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POVZETEK 

Poslovni model Kanvas je sodoben poslovni načrt, ki je oblikovan v pregledno strukturo in 

podjetnikom pomaga preveriti, ali je njihova poslovna ideja smiselna ali ne. V panogi 

izdelovanja oblačil postaja trg vedno bolj nasičen, zato je za uspešnost na trgu pomembno 

nenehno slediti vsem novostim in biti inovativen. Z dobrim poslovnim modelom se lahko hitro 

preveri, kakšne so prednosti in nevarnosti trga, na katerega se podajamo, ter kakšne so naše 

poslovne možnosti. V empiričnem delu je zato izvedena tržna raziskava s 64 anketiranci, s 

pridobljenimi rezultati pa je pripravljen poslovni model Kanvas za izdelovanje unikatnih 

oblačil. 

Ključne besede: poslovni model Kanvas, podjetnik, poslovna ideja, tržna raziskava, izdelovanje 

unikatnih oblačil. 

 

SUMMARY 

The business model Canvas is a modern business model, which is structured orderly and helps 

businessmen to verify whether their business idea makes sense. In the branch of clothes design 

the market is becoming more and more cluttered, which is why it’s important to follow the 

novelties be innovative in order to succeed in the market. With a good business model, we can 

quickly check the advantages and perils of the market we’re focusing on as well as identify our 

business opportunities. In the empirical part, we conducted a market survey with 64 

participants. With the help of the obtained results, we’ve built the Canvas business model for 

unique clothes design. 

 

Key words: business model Canvas, businessman, business idea, market survey, unique clothes 

design. 
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1 UVOD 

V zaključni projektni nalogi bomo predstavili poslovni model Kanvas za podjetje, ki bo 

izdelovalo unikatna oblačila (v nadaljevanju UO). V uvodnem poglavju bomo opredelili 

obravnavani problem, namen in cilje zaključne projektne naloge, ki smo si jih zadali. V 

nadaljevanju bomo predstavili tudi metode za doseganje ciljev ter predpostavke in omejitve pri 

obravnavanju problema. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Poslovni model Kanvas je sodobni poslovni načrt, s katerim lahko ocenimo svoje poslovne 

možnosti in ugotovimo, ali se neka poslovna ideja splača ali ne (Wolf 2018). 

Model vključuje devet elementov, zbranih na enem listu papirja, ki so oblikovani v pregledno 

strukturo. Med te elemente spadajo: segmenti kupcev/uporabnikov, vrednost za uporabnika, 

distribucijski kanali, odnosi s kupci/strankami, prihodki, ključni viri, ključne aktivnosti, ključna 

partnerstva in struktura stroškov (Osterwalder in Pigneur 2009). 

Poslovni model Kanvas je uporaben tako za začetnike v podjetništvu kot tudi za že obstoječa 

in uveljavljena podjetja. Za novo podjetniško pot se največkrat odločijo osebe, ki čutijo neko 

potrebo po neodvisnosti, dosežkih, tveganju in samoučinkovitosti (Osterwalder in Pigneur 

2009). Pomembno je, da takoj, ko začnemo razmišljati o podjetniški poti, damo velik pomen 

poslovnemu načrtovanju, pri čemer nam je lahko v veliko pomoč poslovni model Kanvas (Wolf 

2018). 

V zaključni projektni nalogi bomo obravnavali ustanovitev podjetja na področju izdelovanja 

unikatnih oblačil. V današnjih časih je ponudba doma šivanih unikatnih oblačil močno narasla, 

potrošniki pa taka oblačila vedno bolj cenijo zaradi povečanja ozaveščenosti o problemih hitre 

mode in odgovornega potrošništva. To kažejo tudi rezultati mnogih raziskav. Kot navajajo 

podatki raziskave Ask Your Target Market's, je kar 48 % anketirancev izrazilo prepričanje, da 

bo zanimanje za nakupovanje ročno izdelanih oblačil v naslednjih petih letih naraščalo. Tisti 

anketiranci, ki so opravili nakup ročno izdelanih oblačil, so za to navedli naslednje razloge: 

unikatnost, izkazovanje podpore majhnim podjetjem, kakovost, prijaznost do okolja (Pilon 

2016). Trg na področju unikatnih oblačil postaja vedno bolj nasičen, zato je pomembno, da ob 

ustanovitvi takega podjetja prepoznamo ključne razlikovalne prednosti. Prednosti našega 

podjetja in uspešnost poslovne ideje bomo definirali in preverili s sodobnim poslovnim 

modelom Kanvas ter raziskavo med potencialnimi kupci. 
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1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je pripraviti poslovni model Kanvas za podjetje, ki izdeluje 

UO, in z raziskavo ter poslovnim modelom Kanvas oceniti, ali je dana ideja tudi poslovna 

priložnost. Vsak dober podjetnik pred začetkom novega posla izdela poslovni načrt in na ta 

način preveri svoje poslovne možnosti ter prednosti, pa tudi nevarnosti trga, na katerega se 

podaja (Ruzzier idr. 2008). 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

– Preučiti in povzeti literaturo s področja obravnavanega problema. 

– Preučiti in povzeti literaturo s področja podjetništva in sorodnih pojmov. 

– Izvesti empirično raziskavo med ciljnimi uporabniki. 

– Pripraviti poslovni model Kanvas in z njim ter rezultati raziskave ugotoviti, ali je ideja 

izdelovanja unikatnih oblačil dejansko lahko poslovna priložnost. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega ter iz 

empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen pregled obstoječe literature na temo 

podjetništva in sorodnih pojmov, ustanavljanja novega podjetja ter podjetništva na področju 

izdelovanja unikatnih oblačil. 

V empiričnem delu smo izdelali poslovni model Kanvas za izdelovanje unikatnih oblačil in 

izvedli empirično raziskavo. Rezultate raziskave smo pridobili z izvedbo spletne ankete med 

ciljnimi uporabniki. Na ta način smo poskušali pridobiti čim več uporabnih informacij, ki so 

nam pomagale pri izdelavi poslovnega modela. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V današnjih časih je konkurenca na vseh področjih zelo velika. Tudi na področju izdelovanja 

unikatnih oblačil je trg postal zelo nasičen, zato je pomembno, da ljudem ponudimo nekaj 

novega, drugačnega in inovativnega, če želimo biti uspešni. Izbrati moramo tudi primerne 

distribucijske kanale, da nas bodo ciljni uporabniki sploh prepoznali in videli našo ponudbo. 

