drugi dve tretjini anketirancev, ki si nožev tega sloga še ne lastita, smo še dodatno 

vprašali, ali bi si jih v prihodnosti želeli imeti. Tu je bil odgovor 100-odstotno pritrdilen, in 

sicer DA. Tistih 15 anketirancev, ki si nože japonskega sloga že lasti, pa smo dodatno 

povprašali o tem, kje so nože kupili in koliko so zanje odšteli. Pri tem smo dobili podatek o že 

vnaprej predvidenem največjem konkurentu, ki nam bo stal nasproti. To je podjetje Oster rob. 

Anketiranci so za nakup nožev pri konkurentih porabili od 120 € pa vse do 680 €.  

 

Slika 12: Poznavanje japonskega sloga nožev 

 

Slika 13: Kdor je za japonski slog nožev slišal, ali si ga tudi lasti 

Ugotovili smo, da je 12 anketirancev nož japonskega sloga kupilo pri podjetju Oster rob iz 

Ljubljane, 1 anketiranec je svoj japonski slog noža kupil v spletni trgovini Hiša nožev, 2 pa sta 

nakup opravila tako pri Ostrem robu kot tudi v Hiši nožev. 
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Slika 14: Pri katerem konkurentu je bil kupljen nož japonskega sloga 

Pridobili smo še podatek o tem, koliko so anketiranci porabili za nakup noža japonskega sloga. 

Podatke smo razdelili v 5 razredov, in sicer od 100 do 200 €, od 201 do 300 €, od 301 do 400 €, 

od 401 do 500 € in nad 500 €. V prvem razredu so 4 anketiranci, v drugem razredu je opaziti 6 

anketirancev, v tretjem razredu, torej v tistem, kjer so anketiranci zapravili od 301 do 400 €, sta 

2 anketiranca, v četrtem razredu je 1 anketiranec in v petem razredu, kjer se je za nakup nožev 

zapravilo več kot 500 €, sta dva anketiranca. 

 

Slika 15: Porabljen denar za nakup nožev japonskega sloga  

Kot že omenjeno, smo tiste, ki so že slišali za japonski slog nožev, povprašali o tem, ali bi si 

nože japonskega sloga želeli imeti. Odgovor je bil za nas odličen, saj je vseh 30 anketirancev 

odgovorilo z DA. 
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Slika 16: Želja po nakupu nožev japonskega sloga 

Glede na to, da razvijamo slovensko blagovno znamko nožev japonskega sloga, smo 

anketirance povprašali o tem, ali bi jih pritegnil nakup noža slovenske blagovne znamke. Od 

50 vprašanih je bilo 88 % nad slovensko blagovno znamko navdušenih in so odgovorili z DA. 

Ostalih 12 % pa nam je povedalo, da bi jih, če bi bili noži slovenske blagovne znamke 

kakovostni in cenovno dostopni, ravno tako nakup pritegnil. Noben od 50 anketirancev na 

vprašanje ni odgovoril z NE. 

 

Slika 17: Zanimanje za nakup nožev japonskega sloga slovenske blagovne znamke 

Ko smo izvedeli, kakšno je zanimanje glede slovenske blagovne znamke, nas je zelo zanimal 

odgovor na vprašanje, koliko bi bili anketiranci pripravljeni plačati za nože nove blagovne 

znamke slovenskega porekla. Ta odgovor nam bo pri projektu prišel zelo prav, saj se moramo 

potruditi ceno prilagoditi željam potencialnih kupcev. Odgovore smo razdelili v 4 razrede, pri 

čemer so bili odgovori naslednji: v prvem razredu od 10 do 30 € sta bila 2 % anketirancev, v 

drugem razredu od 31 do 60 € je bil največji delež vseh vprašanih, in sicer 50 %, v tretjem 

razredu od 61 do 100 € je bilo 30 % anketirancev, v četrtem razredu, kjer bi bili ljudje 

pripravljeni porabiti več kot 100 €, pa je bilo 18 % vseh anketirancev.  
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Slika 18: Finančna pripravljenost za nakup slovenske blagovne znamke nožev 

japonskega sloga  

Na koncu pa smo postavili vprašanje glede tržne poti, kjer nas je zanimalo, kje bi bilo kupcem 

najlagodnejše kupiti svoj novi nož. Ponudili smo tri možne odgovore. Največ vprašanih bi svoj 

nakup opravilo v e-trgovini, in sicer 42 % vseh. Sledijo tisti, ki jim je vseeno, kje bi svoj nož 

kupili, bodisi v trgovini ali e-trgovini. Takšnih je 36 %. Tisti, ki bi svoj nakup opravili fizično 

v trgovini, je 22 %. Pri tem smo potrdili predpostavko o tem, da razvijemo spletno trgovino, saj 

se nam dozdeva, da se in se bo v prihodnosti večji del nakupov opravljal preko spleta. 

 

Slika 19: Kje bi opravili nakup 

Glede na prejete odgovore bomo v podjetju poskusili kupcem ustvariti čim boljšo nakupovalno 

izkušnjo. Ponudili jim bomo zelo kakovostne izdelke, s katerimi bodo več kot zadovoljni, ter 

ceno poskušali prilagoditi podanim informacijam o pripravljenosti potrošnje. 

3.2.3 Tržni trendi 

Tržni trendi so v današnjih dneh izrednega pomena, saj ljudje vedno bolj pristajajo na to, da 

sledijo času in temu, kar je trenutno v modi. Podjetja morajo skoraj obvezno trendom slediti, 
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saj v nasprotnem primeru zaostajajo za tekmeci, ki se tega držijo in svoje poslovanje 

spreminjajo in prilagajajo temu, kako se oblikujejo trendi. Podjetja, ki trende popolnoma 

ignorirajo, to lahko pripelje celo do propada. 

Zavedamo se, da je velikega pomena v današnjih dneh marketing preko socialnih omrežij. 

Veliko ljudi preživlja veliko časa na svojih telefonih, gledajo objave njim zanimivih stvari 

oziroma ljudi, tako imenovanih influencerjev. Poudarek bomo dali na to, da bomo glavni del 

reklamiranja proizvoda predstavili na Instagramu in Facebooku, prav tako pa se bomo povezali 

z ljudmi, ki imajo veliko število sledilcev in bi lahko na svojih profilih objavljali slike oziroma 

tako imenovane zgodbe pri uporabi artikla oziroma artiklov.  

