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 III  

POVZETEK 

Naloga je napisana na temo priprave poslovnega načrta. Poglavitni cilj naloge je bila izdelava 

poslovnega načrta za izbrano podjetje in na njegovi osnovi ter s pomočjo raziskave trga 

preveriti dejansko izvedljivost poslovne ideje. Namen je bil ugotoviti, ali obstaja 

povpraševanje po izdelku podjetja, hipoalergenih igračah iz ekoloških materialov. Vsebina je 

predstavljena v dveh delih. Teoretični del vključuje opredelitev pojmov v zvezi s 

podjetništvom in poslovnim načrtom. V empiričnem delu je izdelan poslovni načrt za izbrano 

podjetje in tržna raziskava. Raziskava temelji na primarnih in sekundarnih podatkih. 

Predstavljeni so rezultati ankete in intervjuja. Glavne ugotovitve naloge so, da ima podjetje 

potencial za uspeh, poslovna ideja pa je izvedljiva. Na trgu obstaja povpraševanje po 

hipoalergenih igračah. Povpraševanje po teh igračah narašča. Razloga za to sta dva: večanje 

števila otrok z alergijami in vedno večja ekološka ozaveščenost potrošnikov. 

Ključne besede: podjetja, podjetniki, ustanovitev, poslovni načrti, hipoalergene igrače. 

SUMMARY 

This thesis contains the preparation of a business plan. The main goal of the thesis was to 

create a business plan for the chosen enterprise, and on its basis, with the help of market 

research verify whether business idea is viable. The purpose was to ascertain if there is 

demand for enterprise’s product; hypoallergenic toys made out of ecological materials. The 

content is presented in two parts. The theoretical part includes definitions of notions used in 

entrepreneurship and business plans. However, the empirical part contains business plan for 

the chosen company and market research. The research is based on primary and secondary 

data. The results of questionnaire and interview are presented. The main findings of this thesis 

are that the enterprise has a potential to succeed, and that business plan is viable. There is a 

demand for hypoallergenic toys on the market and it is still growing. There are two reasons 

for this phenomenon: the growing number of children with allergies and greater ecological 

awareness of consumers. 

Key words: enterprises, entrepreneurs, establishment, business plans, hypoalergenic toys. 

UDK: 005.511(043.2) 





 V  

 VSEBINA 

1 Uvod ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč .............................................................. 1 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela .................................................................................. 2 

1.3 Metode za doseganje ciljev .......................................................................................... 2 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela ................................................................ 3 

2 Podjetje ................................................................................................................................ 4 

2.1 Podjetje in podjetnik .................................................................................................... 4 

2.2 Vrste podjetij ................................................................................................................ 5 

2.3 Ustanovitev podjetja .................................................................................................... 6 

2.4 Napake pri ustanavljanju podjetij ................................................................................ 7 

3 Poslovni načrt ...................................................................................................................... 9 

3.1 Kaj je poslovni načrt? .................................................................................................. 9 

3.2 Vrste poslovnih načrtov ............................................................................................. 10 

3.3 Sestavine in vsebina poslovnega načrta ..................................................................... 11 

3.4 Kdaj in zakaj se odločimo za poslovni načrt? ............................................................ 12 

4 Priprava poslovnega načrta ............................................................................................. 14 

4.1 Opis podjetja .............................................................................................................. 14 

4.1.1 Poslanstvo in vizija podjetja .......................................................................... 15 

4.1.2 Cilji podjetja .................................................................................................. 15 

4.1.3 Tržna priložnost in ključni dejavniki uspeha ................................................. 16 

4.1.4 Lokacija in prostori podjetja .......................................................................... 16 

4.2 Izdelek. ........ ...............................................................................................................17 

4.2.1 Opis izdelka ................................................................................................... 17 

4.2.2 Primerjava s konkurenco ............................................................................... 17 

4.2.3 Poslovni proces in tehnologija ....................................................................... 18 

4.2.4 Prihodnji izdelki in nove možnosti ................................................................ 19 

4.3 Tržna analiza .............................................................................................................. 20 

4.3.1 Analiza tržnih segmentov .............................................................................. 21 

4.3.2 Tržni segmenti in ciljna publika .................................................................... 31 

4.3.3 Tržne potrebe, trendi in rast ........................................................................... 32 

4.3.4 Analiza panoge in konkurence....................................................................... 33 

4.4 Strategija in izvedba ................................................................................................... 35 

4.4.1 Strategija in konkurenčna prednost ............................................................... 36 

4.4.2 Ciljni trg izdelka, cena, promocija in distribucija .......................................... 36 

4.4.3 Načrtovana prodaja in programi prodaje ....................................................... 37 

4.4.4 Strateške povezave ......................................................................................... 38 

4.4.5 Terminski načrt .............................................................................................. 38 

4.5 Management ............................................................................................................... 39 

4.5.1 Struktura podjetja ........................................................................................... 39 

4.5.2 Managerska ekipa .......................................................................................... 40 



 

VI 

4.5.3 Načrt osebja ................................................................................................... 41 

4.6 Finančni načrt ............................................................................................................. 41 

4.6.1 Predpostavke .................................................................................................. 42 

4.6.2 Kazalci, izkaz uspeha in izkaz denarnega toka .............................................. 42 

4.6.3 Analiza tveganja ............................................................................................ 45 

5 Sklep ................................................................................................................................... 46 

Literatura ................................................................................................................................ 49 

Priloge ...................................................................................................................................... 53 

 



 

VII 

 

SLIKE 

Slika 1: Igrača Ovčka Nala ....................................................................................................... 17 

Slika 2: Spol anketirancev ........................................................................................................ 22 

Slika 3: Starost anketirancev .................................................................................................... 22 

Slika 4: Izobrazba anketirancev ............................................................................................... 23 

Slika 5: Skupni mesečni dohodek gospodinjstva ..................................................................... 23 

Slika 6: Ali anketiranci kupujejo igrače ................................................................................... 24 

Slika 7: Razmerje anketirancev do otrok ................................................................................. 24 

Slika 8: Ali imajo otroci poznani anketirancem alergije .......................................................... 25 

Slika 9: Težave in alergije otrok .............................................................................................. 25 

Slika 10: Ali anketiranci poznajo igrače primerne za alergike ................................................ 26 

Slika 11: Ali anketiranci želijo, da se otroci igrajo z igračo primerno alergikom ................... 26 

Slika 12: Lestvica pomembnosti lastnosti igrač ....................................................................... 27 

Slika 13: Ali otroci uporabljajo plišaste igrače ........................................................................ 27 

Slika 14: Ali otroci spijo z igračami ......................................................................................... 28 

Slika 15: Ponudba hipoalergenih igrač na trgu ........................................................................ 28 

Slika 16: Primernost igrače ...................................................................................................... 29 

Slika 17: Ali bi anketirance zanimal nakup igrače ................................................................... 29 

Slika 18: Ali bi anketiranci igračo priporočili prijateljem ....................................................... 30 

Slika 19: Struktura podjetja ...................................................................................................... 40 

Slika 20: Testiranje igrače v vrtcu Laporje, skupina Zvezdice ................................................ 61 

Slika 21: Igrače iz nogavic v obliki ovce ................................................................................. 61 

 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Finančni in poslovni kazalci ............................................................................. 43 

Preglednica 2: Izkaz uspeha ..................................................................................................... 44 

Preglednica 3: Izkaz denarnega toka ........................................................................................ 44 

 



 

VIII 

KRAJŠAVE 

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

SKD Standardna klasifikacija dejavnosti 

SPOT Slovenska poslovna točka 

VEM Točka, vse na enem mestu za podjetnike 

YEC Young Entrepreneur Council, organizacija najuspešnejših mladih podjetnikov na 

svetu 

ZGD-1 Zakon o gospodarskih družba



 

 1  

1 UVOD 

V uvodnem delu naloge bomo opredelili raziskovalni problem, s katerim se bomo v diplomski 

nalogi  ukvarjali. Predstavili bomo teoretična izhodišča, namen in cilje diplomskega dela ter 

metode za doseganje zastavljenih ciljev. Na koncu bomo opisali naše predpostavke in 

omejitve, s katerimi se bomo pri raziskovanju soočali. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Raziskovalni problem, s katerim se bomo ukvarjali v nalogi, je ustanovitev podjetja in 

priprava poslovnega načrta za podjetje. Podjetje je temeljna enota v gospodarstvu, ki 

samostojno opravlja določene gospodarske naloge in pri tem poskuša dosegati uspešne 

rezultate (Bojnec idr. 2007, 37). V nalogi bomo za podjetje pripravili poslovni načrt. Poslovni 

načrt je dokument, ki ga podjetnik zapiše, še preden ustanovi podjetje (Vidic idr. 2008, 8). 

Tako je poslovni načrt podlaga za uspešno poslovanje podjetja (Grahek 2015). Priprava 

dobrega poslovnega načrta je zelo pomembna. Podjetje namreč lahko z dobrim poslovnim 

načrtom bolje obvladuje in izkoristi vložke ter prihrani pri materialu, delu in rabi osnovnih 

sredstev (Grahek 2015). Prav tako nas prisili, da pregledamo vse vidike našega posla, kot so 

naš predlog o vrednosti, tržne predpostavke, operativni načrt, finančni načrt in kadrovski načrt 

(Robbins 2017). Tako lahko že pred ustanovitvijo podjetja ugotovimo, katere so naše 

prednosti in slabosti in na kaj bomo morali biti pozorni. Prav tako lahko predvidimo težave, s 

katerimi se bomo soočali in jih morebiti odpravimo še pred začetkom poslovanja. 

V nalogi bomo poleg ustanovitve podjetja in priprave poslovnega načrta raziskali trg za 

proizvod podjetja. Leta 2017 so v ZDA prodali največ iger, sestavljank in plišastih igrač, 

katerih prodaja se je za 13 % povečala v primerjavi s predhodnim letom (Drevenšek in Košir 

2018). Podatki kažejo, da tudi v Sloveniji raste prodaja igrač, povprečno gospodinjstvo pa pri 

nakupu igrač potroši približno 50 EUR (Drevenšek in Košir 2018). 

Proizvod našega podjetja je hipoalergena igrača za otroke. Večina igrač, dostopnih na trgu, ni 

pralna v pralnem stroju, kar pa za otroke z alergijami, zaradi prahu in alergenov, ki se nabirajo 

na njih, predstavlja velik problem (Miller 2008). Starši alergikov morajo takšne igrače v 

večini primerov zavreči, saj lahko izzovejo alergijske reakcije. Tako je v ZDA Fundacija za 

astmo in alergije (izvirno The Asthma and Allergy Foundation of America) razvila linijo 

proizvodov, med njimi tudi igrače, ki so prijazni astmatikom in alergikom (Miller 2008). 

Takšnega trenda v Sloveniji še ni zaslediti. V Sloveniji se beleži vse več otrok z alergijskimi 

obolenji, njihovo število pa se je v zadnjih dveh desetletjih povečalo za dva do trikrat, 

preobčutljivosti ali alergije pa prizadenejo od 20 % do 30 % otrok (Baloh 2010). V poplavi 

igrač na trgu je ponudba hipoalergenih igrač majhna, oziroma jih je težko najti. Večji 

ponudniki igrač v Sloveniji, kot so Pikapolonica (Pikapoka d.o.o.) in Baby Center d.o.o., 

takšne igrače ne ponujajo. Otroci z raznimi alergijami so pri igranju s plišastimi igračami 
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omejeni, saj igranje z njimi zanje predstavlja zamašen nos, solzne oči, kihanje in druge 

simptome (Miller 2008). Zato je še toliko bolj pomembno, da na našem trgu ponudimo igračo, 

s katero se bodo lahko otroci z veseljem in brezskrbno igrali, ne da bi igrača izzvala neprijetne 

simptome. Sklepamo lahko, da trg za igračo, ki bi bila prijazna do otrok z alergijami, obstaja. 

Analizirali bomo odgovore staršev, vzgojiteljice in odziv otrok v vrtcu ter ugotovili, ali 

obstaja povpraševanje po takšni igrači. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen naloge je priprava poslovnega načrta za podjetje Nutik, Nina Robar, s.p. ter testiranje 

ideje, da preverimo, ali je naša ideja dejanska priložnost na trgu, še preden se lotimo samega 

poslovanja novega podjetja. Namen naloge je tudi z empirično raziskavo ugotoviti, ali je naš 

izdelek za kupce zanimiv in ali bo zadovoljeval njihove potrebe. 

Cilji naloge so izdelati poslovni načrt podjetja, ki se bo ukvarjalo s proizvodnjo in prodajo 

hipoalergenih igrač za otroke in preveriti dejansko izvedljivost ideje. Pomemben cilj naše 

naloge je tudi, da s pripravo poslovnega načrta in empirično raziskavo na potencialnih 

uporabnikih ugotovimo, ali za naš izdelek obstajata trg in povpraševanje. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo na osnovi 

obstoječih virov in literature zbrali podatke o obravnavanem problemu. Razložili smo 

osnovne pojme, kot so podjetje, ustanovitev podjetja in poslovni načrt. V empiričnem delu 

smo izvedli raziskavo trga in podatke zbrali s pomočjo anketnih vprašalnikov in intervjuja z 

vzgojiteljico. Vprašalnik smo ponudili v izpolnjevanje v elektronski obliki, v manjšem delu 

tudi v tiskani obliki. Pri tem smo se osredotočili na starše, bodoče starše in stare starše, ki so 

naši ciljni kupci. Vprašalnik so v večini izpolnjevali starši, velikost vzorca ocenjujmo na 100 

anketirancev. Podatke smo obdelali z opisno statistiko, izraženi so v odstotkih, prikazali pa 

smo jih opisno in v preglednicah. Izvedli smo tudi intervju z vzgojiteljico izbranega vrtca, ki 

je predhodno naš izdelek dobil v uporabo. Vzgojiteljica je dobila navodila, kaj nas zanima in 

na osnovi tega je opazovala otroke pri igri z našim izdelkom. Z intervjujem smo zbrali 

podatke o samem izdelku, pridobili mnenje naših uporabnikov (otrok) in strokovno oceno 

vzgojiteljice kot strokovne delavke v vzgoji in izobraževanju. Podatke smo v besedilu 

prikazali opisno. Empirični del naloge pa zajema tudi celotno pripravo poslovnega načrta za 

izbrano idejo. 
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1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Predpostavljamo, da bo povpraševanje po hipoalergenih igračah raslo in da bodo rezultati na 

dokaj majhnem vzorcu odražali obnašanje ciljnih kupcev v celotni Sloveniji. Predpostavljamo 

tudi, da bodo anketiranci pri izpolnjevanju vprašalnika dosledni in bodo navajali samo 

resnične podatke, saj bomo tako zbrali resnične podatke o obnašanju potrošnikov na trgu. 

Prav tako predpostavljamo, da pri analizi intervjuja z vzgojiteljico zbrani podatki veljajo za 

vse vzgojiteljice in skupine otrok v Sloveniji. 

Vsebinska omejitev naše raziskave je ta, da se pri raziskovanju problema osredotočamo samo 

na potrošnike iz Slovenije in to na tiste, ki kupujejo otroške igrače. Metodološka omejitev 

naše raziskave je večinoma spletno anketiranje, v manjši meri v tiskani obliki. Druga takšna 

omejitev je ta, da bomo intervju opravili samo z eno vzgojiteljico iz samo enega vrtca, pri 

čemer bo opazovala samo eno skupino otrok. 
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2 PODJETJE 

Vse se začne z idejo – s čim se bomo ukvarjali in kaj želimo početi. V preteklosti so v 

gospodarstvu prevladovale velike korporacije. Že pred prvo industrijsko revolucijo, ki se je 

začela v Veliki Britaniji konec 18. stoletja, so v manufakturah delali kupcu prilagojene 

izdelke (Tomažič in Šalamun 2012). Ustanavljale so se tovarne ogromnih proizvodnih 

zmogljivosti, ki so proizvajale velike količine proizvodov, zaposlovali so številne delavce, 

industrija je cvetela. Ta množična industrijska proizvodnja je omogočala ekonomijo obsega in 

izpodrinila številne srednje velike in majhne obrtne delavnice (Tomažič in Šalamun 2012). 