Predvidene omejitve: 

– Anketa je bila izvedena s spletnimi orodji, pri čemer vidimo omejitev predvsem v omejenem 

številu anketirancev in premalo raznolikem vzorcu. Velikost in raznolikost vzorca sta 

močno odvisna od kanalov, prek katerih bomo pridobili anketirance. 

  



3 

 

Predvidene predpostavke: 

– Predpostavljamo, da so ciljni uporabniki v anketi podajali resnične odgovore. 

– Predpostavljamo, da smo z izdelanim poslovnim modelom Kanvas prišli do odgovora, ali 

je naša poslovna ideja lahko tudi dejanska poslovna priložnost. 
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2 OPREDELITEV PODJETNIŠTVA IN SORODNIH POJMOV 

V tem poglavju bomo predstavili pojme, povezane s podjetništvom – kaj je podjetništvo, kdo 

je podjetnik, kakšne so njegove značilnosti in kakšen je pomen podjetništva v sodobni družbi. 

2.1 Podjetništvo 

V literaturi najdemo veliko definicij pojma podjetništva, ki pa so si med seboj različne. 

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

lahko, da obsega dejavnosti posameznika in podjetniške skupine, ki vodijo do prepoznane 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 je nagrada 

v denarni obliki ali kot osebno zadovoljstvo ali neodvisnost.« (Glas 2001, po Ruzzier idr. 2008, 

16) 

Antončič idr. (2002, po Ruzzier idr. 2008) opredeljujejo podjetništvo kot proces ustvarjanja 

nečesa novega, drugačnega in predvsem vrednega, v to pa je treba vložiti veliko časa in energije, 

prevzemati spremljajoča finančna, psihična in družbena tveganja ter sprejemati nagrade v obliki 

denarja, osebnega zadovoljstva in neodvisnosti. 

Za razvoj podjetništva lahko po eni strani rečemo, da je v celoti odvisen od posameznikove 

osebnosti oz. personalne teorije, po drugi strani pa ima na razvoj podjetništva velik vpliv tudi 

okolje oz. sociokulturni vzroki (Ruzzier idr. 2008). 

Preglednica 1: Prednosti in slabosti podjetništva  

PODJETNIŠTVO 

Vir: Ruzzier idr. 2008. 

Prednosti: 

– svobodno razporejanje časa, 

– samostojno odločanje, 

– ustvarjanje dela za druge, 

– dober ugled v okolju ob finančnem 

uspehu, 

– izkoriščanje vse svoje ustvarjalnosti in 

energije. 

Slabosti: 

– nestalen, lahko tudi manjši dohodek, 

– več ur dela, 

– tveganje lastnega premoženja, 

– manj prostega časa, 

– ogroženost zdravja zaradi stresnih 

situacij. 
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2.1.1 Podjetnik 

Podjetniki so posamezniki, ki imajo dovolj znanja in podjetniških sposobnosti, da se lahko 

podajo na samostojno podjetniško pot. To so osebe, ki v svojem okolju znajo prepoznati dobre 

poslovne priložnosti in jih ni strah potencialnega neuspeha (Rebernik idr. 2017). 

Podjetnik je inovator, ki razvija nekaj posebnega, in je posameznik, ki je pripravljen prevzeti 

tveganje in ustvariti nekaj novega. Oseba, ki se odloči za samostojno podjetniško pot in ustanovi 

svoje podjetje, gre skozi različna obdobja, ki so lahko lepa ali polna razočaranj. Zavedati se 

mora, da je za uspeh potrebno veliko truda in trdega dela, saj lahko v nasprotnem primeru zelo 

hitro pride do neuspeha, ki je običajno posledica zelo močne konkurence in posledično slabe 

prodaje ter pomanjkanja kapitala (Ruzzier idr. 2008). 

Podjetnik je torej posameznik, ki razvija nove produkte in storitve, zaznava priložnosti, je 

inovativen in je pripravljen tvegati (Žakelj 2004). 

Vsak potencialni podjetnik, ki zna prepoznati podjetniške priložnosti, ima dovolj znanja in 

podjetniške sposobnosti za uresničitev svoje ideje, lahko začne podjetniški proces. Med vsemi 

potencialnimi podjetniki pa je le del takih, ki svojo podjetniško priložnost dejansko začnejo 

uresničevati (Rebernik idr. 2016). 

Psihološke značilnosti, ki naj bi odločale o tem, ali bo nekdo postal podjetnik ali ne, so naslednje 

(Ruzzier idr. 2008): 

– potreba po neodvisnosti – osebe, ki si želijo biti neodvisne od drugih in delati po lastnih 

pravilih, 

– potreba po dosežkih – osebe, ki so pripravljene sprejemati težke izzive in naloge, 

– naklonjenost tveganju – osebe, ki so pripravljene prevzeti finančna, družbena in psihološka 

tveganja, 

– notranji nadzor – osebe, ki imajo močno željo po dosežkih ter nadzoru nad lastnim 

življenjem in lastnimi dejanji, 

– samoučinkovitost – osebe, ki so ambiciozne in prepričane o lastnih zmožnostih uspešnega 

izvajanja nalog. 

2.1.2 Pomen podjetništva v sodobni družbi 

»Prihodnost podjetništva se zdi svetla. Živimo namreč v obdobju podjetnikov in vladne 

ustanove, družba, podjetja in nenazadnje izobraževalne ustanove spodbujajo razvoj 

podjetništva.« (Ruzzier idr. 2008) 

Dandanes je za potrebe podjetništva zelo pomembno izobraževanje. Tudi v Sloveniji vse 

univerze dajejo vedno večji poudarek podjetniškemu usposabljanju. Različne vlade si 
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prizadevajo promovirati razvoj in rast podjetništva ter novim podjetnikom nudijo vladno 

podporo, kot so davčne olajšave, zgradbe, ceste in komunikacijski sistemi, ki jim olajšajo 

proces ustvarjanja (Ruzzier idr. 2008). 