Dodaten tržni trend je tudi v tem, da ljudje dajejo velik poudarek na varstvo narave. Embalaža, 

v katerih bodo artikli pakirani, bo iz recikliranega kartona, saj bomo s tem pripomogli k varstvu 

gozdov in manjšemu izsekavanju namene proizvodnje kartona in papirja.  

3.3 Analiza panoge in konkurence 

V poglavju Analiza panoge in konkurence bomo opisali, kakšna je panoga, v kateri 

nameravamo kot podjetje poslovati, jo dobro analizirali, saj je to izrednega pomena pri tem, ali 

bomo v njej poslovali uspešno ali ne. Naše artikle bomo prodajali preko spleta, se pravi v spletni 

trgovini, zato naše delo sodi v trgovinsko panogo. V tem poglavju bomo pregledali tudi 

konkurenco, kdo so, kako poslujejo, kakšne prihodke, imajo ter raziskali, kako in na kakšen 

način delujejo s kupci ter kakšno prodajno izkušnjo jim omogočajo. 

3.3.1 Značilnosti panoge in ključni dejavniki uspeha 

Kot že rečeno, se bo naše podjetje ukvarjalo s prodajo. V tej panogi bo podjetje delovalo tako, 

da bo proizvode kupovalo pri proizvajalcu in posredovalo pri prodaji, se pravi, jih prodajalo 

končnemu uporabniku. Artikli se bodo od proizvajalca do končnega kupca posredovali v 

nespremenjeni obliki. Pri trgovinski panogi ločimo dve kategoriji. Obstaja trgovina na drobno 

in trgovina na debelo. Razliki med njima sta kupec in količina preprodanih artiklov. Mi bodo 

delovali v trgovini na drobno, saj bomo artikle pri proizvajalcu kupili na debelo, se pravi v 

velikih količinah, ter jih končnim kupcem prodajali v manjših količinah. V prihodnje bomo 

morda razmišljali o tem, da bi prodajo razširili še v druge evropske države, pri čemer bi postali 

distributerji in bi tako delovali tudi kot trgovci na debelo.  

Pravi trgovec se zaveda, da se prodajna cena dela ob nakupu in ne ob prodaji. Zato je v 

trgovinski panogi izrednega pomena prava izbira dobavitelja. V našem primeru bomo dostopali 

do prve roke, neposredno do proizvajalca. S proizvajalcem se bomo morali na začetku pogajati 

za ceno, se dogovoriti o dostavi blaga in navsezadnje priti do zaključka, da bo poslovanje za 

oba odlično. Izbira dobavitelja ni vedno najlažja izbira, saj je ponudnikov zelo veliko. Pri tem 
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je najpomembneje pridobiti zanesljive informacije o proizvajalčevih sposobnostih, njegovi 

točnosti izdelave in dobave ter zanesljivosti, da dogovorjeno tudi velja. Dandanes je informacije 

o dobaviteljih veliko lažje pridobiti s pomočjo interneta in raznih služb, ki izvajajo nadzore nad 

njimi. 

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri uspehu podjetja je trženjski splet. Sestavljen je iz 

sestavine 4P, in sicer product, price, place in promotion. Vse štiri kategorije so izrednega 

pomena, nobena ni več ne manj vredna od druge, zato je izrednega pomena, da se velik 

poudarek nameni vsaki izmed njih. Pri izdelku bomo morali paziti predvsem na kakovost 

izdelave. Glede na to, da bomo prodajali kuhinjske nože, je tu velik poudarek na ostrini, 

vzdržljivosti noža in trdoti jekla. Mi bomo pri tem šli še korak naprej, saj bomo velik poudarek 

dali tudi videzu nožev, ker bodo videti zelo elegantni in luksuzni. Naslednji razred je cena 

proizvoda. Glede na to, da vstopamo na tržišče z novo blagovno znamko ter na tržišče, kjer 

imamo zelo močnega konkurenta, bomo morali ceno prilagoditi, da bo dostopna celotni 

populaciji v Sloveniji, še vedno pa dovolj visoka, da bo še pred nakupom predstavljala občutek 

vrednosti in kakovosti izdelka. Naslednji sestavni del trženjskega spleta je prostor prodaje. 

Izdelki se bodo prodajali preko spleta, saj se trend premika v smer spletnega nakupovanja. 

Vedno manj je obiskov fizičnih trgovin, zato smo se tudi odločili za takšno potezo. Drugi način 

prodaje pa bo neposredni način, in sicer z neposredno prodajo v restavracije. Zadnji del 

trženjskega spleta predstavlja promocija. Tu je mišljeno, kako izdelek predstavimo in ponudimo 

čim večji množici ljudi, ki bi se posledično tudi odločili za nakup. Zaradi velikega števila ljudi, 

ki svoj prosti čas preživljajo na socialnih omrežjih, bomo največji poudarek namenili ravno 

temu. Največji del promocije se bo izvajal preko Instagrama in Facebooka. Druge vrste 

promocije bodo sejmi, ki se jih bomo udeleževali, ter tretji način promoviranja bo polepitev 

avtomobila, s katerim se bomo prevažali po Sloveniji. 

3.3.2 Konkurenca 

V poglavju o konkurenci bomo pregledali, kdo so naši konkurenti v spletni prodaji nožev v 

Sloveniji. Glede nožev japonskega sloga v Sloveniji ni veliko ponudnikov, je pa res, da je en 

izmed njih zelo močen. 

Konkurente bomo prikazali v preglednici, ki sledi: 

Preglednica 3: Konkurenti 

Podjetje Sedež podjetja 

Oster rob (OsterRob d. o. o.) Dragomer, Na grivi 49, 1351 Brezovica pri 

Ljubljani 

Hiša nožev (Hiša nožev, spletna trgovina, 

Sulejman Tabaković s. p.) 

Klopce 23, 1262 Dol pri Ljubljani 
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Po pregledu konkurence je bilo ugotovljeno, kar je bilo vnaprej predvideno. Naš največji 

konkurent je podjetje Oster Rob d. o. o., ki je imel lani, torej leta 2019, 900.023,89 € čistih 

prihodkov od prodaje. V primerjavi z letom prej, torej z letom 2018, so imeli za 313.868,23 € 

povečanje prihodkov od prodaje, kar pomeni, da so se jim v enem letu prihodki od prodaje 

povečali za 54 %. Ti podatki so izredno visoki, saj so oni edini pravi ponudnik nožev 

japonskega sloga v Sloveniji, poleg tega pa imajo odprto še trgovino angleške različice 

Sharpedge.com, kjer ponujajo artikle še celotni Evropi in svetu. 