Do danes so se razmere v gospodarstvu precej spreminjale. Podjetja so ustvarjala nove in 

nove potrebe kupcev ter pri njih vzbujala potrebo po njihovih izdelkih. Po besedah 

Economista se po času selitve večine proizvodnje na Kitajsko vračamo k proizvodnji, ki je 

prilagojena kupcu (Tomažič in Šalamun 2012). Velike korporacije so se zaradi velikosti 

proizvodnje težje prilagodile hitrim spremembam in potrebam na trgu. Trend v gospodarstvu 

pri nas in drugod po svetu kaže na porast majhnih in srednje velikih podjetij. V Evropski 

Uniji so mala in srednja podjetja hrbtenica evropskega gospodarstva, saj ustvarijo polovico 

vrednosti trgovine z blagom znotraj Evropske Unije (51 % uvoza in 45 % izvoza) (Data 

2017a). V Sloveniji je vloga malih in srednjih podjetij še toliko večja, saj predstavljajo kar 

99,1 % podjetij, ki izvažajo na druge trge Evropske Unije (50,9 % tega izvoza) (Data 2017a). 

Njihova najpomembnejša prednost je ravno v tem, da se, za razliko od velikih podjetij, lahko 

zelo hitro prilagajajo spremembam na trgu, ki so vse pogostejše. Podjetniki morajo biti vedno 

bolj inovativni in pripravljeni na izzive. Trgi so namreč nasičeni, konkurenca je globalna, 

poslovno okolje pa je nestabilno (Kos 2017a). V poplavi informacij je potrebno pritegniti 

pozornost kupcev, ki so v današnjem času preobremenjeni z informacijami in ponudbo 

najrazličnejših izdelkov in storitev. 

2.1 Podjetje in podjetnik 

Podjetje je temeljna enota v gospodarstvu, ki v družbeni delitvi dela samostojno opravlja 

določene gospodarske naloge in poskuša doseči čim boljši rezultat (Bojnec idr. 2007, 37). Za 

svoje pravilno delovanje opravlja primarne poslovne funkcije ter s pomočjo teh povečuje svoj 

uspeh (Ashe-Edmunds 2018). Poslovne funkcije opravlja vsako podjetje, bodisi ločeno bodisi 

združeno po več funkcij znotraj enega oddelka v podjetju. Te funkcije so: prodajna služba, 

nabavna služba, proizvodnja, računovodstvo in finance, raziskave in razvoj, uprava, trženje, 

informacijska tehnologija in še kaj (Bojnec idr. 2007, 39). Posamezne funkcije izbira podjetje 

samo in so prilagojene posameznemu podjetju ter njegovim potrebam. 

Podjetje je organizirana enota. Vsako podjetje si izbere svojo obliko notranje organizacije, s 

katero bo kar se da najbolje povečevalo učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev. Cilji so 

usklajeni s poslanstvom, vizijo, vrednotami in strategijami samega podjetja in kažejo njegovo 
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usmerjenost, medtem ko strategije kažejo pot, po kateri bo podjetje te cilje doseglo (Richards 

2018). Glavna in tudi temeljna cilja podjetja sta ustvarjanje dobička in njegova rast (Bojnec 

idr. 2007, 39), kar je tudi prvotni namen ustanovitve podjetja. Pomembno je torej, da 

ustvarjamo dobiček in rastemo, saj lahko podjetje le na ta način dolgoročno preživi na trgu. 

Podjetje je najprej treba ustanoviti. Za to je potreben podjetnik, ki ima poslovno idejo in 

vizijo, kako jo bo uresničil. Pot vsakega podjetnika se tako začne s podjetniško idejo (Bojnec 

idr. 2007, 45). Ideje se nam porajajo kjerkoli, tudi kadar jih ne pričakujemo. To so razne 

izboljšave in rešitve na našem delovnem mestu, doma ali v naši okolici. Sama ideja, naj bo še 

tako dobra, pa ni dovolj. Maurya (2014, 4) navaja, da je potrebna močna vizija, da ideja dobi 

pravi pomen. Ideje lahko zavržemo, pozabimo, lahko pa se odločimo, da bomo svojo idejo 

uresničili. Pri uresničevanju ideje je vizija velikega pomena, ker nas vodi do uresničitve. 

Vsako vizijo je potrebno dobro dodelati in podkrepiti z dejstvi, saj je vsaka začetna vizija 

nastala na osnovi nepreverjenih domnev (Maurya 2014, 4). Na začetku je vizija le sklepanje 

in predvidevanje, ki jo je potrebno še preveriti in ugotoviti, ali ima možnosti za uspeh. 

Za uspeh v podjetniškem svetu pa nista dovolj le dobra ideja in vizija, temveč tudi lastnosti 

podjetnika. Dobro vodenje in rast podjetja sta namreč odvisna predvsem od podjetnika. 

Naloga podjetnika je najti najboljšo rešitev za prepoznani problem, pri tem pa mora znati 

obvladovati celotni poslovni model (Maurya 2014, 6). Vsak podjetnik mora imeti določene 

lastnosti, ki ga delajo podjetnega in pripomorejo k uspešnosti podjetja na trgu. Strokovnjak na 

poslovnem področju, Brian Tracy (2016), ugotavlja, da so pomembne lastnosti oziroma 

značilnosti uspešnih podjetnikov naslednje: samodisciplina, integriteta, vztrajnost, jasno 

začrtana smer in odločnost. Pomembna lastnost je tudi ta, da je podjetnik pripravljen tvegati 

(Data 2016). Tveganje mora potem tudi dobro obvladovati, saj lahko preveliko tveganje 

privede do raznoraznih težav v podjetju. Kadar posameznik nima vseh lastnosti, potrebnih za 

uspešnega podjetnika, jih lahko pridobi z učenjem in urjenjem. Tracy (2016) namreč zatrjuje, 

da nam te lastnosti niso prirojene, ampak se jih naučimo. 

2.2 Vrste podjetij 

Podjetja ločimo na tri pravno-organizacijske oblike: osebne družbe, kapitalske družbe in 

druge oblike (Vidic idr. 2008, 17). Osebne družbe so družba z neomejeno odgovornostjo 

(d. n. o.), komanditna družba (k. d.) in tiha družba (t. d.). Kapitalske družbe predstavljajo 

družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), delniška družba (d. d.) in komanditna delniška 

družba (k. d. d.). Med druge oblike spada najpogosteje uporabljena oblika podjetja samostojni 

podjetnik posameznik in druge (povz. po Vidic idr. 2008, 18). 

Najpogostejši obliki v Sloveniji sta družba z omejeno odgovornostjo in samostojni podjetnik 

posameznik (Spirit Slovenija 2018a). Pri ustanovitvi podjetja se podjetniki, ki začenjajo svojo 
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podjetniško pot, najpogosteje odločajo za eno izmed teh dveh oblik. Ugotoviti morajo, katera 

je za njih najprimernejša in najbolj ustreza dejavnosti, ki jo bodo opravljali. 

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) je pravna oseba in je samostojni nosilec pravic in 

obveznosti v pravnem prometu. Družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih in pravnih oseb, 

osnovni kapital za ustanovitev pa mora znašati najmanj 7.500 EUR. Sestavljajo ga osnovni 

vložki družbenikov, družbeniki pa niso odgovorni za obveznosti družbe oziroma le v višini 

osnovnega vložka, kar je najpomembnejša lastnost pravno-organizacijske oblike d. o. o. 

Prednosti takšne družbe so poleg tega še možnost sklepanja pravnih poslov med družbo in 

njenimi družbeniki in večji ugled in zaupanje na trgu (lažji dostop do finančnih sredstev) ter 

hitra in enostavna ustanovitev. Kot slabosti bi lahko navedli nujno vplačilo osnovnega 

kapitala, višje stroške poslovanja in visoko davčno obremenjeno izplačevanje dobička (povz. 

po Mercina 2017a). 

Samostojni podjetnik posameznik je lahko le posamezna fizična oseba, ki na trgu samostojno 

opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Ena pomembnejših prednosti 

je ta, da pri ustanovitvi ni potreben osnovni kapital. Zato je ta oblika najpogostejša med 

podjetniki, ki šele začenjajo svojo podjetniško kariero. Velika prednost je, da podjetnik prosto 

razpolaga s prisluženim denarjem, za razliko od d. o. o. Ustanovitev je hitra in enostavna, 

enako je s prekinitvijo poslovanja, administrativni stroški pa so nižji kot pri ostalih oblikah 

podjetij. Največja slabost je zagotovo ta, da je podjetnik za svoje obveznosti odgovoren z 

vsem svojim premoženjem. Poleg tega je slabost tudi visoka obdavčitev pri višjih dobičkih in 

težji dostop do finančnih sredstev kot pri d. o. o. (povz. po Mercina 2017b). 

Na osnovi temeljitega premisleka o izbiri oblike podjetja se lažje odločimo za določeno 

obliko. Ta mora ustrezati tako dejavnosti, s katero se bo podjetje ukvarjalo, kot samemu 

podjetju, ki ga ustanavljamo. Preden se odločimo je torej potrebno preučiti pravno-formalni 

vidik, davčni vidik in prispevke (Borštnik 2017a). 

2.3 Ustanovitev podjetja 

Ustanovitev podjetja ali družbe v Sloveniji določa Zakon o gospodarskih družbah (Spirit 

Slovenija 2018a). Vsako podjetje je pred ustanovitvijo potrebno registrirati. Registracija je 

danes zelo preprosta in hitra, stroške ustanovitve pa krije država (Borštnik 2017c). Za 

podjetnika je postopek registracije zelo poenostavljen, saj je ta možna na vstopnih točkah 

VEM (vse na enem mestu) ali kar preko portala e-VEM. Pred samo ustanovitvijo podjetja je 

potrebno izbrati obliko podjetja. Zberemo vse potrebne informacije o oblikah podjetij in se 

nato odločimo za najustreznejšo obliko, ki je najbolj primerna za bodoče podjetje. Pri tem 

moramo biti pozorni na vse vidike poslovanja. Izbira ustrezne poslovne oblike podjetja ima 

tako odločilen vpliv na način ustanovitve, obliko odgovornosti do poslovnih obveznosti, na 
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način vodenja poslovnih dokumentov, plačevanje davkov in prispevkov ter na način 

izplačevanja dobička (Data 2017b). 

Pred registracijo podjetja se določijo podrobnosti o samem podjetju. Te so ime podjetja, 

seznam zastopnikov (razen pri s. p.), sedež in naslov ter seznam dejavnosti (SPOT 2018c). 

Pred izbiro imena preverimo, ali izbrano ime podjetja morda že obstaja. To naredimo s 

pomočjo poslovnega registra AJPES. Pravila v povezavi z izbiro imena ureja ZGD-1
1
. Sledi 

izbira dejavnosti, ki jih bomo opravljali. Če ustanavljamo d. o. o., izberemo dejavnosti, ki jih 

bomo opravljali in ki jih nameravamo, če ustanavljamo s. p. pa izberemo samo dejavnosti, ki 

jih bomo dejansko opravljali in bodo glavni del prihodkov (SPOT 2018b). Dejavnosti, ki jih 

lahko podjetje registrira, so opredeljene v standardni klasifikaciji dejavnosti (Borštnik 2017b). 

Določiti moramo tudi sedež in naslov. Izberemo kraj, ulico in hišno številko, kjer bomo 

dejavnost opravljali, oziroma vodili posle (SPOT 2018b). Ko pridobimo vse potrebne 

informacije, sledi registracija podjetja na VEM/SPOT točki (Borštnik 2017c). Podjetje se 

prijavi v poslovni register pri AJPESU, v davčni register, na Zavod za zdravstveno 

zavarovanje in v kolikor gre za d.o.o. še v sodni register (Spirit 2018b). 

2.4 Napake pri ustanavljanju podjetij 

Pot do ustanovitve podjetja je težka in negotova. Na tej poti lahko naredimo številne napake, 

ki pa so lahko za poslovanje podjetja usodne. Številni podjetniki in strokovnjaki opozarjajo na 

začetniške napake in na kaj moramo biti pozorni ter svetujejo, kako se napakam izogniti. 

V organizaciji YEC, Young Entrepreneur Council (2018), ki jo sestavljajo najuspešnejši 

mladi podjetniki na svetu, so prepričani, da mora biti vsak nov podjetnik pripravljen na vse 

vrste izzivov in ovir. Njihovi člani so predstavili nekatere najpogostejše začetniške napake. 

Ena izmed njih je delo z napačnim ljudmi. Skozi delovni proces spoznamo, če naši sodelavci 

sledijo ciljem našega podjetja in viziji. V kolikor opazimo, da se naši interesi razlikujejo, 

moramo biti odločni in takšne zaposlene zamenjati. Dolgoročno se takšno sodelovanje namreč 

ne obnese najbolje. Druga napaka, ki so jo predstavili, je ta, da ne zaupamo svojim občutkom. 

Če imamo občutek, da nekomu ne moremo zaupati, moramo temu slediti. V večini primerov, 

ki jih navajajo podjetniki v članku, jih občutek namreč ni varal. Ker pa se nanj niso ozirali, so 

skoraj ostali brez posla. Pomembna napaka novih podjetnikov je po njihovem mnenju tudi 

začeti brez ustreznega financiranja. Pri ustanovitvi podjetja moramo biti dobro finančno 

pripravljeni, oziroma se moramo odreči marsičemu iz zasebnega življenja, da bo lahko posel 

zaživel. Velikokrat pa žrtvovanje, da posel speljemo do konca, ni dovolj. Potrebno je dobro 

premisliti o začetnem kapitalu. Najpogostejša napaka začetnikov, ki jo navajajo člani 

organizacije, je, da sami sebe mnogokrat precenijo. Želijo uspeti, pri tem pa so preveč 

optimistični, zastavljajo si nedosegljive ali nerealne cilje, ki jih ni mogoče uresničiti. S tem se 

                                                 

1
 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Ur. l. RS, št. 42/2006. 
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sami obsodijo na neuspeh. Cilje je potrebno zastaviti v okviru naših zmožnosti in sposobnosti 

uresničitve. Pri tem je pomembno, da smo realni. Predstavili so tudi največjo napako vseh 

podjetij, ne samo začetnikov. Za vsa podjetja je najbolj usodna napaka ta, da največje 

pozornosti ne posvečajo prodaji in trženju. Prodaja je namreč vse. Pred ustanovitvijo se je 

treba dobro prepričati, ali obstajajo ljudje, ki so nam za naš izdelek ali storitev pripravljeni 

plačati. Brez kupcev in uporabnikov naše podjetje ne bo moglo obstajati. 