Podjetništvo uspešno prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest, gospodarski rasti in 

povečanju produktivnosti, pozitivno vpliva na neprestane spremembe v gospodarstvu ter družbi 

na področju inovacij. Ključna razloga za spodbujanje razvoja malih, kot tudi srednje velikih 

podjetij sta zaposlovanje delavcev in ustvarjanje novih delovnih mest (Ruzzier idr. 2008). 

V današnjem času se svet zelo hitro spreminja in s tem se spreminjajo tudi naše potrebe ter 

trendi. Za podjetnike je zelo pomembno, da gredo v korak s časom, da sledijo hitremu tempu 

in vsem spremembam, ki se dogajajo na trgu. Nikoli ni bilo tako lahko ustanoviti svojega 

podjetja kot danes, vendar je v to, da podjetje uspešno posluje in obstane na trgu, treba vložiti 

veliko truda in energije. Vsak podjetnik se mora zavedati, da v življenjskem ciklu vsakega 

izdelka obstaja točka, kjer so spremembe neizogibne. V današnjem času veliko podjetij propade 

ravno zaradi tega, ker ne sledijo novim trendom in ne uvajajo novosti (Thurmond 2017). 

2.2 Oblike podjetij 

V tem poglavju bomo predstavili, kako razdelimo podjetja glede na njihovo velikost in 

pravnoorganizacijsko obliko, ter z raziskavo, ki so jo izvedli pri Global Entrepreneurship 

Monitor, predstavili razloge za ustanovitev novega podjetja. 

2.2.1 Opredelitev podjetij glede na velikost 

Podjetja delimo na mikro, mala, srednja in velika podjetja. Kriterije za razvrščanje podjetij po 

velikosti določa Zakon o gospodarskih družbah. Ti kriteriji so: povprečno število delavcev v 

poslovnem letu, čisti prihodki od prodaje in vrednost aktive (ZGD, Uradni list RS št. 65/09). 

Preglednica 2: Kriteriji za razvrščanje podjetij po velikosti  

 Mikro podjetje Malo podjetje Srednje podjetje Veliko podjetje 

Povprečno št. 

delavcev v 

poslovnem letu 

Do 10 Do 50 Do 250 Nad 250 

Čisti prihodki 

od prodaje 
Do 700.000 € Do 8.000.000 € 

Do 

40.000.000 € 

Nad 

40.000.000 € 

Vrednost aktive Do 350.000 € Do 4.000.000 € 
Do 

20.000.000 € 

Nad 

20.000.000 € 

Vir: ZGD, Ur. l. RS št. 65/09. 
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2.2.2 Pravnoorganizacijske oblike podjetij 

Poznamo več pravnoorganizacijskih oblik podjetij, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah 

(ZGD, Ur. l. RS št. 65/09), in sicer samostojni podjetnik (s. p.) ter gospodarske družbe, ki se 

delijo na kapitalske družbe in osebne družbe. Pod kapitalske družbe spadata družba z omejeno 

odgovornostjo (d. o. o.) in delniška družba (d. d.), pod osebne družbe pa spadata družba z 

neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) in komanditna družba (k. d.). 

Katero pravnoorganizacijsko obliko naj podjetje izbere, je odvisno predvsem od dejavnosti, s 

katero se podjetje ukvarja, od obsega poslovanja, tveganja, višine potrebnega začetnega 

kapitala, predvidenega števila lastnikov, stroškov in postopka ustanovitve (Ruzzier idr. 2008). 

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot 

svojo izključno dejavnost; zakon dopušča, da se ta dejavnost lahko opravlja tudi poleg 

zaposlitve. Samostojni podjetnik odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem, tudi 

osebnim. Ta oblika podjetja je primerna predvsem za manjše podjetje, ki ima manjši obseg 

poslovanja, nizko stopnjo tveganja, nima velikih potreb po začetnem kapitalu, lastnik pa je ena 

oseba (Ruzzier idr. 2008). 

Pri d. o. o.-jih ločimo enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo in večosebno družbo z 

omejeno odgovornostjo, kar se določi glede na število družbenikov. Pri enoosebnem d. o. o.-ju 

je en družbenik, medtem ko sta pri večosebnem d. o. o.-ju dva ali več družbenikov. 

Družba z omejeno odgovornostjo je kapitalska družba, katere osnovni kapital je sestavljen iz 

osnovnih vložkov družbenikov. Minimalen osnovni kapital, ki je potreben za ustanovitev, znaša 

7.500 € in se lahko zagotovi tako v denarju kot tudi v stvareh. Na podlagi osnovnega vložka 

vsak družbenik pridobi poslovni delež, ki se določi sorazmerno z vrednostjo osnovnega vložka 

v osnovnem kapitalu. Pri d. o. o.-jih družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo (Ruzzier 

idr. 2008). 

Delniška družba je družba, pri kateri je osnovni kapital razdeljen na delnice. Minimalen osnovni 

kapital za ustanovitev d. d. znaša 25.000 €. Ta družba se ustanavlja le v primerih, ko je 

primernejša od drugih, saj je postopek ustanovitve zelo zapleten. Delničarji za obveznosti 

družbe ne odgovarjajo (Ruzzier idr. 2008). 

Družba z neomejeno odgovornostjo in komanditna družba sta primerni predvsem za manjša ali 

družinska podjetja. 

Družba z neomejeno odgovornostjo je družba dveh ali več oseb, ki za obveznosti družbe 

odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. Minimalni osnovni kapital za to družbo ni predpisan. 

Vsak od družbenikov je upravičen do poslovodenja in zastopanja družbe, dobiček pa se deli 

tako, kot je to določeno z družbeno pogodbo (Ruzzier idr. 2008). 
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Komanditna družba je družba vsaj enega ali več komplementarjev in vsaj enega ali več 

komanditistov. Komplementarji so tisti družbeniki, ki poslovodijo in zastopajo družbo ter za 

obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. Komanditisti pa nimajo pravice 

do poslovodenja in ne odgovarjajo za obveznosti družbe s svojim premoženjem, kljub temu da 

so prispevali kapital (Ruzzier idr. 2008). 