Proučili smo tudi njihov delovni čas in ugotovili, da poslujejo po podobnem delovnem času, 

kot bomo poslovali mi, saj je spletna trgovina odvisna od razpoložljivosti in odprtosti pošte, s 

katero se izdelki razpošiljajo po območju Slovenije. Oster rob je svojim kupcem na razpolago 

od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00. Tu bomo naredili korak naprej, in sicer z 

razpoložljivostjo za odgovarjanje na vprašanja, saj bomo ažurno odgovarjali na vprašanja tudi 

v prostih dneh ter ob vsaki uri (razen v urah spanja).  

Pred konkurenco bomo imeli največjo prednost v ceni izdelkov, saj bodo naši artikli bistveno 

cenejši. Kar se tiče kakovosti izdelkov, ne bomo zaostajali, saj so naši proizvodi narejeni do 

podrobnosti glede ostrine in videza nožev. Naša dodana prednost pred konkurenco bo, da bomo 

na trg lansirali proizvod slovenske blagovne znamke, ki smo jo tudi sami razvili. 

Prednost našega največjega konkurenta je tudi lokacija podjetja, saj so locirani v središču 

Ljubljane, kjer imajo še fizično poslovalnico, v katero stranke lahko vstopijo in si artikle 

ogledajo na lastne oči. Na licu mesta dobijo svetovanje glede izbire noža, kar bomo mi na 

začetku počeli po telefonu oziroma v spletni klepetalnici.  

Zavedamo se, da so zelo močni konkurenti, ki so si dobro ime že ustvarili s prisotnostjo na 

tržišču že nekaj let, vendar verjamemo, da jim bomo postali trn v peti, saj se bomo za svoje 

stranke maksimalno potrudili, jim svetovali ter jim pričarali nepozabno nakupovalno izkušnjo. 

Prav tako bomo odjemalcem zagotavljali zelo kakovostne proizvode, s katerimi bodo brez 

dvoma zadovoljni. 

3.4 Aktivnosti podjetja 

V osnovi se bo podjetje ukvarjalo s prodajo kuhinjskih nožev japonskega sloga slovenske 

blagovne znamke. Prodaja se bo izvajala preko spletne trgovine, prav tako kot komercialna 

prodaja neposredno v restavracijah. Načrtovali smo, da bomo že na začetku ponudili brusilne 

pripomočke, vendar smo se odločili, da to preložimo za določeno obdobje. Povezali se bomo 

tudi z brusilcem nožev iz obale, kjer bomo strankam omogočali profesionalno brušenje nožev.  

Izdelke bomo kupovali neposredno pri proizvajalcu, ki je na Japonskem in nam bo med drugim 

na artikle tudi lasersko graviral naš logotip. V podjetju se bomo torej ukvarjali tudi z uvozom 

artiklov. 
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3.5 Strategija in izvedba 

V poglavju Strategija in izvedba bomo predstavili vse strategije in taktike, ki nam bodo 

pomagale pri doseganju zastavljenega cilja. Opisali bomo svojo prednost pred konkurenti, 

povedali, kaj je tisto, kar nas bo pred njimi postavljalo v ospredje, opisali bomo svoje 

pozicioniranje na trgu, povedali nekaj o cenovni strategiji, prešli bomo na promocijsko 

strategijo, dotaknili se bomo tudi programov trženja ter načrtovali svojo distribucijsko 

strategijo. V tem poglavju bomo nadaljevali še s prodajno strategijo, kjer bomo načrtovali 

prodajo in izvedli program prodaje. Na koncu poglavja pa bomo izdelali terminski načrt 

aktivnosti za prvih 12 mesecev, kjer bomo imeli vpogled v to, kaj nas čaka v prvem letu 

poslovanja. 

3.5.1 Konkurenčna prednost 

Na trgu nožev japonskega sloga v Sloveniji ni veliko ponudnikov, še posebej ne takih, ki 

ponujajo kakovostne proizvode. Zavedamo se, da ljudje v večini nimajo navade kupovati nože 

vsako leto, zato se moramo za vsakega potencialnega kupca maksimalno potruditi. Naša 

največja prednosti pred konkurenti na tem tržišču bo v izgradnji lastne blagovne znamke, ki bo 

imela slovensko ime. Verjamemo, da bomo zato za nakup prepričali marsikaterega kupca, ki 

podpira lokalne blagovne znamke. Prav tako bo naša največja prednost pred konkurenti, da 

bomo prodajali zelo kakovostne nože po veliko ugodnejših cenah, kot jih prodajajo oni. Pri tem 

se bomo potrudili ponuditi tako ugodne artikle, dostopne tudi tistim, ki kupujejo keramične 

oziroma nože evropskega sloga, ki so bistveno cenejši od nožev japonskega sloga. 

3.5.2 Pozicioniranje 

Pozicioniranje na trgu predstavlja eno izmed strateških zelo pomembnih odločitev vsakega 

podjetja. Tu bomo določili, kdo so naši ciljni odjemalci, čeprav smo že izvedeli tržno raziskavo 

z anketo, prav tako pa bomo pogledali, kako potencialni kupci razumejo naš izdelek in kaj od 

njega pričakujejo. Pozicioniranje na trgu se delu na tri skupine. Potencialni kupci bodo vsi tisti, 

ki radi kuhajo in za svoje početje potrebujejo odličen izdelek, se pravi nož za rezljanje in 

sekljanje svojih sestavin. Potencialni kupci so tudi vse restavracije, ki kot svoj nujni delovni 

pripomoček potrebujejo kakovosten nož, ter vsi tisti, ki se kuhanju izogibajo, saj imajo doma 

zelo slabe kuhinjske nože in bi jih skušali z uporabo naših nožev motivirati k temu, da je 

kuhanje lahko zelo zabavno početje z uporabo dobro nabrušenih nožev japonskega sloga, ki se 

v roko odlično prilegajo.  