Na Zavodu mladi podjetnik (Kos 2017a) so predstavljene podobne začetniške napake kot 

zgoraj. Dodana je še ena napaka, in sicer pomanjkanje podjetniškega znanja. Na začetku nihče 

nima podjetniških izkušenj, saj te vsak pridobi skozi poslovanje. Na Zavodu svetujejo, da se 

kar podamo v podjetništvo in pričnemo tako nabirati poslovne izkušnje. Pričakujemo lahko, 

da bomo na začetku delali napake, iz katerih se bomo učili (Kos 2017a). Tako se bomo naučili 

pravilno poslovno odločati, pri tem pa je pomembno, da se ne lotimo prevelikih poslovnih 

izzivov že kar na začetku. 
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3 POSLOVNI NAČRT 

Vsaka stvar, ki se je lotimo in jo želimo dobro izpeljati, mora biti dobro načrtovana. Načrt je 

kot zagotovilo, da bo zadeva pravilno izpeljana. Z načrtom še pred samo izvedbo predvidimo 

težave in ovire, ki bi lahko nastale med poslovanjem. Tako jih lahko že predhodno 

odpravimo, oziroma se nanje pripravimo. To je še posebej pomembno, kadar ustanavljamo 

novo podjetje. Pri poslovanju je načrtovanje bistvo dobrega upravljanja podjetja (Stutely 

2003, X). Načrtovanju so v poslovnem svetu že leta nazaj namenjali veliko pozornosti. Danes 

pa ima načrtovanje še toliko večji pomen. Živimo namreč v svetu, kjer se nenehno dogajajo 

spremembe, ki se jim je potrebno hitro prilagajati. Priprava poslovnega načrta pred 

ustanovitvijo podjetja je tako večje zagotovilo za uspeh, saj nam daje možnost, da našo vizijo 

natančno opredelimo in preverimo. Pri pripravi poslovnega načrta ni nujno, da najdemo 

najboljši začetni načrt, pomembno je, da izberemo takšnega, ki bo deloval, preden nam bo 

zmanjkalo sredstev (Maurya 2014, XXV). 

3.1 Kaj je poslovni načrt? 

Poslovni načrt je načrt naše poti, po kateri bomo prišli do zastavljenega cilja podjetja. 

Opozarja na večja tveganja, ki se jih moramo na poti paziti, hkrati pa nam ponuja strategijo za 

soočenje s težavami in ovirami (Stutely 2003, 9). Lahko ga opišemo kot dokument, ki ga pred 

ustanovitvijo novega podjetja, pred pričetkom novega projekta ali v razvoju posla v že 

obstoječem podjetju zapiše podjetnik ali skupina podjetnikov (Vidic idr. 2008, 8). Poslovni 

načrt ima velik pomen za podjetje. Njegove najpomembnejše funkcije so: načrtovanje in 

usposabljanje podjetnika, spodbujanje vlagateljev, informativna funkcija za uspešen proces, 

dokumentiranje za pravne potrebe ter nadzor novih projektov (Bec 2014). 

Ker je naša podjetniška ideja nepreverjena in temelji na naših predvidevanjih, jo lahko s 

pomočjo poslovnega načrta preverimo še preden se lotimo njene uresničitve. Na ta način 

temeljito preverimo ustreznost podjetniške ideje, opredelimo vizijo podjetja, poslanstvo in 

cilje ter določimo strategijo poslovanja svojega bodočega podjetja za obdobje od treh do petih 

let (SPOT 2018a). Pisanja samega načrta se lotimo v štirih fazah: najprej definiramo poslovno 

idejo, nato zbiramo informacije, zbrane informacije analiziramo in interpretiramo, na koncu 

pa se lotimo pisanja besedila načrta (Kos 2017b). 

Pri sestavljanju poslovnega načrta moramo odgovoriti na štiri ključna vprašanja: kje smo v 

tem trenutku, kaj je naš cilj, kako bomo ta cilj dosegli in koliko sredstev pri tem potrebujemo 

(Vidic idr. 2008, 8). Če bomo odgovore na ta vprašanja dobro dodelali, bomo dobili jasnejšo 

sliko o poti našega poslovanja in bomo lahko pripravili dober poslovni načrt. Dober poslovni 

načrt pa ni zagotovilo za uspeh podjetja. Zastavljenemu načrtu je potrebno dosledno slediti in 

izvajati številne aktivnosti, da cilje uresničimo. Pričakujemo lahko, da ga bo tekom 

poslovanja potrebno dopolniti, dodelati ali celo spremeniti. 
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3.2 Vrste poslovnih načrtov 

Poslovni načrt mora biti prilagojen podjetju. Poznamo več vrst, izbira pa je odvisna od 

velikosti in ciljev podjetja. V praksi se najpogosteje uporabljajo standardni, strateški, 

operativni in interni poslovni načrti. Različni avtorji, poleg najpogosteje uporabljenih vrst 

poslovnih načrtov, opisujejo še razne druge vrste poslovnih načrtov. Nekateri izmed njih so: 

start-up poslovni načrt, poslovni načrt izvedljivosti in poslovni načrt rasti. Spet drugi razdelijo 

poslovne načrte na zelo kratke načrte ali mini plane, predstavitvene načrte ali namizne, 

delovne načrte in what-if (kaj, če) načrte (Berry 2018; Paige 2018; Entrepreneur 2015). 

Berry (2018) opisuje štiri najpogostejše vrste poslovnih načrtov: 

 Standardni ali formalni poslovni načrt se začne s povzetkom, ki mu sledijo poglavja o 

samem podjetju, proizvodu ali storitvi, ciljnem trgu, strategiji in ciljih podjetja, vodstveni 

ekipi in finančnih tokovih. Uporabljamo ga predvsem za predstavitev vlagateljem, 

bankam, poslovnim partnerjem ali zaposlenim, saj daje podroben pregled poslovanja. 

 Strateški poslovni načrt se osredotoča na strategije in taktike podjetja. Opredeljuje 

prednosti in slabosti poslovanja. Pomembno je, da so strategije izvedene v določenem 

časovnem okvirju in z določenimi viri. Uporabljajo ga predvsem večja podjetja. 

 Operativni poslovni načrt ali načrt delovanja vključuje mejnike in roke izvajanja 

določenega projekta, odgovornost in vlogo vodij ter zaposlenih. 

 Interni ali notranji poslovni načrt odraža potrebe članov znotraj podjetja. Namenjen je 

izključno ljudem, ki so neposredno povezani s podjetjem, zanj pa je značilno, da je krajši 

od standardnega in jedrnat. Takšen načrt ni namenjen bankam in raznim zunanjim 

vlagateljem. 

Paige (2018) predstavi še start-up poslovni načrt, poslovni načrt izvedljivosti in poslovni načrt 

rasti. Start-up poslovni načrt opredeljuje korake do ustanovitve novega podjetja. Podobno kot 

standardni načrt vsebuje podatke o podjetju, proizvodu ali storitvi, trgu in vodstveni ekipi ter 

finančno analizo. Poslovni načrt izvedljivosti skuša določiti, kdo bo kupoval proizvod ali 

storitev podjetja (če sploh kdo) in ali bo podjetje od tega imelo dobiček. Vključuje opis 

potrebe po proizvodu ali storitvi, demografske podatke ciljne skupine in potreben kapital. 

Podjetja se za to vrsto načrta odločijo preden dajo nov proizvod ali storitev na trg in preverijo, 

ali je zadevo smiselno izvesti ali ne. Poslovni načrt rasti ali širitve je poglobljen opis 

predlagane rasti podjetja. V primeru, da rast zahteva naložbe in bo podjetje iskalo vlagatelje, 

mora vsebovati popolne opise podjetja in njegovega vodstva, v vsakem primeru pa mora 

vsebovati predstavitev finančne prodaje in odhodkov (povz. po Paige 2018). 

Ekipa Entrepreneur (2015) v svoji knjigi Write Your Business Plan razdeli poslovne načrte na 

štiri vrste. Mini poslovni načrt je kratek in zelo priljubljen med tistimi, ki jim je načrt 

namenjen. Je preprost za uporabo, pregleden in lahko berljiv. Ker je v digitalni obliki, ga je 

možno prenesti kar na mobilni telefon ali tablico in ga kasneje v miru prebrati. Vsebuje samo 
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najbolj ključne točke in je odlična izbira za manjša podjetja. Predstavitveni ali namizni 

poslovni načrt je kratek, vendar potrebuje veliko načrtovanja. Odgovoriti mora na vprašanja 

kdo, kaj, kje, zakaj, kdaj in kako bo izvedeno. Predstaviti ga je potrebno jedrnato in grafično, 

kar zgleda kot namizje. Delovni načrt je orodje, ki se uporablja za upravljanje podjetja. 

Namenjen je izključno interni uporabi. Vključuje daljše in podrobnejše opise, hkrati pa je 

manj uraden kot standardni poslovni načrt, ki je namenjen bankam in vlagateljem. What-if 

načrt ali kaj, če načrt je plan ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih. Temelji na najslabšem 

možnem scenariju za poslovanje podjetja. Z njegovo pomočjo si podjetje predstavlja, kako bi 

preživelo določeno krizo. Nudi odgovore na različne možne izide poslovanja (kaj, če). Ne 

opisuje, kako bomo upravljali in vodili poslovanje. Ta načrt lahko zmanjša morebitne dvome 

bank in vlagateljev, saj prikaže, da je podjetje razmišljalo tudi o slabših možnih scenarijih 

poslovanja (povz. po Entrepreneur 2015). 

Preden se lotimo pisanja samega poslovnega načrta, moramo razmisliti o tem, kaj želimo od 

samega načrta. Določiti moramo, kaj bo vseboval in ali pišemo za lastne potrebe ali za prijavo 

na razpise ter za vlagatelje. Na osnovi teh informacij se odločimo za najprimernejšo obliko, ki 

nam bo dala jasno sliko o poslovanju našega podjetja in bo zadovoljila naše potrebe oziroma 

potrebe vlagateljev. 

3.3 Sestavine in vsebina poslovnega načrta 

Poslovni načrt je po poglavjih urejen dokument, njegova vsebinska struktura pa je standardno 

določena (SPOT 2018a). Vse vrste in oblike poslovnih načrtov vsebujejo enake sestavine, ki 

predstavljajo pomembne dejavnike poslovanja vsakega novo načrtovanega podjetja, projekta 

ali širitve že obstoječega. Predstavljeni morajo biti poslanstvo, vizija in cilji podjetja. 

Opredeliti je potrebno rezultate preverjanja uresničljivosti ciljev iz tržnega, ekonomskega in 

finančnega vidika ter strategije za uresničevanje zastavljenih ciljev (SPOT 2018a). 

Poslovni načrti so urejeni po osnovni zgradbi, ki je vsem skupna. Sestavlja jo uvodni del 

(zajema uvodno stran, kazalo, povzetek vsebine), glavni ali jedrni del in zaključek (Bec 

2014). Možna so razna odstopanja, kar je odvisno od naše izbire oblike načrta in čemu je 

namenjen. Pomembno pa je, da je vsak načrt pregleden, razumljiv in berljiv ter privlačen za 

bralca. Na slovenski poslovni točki SPOT (2018a), ki je namenjena informiranju o 

podjetništvu, navajajo, da je primerna dolžina poslovnega načrta za nova podjetja med 20 in 

40 stranmi, medtem ko je za že obstoječa podjetja med 40 in 60 stranmi. 

Vsebina poslovnega načrta zajema naslednje ključne točke (Bec 2014): povzetek načrta, opis 

podjetja, opis izdelka ali storitve, tržno analizo, strategijo trženja in izvedbo, opis panoge in 

konkurence, načrt managementa in zaposlenih ter finančni načrt. V povzetku načrta na kratko 

povzamemo najpomembnejše zadeve, skupaj z opisom podjetja in panoge, v katerem deluje 

oziroma bo delovalo. Iz povzetka mora biti razvidno, kaj in kako bomo delali, kako bomo do 
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tega prišli in kakšna bodo finančna sredstva. Sledi poglavje, v katerem opišemo podjetje, 

njegovo ime, sedež, pravno-formalno obliko, poslanstvo, vizijo, cilje in tržno priložnost. Nato 

se lotimo podrobne predstavitve izdelka ali storitve, njegove proizvodnje, njegovih lastnosti, 

značilnosti in prednosti ter jih primerjamo s konkurenco. Sledi izvedba tržne analize, ki nam 

da jasnejšo sliko o tem, kdo so naši potencialni kupci. Določimo ciljne segmente naših kupcev 

in ugotovimo, ali za naš izdelek obstaja povpraševanje na trgu. V naslednjem poglavju 

predstavimo strategijo trženja in izvedbo. Določijo se strategije, s pomočjo katerih bo podjetje 

doseglo zastavljene cilje na področju trženja, distribucije, promocije in prodaje. Vključimo 

strateške povezave z drugimi podjetji, kot so dobavitelji in podobno. Lotiti se je treba tudi 

opisa panoge in konkurence. Predstavimo značilnosti panoge in trende ter značilnosti 

konkurence v tej panogi. V poglavju o managementu in zaposlenih predstavimo vodstveno 

ekipo in zaposlene ter organizacijsko strukturo zaposlenih v našem podjetju. Na koncu 

poslovnega načrta predstavimo najpomembnejši del, to je finančni načrt. Predstavimo 

finančni vidik našega poslovanja za prihodnjih nekaj let (od tri do pet let), ki zajema izkaze 

uspeha, denarne tokove, bilanco stanja, točko preloma in analizo tveganja. Finančni del je 

pomemben tako za podjetnika kot za možne vlagatelje, še posebej pa takrat, ko se prijavljamo 

na razpis za pridobitev raznih finančnih sredstev. 

3.4 Kdaj in zakaj se odločimo za poslovni načrt? 

Razlogi, zakaj se odločimo za pripravo poslovnega načrta, so različni. Potreba po poslovnem 

načrtu se pojavi že pred ustanovitvijo podjetja ali pred pričetkom novega projekta. Vsako 

podjetje se na začetku srečuje s številnimi ovirami. Če že na začetku jasno začrtamo pot, 

lahko predvidimo težave, s katerimi se bomo morda srečevali pri poslovanju. Ker jih 

predhodno zaznamo in se jih zavedamo, se z njimi lažje spopadamo ali jih odpravimo, če smo 

jih vnaprej predvideli. Pred pričetkom poslovanja je priporočljivo narediti plan oziroma načrt, 

ki je podjetju kasneje vodilo pri poslovanju. 

S poslovnim načrtom preverimo podjetniško idejo in ugotovimo, če je vredna našega truda, 

časa in denarja. V večini primerov se podjetniki za poslovni načrt odločijo zaradi načrtovanja 

poslovanja in preveritve poslovne ideje, takšen načrt pa je narejen za lastne potrebe (Vidic idr. 

2008, 9). Pogosto se uporabljajo pri iskanju finančnih sredstev. Potrebujemo ga, kadar želimo 

pridobiti posojilo pri banki, iščemo kapital pri vlagateljih in kadar želimo privabiti poslovne 

partnerje. Za te namene je potrebno v načrtu dobro dodelati finančni načrt, saj je finančni 

vidik pri iskanju finančnih sredstev najpomembnejši. Če je finančni načrt dobro dodelan, ima 

podjetje večjo možnost za pridobitev sredstev ali poslovnih partnerjev. Poslovni načrt 

podjetniku služi tudi kot osnova, po kateri se ravna pri poslovanju, pomaga mu pri razvoju 

podjetja in upravljanju njegove rasti (Ward 2016). 

Poslovni načrt je namenjen različnim bralcem, zato mora podjetnik zajeti različne vidike 

poslovanja, ki bi zanimali različne končne bralce (Vidic idr. 2008, 9). Bančnike in vlagatelje 
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bo poleg poslovne priložnosti najbolj zanimal finančni vidik, saj se na osnovi tega odločajo o 

posojilu ali investiciji v podjetje. Načrt, ki je namenjen zaposlenim znotraj podjetja, je manj 

uraden in ne daje toliko poudarka financam, temveč se osredotoča na vizijo, poslanstvo, sam 

izdelek ali storitev in vključitev zaposlenih v delovni proces ter izvedbo. Pri pisanju 

poslovnega načrta mora imeti pisec v mislih končnega naslovnika in poskrbeti, da bo načrt 

zanj berljiv, zanimiv in bo zadovoljeval njegove interese. 
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4 PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA 

Za začetek podjetniške poti potrebujemo tri stvari – dobro idejo, skupino ljudi, ki bodo to 

idejo izvršili in kapital za zagon, rast in razvoj podjetja (Kos 2017b). Da bomo lahko to 

uresničili, je potrebno načrtovanje. Pred pričetkom poslovanja novega podjetja je 

priporočljivo, da se lotimo priprave poslovnega načrta. 