2.2.3 Razlogi za ustanovitev novega podjetja 

Dandanes se vedno več ljudi odloča za samostojno podjetniško pot, razlogi za to pa so seveda 

različni. Nekateri se zanjo odločijo zaradi nuje, ker nimajo druge možnosti zaposlitve, spet 

drugi zato, ker so zaznali dobro poslovno priložnost. Kot so pokazali podatki največje raziskave 

podjetništva na svetu Global Entrepreneurship Monitor (GEM), je v Sloveniji kar 1,5-krat večji 

delež razvojno usmerjenih podjetij kot podjetnikov iz nuje (Rebernik idr. 2016). 

Nekateri podjetniki ustanovijo svoje podjetje zgolj zaradi dobička, nekateri zato, da bi dobili 

boljši status v družbi, spet drugi pa zgolj zaradi potrebe po ustvarjanju. Motivov, ki ljudi 

popeljejo na podjetniško pot, je verjetno zelo veliko, vendar sam motiv ni vedno tako 

pomemben kot končni rezultat. Včasih podjetnik nima pravega motiva za ustanovitev novega 

podjetja, a je podjetje na koncu uspešno, včasih pa je motiv zelo dober, a podjetje na koncu ne 

uspe. Za uspešno poslovanje je torej poleg dobrega motiva pomembno tudi dobro upravljanje 

in vodenje (Pušenjak, 2011). 

Velik vpliv na to, ali bo nekdo ustanovil svoje podjetje ali ne, ima predvsem okolje, v katerem 

posameznik živi. Nekdo, ki je odraščal v družini, kjer so starši podjetniki, ima veliko več 

možnosti, da bo tudi sam postal podjetnik. Podobno je s prijatelji; za ustanovitev novega 

podjetja se bo lažje odločil nekdo, ki ima za svoje prijatelje uspešne podjetnike. Pomemben 

vpliv lahko ima tudi kultura. V nekaterih kulturah so posamezniki, ki uspešno ustvarijo nov 

posel, veliko bolj cenjeni, kar pomeni, da bo v takih okoljih ustanovljenih tudi več podjetij 

(Ruzzier idr. 2008). 

2.3 Podjetništvo na področju unikatnih oblačil 

V tem poglavju bomo opisali, kaj je ustvarjalnost v podjetništvu in zakaj je pomembna, ter 

predstavili trende na področju unikatnih oblačil. 

2.3.1 Ustvarjalnost v podjetništvu 

Za ustvarjalnost ni neke splošno dogovorjene definicije, vendar lahko rečemo, da pomeni nekaj 

drugačnega, novega in inovativnega. Amabile je opredelil ustvarjalnost kot nov izdelek, idejo 

ali rešitev problema, ki je pomembna za posameznika ali širšo družbeno skupino (Kaufman 

2016). 
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Ustvarjalnost je nekaj novega, dragocenega, nepričakovanega in presenetljivega. V 

podjetništvu jo lahko opišemo tudi s štirimi P-ji, in sicer z naslednjimi vprašanji (Kaufman 

2016): 

– Oseba (angl. person): Kdo je ustvarjalen? 

– Proces (angl. process): Kako smo ustvarjalni? 

– Izdelek (angl. product): Kaj je ustvarjalno? 

– Kraj (angl. place): Kje smo ustvarjalni? 

Posamezniki, ki se izobražujejo o podjetništvu, razvijejo določene osebnostne lastnosti, 

poslovna znanja, razvijejo svojo ustvarjalnost, vztrajnost, razumevanje tveganja in tudi občutek 

odgovornosti. Na ta način se razvije podjetniški način razmišljanja, ki podjetnikom omogoča, 

da svoje zamisli začnejo spreminjati v dejanja (Rebernik idr. 2016). 

Če podjetnik želi ustanoviti svoje podjetje, ustvariti nekaj novega, mora najprej imeti dobro 

poslovno idejo, za odkrivanje novih idej pa je potrebna predvsem zadostna mera ustvarjalnosti 

in inovativnosti. 

2.3.2 Trendi na področju unikatnih oblačil 

Hitra moda je vedno bolj v porastu, njene posledice pa so neetično okolje proizvodnje (navadno 

v državah tretjega sveta) in velike količine odpadkov. Odgovor na te razmere sta etična in 

trajnostna moda, ki temeljita na ozaveščanju o trajnostni potrošnji ter izboljševanju pogojev 

dela v modni industriji. Potrošniki so vedno bolj ozaveščeni o negativnih posledicah hitre mode, 

zato se vedno bolj nagibajo k nakupu lokalnih in doma narejenih unikatnih produktov 

(Mukherjee 2015). 

V današnjih časih so unikatna, ročno šivana oblačila vedno bolj priljubljena. Kot navajajo 

podatki raziskave Ask Your Target Market's, se ljudje največkrat odločijo za nakup unikatnih 

izdelkov, ker so ti resnično posebni, unikatni in kakovostnejši od serijsko izdelanih izdelkov, 

ter zato, ker s tem izkazujejo podporo malim podjetjem. V zadnji raziskavi je kar 48 % 

vprašanih menilo, da je nakupovanje ročno izdelanih izdelkov v zadnjih petih letih postalo bolj 

priljubljeno in da bodo sami v naslednjem letu zagotovo kupili kakšen ročno izdelan izdelek 

(Pilon 2016). 

Močno se je povečalo tudi spletno nakupovanje. Podatki raziskave, ki jo je izvedel Statistični 

urad Republike Slovenije, kažejo, da je v zadnjih treh mesecih pred izvedbo raziskave več kot 

polovica vprašanih opravila vsaj en spletni nakup, 31 % jih je opravilo od tri do pet nakupov, 

10 % od šest do deset nakupov in 8 % več kot deset spletnih nakupov. Kar 25 % vprašanih je 

prek spleta kupilo oblačila, tako unikatna kot množične proizvodnje, od tega jih je večina 

opravila nakup pri spletnih trgovcih iz Slovenije (Zupan 2020). 
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3 POSLOVNI MODEL KANVAS ZA IZDELOVANJE UNIKATNIH OBLAČIL 

V tem poglavju bomo opisali podjetje, ki se bo ukvarjalo z izdelovanjem unikatnih oblačil, in 

predstavili empirično raziskavo. 