Če želimo biti uspešni pri pozicioniranju, moramo izražati neko prednost v očeh kupcev, po 

kateri si nas bodo zapomnili in širili dober glas o našem podjetju. Ponuditi jim moramo točno 

tak izdelek, kot si ga predstavljajo. Tu je mišljeno, da morajo biti naši izdelki takšne kakovosti, 
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da bodo stranko preprosto navdušili pri prvi uporabi. Poleg tega moramo biti tudi zelo točni z 

dostavami, kar nam bo prineslo še dodaten plus. 

V pozicioniranju moramo vsaki skupini ciljnih odjemalcev definirati prednost. Pri prvi skupini 

odjemalcev, tistih, ki radi kuhajo in ob tem potrebujejo kakovosten nož, je največja prednost, 

da bodo dobili zelo kakovosten nož za vsestransko uporabo in se bodo tako lahko izognili 

nakupu večjega števila nožev ter s tem sprostili prostor v svojem kuhinjskem predalu. Drugi 

skupini potencialnih odjemalcev, torej restavracijam, bomo ponudili cenovno zelo ugodne 

kakovostne nože, s katerimi bodo lahko kuharski šefi v kuhinjah ustvarjali odlične dobrote in 

natančno rezljali sestavine za pripravo hrane in dekoracije. Za tretjo skupino potencialnih 

kupcev pa bo največja prednost, da jih bo prva uporaba noža zagotovo motivirala k temu, da se 

bodo v kuhinjo večkrat radi vrnili, in to ravno zaradi užitka ob uporabi nožev ter resnično 

gladkega izvajanja rezov. 

3.5.3 Cenovna strategija 

Cenovna strategija je pomemben dejavnik, ki se s prodajo prenaša na kupca. Pri tem je mišljeno, 

da mora vsako podjetje natančno proučiti, kako kakovosten izdelek prodaja, kakšne so cene 

konkurentov. Pri tem se mora potruditi ponuditi nekoliko cenejši proizvod, vsaj na začetku 

poslovanja, pokriti mora vse svoje stroške in v končni fazi pogledati z vidika kupca in 

ekonomske situacije, koliko je za določen proizvod kupec pripravljen plačati. 

Cene naših nožev bodo v primerjavi s konkurenčnimi bistveno nižje, kar pa ne pomeni, da bomo 

ponujali manj kakovostne nože. Prepričani smo, da se prodajna cena ustvari ob nakupu blaga 

in ne ob prodaji. Zaradi dobrih in uspešnih pogajanj z dobaviteljem smo prišli do zaključka, 

kakršnega smo si želeli in bomo lahko nože ponudili po cenah, ki bodo dostopne vsakemu 

slovenskemu gospodinjstvu. S tem nam bo uspelo izpolniti tudi naše poslanstvo. 

Za lažjo predstavo o cenah naših izdelkov smo izdelali preglednico s slikami, kako bodo 

proizvodi videti ter po kakšnih cenah se bodo prodajali. 

Preglednica 4: Prodajni artikli s cenami 

Slika izdelka Ime izdelka Model noža Cena z 

vključenim 22 

% DDV 

 

Nožek gyuto 

razor 

Gyuto 49,99 € 
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Slika izdelka Ime izdelka Model noža Cena z 

vključenim 22 

% DDV 

 

Nožek 

kiritsuke 

NO.1 

Kiritsuke 79,99 € 

 

Nožek 

sekirica 

Butcher 

knife 

39,99 € 

 

Nožek gyuto 

millenium 

Gyuto  79,99 € 

 

Nožek 

sankotu razor 

Santoku 49,99 € 

 

Nožek 

kiritsuke 

razor 

Kiritsuke 49,99 € 

Določene artikle bomo med seboj postavili tudi v sete, s čimer jim bomo še nekoliko znižali 

cene za tiste kupce, ki bodo želeli nože kupiti v setih. 
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3.5.4 Promocijska strategija 

Marketing je zelo pomembno področje, saj se samo tako lahko predstavljamo na trgu in svojim 

potencialnim kupcem sporočimo, kaj jim ponujamo. Za oglaševanje smo si izbrali več poti. 

Nanje smo gledali z vidika cene, po drugi strani pa z vidika želenega učinka, ki nam ga lahko 

prinese. V prvem letu smo načrtovali za oglaševanje nameniti približno 4000 €, saj smo na 

začetku poslovanja omejeni s finančnimi sredstvi in moramo z njimi ravnati gospodarno. 

Odločili smo se, da bomo največji del promocije izvajali preko Instagrama in Facebooka, saj je 

oglaševanje preko teh dveh socialnih omrežij brezplačno, poleg tega pa se nam zdi, da bomo s 

takšnim načinom oglaševanja dosegli maksimalen učinek. Dejstvo je, da veliko ljudi v prostem 

času brska po socialnih omrežjih. Z doslednim objavljanjem objav, promocij, akcij se prodaja 

lahko v kratkem obdobju sunkovito poveča. 

Poleg oglaševanja na socialnih omrežjih bomo oglaševali z reklamnim potiskom avtomobila, s 

katerim se prevažamo. Začetni strošek takšnega oglaševanje je med 250 in 400 €, odvisno od 

velikosti in dizajna ponatisa. Menimo, da je tak način oglaševanja zelo učinkovit in cenovno 

zelo ugoden, saj se z avtomobilom veliko vozimo in z dobrim ponatisom lahko privabimo 

pogled marsikaterega mimoidočega voznika ali pešca. 

Oglaševali bomo tudi preko spletne trgovine, kjer bomo potencialnim kupcem in vsem tistim, 

ki so nakup že opravili, pošiljali sporočila z obvestili o akcijah in promocijah novih artiklov. 

Takšen način oglaševanja nas bo letno stal približno 3200 €. 

Veliko tudi računamo na promocijo od ust do ust, saj se na tak način lahko prenašajo zelo dobre 

informacije ob zavedanju, da bomo prodajali resnično kakovostne proizvode. 

3.5.5 Programi trženja 

Naše najboljše orodje za trženje bo oglaševanje preko socialnih omrežij Facebook in Instagram. 

Z njima bomo dosegli največjo populacijo ljudi, poleg tega pa je tak način oglaševanja 

brezplačen. Oglaševali bomo še s ponatisom avtomobila in preko spletne trgovine. 

Preglednica 5: Programi trženja 

Aktivnost Čas izvedbe Strošek Odgovorna oseba 

Facebook Celo leto Brezplačno Andrej Poberaj 

Instagram Celo leto Brezplačno Andrej Poberaj 

Polepitev avtomobila Celo leto  400 € A.S. LINEA d. o. o. 