4.1 Opis podjetja 

Ustanovili bomo novo podjetje, ki bo pričelo delovati januarja 2019. Registracijo podjetja 

bomo opravili na eni izmed vstopnih točk VEM. Izbrali smo pravno-organizacijsko obliko 

samostojni podjetnik s. p. Oblika s. p. je za našo dejavnost najprimernejša, saj želimo 

dejavnost opravljati pretežno sami oziroma z enim do dvema zaposlenima. Za njo smo se 

odločili še iz drugih razlogov. V našem primeru gre za manjše proizvodnje količine, stroški 

bodo dokaj nizki, tveganja pa majhna. Začetni kapital bo naš lastni vložek in nepovratna 

sredstva, tako da potrebe po večjih začetnih vlaganjih v našem primeru ni. 

V podjetju bomo izdelovali hipoalergeno igračo za otroke, ki bo primerna za otroke z 

alergijami. Glavna dejavnost, ki jo bo naše podjetje izvajalo, je po SKD 32.400 Proizvodnja 

igrač in rekvizitov za igre in zabavo, kamor spada tudi proizvodnja igrač v obliki živali, za kar 

gre v našem primeru. Sama dejavnost je opredeljena kot predelovalna dejavnost, podrobneje 

pa je uvrščena med druge predelovalne dejavnosti. Ker gre za dejavnost, ki se običajno 

opravlja na obrtni način (uvrščena je na listo teh dejavnosti), je potrebno ob registraciji 

dejavnosti poslovni subjekt vpisati v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 

(OZS) in plačevati članarino (povz. po SPOT 2018b). 

Firma našega podjetja bo sestavljena iz fantazijskega imena Nutik in naše glavne dejavnosti 

ter kratice s. p. (Vidic idr. 2008, 23). Firma podjetja se bo glasila Nutik, proizvodnja igrač, 

Nina Robar, s. p. 

Sedež podjetja bo v Hošnici, kjer imamo že urejeno pisarno in delavnico na domu. Tam bo 

tudi naš poslovni prostor, v katerem bomo opravljali dejavnost. Poslovni naslov bo Hošnica 

69. 

Ustanovitveni kapital bo znašal 10.000 EUR. Kljub temu, da po zakonu (ZGD-1) 

ustanovitveni kapital ni potreben, smo se odločili, da podjetje ustanovimo s svojim lastnim 

vložkom v višini 5.000 EUR. Pričakujemo tudi subvencijo Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje (2017) v programu spodbujanja ženskega podjetništva in samozaposlovanje 

žensk s terciarno izobrazbo, in sicer v višini 5.000 EUR. Poslovanje bo tako lažje steklo, saj 

potrebujemo denar za zagon posla in nakup materiala ter opreme. 
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Podjetje bomo vpisali v poslovni register Slovenije (AJPES) in v davčni register. Pri izbrani 

banki bomo odprli poslovni račun. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bomo 

prijavili v obvezno zdravstveno zavarovanje. Po uspešno zaključeni registraciji podjetja bomo 

pričeli s poslovanjem. 

4.1.1 Poslanstvo in vizija podjetja 

Naše poslanstvo je izdelati kakovostno igračo, s katero se bodo lahko otroci z alergijami 

brezskrbno igrali. Iz teh razlogov bomo igračo izdelovali iz naravnih materialov, sama igrača 

pa pri otrocih ne bo izzvala alergijskih reakcij ali poslabšala simptomov. Doseči želimo 

vrhunsko kakovost naših igrač in s tem zagotavljati zadovoljstvo naših kupcev in končnih 

uporabnikov, otrok. 

Vizija našega podjetja je postati vodilni in prepoznavni ponudnik hipoalergenih igrač na 

slovenskem trgu, ki bodo v celoti narejene iz naravnih materialov. Doseči želimo celovito 

ponudbo igrač in dodatkov za otroke, ki bodo primerni tudi za alergike, med katerimi bodo 

lahko starši in ostali kupci brezskrbno izbirali in nakupovali. 

Slogan našega podjetja in osnovne ideje je: »Rišemo nasmehe«. Ideja zanj se je porodila ob 

prvih odzivih otrok, ko smo jim testno igračo (prototip) prvič pokazali. Odziv je bil vedno 

enak – otrokom so se iskrile oči, nasmeh pa je bil edinstven. 

4.1.2 Cilji podjetja 

Naš temeljni cilj je na trgu ponuditi kakovostno in varno igračo, primerno tudi za alergike, ki 

bo v celoti izdelana iz naravnih materialov. Otrokom z raznimi alergijami in težavami s kožo 

ter dihali želimo omogočiti, da se bodo z igračo igrali oziroma z njo spali brez draženja kože 

in dihal. 

Prodajo želimo do konca leta 2020, v primerjavi z letom 2019, povečati za 10 %. Vsako 

nadaljnje leto pričakujemo povečanje prodaje za 5 % v primerjavi s predhodnim letom. To 

bomo dosegli s povečanjem prepoznavnosti podjetja in naše igrače. Pri tem nam bo pomagala 

nova spletna stran, prisotnost na družabnih omrežjih (Facebook in Instagram) in aktiven blog 

v sodelovanju z znanimi blogerkami. Do konca leta 2021 želimo vstopiti na tuj trg (za začetek 

hrvaški trg, kasneje avstrijski idr.) in s tem prodajo do konca leta 2022 povečati za dodatnih 

15 %. 

Cilje smo postavili po SMART metodi (Hrabar 2016), kar pomeni, da so natančno določeni, 

merljivi, dosegljivi in časovno opredeljeni. 
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4.1.3 Tržna priložnost in ključni dejavniki uspeha 

Podjetje vidi tržno priložnost v tem, da je vedno več otrok z alergijami, ponudba igrač, ki bi 

bile primerne zanje, pa je v primerjavi s ponudbo ostalih igrač, zelo majhna. Povpraševanje po 

hipoalergenih igračah obstaja. Ker se število otrok z alergijami v Sloveniji iz leta v leto veča, 

lahko sklepamo, da se bo povpraševanje po teh igračah v naslednjih letih povečevalo (Baloh 

2010). Starši otrok z alergijami imajo težave z nakupom igrač, ki bi bile primerne tudi za 

alergike. Klasične igrače na trgu so velikokrat neprimerne za otroke z alergijami, saj dražijo 

kožo in dihala. To lahko povzroča material, iz katerega so igrače narejene ali pa igrače niso v 

celoti pralne. Največje težave z igračami imajo otroci, ki imajo težave s kožo (alergija na 

pršico, kontaktni in atopijski dermatitis ipd.), takoj za njimi pa so otroci, ki imajo težave z 

dihali (astma, bronhitis, alergija na prah ipd.). Za te otroke je primerno in varno igračo dokaj 

težko najti. Večinoma so dostopne le preko spletnih strani ponudnikov, kjer pa niso vsem 

dostopne. 

Naša ključna naloge je, da ustvarimo kakovostno igračo, ki je prilagojena potrebam alergikov 

in je zanje popolnoma varna. Ponudili jo bomo na način, da bo dostopna vsem (tudi babicam 

in dedkom, ki niso vešči uporabe interneta). Naša prioriteta je kakovost izdelave igrače in 

uporabljenih materialov. Kakovost bomo dosegali z ustreznim izobraževanjem zaposlenih in 

pridobivanju raznih certifikatov in priznanj. Izdelek bomo nenehno razvijali, testirali in 

izboljševali ter stremeli k zagotavljanju najboljših materialov za izdelavo. Obstoječe in 

potencialne kupce bomo ozaveščali in izobraževali o pomembnosti vrste in kakovosti 

materialov, iz katerih so narejene igrače, s katerimi se otroci igrajo ali spijo. To bomo izvajali 

preko vseh naših prodajnih kanalov. 

Vse to je pokazala tudi tržna raziskava, zato v hipoalergeni igrači vidimo našo tržno 

priložnost. To priložnost bomo izkoristili načrtno in premišljeno, s pomočjo zgoraj naštetih 

dejavnikov. 

4.1.4 Lokacija in prostori podjetja 

Lokacija našega podjetja bo na samem sedežu, saj z vidika prednosti in učinkovitosti (Vidic 

idr. 2008, 29) ni strateško pomembna. Dobavitelje smo našli v naši bližini, z nekaterimi bomo 

sodelovali preko spleta. Kupci ne bodo zahajali k nam, naš poslovni prostor bo tako namenjen 

izključno proizvodnji in vodenju poslovanja. Odločili smo se, da bomo zaradi narave 

izvajanja naše dejavnosti to opravljali doma, v delu stanovanjske hiše, v kateri imamo urejeno 

delavnico in pisarno. Za to lokacijo smo se odločili tudi zato, ker ustreza naši dejavnosti in 

nam nudi vse potrebno za opravljanje dejavnosti. Izbira te lokacije nam ne bo predstavljala 

velikega stroška, saj gre za domačo družinsko hišo. Ker objekt ni v naši lasti, bomo 

potrebovali dovoljenje lastnika, s katerim bomo sklenili najemno pogodbo in krili ustrezen del 

stroškov (elektrika, voda, internet, kurjava). 
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4.2 Izdelek 

Izdelek našega podjetja je igrača za otroke v obliki ovce. Izdelana in polnjena je iz naravnih 

materialov in je pralna v pralnem stroju. Sešita je ročno in dosega razne standarde kakovosti. 

Ker je hipoalergena, je primerna za otroke z alergijami. Igrače ostalih ponudnikov podobnih 

igrač so le deloma narejene iz naravnih materialov, polnilo je vedno poliester. Pogosto so 

pralne le pri nižjih temperaturah, naša igrača pa omogoča pranje v pralnem stroju tudi pri 

višjih temperaturah (do 60 stopinj). Ker želimo igračo približati večjemu številu uporabnikov, 

otrokom, bo ponujena po cenovno dostopni ceni. 

 

Slika 1: Igrača Ovčka Nala 

4.2.1 Opis izdelka 

Izdelek podjetja je igrača za otroke. Njena najpomembnejša lastnost je, da je primerna za 

otroke z alergijami in težavami s kožo in dihali – je hipoalergena. Igrača je v obliki živali, in 

sicer ovce. Tržili jo bomo pod imenom (blagovno znamko) Ovčka Nala. Dostopna bo v 

različnih barvnih kombinacijah, tako za dečke kot za deklice. Izdelana je iz naravnih 

materialov iz kontrolirane pridelave in s certifikatom Öko-Tex Standard 100 (Naturaland.si 

2018). Sešita je ročno iz nogavic in z veliko mero skrbnosti in natančnosti pri izdelavi. 

Sestavljena je iz dveh vrst nogavic in polnila. Nogavice so iz 100 % organskega bombaža, 

uporabljamo klasične nogavice in debelejše (puhaste) nogavice. Polnilo je v celoti iz naravnih 

bambusovih vlaken. Izbira materialov omogoča pranje celotne igrače v pralnem stroju, kar 

prepreči nabiranje umazanije, prahu, pršic, bakterij, plesni in drugih alergenov. Igračo 

sestavljajo še par varnih gumbnih oči, debelejša prejica za smrček in usta ter trak s pentljo. 

4.2.2 Primerjava s konkurenco 

Pri konkurenci je možno zaslediti podobne izdelke, vendar jih po temeljitem iskanju nismo 

našli veliko. V večini primerov gre za izdelke, ki niso v celoti izdelani iz naravnih materialov, 
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so pa pralni v pralnem stroju. Za primerjavo smo izbrali izdelke treh podjetij, ki ponujajo 

pralne igrače za otroke in so nam največja konkurenca. Naš izdelek bo v celoti izdelan iz 

naravnih materialov, v skladu s tem bo tudi polnilo igrače (bambusova vlakna). Konkurenca 

za polnilo uporablja izključno 100 % poliester. Igrače pri konkurenci so prav tako v obliki 

živali. Mi smo izbrali ovco, ostali imajo v ponudbi poleg ovce še več drugih oblik živali 

(slona, opico, zajca, mačko, psa ipd.). Cene teh igrač se gibljejo med 35 EUR in vse do 45 

EUR. Cena je za nekatere potencialne kupce manj dostopna in zaradi tega je igrača manj 

privlačna. V naši tržni raziskavi smo namreč ugotovili, da kupci niso pripravljeni odšteti 

večjih zneskov za igrače, pa naj bo ta še posebej kakovostna in vrhunska. Pri tem višina 

dohodka ne igra pomembne vloge. Naša igrača bo cenovno dostopnejša in zato nič manj 

kakovostna. Eden od konkurentov (Hajdi.si 2018) ponuja igrače priznanih in že uveljavljenih 

tujih blagovnih znamk, mi vstopamo na trg z novo, še nepoznano igračo. Dosegala bo iste 

standarde in certifikate. Drugi konkurent ponuja med drugim tudi ovco, vse njegove igrače pa 

niso primerne za otroke mlajše od treh let (Ceneje.si 2018). Po velikosti je bistveno večja od 

naše igrače in igrač ostalih ponudnikov (enkrat večja). Naša igrača je zasnovana in izdelana 

tako, da je primerna za otroke od rojstva naprej in je primerne velikosti (30−40 centimetrov). 

Tretji konkurent igrače proizvaja ročno v Sloveniji (Lukežič 2018), enako kot smo si zadali 

mi. Uporablja materiale slovenskih proizvajalcev. Cenovno so dostopne vsem, saj spadajo 

med cenejše igrače v naši raziskavi (od 15 EUR do 22 EUR). 

Pri raziskovanju smo naleteli na potencialnega konkurenta iz tujine, in sicer iz Nemčije. V 

ponudbi imajo igrače v obliki različnih živali. Njihova igrača ovca Bella (Schaf Bella v 

originalu) je dostopna tudi pri nas, vendar le na spletu. Je edina igrača, ki je v celoti 

primerljiva z našo. Sestavljena je iz naravnih materialov, tako krovnih kot tudi polnila. 

Materiali dosegajo standard Öko-Tex Standard 100. Izdelana je v Nemčiji. Primerna je za 

alergike in najmlajše otroke. Poudariti je treba, da igrača na pogled ni ravno privlačna, otroci 

pa so na videz še posebej občutljivi. V našem podjetju verjamemo, da kupujejo tudi naše oči. 

Je najdražja igrača, ki smo jo zasledili, dosega pa najvišje standarde kakovosti (povz. po 

Kallisto Stofftiere 2018).  

Zaradi ključnih razlik med našim izdelkom in konkurenco ter dodano vrednostjo, smo 

prepričani, da se bodo kupci odločali za nas oziroma za nakup našega izdelka. K temu bo 

pripomogla tudi cenovna dostopnost, uporaba izključno naravnih materialov, ročna izdelava v 

Sloveniji in prikupnost igrače. 

4.2.3 Poslovni proces in tehnologija 

Naši inputi so zaposleni, kapital, materiali in oprema. V podjetju so zaposlene poslovodkinja 

in dve šivilji. Poslovodkinja je hkrati tudi lastnica in direktorica podjetja, saj gre za obliko 

s. p. Kapital podjetja je naš začetni lastni vložek, materiali pa so vsi materiali, ki so potrebni 
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za izdelavo igrač (blago, tkanine, polnila, nogavice, niti ipd). Oprema so šivalni stroji in vso 

orodje, ki se uporablja v šiviljstvu (škarje, metri, šivanke, vso ostalo drobno orodje ipd.). 