3.1 Opis podjetja 

Podjetje bi registrirali kot pravnoorganizacijsko obliko samostojni podjetnik (s. p.), saj je ta 

oblika primerna za manjše podjetje, ne potrebujemo začetnega kapitala in lastnik je zgolj ena 

oseba. Sprva ne bi imeli nobenega zaposlenega, saj bi za urejanje družbenih omrežij ter za 

oblikovanje in proizvodnjo oblačil skrbeli sami, za urejanje bilanc pa bi najeli računovodski 

servis. 

Naše novoustanovljeno podjetje se želi ukvarjati z izdelavo unikatnih oblačil za prosti čas 

(puloverji, jope, trenirke, pajkice ipd.). Oblačila bi bila namenjena tako ženskam kot moškim, 

narejena bi bila iz naravnih materialov, predvsem pa bi bila unikatna. Naše izdelke bi ponujali 

prek Facebook in Instagram profila Siena (še ne obstajata) ter kasneje tudi prek spletne strani 

www.oblacila.siena.si (še ne obstaja). 

3.2 Empirična raziskava 

V nadaljevanju bomo opisali namen empirične raziskave, predstavili bomo metode zbiranja 

podatkov in rezultate raziskave, ki smo jih pridobili z izvedbo ankete. 

3.2.1 Opis metode zbiranja podatkov 

Za namen raziskave smo izdelali anketo z 18 vprašanji, ki so se navezovala predvsem na UO. 

Z anketo smo želeli pridobiti čim več koristnih informacij o nakupovalnih navadah naših 

potencialnih kupcev, da bi lahko naše izdelke čim bolj prilagodili njihovim željam in potrebam. 

Anketo smo izdelali v aplikaciji 1ka.si in jo nato delili v krogu družine, prijateljev ter na 

družbenih omrežjih. Tako smo pridobili podatke različnih spolov in starostnih skupin. 

3.2.2 Namen raziskave 

Namen raziskave je predvsem ugotoviti, kakšne so želje in potrebe naših potencialnih kupcev, 

kakšne so njihove nakupovalne navade in ali bi bili sploh pripravljeni kupovati naše izdelke. 

Dandanes je konkurenca na trgu zelo velika, zato je pomembno, da čim bolje prepoznamo svoje 

potencialne kupce, saj lahko na ta način izdelke prilagodimo njihovim željam in jim z izdelki 

pokažemo našo drugačnost. 
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3.2.3 Analiza rezultatov raziskave 

Anketiranje je potekalo od 22. 4. 2021 do 5. 5. 2021. Anketo je ustrezno izpolnilo 64 ljudi, od 

tega je bilo 69 % žensk in 31 % moških (slika 1). 

 

Slika 1: Spol anketirancev 

Slika 2 prikazuje starost anketirancev. Izmed vprašanih je bilo 88 % starih od 21 do 30 let, 6 % 

je bilo starih od 31 do 40 let in prav tako 6 % je bilo starih nad 50 let. V starostnih skupinah do 

20 let in od 41 do 50 let ni bilo nobenega anketiranca. 

   

Slika 2: Starost anketirancev 

S slike 3 je razvidno, iz katere regije prihajajo anketiranci. Največ, kar 78 %, jih je iz gorenjske 

regije, 16 % iz osrednjeslovenske regije, po 3 % vprašanih pa je iz goriške in obalno-kraške 

regije. 
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Slika 3: Regija anketirancev 

Na vprašanje, kje raje kupujejo oblačila, je 60 % anketirancev odgovorilo, da raje nakupujejo 

oblačila v fizičnih trgovinah, 10 % jih raje nakupuje prek spleta, 30 % anketirancev pa je 

odgovorilo, da radi nakupujejo tako v fizičnih trgovinah kot tudi prek spleta (slika 4). 

 

Slika 4: Nakupovanje oblačil prek spleta ali v fizičnih trgovinah 

Med anketiranci, ki so odgovorili, da raje nakupujejo v fizičnih trgovinah, jih je 80 % navedlo 

razlog, da morajo oblačilo pomeriti, preden ga kupijo, 45 % pa jih mora potipati material. Prek 

spleta jih 37 % raje nakupuje, ker je nakup hiter in enostaven, 29 % zato, ker lahko nakup 

opravijo iz domačega naslonjača, 37 % pa zato, ker lahko oblačilo enostavno vrnejo, če jim ne 

ustreza (slika 5). 
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Slika 5: Razlogi za nakupovanje oblačil prek spleta in v fizičnih trgovinah 

Na vprašanje o pomembnosti dejavnikov pri nakupu novega oblačila je največ (52 %) 

anketirancev odgovorilo, da je izgled oblačil pomemben, 48 %, da je zelo pomemben, in nihče 

ni odgovoril, da ni pomemben. Pri udobju je 36 % anketirancev odgovorilo, da je pomembno, 

61 %, da je zelo pomembno, in 3 %, da ni pomembno. Pri znamki oblačil je 21 % vprašanih 

odgovorilo, da je pomembna, 2 %, da je zelo pomembna, in 77 %, da znamka ni pomembna. 

Pri kakovosti jih je 53 % odgovorilo, da je pomembna, 45 %, da je zelo pomembna, in 2 %, da 

ni pomembna. Material je 65 % vprašanih ocenilo kot pomemben, 31 % kot zelo pomemben, 

5 % pa kot nepomemben dejavnik. Unikatnost oblačil je kar 38 % anketirancev ocenilo kot 

pomembno, 5 % kot zelo pomembno, 57 % pa kot nepomembno. Lokacijo izdelave je 16 % 

anketirancev ocenilo kot pomembno, 5 % kot zelo pomembno in 79 % kot nepomembno. Cena 

oblačil je pomemben dejavnik za kar 82 % vprašanih, za 13 % je zelo pomembna, za 5 % pa 

cena ni pomembna (slika 6). 