Spletna trgovina Celo leto 3200 € AMKG media d. o. o. 

Naše primarno orodje oglaševanje bosta že omenjeni socialni omrežji Instagram in Facebook. 

Zanju bomo v podjetju ažurno skrbeli, vsakodnevno objavljali nove objave ter stimulirali ljudi 

k odločitvi o nakupu nožev japonskega sloga. Naše drugo pomembnejše orodje bo polepitev 



30 

avtomobila, saj je takšno oglaševanje vidno precejšnji populaciji, njegova prednost pa je tudi v 

tem, da je strošek enkraten za vsak avtomobil posebej. Na začetku bomo polepili en avtomobil, 

nameravamo pa jih polepiti več. Oglase preko spletne trgovine nam bo urejalo podjetje AMKG 

media d. o. o., saj so strokovnjaki na svojem področju pri izdelavi spletnih oglasov in različnih 

obveščanj ljudi. 

3.5.6 Distribucijska strategija 

Distribucijska strategija je prav tako obvezna točka vsakega podjetja. Pri tej točki se moramo 

odločiti, kakšno distribucijsko pot bomo izbrali, da bo artikel prišel od proizvajalca do kupca. 

Prodajo ločimo na dve poti, in sicer na posredno, ki deluje preko posrednikov pri prodaji, in 

neposredno. V našem podjetju bomo izvajali neposredno prodajo artiklov do končnih 

uporabnikov. Pot proizvoda do končnega kupca se bo začela pri proizvajalcu. Tu moramo biti 

zelo pozorni in pazljivi pri izbiri, saj v nasprotnih primerih lahko pride do zamud pri dobavi 

blaga, površne izdelave izdelkov oziroma pošiljanja napačnih izdelkov. Vse to je nelagodno za 

našega kupca, ki mu želimo prodati točno to, kar želi kupiti.  

Kupci bodo imeli tako možnost obiska naše spletne trgovine, kjer bodo izdelek naročili, izbrali 

način plačila in ga prejeli po pošti naslednji delovni dan. V primeru, da bi nam zmanjkalo 

artiklov na zalogi, pa bodo imeli kupci možnost prednaročila, kjer bodo deležni posebnega 

popusta ter približne informacije, kdaj naj bi bil njihov artikel ponovno na zalogi. 

3.5.7 Prodajna strategija in načrt prodaje 

V tem poglavju je govora o tem, kako čustveno vplivati na kupca, da pridobi zaupanje v podjetje 

in se ne odloči za nakup pri konkurenci. Kupcem bomo nudili izredno dobre pogoje 

nakupovanja, saj jih bomo stimulirali k temu, da z nakupom več izdelkov plačajo manj. To bo 

veljalo tako za končne fizične osebe kot tudi pravne osebe – restavracije, ki se bodo odločile za 

nakup naših artiklov. Ker je ponudnikov nožev nasploh veliko, se bomo morali za vsako stranko 

posebej potruditi. Stranke bomo s tako imenovanimi paketi poskušali stimulirati k temu, da bi 

se odločili za nakup večjega števila nožev. Vsaka stranka bo ob izbiri treh nožev tretjega prejela 

50 % ceneje. Prav tako bodo imele stranke možnost menjave staro za novo, kjer bodo lahko 

izkoristili dodaten 5 % popust na vsak nož ob vrnitvi starega noža. Tu se bo štelo, da bodo ob 

nakupu enega noža lahko prinesli en svoj stari nož v menjavo. S to prodajno strategijo bomo 

ljudi stimulirali k temu, da se bodo pogosteje odločali za nakup novih nožev.  

Velik del sredstev bomo na začetku vložili v marketing, s čimer bomo potencialnim kupcem 

predstavili artikle in pri njih pridobili zaupanje ter posledično odločitev za opravljanje nakupa 

pri nas in širjenje dobrega glasa o naših izdelkih. Verjamemo, da bomo zaradi velikega števila 

svežih idej o akcijah, promocijah in predvsem zavedanja o prodaji resnično kakovostnih nožev, 

že v prvih mesecih poslovanja uspešno prodajali ter na svojo stran pridobili veliko število
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zadovoljnih kupcev. Verjamemo v to, da se bo naša konkurenca že po prvem letu našega nastopanja na trgu zavedala tega, da postajamo vedno 

močnejši in prva izbira pri nakupu nožev japonskega sloga v Sloveniji.  

V preglednici bomo prikazali načrt prodaje nožev za prvih 12 mesecev prodaje ter za naslednji dve leti. Vse cene in prihodki od prodaje bodo 

zapisani v €. Cena na enoto bo zapisana kot povprečje prodajnih cen 6 artiklov. 

Preglednica 6: Načrt prodaje za prvih 12 mesecev in naslednji dve leti 

Noži Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Cena na 

enoto 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Število 

prodanih 

enot 

100 120 120 135 200 220 180 150 260 290 330 400 2.505 3.200 3.600 

Prihodki 

od 

prodaje 

5.800 6.960 6.960 7.830 11.600 12.760 10.440 8700 15.080 16.820 19.140 23.200 145.290 185.600 208.800 

Stopnja rasti prihodkov 28 % 12,50 % 

3.5.8 Terminski načrt 

V preglednici, ki sledi, smo pripravili terminski načrt, ki prikazuje aktivnosti v podjetju v prvem letu. Terminski načrt velja za obdobje od 1. 8. 

2020 do 31. 7. 2021. V prvem mesecu bomo naredili tržno analizo in analizo konkurence. To sta začetni operaciji, ki bosta pokazali, ali se projekt 

izplača in bo posledično prinesel dobiček ali nas bo vodil v propad. Po opravljenih analizah se bomo v istem mesecu lotili izdelovanja poslovnega 

načrta. Predvidevamo, da nam bo za izdelavo tega vzelo dva meseca časa. V tem obdobju se bomo že dogovorili z dobaviteljem ter s podjetjem, ki 

nam bo pripravilo spletno trgovino. Naslednje operacije, ki bodo sledile, so zaposlovanje, začetek poslovanja in izvajanja promocij.
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Preglednica 7: Terminski načrt 

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

Operacija              

Tržna 

raziskava 

             

Analiza 

konkurence 

             

Priprava 

poslovnega 

načrta 

             

Dogovor z 

dobaviteljem 

             

Dogovor za 

izdelavo 

spletne 

trgovine 

             

Zaposlovanje               

Začetek 

poslovanja 

             

Začetek 

promocij 

             

3.6 Management 

Pri managementu se bomo v največji meri posvetili izdelavi organizacijske strukture, ki jo 

najlažje ponazorimo shematsko. S tem bomo prikazali najpomembnejše naloge v podjetju in jih 

povezali z izvajalcem. Povedali bomo nekaj o načrtu osebja, predstavili delovna mesta, ki jih 

bomo morali zapolniti, ter prikazali bruto plače na mesečni ravni in preračunano, koliko nas 

bodo zaposleni stali na letni ravni. 