V procesu poslovanja bomo pretvarjali inpute v outpute po naslednjem vrstnem redu. 

Poslovodkinja bo naročala material pri naših dobaviteljih. Dobavitelji bodo prevzeli naročilo, 

ga pripravili in dobavili. Nato bo v podjetju poslovodkinja prevzela naročeno blago in ga 

plačala dobaviteljem. Dobavljeno blago bo poslovodkinja posredovala šiviljam v delavnico. 

Šivilje bodo material pripravile za kasnejšo obdelavo in ga shranile. Sledila bo izdelava igrač 

iz tega materiala. Igrače bodo izdelovale šivilje, po potrebi bo na pomoč priskočila tudi 

poslovodkinja. Kupec bo oddal naročilo igrače, sprejela ga bo poslovodkinja in ga nato 

posredovala šiviljam v delavnico. Šivilje bodo po naročilu izdelale igračo in nato pripravile 

naročilo. Posredovale ga bodo poslovodkinji, ki bo paket odposlala in ga dobavila kupcu. 

Kupec bo naročilo prevzel in plačal. 

Pri pretvorbi inputov v outpute bomo potrebovali delavnico za opravljanje naše dejavnosti in 

pisarno. Delavnica bo opremljena s šivalnimi stroji in s šiviljskim orodjem ter opremo. 

Pisarna bo namenjena vodenju poslovanja in odpošiljanju naročil ter skladiščenju materialov 

in izdelkov na zalogi. Opremljena bo s pisarniško opremo, potrebno za poslovanje, izdajanje 

ponudb in računov. 

Naši outputi bodo igrače za otroke. 

Podjetje bo uporabljalo tehnologijo in naprave, ki se uporabljajo v šiviljskih delavnicah. 

Igrače bomo šivali s šivalnimi stroji, delno tudi ročno. To nam bo omogočalo celovit nadzor 

nad kakovostjo izdelave in samo proizvodnjo. Uporabljali bomo šivalne stroje in orodje za 

šivanje (škarje, niti, metri, drobno šiviljsko orodje ipd). Stroji, naprave in oprema bodo novi 

in kakovostni. Potrebovali bomo pisarniško opremo za vodenje posla, nabavo, prodajo, 

trženje, izdajo ponudb in računov ter komuniciranje s strankami in dobavitelji. To so prenosni 

računalnik, mobilni telefon, internet, tiskalnik in pisarniški material. Predvidevamo, da bomo 

za nakup opreme, naprav in orodja potrebovali 1.400 EUR. 

4.2.4 Prihodnji izdelki in nove možnosti 

V podjetju razmišljamo o razvoju ponudbe igrač v smeri, da razširimo ponudbo različnih 

oblik igrač. Na začetku bo podjetje proizvajalo samo eno vrsto igrače v obliki ovce. V 

prihodnosti želimo ponudbo igrač razširiti še na druge oblike živali. Razvijamo idejo o konju 

oziroma samorogu z imenom Horsy
2
 Tariel in zajcu z imenom Zajček Nal. Ponudili bomo 

tudi igračo v obliki punčke, v kolikor se bo pokazalo povpraševanje po tej obliki. Naš cilj je, 

da bodo vsi naši prihodnji izdelki izdelani iz naravnih in hipoalergenih materialov, ki 

                                                 

2
 Horsy v prevodu konjiček po Grammarist (2018). 
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ustrezajo določenim standardom. Vse prihodnje igrače iz naše ponudbe bodo hipoalergene in 

primerne za alergike. 

Ko bo posel že utečen, razmišljamo o razširitvi ponudbe na otroške dodatke in oblačila, z 

odprtjem svoje butične spletne trgovine. Vodilo, ki nas žene naprej pri tem, je, da ohranjamo 

izhodiščno idejo o izdelkih iz naravnih materialov, primernih za alergike. Kupci bi v naši 

spletni trgovini izbirali izdelke po želji, brez preverjanja ustreznosti materialov, saj bi bili v 

naši ponudbi samo izdelki, ki ustrezajo alergikom. Ponudbo v spletni trgovini bi lahko 

popestrili še z izdelki drugih proizvajalcev, ki sledijo našemu zgledu in dosegajo enake 

standarde. Tako bi kupcem na enem mestu lahko ponudili vse, kar potrebujejo za svoje 

malčke, ki imajo težave s kožo in dihali. Izbira igrač, dodatkov in oblačil za otroke s temi 

težavami je namreč majhna. Različne stvari, ki bi tem otrokom ustrezale, pa je potrebno iskati 

na različnih spletnih straneh. Spletne strani, ki bi ponujala otroška oblačila, igrače in dodatke, 

primerne tudi za alergike, po naši raziskavi, v Sloveniji še ni. V tej smeri vidimo veliko 

priložnosti za razvoj. 

Na trgu se kaže gibanje, ki je vse bolj usmerjeno v zdravju prijazne, naravne, ekološke 

izdelke. Potrošnikom je vedno bolj pomembno, iz česa so izdelane vsakodnevne stvari, ki jih 

uporabljajo. To je pokazala tudi naša tržna raziskava. Enako je s hrano, ki jo kupujejo in 

uživajo. Zanima jih predvsem, kje in kako je hrana pridelana. Možne omejitve, ki jih vidimo 

pri razvoju prihodnjih izdelkov in pri širitvi ponudbe, so povezane z zakonodajo. Zakonodaja 

je vse bolj stroga pri varnosti, ustreznosti materialov in pri doseganju standardov. 

Pridobivanje raznih certifikatov, ki so potrebni za vsako obliko igrače posebej, lahko za 

podjetje predstavlja dokaj velik strošek. Na konkurenco smo pripravljeni, saj smo majhno 

podjetje, ki se je sposobno hitro prilagoditi razmeram na trgu. Naša prednost bo ta, da se 

bomo od konkurence razlikovali z dodano vrednostjo. Iz tega razloga želimo kot podjetje 

postati prepoznavni in zaupanja vredni. Za razvoj imamo vso potrebno tehnologijo in znanje, 

po svojih najboljših močeh bomo nenehno izboljševali in posodabljali opremo in izobraževali 

zaposlene. Investicija v znanje se nam zdi pri samem razvoju zelo pomembna. Možnost za 

razvoj našega podjetja obstaja in je finančno izvedljiva, seveda je predpogoj uspešna rast 

prodaje. S povečanjem ponudbe bi tako zaposlili še dodatne ljudi, kot so šivilje in osebe z 

veščinami spletnega oglaševanja. Vse to bi za podjetje predstavljalo višje stroške, hkrati pa bi 

ustvarili večje prihodke in imeli možnost za širitev in rast. 

4.3 Tržna analiza 

Pri tržni analizi smo raziskovali, ali obstajata trg in povpraševanje po hipoalergenih igračah za 

otroke. Opredelili smo naše potencialne kupce in jih razdelili v tri različne segmente: družine 

z majhnimi otroki, babice in dedke ter sorodnike in znance otrok. Gre za kupce, ki kupujejo 

igrače za otroke stare do šestega leta starosti, ki trpijo za raznimi alergijami in težavami s 

kožo in dihali. Ugotovili smo, kdo so ti kupci in kakšne so njihove potrebe in navade. 
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Opravili smo analizo tržnih segmentov, analizo panoge, v kateri bo naše podjetje delovalo in 

analizo naših že obstoječih konkurentov na trgu. 

Analizo tržnih segmentov smo opravili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga izvajali 

en mesec na vzorcu stotih anketirancev. Izdelali smo prototip igrače in to igračo ponudili v 

vrtcu v naši bližnji okolici. Testna skupina otrok je imela igračo na voljo dva tedna in z njo so 

se lahko po želji igrali. Vzgojiteljice so v tej skupini izvedle tematsko urico na temo naše 

igrače in beležile ugotovitve. Po preteku testnega obdobja smo opravili intervju z vodjo vrtca, 

ki je tudi vzgojiteljica izbrane skupine in je vodila testiranje igrače. Na ta način smo zelo 

natančno ugotovili mnenje končnih uporabnikov o naši igrači in pridobili mnenje strokovne 

sodelavke v vzgoji in izobraževanju. Analizo panoge in konkurence pa smo opravili s 

pomočjo sekundarnih podatkov dostopnih na spletu. Zbrane podatke smo preučili in jih 

obdelali. 

V preteklosti ni bilo takšnega poudarka na ekološki pridelavi hrane in materialov, ki jih 

vsakodnevno uporabljamo. Trend, ki se pojavlja zadnjih nekaj let, je naraščanje ekološke 

ozaveščenosti Slovencev (Miković 2010). Kupci vedno bolj posegajo po ekološko pridelani 

hrani in naravnih materialih iz kontrolirane pridelave. Zaradi vse večjega števila otrok z 

alergijami, so se potrebe po igračah spremenile. Vse bolj so iskane igrače, ki so primerne za 

alergike. Iz ugotovljenega lahko sklepamo, da bo povpraševanje po hipoalergenih igračah 

raslo. 

4.3.1 Analiza tržnih segmentov 

Tržne segmente smo določili in jih v sklopu tržne raziskave anketirali. Anketni vprašalnik je 

bil dostopen v elektronski obliki na spletu, v manjšem obsegu tudi v tiskani obliki. Anketa je 

bila na spletu dostopna en mesec, v tem času smo anketo izvajali tudi v fizični obliki. Anketo 

je izpolnilo 100 anketirancev. Cilj ankete je bil ugotoviti, če obstaja povpraševanje po 

hipoalergenih igračah. Želeli smo ugotoviti nakupne navade naših ciljnih skupin kupcev. 

Zanimalo nas je, koliko otrok, ki jih poznajo naši ciljni kupci (in zanje kupujejo igrače), ima 

težave z alergijami. Eden izmed ciljev je bil ugotoviti, ali kupci že poznajo hipoalergene 

igrače in kje jih kupujejo. Izvedeti smo želeli, ali ti otroci uporabljajo plišaste igrače in če z 

njimi tudi spijo. Pridobiti smo želeli mnenje ciljnih kupcev o primernosti naše igrače za 

otroke in izvedeti, ali bi jih nakup takšne igrače zanimal ter če bi jo priporočili prijateljem. 

Drugi del tržne raziskave je potekal v Vrtcu Laporje, ki deluje v sklopu Osnovne šole Gustava 

Šiliha Laporje. V testno skupino v vrtcu smo našo igračo za dva tedna dali na preizkus. Testna 

skupina je zajemala otroke od štiri do šest let. Otrokom je bila igrača predstavljena s pomočjo 

vzgojiteljic, z njo so se lahko igrali po želji. Vzgojiteljice so s skupino naredile tematsko urico 

na temo naše igrače. Pogovarjali so se o sami igrači, kaj bi z njo počeli, ali bi jo imeli doma, 

če jim je všeč in izražali želje o barvi. Po naših predhodnih navodilih so vzgojiteljice beležile 
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odzive otrok in njihova mnenja. Po opravljenem testiranju smo izvedli intervju z vodjo vrtca, 

ki je bila na testiranju igrače prisotna in ga je tudi vodila. Cilj intervjuja z vzgojiteljico v vrtcu 

je bil pridobiti mnenje naših uporabnikov (otrok) in vzgojiteljice, kot strokovne delavke v 

vzgoji in izobraževanju, o naši igrači. Igrača je bila v testni skupini v vrtcu na testiranju dva 

tedna. Zanimal nas je prvi odziv otrok in njihovo zanimanje za igračo. 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati naše raziskave. Rezultati ankete so predstavljeni z 

grafi, intervju pa je predstavljen opisno. 

Anketa (vzorec 100 anketirancev) 

Na vprašanje o spolu se je 23 % anketirancev opredelilo kot moških in 77 % kot žensk. 

 

Slika 2: Spol anketirancev 

Vprašanje o starostni skupini je ponujalo odgovore, kjer so anketiranci izbrali med šestimi 

starostnimi skupinami. Največ jih je izbralo starost od 26 do 35 let, to je 46 % vprašanih. 

Starost od 18 do 25 let je izbralo 21 % vprašanih. Prav tako 21 % jih je izbralo starost od 36 

do 45 let. Starost od 46 do 55 let je izbralo 6 % vprašanih, od 56 do 65 let 4 %, le 1 % pa je 

izbral starost nad 65 let. 

 

Slika 3: Starost anketirancev 
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Na vprašanje o najvišji doseženi formalni izobrazbi je 30 % vprašanih izbralo srednjo šolo, 

28 % je izbralo visoko šolo, 16 % pa višjo strokovno šolo. Poklicno šolo je izbralo 12 % 

vprašanih, magistrsko stopnjo 11 %. Le 2 % sta izbrala osnovno šolo, doktorata pa nihče.  

Slika 4: Izobrazba anketirancev 

Pri vprašanju o skupnem mesečnem dohodku v gospodinjstvu smo odgovore razdelili na pet 

stopenj. Največji odstotek vprašanih, to je 32 %, je izbral dohodek med 1.501 EUR in 

2.000 EUR. Dohodek med 1.001 EUR in 1.500 EUR je izbralo 27 % vprašanih, med 

2.001 EUR in 3.000 EUR je izbralo 24 % vprašanih. Dohodek manjši od 1.000 EUR je 

izbralo 13 % vprašanih, le 4 % pa dohodek večji od 3.000 EUR. 

Slika 5: Skupni mesečni dohodek gospodinjstva 

Na vprašanje, če poznajo otroke stare do pet let, ki jim kupujejo igrače, jih je 93 % odgovorilo 

z da. Ostalih 7 % vprašanih nima oziroma ne pozna otrok, ki ustrezajo zgornjemu opisu.  
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Slika 6: Ali anketiranci kupujejo igrače 

V primeru, ko so anketiranci na zgornje vprašanje odgovorili z da, se je odprlo podvprašanje o 

tem, kaj so v razmerju do teh otrok. Od vseh, ki so odgovorili z da, je bilo 54 % staršev, 29 % 

znancev in prijateljev staršev, 5 % babic in dedkov, 11 % pa se jih je opredelilo kot drugo 

(sorodnik, stric, teta, brat, sestra, bratranec, sestrična). 

  

Slika 7: Razmerje anketirancev do otrok 

Anketirance smo vprašali, če ima kateri izmed otrok, ki jih poznajo, težave z alergijami. 

Skoraj polovica vprašanih, 46 %, pozna otroke z alergijami, 44 % vprašanih jih ne pozna. Od 

vseh vprašanih jih 9 % ne ve, ali imajo otroci, ki jih poznajo, težave z alergijami. 
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Slika 8: Ali imajo otroci poznani anketirancem alergije 

V primeru, ko so anketiranci na zgornje vprašanje odgovorili z da, se je odprlo podvprašanje o 

tem, kakšne težave imajo otroci z alergijami in na kaj so alergični. Možnih je bilo več 

odgovorov. V 32 % so izbrali odgovor težave s kožo, v 19 % alergijo na pršico, 15 % 

odgovorov predstavlja alergija na hrano, 12 % odgovorov pa težave z dihali. Alergijo in 

težave s cvetnim prahom so izbrali v 11 % odgovorov, alergijo na živalske dlake v 8 % 

odgovorov in v 3 % astmo. Ponudili smo možnost pod drugo, vendar tega odgovora ni izbral 

nihče od vprašanih. 

 

Slika 9: Težave in alergije otrok 

Zanimalo nas je, ali anketiranci poznajo igrače, ki so primerne tudi za otroke z alergijami. 

Možnih je bilo več odgovorov. Na to vprašanje je 67 % vprašanih odgovorilo, da takšnih 

igrač ne poznajo, 24 % vprašanih pa takšne igrače pozna. V tem primeru so morali navesti, od 

kod poznajo te igrače. Navedli so: s spleta (družabna omrežja), iz člankov v revijah, dela v 

vrtcu, iz medijev in od znancev. Vse, ki takšne igrače kupujejo, smo vprašali, kje jih kupujejo. 