 

Slika 6: Pomembnost posameznih dejavnikov pri nakupu novega oblačila 

Slika 7 prikazuje trditve, ki najbolje opišejo anketirančev zadnji nakup oblačila. Pri tem je 20 % 

anketirancev odgovorilo, da je bil to super nakup po ugodni ceni, 28 %, da jim ni žal, da so za 
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to oblačilo odšteli malo več denarja, 2 % anketirancev menita, da je bil nakup oblačila 

preplačan, 44 % jih je odgovorilo, da je bil nakup v redu, in 6 % jih je izbralo odgovor najboljši 

nakup v zadnjem času. Možnosti drugo ni izbral nobeden od anketirancev. 

 

Slika 7: Trditve, ki najbolje opišejo zadnji nakup oblačila 

Slika 8 prikazuje, kakšna oblačila anketiranci raje nosijo, in sicer je 24 % anketirancev 

odgovorilo, da raje nosijo ohlapna oblačila, 27 %, da raje nosijo oprijeta oblačila, in 48 %, da 

radi nosijo tako ohlapna kot oprijeta oblačila. 

 

Slika 8: Nošenje ohlapnih in oprijetih oblačil 

S slike 9 je razvidno, kako so anketirancem všeč unikatna ročno izdelana oblačila, in sicer je 

19 % vprašanih odgovorilo, da jim unikatna ročno izdelana oblačila niso všeč, 81 % pa, da so 

jim UO všeč. 
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Slika 9: Mnenje o unikatnih ročno izdelanih oblačilih 

Na vprašanje, ali so že kdaj kupili unikatno oblačilo, je 61 % vprašanih odgovorilo, da so že 

kupili unikatno oblačilo, 39 % anketirancev pa še nikoli ni kupilo unikatnega oblačila (slika 10). 

 

Slika 10: Nakup unikatnega oblačila 

Izmed vseh anketirancev, ki so odgovorili, da so že kupili unikatno oblačilo, jih je 49 % kot 

razlog navedlo odgovor, ker so oblačila izdelana po njihovih željah, in 31 % jih je izbralo 

odgovor, ker so izdelana po meri (slika 11). Pod možnostjo drugo so bili navedeni naslednji 

odgovori: ker so mi UO všeč, ker so po mojem okusu, ker rada podpiram slovenske ustvarjalce, 

ker so oblačila kakovostna in drugačna. Od tistih, ki še niso kupili unikatnega oblačila, jih je 

10 % izbralo odgovor, da raje kupujejo oblačila priznanih blagovnih znamk, 20 % pa jih je 

navedlo, da se jim zdijo UO predraga. Pod možnostjo drugo so bili navedeni naslednji odgovori: 

nisem še imela priložnosti kupiti unikatnega oblačila, se mi ne dopadejo, grem raje v trgovino 

in si izberem, kar mi je všeč. 
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Slika 11: Razlog za nakup unikatnega oblačila 

Slika 12 prikazuje, kako pomembna sta anketirancem kraj in način izdelave oblačil. 37 % 

vprašanih je odgovorilo, da jim je pomembno, kje in na kakšen način so oblačila izdelana, 63 % 

pa, da jim to ni pomembno. 

 

Slika 12: Pomembnost kraja in načina izdelave oblačil 

Na vprašanje, ali so za unikatno oblačilo, izdelano v Sloveniji, pripravljeni plačati več, je 68 % 

anketirancev odgovorilo, da so zanj pripravljeni plačati več, medtem ko 32 % vprašanih ni 

pripravljenih plačati več (slika 13). 

 

Slika 13: Pripravljenost plačati več za unikatno oblačilo, izdelano v Sloveniji 

Na vprašanje, katero možnost nakupa za 80 € bi izbrali, je 47 % vprašanih odgovorilo, da bi v 

eni izmed trgovin izbrali dva puloverja, ki sta jim všeč in staneta skupaj 80 €, medtem ko bi 

35 % vprašanih v eni izmed trgovin izbrali pulover, ki jim je všeč in stane 50 €, 18 % vprašanih 

pa bi izbralo unikaten pulover, ki bi bil izdelan po njihovih željah in stane 80 € (slika 14). 
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Slika 14: Način porabe 80 € za nakup puloverja 

Na vprašanje, koliko denarja letno porabijo za nakup oblačil, je 7 % anketirancev odgovorilo, 

da porabijo za nakup oblačil do 100 € letno, 27 % jih porabi od 100 do 200 € letno, polovica 

jih porabi od 200 do 500 € letno, 13 % jih porabi od 500 do 1000 € letno in 3 % porabijo nad 

1000 € letno (slika 15). 

 

Slika 15: Letna poraba denarja za nakup oblačil 

Slika 16 prikazuje izdelek (pulover/jopo), o katerem so anketiranci podali svoje mnenje, in sicer 

je 70 % vprašanih odgovorilo, da jim je pulover na sliki všeč, 30 % pa, da jim ni všeč (slika 17). 

 

Slika 16: Pulover/jopa 
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Slika 17: Všečnost izdelka s slike 

Izmed vseh vprašanih, ki so odgovorili, da jim je pulover na sliki všeč, bi jih 95 % tak pulover 

kupilo, 5 % pa se jih ne bi odločilo za nakup (slika 18). 

 

Slika 18: Nakupna odločitev o prikazanem izdelku 

Izmed 95 % anketirancev, ki so pritrdili, da bi bili pripravljeni kupiti prikazani pulover, bi jih 

bila večina (40 %) zanj pripravljena odšteti 50 €, 4 % bi jih odštelo 30 €, 12 % bi jih odštelo 

40–45 €, 27 % bi jih odštelo 60 €, 10 % bi jih odštelo 70–75 € in 7 % bi jih za pulover plačalo 

80 € (slika 19). 

 

Slika 19: Cena, ki so jo anketiranci pripravljeni plačati za izdelek 
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3.3 Predstavitev poslovnega modela Kanvas 

S podatki, ki smo jih pridobili v anketi, smo pripravili poslovni model Kanvas (slika 20). Ta je 

sestavljen iz devetih gradnikov, ki smo jih v nadaljevanju zapisali s podnaslovi in jih nato tudi 

podrobneje opisali. 

 

Vir: Mikrobiz 2019. 