3.6.1 Organizacijska struktura 

Organizacijsko strukturo bomo prikazali z organigramom, kjer bodo razvidni zaposleni in 

njihova opravila v podjetju. 
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Slika 20: Organigram podjetja 

3.6.2 Načrt osebja 

Poslovati bomo začeli kot manjša ekipa, ki se bo širila sorazmerno z obsegom prodaje in 

zahtevanega dela. Zaposleni v podjetju bomo na začetku trije, in sicer direktor, ki bo opravljal 

tudi funkcijo nabave in oglaševanja preko socialnih omrežij, drugi zaposleni bo skrbel za 

prevzemanje naročil preko spletne trgovine, tretji zaposleni pa bo opravljal funkcijo 

komercialne prodaje. Za oglaševanje preko spletne trgovine bo pogodbeno skrbelo podjetje 

AMKG media d. o. o., kar pomeni, da ne bo neposredne zaposlitve na tem področju. Delavci 

bodo deležni tudi nagrajevanja s stimulacijami pri delu, in sicer ob doseganju zastavljenih ciljev 

prodaje bodo prejeli 10 % vrednosti prodaje. Prav tako se bo ob koncu leta dobiček delil med 

vse zaposlene, saj menimo, da je dobiček rezultat truda vsakega posameznika posebej in je to 

treba tudi nagraditi. 

V preglednici bomo prikazala bruto plače zaposlenih. Direktor, ki bo pokrival tudi področje 

nabave in reklamiranja preko socialnih omrežij, bo prejemal 1700 € bruto mesečno. Zaposlena 

v prodaji bosta svojo plačo glede na svoj trud lahko lepo povečala, fiksni del mesečnega plačila 

pa bo znašal 1400 € bruto mesečno. Podjetje AMKG media d. o. o. bo oglaševanje izvajalo 

pogodbeno in bo za storitev mesečno plačano 266,67 € bruto. 

Preglednica 8: Seznam zaposlenih in njihove plače 

Osebje Število Mesečna bruto plača 

v € 

Seštevek mesečnih 

bruto plač v € 

Direktor, nabavnik 1 1700 1700 

Prodajno osebje 2 1400 2800 

Oglaševanje 1 266,67 266,67 
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3.7 Finančno načrtovanje 

V poglavju Finančno načrtovanje bomo s pomočjo tabel izvedli načrt prihodkov, stroškov, 

izkaza uspeha ipd. za obdobje treh let obstoja na trgu. 

3.7.1 Poslovni prihodki 

Naši poslovni prihodki bodo prihajali iz naslova prodaje nožev japonskega sloga. V 

nadaljevanju poslovanja bomo v prodajni asortima dodali še pripomočke za brušenje, vendar 

jih, ker ne vemo, kdaj se bo to zgodilo, med prihodke od prodaje trenutno ne bomo prištevali.  

Prihodki od prodaje bodo po ocenah prvo leto znašali 145.290,00 €, drugo leto pričakujemo 28-

odstotno rast, kjer so predvideni prihodki od prodaje v višini 185.600,00 €, tretje leto pa 

pričakujemo rast v primerjavi z drugim letom poslovanja za 12,5 %, torej bi prihodki od prodaje 

znašali 208.800,00 €. 

Preglednica 9: Poslovni prihodki 

 Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Proizvod (Noži) 145.290,00 € 185.600,00 € 208.800,00 € 

Skupni prihodki od 

prodaje 

145.290,00 € 185.600,00 € 208.800,00 € 

3.7.2 Stroški oziroma poslovni odhodki 

Ker bomo na začetku poslovanja prodajali samo kuhinjske nože, bodo naši odhodki od prodaje 

samo s tega naslova. Za prvo leto poslovanja bodo znašali 82.665,00 €, drugo leto poslovanja 

102.400.00 € in tretje leto poslovanja 115.200,00 €. Med variabilne stroške bomo prišteli še 

strošek plač delavcev, saj se bo njihova plača spreminjala glede na njihovo učinkovitost v 

prodaji.  

Med stroške bomo šteli še potne stroške delavcev, stroške porabe električne energije, 

telekomunikacijskih storitev, komunalnih storitev, računovodskih storitev in strošek drobnega 

inventarja. 

Preglednica 10: Poslovni odhodki 

 Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Variabilni stroški 

Stroški prodanega blaga 82.665,00 €  102.400,00 €  115.200,00 €  

Stroški plač delavcev 56.300,00 €  56.300,00 €  56.300,00 €  

Stalni stroški 

Ostali stroški pri poslovanju 6.000,00 €  6.000,00 €  6.000,00 €  

Skupaj stroški 144.965,00 €  164.700,00 €  177.500,00 €  
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3.7.3 Osnovna sredstva 

Med osnovna sredstva smo šteli računalnik, ki bo glavno orodje za izvajanje naše dejavnosti, 

tiskalnik, spletno trgovino in pisarniško pohištvo.  

Preglednica 11: Osnovna sredstva 

Osnovno sredstvo Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Računalnik 290,00 €  290,00 €  290,00 €  

Tiskalnik 135,00 €  135,00 €  135,00 €  

Pisarniško pohištvo 720,00 €  720,00 €  720,00 €  

Spletna trgovina 1.200,00 €  0,00 €  0,00 €  

Nabavna vrednost osnovnih sredstev  7.900,00 €  0,00 €  0,00 €  

Amortizacija 2.345,00 €  1.145,00 €  1.145,00 €  

3.7.4 Financiranje 

Projekt bomo financirali samo s svojimi sredstvi. Tu bo prednost, da ne bo nobenega 

dolžniškega financiranja in s tem povezanih obresti pri vračilih. 