Navedli so, da te igrače največkrat kupujejo preko spleta (spletna stran, spletna trgovina), 

kupijo pa jih tudi v trgovinah z opremo za otroke. 
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Slika 10: Ali anketiranci poznajo igrače primerne za alergike 

Naslednje vprašanje je poizvedovalo, ali bi si anketiranci želeli, da se otrok igra z igračo, ki 

ne škoduje njegovemu zdravju in ne draži kože, dihal ter oči. Kar 98 % vprašanih je 

odgovorilo z da, 1 % je odgovoril z ne, 1 % vprašanih pa je odgovoril z ne vem. 

 

Slika 11: Ali anketiranci želijo, da se otroci igrajo z igračo primerno alergikom 

Zanimalo nas je tudi, kaj je anketirancem najbolj pomembno pri igrači, oziroma katere so 

zanje najpomembnejše lastnosti igrač. Ponudili smo stopenjsko lestvico, na kateri so morali 

vprašani izbrati pomembnost posamezne lastnosti (pet ponujenih lastnosti in odgovor drugo, 

pet stopenj, od zelo pomembno do nepomembno). Vprašanim je najpomembnejši odziv 

otroka na igračo, na drugem mestu varnost uporabe, sledita kakovost materiala in izdelave. 

Nekoliko manj se jim je zdela pomembna pralnost, kot drugo pa so navedli naravne materiale 

in ceno. Iz grafa je razvidno, da so vprašanim vse navedene lastnosti pomembne. Nekatere 

bolj, druge manj. 
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Slika 12: Lestvica pomembnosti lastnosti igrač 

Anketirance smo vprašali, ali otroci, ki jih poznajo, uporabljajo plišaste igrače. Skoraj vsi 

vprašani, kar 98 %, so odgovorili z da, 1 % pa jih je odgovoril da otroci, ki jih poznajo, ne 

uporabljajo plišastih igrač. Odgovor, da tega ne vedo, je izbral 1 % vprašanih. 

 

Slika 13: Ali otroci uporabljajo plišaste igrače 

Pri naslednjem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali otroci, ki jih anketiranci poznajo, spijo, 

oziroma so spali z igračo. Na to vprašanje je 93 % vprašanih odgovorilo z da, 4 % z ne vem in 

3% z ne. Če so odgovorili z da, so morali navesti, s kakšno igračo spijo, oziroma so spali 

otroci. Otroci spijo s plišastimi igračami različnih oblik. 
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Slika 14: Ali otroci spijo z igračami 

Zanimalo nas je, kakšna je, po izkušnjah anketirancev, ponudba hipoalergenih igrač na trgu. 

Da jih je težko najti, je odgovorilo 41 % vprašanih, 3 % so odgovorili, da je ponudba velika in 

3 % menijo, da te igrače obstajajo na trgu. Od vprašanih jih je 13 % izbralo odgovor drugo, 

kjer so navedli, da ne vedo nič o ponudbi takšnih igrač, oziroma je ne poznajo. Da teh igrač ni 

na trgu, meni 3 % vprašanih. 

 

Slika 15: Ponudba hipoalergenih igrač na trgu 

V naslednjem vprašanju smo želeli izvedeti, ali se anketirancem zdi naša igrača primerna za 

majhne otroke. Igračo smo na kratko opisali in navedli njene lastnosti. Na stopenjski lestvici 

so določili primernost igrače, in sicer od  zelo primerne do neprimerne. Več kot trem 

četrtinam vprašanih, 78 %, se igrača zdi zelo primerna za majhne otroke, 19 % jo je označilo 

za primerno, 3 % vprašanih pa se igrača zdi srednje primerna. Kot manj primerno in 

neprimerno je ni označil nihče od vprašanih. 
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Slika 16: Primernost igrače 

Opomba: Na sliki 16 je prva kategorija na diagramu označena s številom 1. Ta kategorija predstavlja 

neprimernost igrače. 

Anketirance smo vprašali, ali bi jih zanimal nakup igrače, ki smo jo opisali. Ponujeni so bili 

trije odgovori. Nakup takšne igrače bi 54 % vprašanih še kar zanimal, 40 % bi nakup zelo 

zanimal, 6 % vprašanih pa sploh ne. 

 

Slika 17: Ali bi anketirance zanimal nakup igrače 

Na koncu nas je zanimalo, če bi anketiranci takšno igračo priporočili prijateljem. Kar 80 % 

vseh vprašanih bi igračo priporočilo prijateljem, 20 % vprašanih  pa mogoče. 
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Slika 18: Ali bi anketiranci igračo priporočili prijateljem 

Intervju (Valentina Jurko, intervju, 8. junij 2018) 

Otrokom je bila igrača takoj všeč. Takoj je vzbudila njihovo zanimanje, čeprav so se igrali in 

nestrpno čakali na kosilo. Oblika ovce in ime Nala sta jim blizu in ju ne bi spreminjali. Otroci 

so nad tem, da je ovca, navdušeni in ji ne bi spreminjali spola. Ime je lahko izgovorljivo in so 

si ga  takoj zapomnili. Ob prihodu igrače v skupino so ji otroci izbrali mesto, kjer je naslednja 

dva tedna spala. Igrača je bila bolj všeč deklicam, razlog za to je verjetno roza barva. 

Deklicam je roza barva ustrezala, želele bi jo tudi v vijolični barvi. Dečki so predlagali 

modro, zeleno in sivo barvo igrače. Za igranje z igračo so otroci izbrali poseben prostor v 

igralnici, v času počitka pa je spala zraven njih na posteljah. Vsi so bili mnenja, da bi lahko z 

njo zvečer zaspali, ker je tako puhasta in mehka (po besedah otrok).  

Igračo smo testirali v starostni skupini otrok od četrtega do šestega leta. Po mnenju 

vzgojiteljice je povsem primerna za vse starostne skupine otrok v vrtcu in tudi za najmlajše.  

Pomemben vidik je, da je igrača narejena iz naravnih hipoalergenih materialov, saj imajo v 

vrtcu vsako leto v oddelkih otroke z alergijami. Največ otrok ima težave s kožo. Nekateri 

potrebujejo posebno posteljnino (v času počitka v vrtcu), oblačila in posebne igrače.  

Igrače za potrebe vrtca izbirajo na osnovi razpoložljivih sredstev, cene in potreb po igračah. 

Igrače morajo imeti certifikate ustreznosti. Za mehke igrače je pogoj, da so pralne v pralnem 

stroju. V vrtcu vidijo možnost, da bi v oddelku imeli takšno igračo. Trenutno je nakup igrač 

za potrebe vrtca usmerjen predvsem v didaktične igrače, saj imajo mehkih igrač trenutno 

precej. Ne izključujejo pa možnosti o sodelovanju, ko se bodo pokazale potrebe po teh 

igračah. 

Kot zanimivost nam je vzgojiteljica povedala, da so nekateri otroci, predvsem deklice, 

staršem doma povedale, da želijo imeti našo igračo, Ovčko Nalo. Starše so prosili, da jim 

kupijo to igračo. O testiranju igrače so bili starši obveščeni in so se s tem strinjali. 
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4.3.2 Tržni segmenti in ciljna publika 

Proizvod našega podjetja je namenjen otrokom starim do šestega leta starosti. Otroci so 

končni uporabniki našega proizvoda. Potencialni kupci so vsi, ki kupujejo igrače za otroke. 

Igrača je prilagojena otrokom s težavami z alergijami in preobčutljivostjo kože in dihal na 

razne stvari. Na osnovi tega smo se v podjetju odločili, da se osredotočimo na kupce, ki 

kupujejo igrače za otroke z alergijami, starimi med nič in šest let. Ti kupci so naša ciljna 

publika. 

Po ugotovitvah tržne analize smo ciljne kupce razdelili v tri različne segmente: 

 družine z majhnimi otroki, 

 dedki in babice, 

 sorodniki, prijatelji in znanci otrok. 

Družine z majhnimi otroki pogosto kupujejo igrače, saj jih njihovi otroci potrebujejo in želijo. 

Pri tem jim je pomembno, da so te varne, zanimive, pralne, kakovostne in cenovno ugodne. 

To so družine z otroki starimi do šest let, ki živijo v Sloveniji. Starši so ekološko ozaveščeni 

in srednje ali višje izobrazbe. Otroci imajo težave z alergijami, starši pa se zavedajo 

pomembnosti materialov pri izbiri igrače. Iščejo igrače, ki so primerne za njihove otroke. 

Igrače kupujejo v trgovinah za otroke, vse pogosteje pa tudi na spletu, kjer so zelo aktivni. 

Nakup na spletu je zanje pomemben, saj jim prihrani čas. Pri tovrstnem nakupu lažje izberejo 

ustrezen izdelek za otroka z alergijami, saj imajo večji nadzor nad nakupom. V fizični 

trgovini namreč otroci igrače izbirajo po videzu in prepoznavnosti ter priljubljenosti med 

vrstniki. Te pa zanje niso nujno najprimernejše. Dedki in babice igrač ne kupujejo pogosto, 

večinoma za darilo ob različnih priložnostih in zaradi želja vnukov. Starejši so od 55 let. 

Gledajo televizijo in berejo časopise, v manjši meri uporabljajo internet. Večina jih igrače 

kupuje v trgovinah z igračami in opremo za otroke, saj jim je to bližje kot nakup preko spleta. 

Nekateri niso vešči uporabe interneta. Pri posameznikih z nižjimi prihodki cena igra 

pomembno vlogo, pri tistih z višjimi prihodki pa je na prvem mestu kakovost in so za igračo 

pripravljeni plačati več. Sorodniki, prijatelji in znanci so različnih starostnih skupin in stopenj 

izobrazbe (tete, strici, znanci, bratje, sestre, sosedje ipd.). Igrače kupujejo za rojstni dan 

otroka, novoletne praznike in druge posebne priložnosti. Ker redko kupujejo igrače, jim je 

pomembno, da kupijo kakovostno igračo in da je edinstvena in posebna. Mlajši kupci so 

cenovno občutljivi, ostalim cena ni tako pomembna, vendar pri nakupu igrače ne želijo 

potrošiti preveč denarja. 

Pri vseh segmentih so končni uporabniki otroci do šestega leta starosti, predvsem alergiki. 

Otroci se z igračami igrajo, z njimi spijo in jih dajejo v usta. Zato je še posebej pomembno, da 

so igrače varne in sestavljene iz ustreznih materialov. Ker pa so alergiki še toliko bolj 

občutljivi, morajo biti igrače prilagojene njihovim posebnim potrebam. Materiali, iz katerih so 

igrače za alergike sestavljene, ne smejo povzročati draženja kože, dihal, oči ali slabšati 
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simptomov alergije. Le tako je lahko izkušnja z igračo za te otroke prijetna. Poleg ustreznih 

materialov to omogoča tudi pralnost igrače. V celoti mora biti pralna v pralnem stroju. S 

pranjem preprečimo nastanek plesni, bakterij, pršic in kopičenje umazanije in prahu. Otrokom 

je, po naših ugotovitvah, pomembno, da je igrača privlačna, barvno raznolika, dostopna v več 

barvah in mehka. Deklice v testni skupini v vrtcu so izbrale roza in vijolične odtenke, dečki 

pa zeleno, modro in sivo barvo. Videz ovce in njeno ime Nala sta jim bila zelo všeč in ne bi 

spremenili ničesar. Vsi so najprej pomislili na to, da bi zaradi njene mehkobe z njo spali. 

4.3.3 Tržne potrebe, trendi in rast 

V tržni raziskavi smo ugotovili, da povpraševanje po igračah za alergike obstaja. Starši otrok 

z alergijami se zavedajo negativnega vpliva igrač na njihove otroke. Hkrati jim je poznan 

pozitiven vpliv hipoalergenih igrač, ki ne povzročajo in ne slabšajo simptomov alergije. 

Ugotovili smo, da je ponudba takšnih igrač na trgu dokaj majhna. Ker so v večini primerov 

dostopne preko spletnih strani in spletnih trgovin, so za nekatere ciljne segmente težko 

dostopne (starejše). Če želi na primer starš kupiti hipoalergeno igračo, se začne pravo 

raziskovanje po internetu za takšnimi igračami in preverjanje materialov ter kakovosti. 

Rezultati kažejo, da želijo vsi ciljni tržni segmenti otrokom (tako alergikom kot vsem ostalim) 

kupiti igračo, ki bo zanje varna, iz ustreznih materialov in ne bo dražila kože, dihal in oči. 

Naša igrača bo nudila uporabniku vse našteto, hkrati pa jo želimo približati vsem ciljnim 

kupcem po različnih prodajnih kanalih. Pri nakupu kupci gledajo tudi na pralnost igrače in 

ceno. Nekatere igrače so pralne, druge ne v celoti, nekatere pa so pralne le pri nizkih 

temperaturah. Mi ponujamo igračo, ki bo pralna tudi pri višjih temperaturah, saj lahko le tako 

zagotovimo varno uporabo za alergike in poskrbimo za higieno. Igrače s hipoalergenimi 

lastnostmi so višjega cenovnega razreda, kar pomeni od 35 EUR do 45 EUR za posamezno 

igračo. Kot smo ugotovili v raziskavi, kupci niso pripravljeni odšteti toliko za igračo, 

neodvisno od prihodkov. Starši so za svojega otroka še pripravljeni plačati nekoliko več za 

igračo, dedki in babice malenkost manj, ostali (tete, strici, bratje, sestre, znanci) pa so 

cenovno bolj občutljivi in jim igrača po visoki ceni ni privlačna. Ker ne želimo izgubiti 

potencialnih kupcev v tem tržnem segmentu, bomo igračo ponudili po zmerni, in za nas 

optimalni, ceni. 

Največje povpraševanje pričakujemo okoli praznikov, predvsem v decembru, ko je 

obdarovanje na vrhuncu. Takrat je tudi prodaja igrač največja. 

Statistika kaže, da je med prebivalci Slovenije 18 % vseh otrok (starih do 18 let). V šolskem 

letu 2016/17 je vrtce obiskovalo več kot tri četrt otrok starih od enega do petega leta, ostali so 

bili v domačem varstvu (povz. po Stare 2017). V zadnjih desetih letih se je število otrok, 

vključenih v vrtce, povečalo skoraj za polovico, in sicer za 47 % (Aranđelović 2016). Število 

otrok iz leta v leto raste. Prodaja plišastih igrač se je povečala za 13 %, povečala pa se je tudi 

prodaja igrač preko spleta – spletni trgovec Mimovrste beleži 150 % rast prodaje na oddelku 
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igrač v prednovoletnem času v primerjavi z enakim obdobjem v prejšnjem letu (Drevenšek in 

Košir 2018). Iz ugotovljenega lahko sklepamo, da se bo povpraševanje po igračah še naprej 

večalo. 

Za nas pomemben dejavnik je ta, da je pri nas in drugod po svetu vse več otrok, ki imajo 

težave z alergijami. Sklepamo lahko, da bo število otrok z alergijami naraščalo. Alergijske 

bolezni so bile v zadnjih desetletjih v porastu, največ jih je v razvitem svetu kjer odstotek 

obolelih otrok predstavlja od 20 % do 30 %. Najpogostejše alergijske bolezni otrok so astma, 

alergijsko vnetje nosne sluznice in oči, koprivnica in atopijski dermatitis. Vzrok za porast 

alergij je onesnaženost okolja, ki pomembno vpliva na naše zdravje (povz. po Glavnik 2018). 