Slika 20: Poslovni model Kanvas za izdelovanje unikatnih oblačil 

3.3.1 Segmenti kupcev 

Naši segmenti kupcev so: 

– tako ženske kot moški različnih starostnih skupin, 

– vsi, ki so jim všeč UO, 

– vsi, ki si želijo imeti oblačila, izdelana po meri in njihovih željah, 

– ljudje, ki jim je pomembno, kje so oblačila izdelana, 

– ljudje, ki si želijo imeti kakovostna oblačila. 

Potencialni kupci naših izdelkov so vsi tisti, ki si želijo nositi UO, drugačna od tistih, ki jih 

lahko kupimo v trgovini, predvsem pa tisti, ki si želijo oblačil, izdelanih iz kakovostnega 

materiala. Naš segment kupcev so tako ženske kot moški, glede na analizo ankete predvsem iz 

starostnih skupin od 21 do 40 let in nad 50 let. Želimo si, da bi pridobili čim več kupcev, ki bi 

bili zadovoljni z našimi izdelki in bi se z veseljem vračali k nam. 
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3.3.2 Vrednost za uporabnika 

Izdelki, ki jih bomo ponudili našim kupcem, bodo unikatni in izdelani iz kakovostnega 

materiala. Izdelke bomo poskušali čim bolj prilagajati željam in potrebam naših strank, tako da 

bodo izdelani po njihovih merah in okusu glede barv ter vzorcev. Osredotočili se bomo na to, 

da bomo pri izdelavi oblačil natančni, inovativni in seveda drugačni od drugih. Našim kupcem 

bi sprva ponujali predvsem oblačila za prosti čas (puloverji, jope, trenirke, pajkice ipd.), kasneje 

pa smo pripravljeni ponudbo tudi razširiti, odvisno od želja in potreb naših strank. Prav tako 

moramo poudariti, da bodo vsa oblačila skrbno izdelana v Sloveniji. 

3.3.3 Distribucijski kanali 

Naše podjetje bo s kupci komuniciralo prek lastne spletne strani in Facebook ter Instagram 

profila. Stranke bi tako lahko naročile izdelke prek vseh treh omenjenih omrežij. Posvetiti se 

moramo predvsem spletnemu oglaševanju, saj nas bodo kupci le na ta način prepoznali. Tudi 

na Facebook in Instagram profilu si moramo zagotoviti zadostno prepoznavnost, kar bomo 

dosegli s plačljivim oglaševanjem. 

Za vse tiste, ki ne spremljajo družbenih omrežij in spleta, bi naše izdelke enkrat mesečno 

predstavljali na stojnicah. Na ta način bomo dosegli še več starostnih skupin in neposreden stik 

z našimi kupci. 

3.3.4 Odnosi s kupci 

Cilj vsakega podjetja je, da ustvari dobre odnose s kupci. Le na ta način lahko dosežemo, da se 

bodo kupci zadovoljni vračali k nam. Pomembno je, da znamo prepoznati želje in potrebe strank 

ter da nenehno sledimo modi in novim trendom. 

Družbena omrežja so v zadnjem času eno najbolj priljubljenih orodij za odnose s kupci. Našim 

strankam bi bili na voljo prek klepeta za vsa vprašanja, ki se jim pojavijo. Prav tako je 

priljubljena spletna stran, saj lahko kupci z vsemi omenjenimi orodji pridobijo vse pomembne 

informacije tako o nas kot o naših izdelkih in se tako lažje odločijo za nakup. Zelo pomemben 

je tudi osebni odnos s strankami, kar bi v našem podjetju dosegli s prodajo izdelkov na 

stojnicah. 

Vsaka stranka bo ob prvem nakupu imela brezplačno poštnino. Našim zvestim kupcem bomo 

ob nakupu podarjali različne vrednosti popustov, ob posebnih priložnostih ali pri večji količini 

naročila bomo dodali tudi manjše darilo (trak za ušesa). Na Facebook in Instagram profilu bomo 

objavljali nagradne igre, kjer bo nekdo prejel določeno oblačilo po meri. 
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3.3.5 Viri prihodkov 

Želja vsakega podjetja so čim višji prihodki. V našem podjetju bo glavni vir prihodkov prodaja 

unikatnih oblačil. Prizadevali si bomo prodati čim več oblačil in pridobiti čim več zadovoljnih 

uporabnikov, ki se bodo vračali k nam, saj bomo le na ta način lahko obstali na trgu. Cena za 

posamezne izdelke je različna: 

– pulover/jopa: 50 €; 

– trenirka: 45 €; 

– pajkice: 40 €. 

Ob nakupu nad 50 € je poštnina brezplačna, pri nižji vrednosti naročila pa jo morajo kupci 

poravnati sami. Na voljo je več načinov plačevanja: nakazilo na transakcijski račun, plačilo z 

bančno kartico, plačilo po povzetju, na stojnicah je možno tudi plačilo z gotovino. 

3.3.6 Ključni viri 

Naši ključni viri so: 

– človeški viri, 

– spletna stran in družbena omrežja, 

– šivalni stroji in druga oprema, 

– kakovostno blago. 

Izdelke bomo izdelovali sami doma po naročilu naših strank, saj imamo znanje o krojenju in 

šivanju oblačil ter tudi vse potrebne stroje za proizvodnjo oblačil. Potrebovali bomo različne 

vrste materiala, ki ga bomo kupili v slovenskih trgovinah z blagom. Prizadevali si bomo, da bo 

blago kakovostno in izdelano iz naravnih materialov. Med ključnimi viri bodo seveda tudi naša 

spletna stran in družbeni omrežji Facebook ter Instagram, prek katerih bomo izdelke pokazali 

našim kupcem in jih prepričali v nakup oblačil. 

3.3.7 Ključne aktivnosti 

Naša ključna aktivnost bo seveda izdelava in prodaja oblačil, vendar pa je pred tem pomembnih 

še veliko drugih aktivnosti: 

– nabava kakovostnega materiala za oblačila, 

– oblikovanje in proizvodnja oblačil, 

– izdelava in vzdrževanje naše spletne strani ter profilov na družbenih omrežjih Facebook in 

Instagram, 

– redno oglaševanje, s čimer bomo dosegli prepoznavnost našega podjetja in s tem tudi obstoj 

na trgu, 

– predstavitev naših oblačil na stojnicah, 
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– redno komuniciranje s strankami, saj bomo na ta način pridobili uporabne informacije o 

njihovih željah in potrebah ter tudi njihove povratne informacije o tem, kakšni se jim zdijo 

naši izdelki in kaj bi lahko še izboljšali, 

– prodaja oblačil prek spleta in na stojnicah. 