Preglednica 12: Financiranje projekta 

Financiranje Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Lastna denarna sredstva 13.000,00 €  0,00 €  0,00 €  

3.7.5 Denarni tok 

V preglednici 13 in 14 smo prikazali denarni tok za prvih 12 mesecev poslovanja. V prvih treh 

mesecih bomo stroške pokrivali iz naslova lastnega financiranja, nato bo sledila izguba. 

Novembra se bomo izvlekli iz negativnih številk ter začeli ustvarjati dobiček in prvo leto nam 

bo uspelo zaključiti z dobičkom. Rdeče številke v tabeli predstavljajo negativno denarno stanje 

oziroma tako imenovani minus. 

Preglednica 13: Denarni tok prvega polletja 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

Prejemki 

Prihodki od prodaje 5.800 €  6.960 €  6.960 €  7.830 €  11.600 €  12.760 €  

Lastna sredstva 13.000 €            

Izdatki 

Stroški prodanega blaga 3.300 €  3.960 €  3.960 €  4.455 €  6.600 €  7.260 €  

Stroški dela   

5.118,18 

€  5.118,18 €  5.118,18 €  

5.118,18 

€  5.118,18 €  

Drugi stroški poslovanja 500 €  500 €  500 €  500 €  500 €  500 €  

Nakup osnovnih sredstev 7.900 €            

Končno stanje denarnih tokov 

Začetno stanje 0 €  7.100 €  4.481,82 €  1.863,64 €  379,54 € 997,72 € 

Neto denarni tok 7.100 €  

2.618,18 

€ 2.618,18 € 2.243,18 € 618,18 € 118,18 € 

Končno stanje 7.100 €  

4.481,82 

€  1.863,64 €  379,54 € 997,72 € 1.115,90 € 



36 

Preglednica 14: Denarni tok drugega polletja 

V preglednici 15 smo izdelali prikaz denarnega toka za prva tri leta poslovanja. Denarni tok se 

bo iz leta v leto povečeval.  

Preglednica 15: Denarni tok za prva tri leta poslovanja 

 Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Prejemki 

Prihodki od prodaje 145.290,00 €  185.600,00 €  208.800,00 €  

Lastna sredstva 13.000,00 €      

Izdatki 

Stroški prodanega blaga 82.665,00 €  102.400,00 €  115.200,00 €  

Stroški dela 56.300,00 €  56.300,00 €  56.300,00 €  

Drugi stroški poslovanja 6.000,00 €  6.000,00 €  6.000,00 €  

Nakup osnovnih sredstev 7.900,00 €      

Končno stanje denarnih tokov 

Začetno stanje 0,00 €  5.425,00 €  26.325,00 €  

Neto denarni tok 5.425,00 €  20.900,00 €  31.300,00 €  

Končno stanje 5.425,00 €  26.325,00 €  57.625,00 €  

3.7.6 Izid 

Prvo leto na tržišču bo za naše podjetje zelo težko. Večino mesecev bomo poslovali z izgubo, 

predvidevamo, da zato, ker je močna konkurenca in je naša blagovna znamka med ljudmi še 

neprepoznavna. Proti koncu leta se nam bo poslovanje izboljševalo, kakor kažejo tudi rezultati. 

Rdeče številke v tabeli predstavljajo izgubo. 

  

  Jul Avg Sep Okt Nov Dec 

Prejemki 

Prihodki od prodaje 10.440 €  8.700 €  15.080 €  16.820 €  19.140 €  23.200 €  

Lastna sredstva             

Izdatki 

Stroški prodanega blaga 5.940 €  4.950 €  8.580 €  9.570 €  10.890 €  13.200 €  

Stroški dela 5.118,18 €  

5.118,18 

€  5.118,18 €  5.118,18 €  

5.118,18 

€  5.118,18 €  

Drugi stroški poslovanja 500 €  500 €  500 €  500 €  500 €  500 €  

Nakup osnovnih sredstev             

Končno stanje denarnih tokov 

Začetno stanje 1.115,90 € 

2.234,08 

€ 4.102,26 € 3.220,44 € 

1.588,62 

€ 1.043,20 €  

Neto denarni tok 1.118,18 € 

1.868,18 

€ 881,82 €  1.631,82 €  

2.631,82 

€  4.381,82 €  

Končno stanje 2.234,08 € 

4.102,26 

€ 3.220,44 € 1.588,62 € 

1.043,20 

€  5.425,02 €  
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Preglednica 16: Poslovni izid prvih 12 mesecev 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

Poslovni prihodki             

Prihodki od prodaje 5.800 €  6.960 €  6.960 €  7.830 €  11.600 €  12.760 €  

Poslovni odhodki             

Stroški prodanega blaga 3.300 €  3.960 €  3.960 €  4.455 €  6.600 €  7.260 €  

Stroški dela   

5.118,18 

€  

5.118,18 

€  

5.118,18 

€  

5.118,18 

€  

5.118,18 

€  

Drugi stroški 500 €  500 €  500 €  500 €  500 €  500 €  

Amortizacija 195,42 €  195,42 €  195,42 €  195,42 €  195,42 €  195,42 €  

Dobiček ali izguba 1804,58 2.814 € 2.814 € 2.439 € 814 € 314 € 

 Jul Avg Sep Okt Nov Dec 

Poslovni prihodki 

Prihodki od prodaje 10.440 €  8.700 €  15.080 €  16.820 €  19.140 €  23.200 €  

Poslovni odhodki 

Stroški prodanega blaga 5.940 €  4.950 €  8.580 €  9.570 €  10.890 €  13.200 €  

Stroški dela 

5.118,18 

€  

5.118,18 

€  

5.118,18 

€  

5.118,18 

€  

5.118,18 

€  

5.118,18 

€  

Drugi stroški 500 €  500 €  500 €  500 €  500 €  500 €  

Amortizacija 195,42 €  195,42 €  195,42 €  195,42 €  195,42 €  195,42 €  

Dobiček ali izguba 1.314 € 2.064 € 686 €  1.436 €  2.436 €  4.186 €  

Preglednica prikazuje poslovni izid našega poslovanja za prva tri leta obstoja na tržišču. Kot že 

rečeno, bo prvo leto za nas zelo težko, vendar se bo vztrajnost pri poslovanju obrestovala. Že 

drugo in tretje leto obstoja na trgu pričakujemo dobiček, ki ne bo majhen in si ga bomo 

zaposleni v podjetju razdelili kot nagrado za uspešno poslovanje. 