Slovenija ne zaostaja za ostalimi državami, delež obolelih otrok pri nas je že 30 % (Baloh 

2010). 

Drugi pomemben dejavnik oziroma trend, ki se pojavlja je, da so Slovenci vse bolj ekološko 

ozaveščeni, enak trend se sicer kaže tudi drugod po svetu. Pri odločitvi za nakup pa 

pomembno vlogo igra cena, ne glede na to, ali je izdelek ekološko pridelan, ekološkega izvora 

ali energetsko učinkovit. Za nakup ekoloških izdelkov se kupci odločajo predvsem na osnovi 

cene (Miković 2010). 

Tržno priložnost vidimo v tem, da na slovenskem trgu še ni igrače, ki bi bila v celoti narejena 

izključno iz naravnih materialov, vključno s polnilom. Ponudili jo bomo po dostopni ceni in 

po različnih prodajnih kanalih, tako da bo dostopna vsem tržnim segmentom. Zaradi svojih 

lastnosti in pralnosti bo primerna za otroke alergike, ki se bodo z njo brezskrbno igrali. Ker 

število otrok narašča, delež otrok z alergijami je vse večji, potrošniki pa so vse bolj ekološko 

ozaveščeni, vidimo potencial za naše podjetje in hipoalergeno igračo iz ekoloških materialov. 

Priložnost bomo dobro izkoristili in verjamemo, da nam bo to uspelo. 

4.3.4 Analiza panoge in konkurence 

Panoga temelji na proizvodnji otroških igrač in opreme. Pomembne so prodajne poti, po 

katerih se izdelki ponujajo. Zadnje čase je v porastu spletna prodaja, doseči pa želimo tudi 

ciljne kupce, ki ne kupujejo preko spleta. Panoga igrač in otroške opreme ima nekatere 

vstopne posebnosti in ovire. Podjetje, ki vstopa v to panogo, mora spoštovati določene 

predpise in pridobiti potrebne certifikate. Zakonodaja, ki ureja področje proizvodnje igrač, je 

zelo stroga. Zaradi tega je vstop na trg nekoliko otežen, vendar smo v podjetju pripravljeni na 

postopek preverjanja skladnosti igrače in s tem povezanih stroškov. 

Predpisi, ki urejajo področje varstva igrač (Zdravstveni inšpektorat RS 2018): 

 Uredba o varnosti igrač, Ur. l. RS, št. 34/2011, 

 Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti z Uredbo o 

varnosti igrač, Ur. l. RS, št. 34/2011, 
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 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi 

zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi 

Uredbe (EGS) št. 339/93, 

 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 

registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi 

Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES, 

 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 

kemikalij (REACH), 

 Zakon o splošni varnosti proizvodov, Ur. l. RS, št. 101/2003, 

 Sklep Komisije z dne 16. decembra 2009 o smernicah za upravljanje hitrega 

informacijskega sistema skupnosti (RAPEX) iz člena 12 in postopka obveščanja iz člena 

11 Direktive 2001/95/ES, 

 Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu, Ur. l. RS, št. 33/2005. 

Distribucija v panogi poteka na različne načine. Kupci lahko do igrač in opreme dostopajo na 

spletu (spletne strani, družabna omrežja, blogi), v veleprodajnih in maloprodajnih trgovinah, 

butičnih trgovinah, na tržnicah, sejmih ali neposredno pri manjših ustvarjalcih. Naše podjetje 

bo uporabljalo že utečene prodajne poti. Dobavitelji so v neposredni in posredni bližini, 

skladišča večjih distributerjev pa so v večjih mestih. Velik del dobaviteljev je v tujini, s 

katerimi podjetja poslujejo preko spleta. Podjetja kupujejo materiale za izdelavo in končne 

izdelke, kadar gre za trgovino s ponudbo igrač drugih in tujih proizvajalcev. 

Ugotovili smo, da panoga igrač raste. Vzrok za to je večanje števila otrok v zadnjih desetih 

letih in ugodne ekonomske razmere. Sklepamo lahko, da bo tako tudi v prihodnje. 

V panogi je veliko ponudnikov igrač, ki si med sabo konkurirajo predvsem s ceno, 

kakovostjo, pestrostjo in obširnostjo ponudbe, oglaševalskimi strategijami in z zgodbo. Naše 

ugotovitve kažejo, da so med manjšimi ponudniki igrač in opreme uspešnejši tisti, ki se tržijo 

z izvirno zgodbo. Naše podjetje bo konkuriralo z vrhunsko kakovostjo izdelave in izbranih 

materialov, prilagodljivostjo, skrbjo za stranke in z uporabo različnih prodajnih kanalov, tudi 

spletnih (aktiven blog, aktivnost na družabnih omrežjih ipd.). Ustvariti želimo izvirno zgodbo, 

ki bo povečala našo prepoznavnost. Konkurenčni bomo s ceno, saj bomo ponudili cenovno 

dostopnejši izdelek od konkurence. Ugotovili smo, da ponudniki na trgu v velikem obsegu 

prodajajo igrače tujih proizvajalcev velikih serij, večina pa jih je izdelanih na Kitajskem. 

Plišaste oziroma mehke igrače, primerne za otroke z alergijami, so delno izdelane iz naravnih 

materialov, polnjene pa so s poliestrskimi vlakni. Naša igrača bo ročno izdelana v Sloveniji in 

narejena iz ekoloških materialov (tudi polnilo), v celoti bo pralna v pralnem stroju in bo tako 

povsem primerna za alergike. 

Izmed vseh ponudnikov v panogi smo izbrali tri konkurente, ki so s svojimi izdelki usmerjeni 

na iste tržne segmente kot naše podjetje in zadovoljujejo enake potrebe ciljnih skupin kupcev. 
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Vsi trije konkurenti izdelujejo igrače, ki so varne in primerne za alergike. Ti trije so: Hajdi.si, 

Mehano igrače in Studio La. Hajdi.si je butična trgovina z igračami in opremo za otroke, ki se 

prodaja z odlično zgodbo. Trgovina je v fizični in spletni obliki. Imajo pestro in široko 

ponudbo igrač, opreme in dodatkov za otroke. Igrače so od znanih slovenskih in tujih 

proizvajalcev in priznanih znamk ter so višjega cenovnega razreda. Podjetje je aktivno na 

družabnih omrežjih, na katerih ima veliko sledilcev (Facebook 17.000 in Instagram 11.000). 

Pišejo svoj blog in sodelujejo s slovenskimi in tujimi blogerji ter znanimi osebnostmi. So 

imetnik Unicef nalepke, kar jim daje naziv varne točke. Podjetje deluje v tržni niši butičnih 

izdelkov za malčke (povz. po Hajdi.si 2018). Mehano igrače imajo že dolgoletno tradicijo, 

njihov primarni izdelek so lokomotive in vlaki. Med drugim ponujajo tudi plišaste igrače. 

Igrače so narejene v tujini in niso primerne za otroke mlajše od treh let. Igrače prodajajo v 

trgovinah, na svoji spletni strani in drugih spletnih trgovinah z igračami za otroke (povz. po 

Ceneje.si 2018). Studio La ponuja unikatne tekstilne izdelke in igrače za otroke, primerne za 

vse starosti. Lastnica podjetja sama ročno izdeluje igrače in so unikatne. Materiale nabavlja 

pri slovenskih proizvajalcih. Igrače prodaja v svoji spletni trgovini in na tržnicah ter sejmih. 

Za igrače trdi, da so pralne, tople, igrive, obstojnih barv, pisane, izvirne in vsem dostopne. 

Prodajajo se s privlačno zgodbo o začetku, ime La pa je sestavljeno iz začetnic njenih vnukov 

(povz. po Lukežič 2018). 

Konkurenca ima spletne trgovine, fizične butične trgovine, prodajajo tudi po različnih 

prodajnih kanalih. V svoji ponudbi imajo pestro izbiro igrač in dodatkov za otroke. Nekateri 

prodajajo izključno izdelke, ki jih izdelujejo sami, drugi prodajajo proizvode priznanih 

slovenskih in tujih proizvajalcev. Na trgu so prepoznavni in uveljavljeni. To dosegajo z 

aktivnostmi na družabnih omrežjih in spletu, dolgoletno tradicijo in z izvirnostjo ter 

unikatnim pristopom. Naše podjetje vstopa na trg kot novo, še ne prepoznavno in z novim 

izdelkom. Prepoznavnost in prodajo bomo povečevali z aktivnostjo na družabnih omrežjih in 

ponudbo kakovostnega izdelka po dostopni ceni. Igrače bomo izdelovali sami iz ekoloških 

materialov. Konkurenca je velika, vendar verjamemo, da lahko s pravim pristopom uspešno 

konkuriramo obstoječim ponudnikom in na trgu zavzamemo svoj tržni delež. 

4.4 Strategija in izvedba 

Naša strategija temelji na tem, da bodo kupci ob nakupu naših izdelkov zadovoljni tudi s 

celotnim paketom storitve in podpore ob nakupu. Zagotavljali bomo hitro odzivnost, možnost 

izbire barve in barvnih kombinacij, zanimivo ekološko embalažo in zahvalo ob vsakem 

nakupu. Želimo, da si nas bodo kupci zapomnili po naših kakovostnih izdelkih in odnosu. 

Ceno igrače smo določili v razmerju s kakovostjo in našimi stroški. Na osnovi izračunov smo 

se odločili, da izdelek ponudimo po ceni 17,90 EUR. Oglaševanje bo potekalo na spletu, 

preko spletne trgovine in z aktivnostjo na družabnih omrežjih. V sodelovanju s strateškimi 

partnerji bomo izvajali razne promocije.  Udeleževali se bomo sejmov (predvsem božičnih in 

novoletnih) in tako dodatno promovirali podjetje. Večjih stroškov, povezanih s trženjem, v 
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prvem letu poslovanja ne načrtujemo. Če bo potrebno, bomo najeli strokovnjaka s področja 

spletnega oglaševanja. Naš cilj je, da zaposleni v podjetju znanja s tega področja pridobimo z 

dodatnimi izobraževanji. 

4.4.1 Strategija in konkurenčna prednost 

Podjetje se bo osredotočalo na potrebe končnih uporabnikov – otrok z alergijami. Med drugim 

se bomo osredotočili tudi na kakovost materialov, ki morajo biti primerni za alergike. Ker pa 

otroci sami ne kupujejo igrač, bo naša ponudba prilagojena našim ciljnim kupcem, torej vsem, 

ki kupujejo igrače (starši, stari starši, sorodniki, prijatelji in znanci). Cena bo v primerjavi s 

konkurenco nekoliko nižja, vendar ne najnižja v tržni niši. Igrače bodo tako cenovno dostopne 

za vse tržne segmente, kakovost pa zaradi cene ne bo slabša. Cene konkurentov so višje 

predvsem zaradi uvoza. Sodelovali bomo z drugimi podjetji v panogi, s katerimi se želimo 

strateško povezati. Ta podjetja so naši dobavitelji in poslovni partnerji, ki bodo naše izdelke 

prodajali v svojih trgovinah. Za zagotavljanje najvišje kakovosti izdelkov smo pripravljeni 

vlagati v izobraževanje zaposlenih o trendih, predpisih, smernicah in tehnikah. 

Podjetje bo izdelovalo hipoalergeno igračo za otroke, ki imajo težave z alergijami. Velik 

poudarek bomo dali na odnos s strankami, omogočali jim bomo hitro odzivnost in dobavo 

naročenih izdelkov. Kupcem bomo ob naročilu ponudili možnost izbire barve in barvne 

kombinacije igrače. V tem vidimo našo pomembno konkurenčno prednost, saj konkurenca 

tega še ne ponuja. S stranko želimo vzpostaviti oseben odnos in ji dati vedeti, koliko nam 

pomeni njen čas in odločitev za nakup naših izdelkov. S tem želimo doseči, da bodo stranke 

postale zveste naši znamki in nas bodo priporočile svojim znancem. Izdelek bomo razvijali in 

izpopolnjevali, da bo kar se da prijazen do alergikov. Pomembno konkurenčno prednost 

vidimo tudi v tem, da bomo ponudili izdelek, ki je v celoti izdelan iz ekoloških, hipoalergenih 

materialov. Tako ne bo dražil kože, dihal in oči. Ponudili ga bomo v ekološki embalaži, ki bo 

praktična in privlačna za kupce.  

4.4.2 Ciljni trg izdelka, cena, promocija in distribucija 

Ciljni odjemalci našega izdelka so trije. Na osnovi ugotovitev tržne analize smo ugotovili, da 

se nakupne navade ciljnih odjemalcev razlikujejo. Zato smo se odločili, da prilagodimo 

oglaševanje izdelka in prodajne poti posameznim ciljnim skupinam kupcev. Prva ciljna 

skupina so družine z majhnimi otroki, ki imajo težave z alergijami. Ta skupina kupcev 

najpogosteje kupuje preko spleta. Povpraševanje po igračah je enakomerno vse leto, saj otroci 

potrebujejo in želijo igrače. Povpraševanje se zaradi praznikov poveča ob koncu leta, meseca 

decembra. Druga ciljna skupina so dedki in babice, ki igrače kupujejo redkeje kot družine. 

Igrače kupujejo ob rojstnih dnevih vnukov, posebnih priložnostih, praznikih ali za razvajanje 

vnukov. Igrače kupujejo v fizičnih trgovinah, spletnih nakupov so manj vešči. Tretja ciljna 
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skupina so sorodniki, prijatelji in znanci otrok. Igrače kupujejo redko, ob posebnih 

priložnostih, zato pričakujejo, da so igrače kakovostne in zanimive, ob nakupu pa niso 

pripravljeni potrošiti preveč denarja. 

Naše podjetje ponuja eno vrsto igrače v obliki ovce. Igrača je hipoalergena, na voljo pa bo, pri 

nespremenjeni ceni, v različnih barvah in barvnih kombinacijah. Ceno smo postavili na 

osnovi naših stroškov izdelave in porabljenih materialov. Pri postavljanju cene smo upoštevali 

cene podobnih izdelkov naših konkurentov. Konkurenca ima cenovno dražje in tudi cenejše 

izdelke od našega. Odločili smo se, da bomo za izdelek postavili srednjo ceno v primerjavi s 

cenami v panogi. Cena našega izdelka znaša 17,90 EUR. Vključuje vse stroške in našo maržo. 

Oglaševanje bomo izvajali v največji meri na družabnih omrežjih s pisanjem bloga in 

aktivnostmi na naših straneh na Facebooku in Instagramu. K sodelovanju bomo povabili 

znane blogerje. Na družabnih omrežjih bomo občasno izvajali nagradne igre, dneve posebnih 

popustov in s temi aktivnostmi povečali prepoznavnost in prodajo. Imeli bomo tudi svojo 

spletno stran s spletno trgovino. Izdelek bomo ponudili preko naših posrednikov v 

maloprodajnih trgovinah z unikatnimi izdelki, izdelanimi v Sloveniji in v trgovinah z izdelki 

za otroke. Predstavili se bomo s članki v revijah na temo starševstva in otrok. Načrtujemo 

udeležbo na sejmih in stojnicah po nakupovalnih centrih, s čimer želimo še dodatno povečati 

prepoznavnost podjetja in se približati kupcem. Večja vlaganja v oglaševanje preko drugih 

medijev niso načrtovana, zanašamo se na oglaševanje od ust do ust. V ta namen želimo 

ustvariti pozitivno sliko o našem podjetju in pri kupcih pustiti pozitiven vtis. 