3.3.8 Ključni partnerji 

Glede na to, da bomo oblačila izdelovali sami, na začetku ne bomo imeli veliko ključnih 

partnerjev. 

Naši ključni partnerji so: 

– dobavitelji potrebnega materiala: Svet metraže, Krpanke, Europrint, Evelyn, Šivalna 

tehnika; 

– dostavna služba Pošta Slovenije, ki bo skrbela za razvoz naših pošiljk; 

– organizatorji sejmov, kjer bi lahko postavili našo stojnico z oblačili. 

3.3.9 Stroški 

V našem podjetju smo predvideli naslednje stroške: 

– stroški materiala, 

– stroški vzdrževanja strojev za izdelavo oblačil, 

– stroški vzdrževanja spletne strani in oglaševanja na družbenih omrežjih, 

– stroški poštnih storitev (ob nakupu nad 50 € stroške pošiljanja krije naše podjetje), 

– strošek dela, 

– stroški računovodskih storitev. 

Stroške lahko razdelimo na fiksne in variabilne. Med fiksne stroške spadajo stroški vzdrževanja 

spletne strani (programi za spletne strani, domene), stroški računovodskih storitev in drugi 

manjši stroški (elektrika, internet, telefon ipd.). Med variabilne pa spadajo stroški, ki se na 

mesečni ravni lahko spreminjajo glede na obrabo strojev, porabo materiala, marketinško 

aktivnost (Facebook promocije, spletni oglasi) ter količino naročil in ceno poštnih storitev. 

3.3.10 Izkaz poslovnega izida 

V izkazu poslovnega izida so prikazani vsi prihodki in odhodki ter njihova razlika, ki prikazuje 

dobiček ali izgubo podjetja v določenem obdobju. Če je rezultat pozitiven, dobimo čisti dobiček 

poslovnega leta, v nasprotnem primeru pa čisto izgubo poslovnega leta. Razlika med vsemi 

prihodki in vsemi odhodki, zmanjšana za davek iz dobička, je čisti dobiček ali izguba (Ruzzier 

idr. 2008). 
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Spodnji preglednici prikazujeta izkaz poslovnega izida, ki smo ga izdelali z orodjem 

Mikrobiz.net. Preglednica 3 prikazuje izkaz poslovnega izida za prvo leto poslovanja, 

preglednica 4 pa izkaz poslovnega izida za prva tri leta poslovanja (v evrih). V prvem mesecu 

poslovanja so odhodki večji od prihodkov, kar pomeni, da bomo imeli izgubo. V naslednjih 

mesecih so prihodki vedno večji od odhodkov, kar pomeni, da bomo imeli dobiček. 

Amortizacija je določena za dobo koristnosti treh let in zajema dva šivalna stroja po nabavni 

vrednosti 560,00 € in 900,00 €. 
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Preglednica 3: Izkaz poslovnega izida za prvo leto v evrih 

Naziv Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December 

Poslovni 

prihodki 
            

Prihodki  

od prodaje 
895 900 1350 1800 2700 3600 3550 4050 4500 4490 5400 5830 

Poslovni 

odhodki 
            

Stroški 

prodanega 

blaga, 

proizvodov 

in storitev 

335 335 500 670 1000 1350 1325 1500 1665 1670 2000 2165 

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drugi stroški 

poslovanja 
230 250 530 350 580 620 670 870 920 970 1070 1070 

Drugi stroški 

osnovnih 

sredstev 

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortizacija  40,56 40,56 40,56 40,56 40,56 40,56 40,56 40,56 40,56 40,56 40,56 40,56 

Odhodki 

skupaj 
1055,56 625,56 890,56 1060,56 1620,56 2010,56 2035,56 2410,56 2625,56 2680,56 3110,56 3275,56 

Dobiček  

ali izguba 
–160,56 274,44 279,44 739,44 1079,44 1589,44 1514,44 1639,44 1874,44 1809,44 2289,44 2554,44 

Finančni 

odhodki  

(iz obresti) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dobiček  

ali izguba 
–160,56 274,44 279,44 739,44 1079,44 1589,44 1514,44 1639,44 1874,44 1809,44 2289,44 2554,44 
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Preglednica 4: Izkaz poslovnega izida za prva tri leta v evrih 

Naziv  Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Poslovni prihodki     

Prihodki od prodaje  39065,00 39065,00 39065,00 

Poslovni odhodki     

Stroški prodanega blaga, 

proizvodov in storitev 

 
14515,00 14515,00 14515,00 

Stroški dela  0,00 0,00 0,00 

Drugi stroški poslovanja  8130,00 2040,00 2040,00 

Drugi stroški osnovnih sredstev  450,00 0,00 0,00 

Amortizacija   486,67 486,67 486,67 

Odhodki skupaj     

Dobiček ali izguba     

  15483,33 22023,33 22023,33 

Finančni odhodki (iz obresti)     

  0,00 0,00 0,00 

Dobiček ali izguba     

  15483,33 22023,33 22023,33 
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4 ZAKLJUČEK 

V zaključni projektni nalogi smo ugotovili, kako pomembno je poslovno načrtovanje. Vsak 

dober podjetnik mora pred začetkom novega posla izdelati poslovni model in tega preveriti, oba 

koraka pa sta dobra osnova za poslovni načrt, če želi podjetnik preveriti svoje poslovne 

možnosti na že tako nasičenem trgu. 

Namen zaključne projektne naloge je bil pripraviti poslovni model Kanvas za podjetje, ki 

izdeluje UO, in z raziskavo oceniti, ali je dana ideja lahko tudi poslovna priložnost. Z raziskavo, 

ki smo jo izvedli med 64 potencialnimi kupci, smo pridobili informacije o všečnosti unikatnih 

oblačil in nakupnih navadah posameznikov ter prišli do rezultata, da je ideja zanimiva in tudi 

izvedljiva na trgu. 
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