Preglednica 17: Poslovni izid prvih treh let poslovanja 

 Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Poslovni prihodki       

Prihodki od prodaje 145.290,00 €  185.600,00 €  208.800,00 €  

Poslovni odhodki       

Stroški prodanega blaga 82.665,00 €  102.400,00 €  115.200,00 €  

Stroški dela 56.300,00 €  56.300,00 €  56.300,00 €  

Drugi stroški 6.000,00 €  6.000,00 €  6.000,00 €  

Amortizacija 2.345,00 €  1.145,00 €  1.145,00 €  

Dobiček ali izguba 2.020,00 € 19.755,00 €  30.155,00 €  

3.7.7 Točka preloma 

Točko preloma smo izračunali z enačbo, ki nam to omogoča. Enačba je naslednja: 

 𝑀𝑃𝑃 =
𝐹𝐶

1−
𝑉𝐶

𝑃𝑃𝑃

 

Kratice v enačbi pomenijo: FC so fiksni stroški, VC so variabilni oziroma spremenljivi stroški, 

PPP so predvideni prihodki od prodaje. Ko vpišemo vse podatke, dobimo MPP, kar je točka 

preloma. 
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4 SKLEP 

Poslovni načrt ima v poslovnem svetu, pred ustanovitvijo podjetja oziroma v obstoječem 

podjetju, ki se loteva novega projekta, velik pomen. Ne le, da z njim lahko pridobimo zanimanje 

investitorjev, temveč je tudi temelj, s katerim se lahko izognemo raznim nevarnostim, ki nam 

pretijo na poti do uspeha podjetja oziroma projekta. Tako imamo veliko več možnosti, da 

nevarnosti spremenimo v prednosti in se s tem prihranimo marsikatere nepotrebne stroške ter 

podjetje zaženemo pripravljeni na zmago. 

Zaključno projektno nalogo smo razdelili na dva dela. V prvem delu smo predstavili teorijo 

podjetništva. Tu smo se dotaknili in teoretično pojasnili, kaj je podjetništvo, kdo se ga loteva, 

s kakšnimi nameni in cilji. Pri tem smo povedali, kdo so podjetniki, ljudje, ki se poslov lotevajo, 

in kaj jih žene v svet negotovosti. Prav tako smo teoretično zapisali, kaj je poslovni načrt, 

kakšne so njegove vsebine in zakaj ga je dobro spisati, preden se odpre novo podjetje oziroma 

preden se obstoječe podjetje loteva delovanja v novi panogi oziroma na novem projektu. 

V izdelanem dokumentu zaključne projektne naloge smo predstavili poslovni načrt podjetja 

Adriachem d. o. o., ki je na slovenskem tržišču prisotno že skoraj 30 let. V podjetju se zaradi 

osvežitve kadra lotevamo novega projekta, s starimi posli smo prekinili, čeprav so bili utečeni 

in so prinašali lepe prihodke. Želimo ustvariti novo zgodbo, ki bo še uspešnejša, ter želimo 

ustvariti blagovno znamko, ki bo dolga leta krasila elegantne nože japonskega sloga, s katerimi 

bodo ljudje zadovoljni. To je tudi naša največja prednost na slovenskem tržišču, saj verjamemo 

v to, da se bosta ime in kakovost, ki jo bo ime predstavljalo, slišala daleč naokrog. Naš cilj je 

velik, želimo biti najbolj prepoznaven slovenski prodajalci nožev ter želimo, da naši noži 

krasijo vsako slovensko kuhinjo, tako domačo kot tudi profesionalno. Z ugodnimi cenami 

artiklov želimo strankam pokazati tudi, da za kakovosten nož ni treba odšteti veliko denarja, 

ampak je treba izbrati pravega ponudnika, ki se zna prilagoditi tržišču. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Raziskava trga 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Ali radi kuhate? 

a) Da 

b) Ne (v primeru, da je odgovor ne, je vprašani kandidat neprimeren za našo raziskavo) 

c) Drugo:___________________________ 

(Če je odgovor DA): 

Kakšne kuhinjske nože pri tem uporabljate? Koliko ste zanje plačali? 

___________________________________________ 

2. Imate doma za predpripravo jedi kakovostne kuhinjske nože?  

a) Da 

b) Ne 

c) Drugo:____________________________ 

3. Koliko kuhinjskih nožev imate doma? 

a) 1–3 

b) 4–6 

c) 7–10 

d) Več kot 10 

4. V kakšnem stanju je večina kuhinjskih nožev?  

a) Redno nabrušeni 

b) Topi 

c) Drugo:____________________________ 

5. Kako pogosto menjavate kuhinjske nože? 

a) Vsako leto 

b) Na 2–3 leta 

c) Na 3–5 let 

d) Jih ne menjam 

6. Koliko vam je pomemben dober nož za pripravo hrane? 

a) Ni pomemben 

b) Pomemben 

c) Zelo pomemben 

7. Ali veste, da ostrina noža vpliva na izgubo sokov pri rezanju živil? 

a) Da 

b) Ne 

 



Priloga 1 

 

8. Ali se zavedate, da kakovosten nož manj obremenjuje zapestje in dlan? 

a) Da 

b) Ne 

9. Ste že slišali za japonski slog nožev?  

a) Da 

b) Ne 

(Če je odgovor DA):  

Jih že imate? 

a) Da 

b) Ne 

(Če je odgovor DA): 

Kje ste jih kupili in koliko ste odšteli zanje? 

______________________________________ 

(Če je odgovor NE): 

Bi jih želeli imeti? 

a) Da 

b) Ne 

c) Drugo:__________________________ 

10. Bi vas pritegnil nakup noža japonskega sloga slovenske blagovne znamke? 

a) Da 

b) Ne 

c) Drugo:______________________________ 

11. Koliko ste pripravljeni plačati za kakovosten ročno izdelan japonski nož slovenske 

blagovne znamke? 

a) Od 10 do 30 € 

b) Od 31 do 60 € 

c) Od 61 do 100 € 

d) Več kot 100 € 

12. Kje bi raje kupili svoj nož? 

a) V trgovini 

b) V e-trgovini 

c) Drugo:_______________________ 

Hvala za sodelovanje. 