Distribucija bo potekala na dva načina, neposredno med nami in kupcem ter posredno s 

posredniki. Pri neposredni distribuciji bo kupec na naši spletni strani kupil izdelek in ga plačal 

z bančno kartico, ponujena bo tudi možnost plačila po povzetju. Kupcu bo naročen izdelek 

poslan na željen naslov. Druga možnost nakupa bo nakup v fizični trgovini pri naših 

posrednikih. Naši posredniki bodo trgovine na drobno, ki bodo v svoji ponudbi ponujale tudi 

naše igrače. Kupec bo naš izdelek lahko kupil v eni izmed teh trgovin. Na ta način bomo 

povečali dostopnost igrače vsem našim ciljnim skupinam kupcev. 

4.4.3 Načrtovana prodaja in programi prodaje 

Podjetje bo prodajalo hipoalergeno igračo za otroke. Na začetku poslovanja pričakujemo 

nekoliko manjšo prodajo, ki se bo v naslednjih mesecih poslovanja večala. Rast prodaje bomo 

dosegli z raznimi prodajnimi aktivnostmi in oglaševanjem. Upad prodaje pričakujemo v času 

poletnih šolskih počitnic, povečanje pa v prednovoletnem času, v mesecu novembru in 

decembru. 

V podjetju bomo na dan izdelali približno 15 igrač, kar pomeni približno 300 igrač na mesec. 

V primeru, da bo povpraševanje večje, smo pripravljeni proizvesti večje količine. Z enakim 
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timom bi lahko izdelali od 400 do 500 igrač na mesec, pri čemer bi še zagotavljali enako 

kvaliteto. Za pokrivanje stroškov (material, delo, fiksni stroški) moramo mesečno prodati vsaj 

210 igrač. V prvih mesecih poslovanja predvidevamo manjšo prodajo zaradi manjše 

prepoznavnosti podjetja, saj vstopamo na trg z novim izdelkom in kot novo podjetje. Prodajo 

bomo v naslednjih mesecih poslovanja povečali z oglaševanjem in s prodajo preko naših 

posrednikov. Največjo prodajo v poslovnem letu pričakujemo v prednovoletnem času. 

Prodaja bo potekala po naslednjih prodajnih poteh. Največji poudarek bomo namenili prodaji 

preko naše spletne strani in družabnih omrežij, kjer bomo izvajali največji del oglaševanja. 

Igrače bomo prodajali tudi pri naših posrednikih v maloprodajnih trgovinah z igračami in 

opremo za otroke in v njihovih spletnih trgovinah. Naš cilj je, da začnemo s prodajo pri 

posrednikih v prvih šestih mesecih poslovanja. V prednovoletnem času se bomo posvetili 

prodaji na raznih sejmih in stojnicah v večjih nakupovalnih centrih. 

Za izvedbo vseh aktivnosti za uresničitev prodajnega načrta bo odgovorna direktorica 

podjetja. V prvi polovici prvega leta poslovanja bomo potrebne finance črpali iz lastnega 

vložka ob ustanovitvi podjetja. Po tem obdobju se bo podjetje financiralo iz ustvarjenih 

prihodkov od prodaje. 

4.4.4 Strateške povezave 

Podjetje se bo strateško povezovalo z dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji v naši 

okolici. Dobavitelji so podjetja, ki nas bodo zalagala z materiali, ki jih bomo potrebovali pri 

proizvodnji. Z dobavitelji želimo vzpostaviti dober odnos in dolgoročno sodelovanje, kar bo 

vplivalo na nižje cene materiala. Drugi poslovni partnerji bodo trgovci (fizične in spletne 

trgovine), ki se ukvarjajo z maloprodajo izdelkov za otroke ali prodajo unikatnih izdelkov 

izdelanih v Sloveniji. 

4.4.5 Terminski načrt 

Podjetje bomo registrirali decembra 2018. V prvem mesecu po registraciji podjetja bomo 

začeli z oglaševanjem. Izdelali bomo spletno stran s spletno trgovino (strošek 120 EUR), 

ustvarili stran na Facebooku in Instagramu ter pričeli s pisanjem bloga. Podjetje bo začelo 

poslovati januarja 2019. Takrat bomo zaposlili dve šivilji. Obe šivilji sta iz naše bližnje 

okolice, imata registrirano osebno dopolnilno delo in nista zaposleni. 

Finančna sredstva za zagon podjetja bomo črpali iz lastnega vložka ob ustanovitvi podjetja in 

nepovratnih sredstev, ki skupaj znašajo 10.000 EUR. Za opremo bomo potrebovali 1.200 

EUR, za začetni material pa približno 200 EUR. 
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Z izdelkom bi na trg vstopili v začetku februarja 2019. Ob otvoritvi naše spletne strani in 

trgovine bomo za vsa prednaročila v mesecu januarju ponudili brezplačno poštnino. Dobava 

prednaročil bo izvedena takoj, ko bo to mogoče (odvisno od naših proizvodnih zmožnosti na 

začetku poslovanja), najkasneje pa do 1. februarja 2019. V prvi polovici leta, do 30. junija 

2019, želimo izdelek ponuditi v maloprodajnih trgovinah naših poslovnih partnerjev. V 

prednovoletnem času, v mesecu novembru in decembru 2019, se bomo udeležili nekaterih 

sejmov in zakupili stojnico v nakupovalnem centru Europark Maribor ali v Mercator Centru 

Tabor v Mariboru. Stroški najema stojnice in udeležb na sejmih bodo znašali od 300 EUR do 

400 EUR. 

4.5 Management 

Podjetniška skupina bo sestavljena iz direktorice in dveh šivilj. Direktorica bo poleg vodenja 

poslov opravljala tudi funkcijo poslovodje, saj gre za majhno podjetje (s. p.). Na področju 

vodenja podjetja ima več let delovnih izkušenj, prav tako v šiviljski dejavnosti, marketingu in 

prodaji. Šivilji sta v tem poklicu že nekaj časa, ena ima že več kot deset let izkušenj, druga tri. 

Skupaj se bo skupina medsebojno dopolnjevala, si izmenjavala znanja in stremela k 

najboljšemu rezultatu in uspehu pri delu. 

4.5.1 Struktura podjetja 

Organizacijska struktura podjetja je preprosta, gre namreč za majhno podjetje. Odločili smo 

se za enostavno hierarhijo z direktorico na čelu in dvema šiviljama pod njo. Direktorica bo 

poleg svojih obveznosti opravljala še funkcijo poslovodje. Za zaposlitev poslovodje trenutno 

ne vidimo potrebe, saj je naše podjetje majhno in komaj začenja svojo poslovno pot. Ker je 

direktorica tudi nosilec dejavnosti – samostojni podjetnik, se nam to zdi smiselna odločitev.  

Direktorica bo odgovorna za: vodenje podjetja in poslovanje, trženje, nabavo, prodajo, 

plačevanje računov, vodenje financ. Njena naloga bo tudi skrb za zaposlene.  

Šivilja 1 bo zadolžena za red in urejenost delavnice, preverjanje kakovosti izdelave in končnih 

izdelkov in organizacijo dela v delavnici. O vsem bo poročala direktorici. Njena osnovna 

naloga pa bo proizvodnja (šivanje, izdelava) igrač. Šivilja ima mojstrski izpit iz te stroke in že 

več kot deset let delovnih izkušenj na tem področju, saj je vodila svojo šiviljsko delavnico. 

Šivilja 2 bo poleg izdelave igrač zadolžena še za pripravo materiala za obdelavo in 

skladiščenje, vodenje zalog izdelkov in materiala, pripravo naročil in pakiranje. Prav tako bo 

o vsem poročala direktorici. Njene tri letne delovne izkušnje so s področja izdelave igrač in 

oblačil za otroke. Izkušnje ima tudi s področja promocije in prodaje izdelkov na tržnicah in 

sejmih. 



 

40 

 

Slika 19: Struktura podjetja 

Celotna ekipa se bo dopolnjevala s svojimi znanji in izkušnjami, ki so za uspeh velikega 

pomena. V poslovne vode vstopamo z izkušeno delovno ekipo, vsak član pa bo doprinesel 

veščine, ki nam bodo pomagale uresničiti zastavljene cilje. 

Kadar bodo potrebe po izdelkih povečane, bo direktorica priskočila na pomoč pri proizvodnji 

igrač v šiviljski delavnici. V mesecu decembru, takrat ko pričakujemo največje 

povpraševanje, bomo za polovični delovni čas najeli študenta preko študentske napotnice. V 

prvih dveh letih poslovanja novih zaposlitev ne načrtujemo, v tretjem oziroma četrtem letu 

poslovanja pa bomo najverjetneje potrebovali vsaj še eno šiviljo. Če bo poslovanje kazalo 

uspešno rast in prodajo v prihodnjih letih, bomo zaposlili še poslovodjo. 

4.5.2 Managerska ekipa 

Managerska ekipa bo na začetku sestavljena iz direktorice, ki bo opravljala tudi funkcijo 

poslovodje. Njene delovne izkušnje so s področja vodenja podjetja, prodaje in marketinga. Z 

leti je pridobila veščine izdelave igrač, oblačil za otroke, torbic, dodatkov in nakita. Njena 

glavna naloga v podjetju je vodenje poslov, ostale naloge pa zajemajo skrb za stranke, iskanje 

kupcev in odjemalcev, skrb za zaposlene, nabavo, prodajo, trženje. Komunicirala bo z 

dobavitelji, kupci in z drugimi poslovnimi partnerji. Skrbela bo za promocijo podjetja na 

domačem in kasneje na tujem trgu. Kot lastnica podjetja bo vodila finance in računovodska 

dela. 

Vse slabosti in pomanjkljivosti, ki se bodo pokazale tekom poslovanja, bomo odpravili z 

najemom svetovalcev. To bo potrebno pri računovodskih zadevah in na začetku tudi v 

marketingu. Že zaradi samega obsega dela, ki ga bo opravljala direktorica, bomo na teh 

področjih potrebovali pomoč. Direktorica se bo udeleževala raznih izobraževanj iz področij, 

kjer ji primanjkuje znanja. V bodoče načrtujemo zaposlitev poslovodje, ki bo vodja delavnice. 

Odgovoren bo za šivilje, prevzem blaga, skladiščenje, vodenje zalog in odpravo naročil. 
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4.5.3 Načrt osebja 

V podjetju bomo začeli z manjšim številom zaposlenih. Poleg direktorice bosta zaposleni še 

dve šivilji, skupaj torej trije zaposleni. Direktorica bo zadolžena za obe šivilji. Potrebe po 

večjih količinah izdelkov bomo zadovoljevali z najemom študentov. Povečanje povpraševanja 

pričakujemo zaradi nakupovanja daril ob koncu leta, v mesecu decembru. Takrat bomo za štiri 

ure na dan najeli študenta z urno postavko 5 EUR bruto na uro. V kolikor kljub temu ne bomo 

zmogli zadovoljiti potreb po igračah, bomo za pomoč najeli šiviljo v naši bližini, ki ima svojo 

delavnico in opravlja osebno dopolnilno delo. 

Nagrajevanje in motivacija se nam zdita pomembna za zadovoljstvo zaposlenih. Ker želimo, 

da so naši zaposleni zadovoljni, jim želimo omogočiti čim boljše delovne pogoje in delovno 

okolje. Poleg tega pa se bomo posluževali različnih dejavnosti za dodatno motivacijo. Za to 

bo zadolžena direktorica. Nagrajevanje bo materialno v obliki izletov, kosil za dve osebi in 

udeležbe na šiviljski delavnici. Kriteriji za to bodo uspešnost in natančnost pri delu, urejenost 

pri delu, odnos do ostalih ipd. Da bodo naši zaposleni motivirani, bomo organizirali krajše 

skupne izlete, piknike, obiske sejmov na temo igrač, ustvarjanja in šiviljstva. Enkrat letno 

bomo izvedli skupinski enodnevni izlet. Vse te dejavnosti bodo nagrada za uspešno delo, 

prodajo in rast, katere ključni dejavniki bodo naši zaposleni. Na ta način želimo v timu 

ustvariti sproščeno in prijetno vzdušje, saj naše podjetje stoji na uspešnem timu. Ko bo 

poslovanje našega podjetja uspešno in utečeno, bomo ponudili kot stimulacijo tudi denarne 

nagrade. 

Stroški osebja bodo za podjetje znašali 2.661,75 EUR na mesec, vključno z enim študentom v 

mesecu decembru pa 3.061,75 EUR. V prvem letu poslovanja bodo plače zaposlenih šivilj 

minimalne, to je 842,79 EUR bruto na mesec, plača direktorice pa 976,17 EUR bruto na 

mesec (minimalno za s. p.). Plačilo študenta bo za polovični delovni čas na mesec znašalo 400 

EUR bruto. V drugem letu poslovanja bomo plače vseh zaposlenih zvišali za predhodno 

določen znesek, na osnovi uspešnosti v preteklem letu in pričakovano prodajo v prihodnjem 

letu. V drugem ali tretjem letu poslovanja načrtujemo zaposlitev poslovodje. Stroški 

zaposlenih se bodo takrat povečali, saj bodo v podjetju zaposlene štiri osebe. 

4.6 Finančni načrt 

V finančnem načrtu bomo predstavili poslovanje podjetja v njegovih prvih treh letih 

poslovanja. Podjetje bo s poslovanjem začelo 1. januarja 2019. Opredelili bomo predpostavke 

in predstavili, kaj prikazujejo finančni in poslovni kazalci. Izdelali bomo izkaz uspeha in 

denarnega toka ter analizirali tveganje. 
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4.6.1 Predpostavke 

Podjetje bomo ustanovili z lastnim vložkom v višini 5.000 EUR in pridobljeno subvencijo 

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višini 5.000 EUR. Skupni začetni kapital 

podjetja bo znašal 10.000 EUR. Poslovanje podjetja bomo financirali iz ustanovitvenega 

kapitala (lastni vložek in nepovratna sredstva). Potrebe po drugih načinih financiranja ali 

zadolževanja ne vidimo. Dobavljeno blago bomo dobaviteljem plačevali v roku 30 dni od 

dobave materiala. Ker želimo z dobavitelji vzpostaviti čim boljši odnos, se bomo trudili 

račune poravnati še pred dogovorjenim rokom. Kupci nam bodo naročene izdelke plačali 

takoj (spletna stran, sejmi, stojnice) ali po povzetju (dostava po pošti). Na zalogi bomo imeli 

dovolj materiala in končnih izdelkov za dva do tri tedne naprej. Ker je v našem podjetju 

število zaposlenih majhno, bomo z zalogami pokrivali morebitne odsotnosti zaposlenih zaradi 

dopusta ali bolniške odsotnosti. Zaloge bodo namenjene tudi zadovoljevanju nepredvidenega 

povečanja povpraševanja. Naša sredstva se bodo amortizirala v petih letih po 20 % stopnji 

amortizacije. 

4.6.2 Kazalci, izkaz uspeha in izkaz denarnega toka 

Poslovni in finančni kazalci prikazujejo, da bo imelo podjetje v prvih treh letih poslovanja 

dobiček. Podjetje bo dobiček ustvarilo že v prvem letu poslovanja in ga bo vsako leto 

povečevalo. Gospodarnost podjetja se povečuje, razlika med prihodki in odhodki se iz leta v 

leto veča. V prvih treh letih bo podjetje likvidno, imelo bo dovolj denarja za plačilo stroškov. 

Na osnovi izračuna praga pokritja stalnih stroškov poslovanja smo ugotovili naslednje. V 

prvem letu poslovanja mora podjetje izvesti realizacijo v obsegu 77 %, da bo pokrilo stalne 

stroške poslovanja. V prihodnjih dveh letih mora biti realizacija izvedena v 74 % za 

posamezno leto. Kazalce smo predstavili v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Finančni in poslovni kazalci 

Kazalec Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Prihodki 60.502,00 66.552,20 69.881,60 

Odhodki 46.227,00 49.107,30 51.448,32 

Dobiček pred 

obrestmi, davki in 

amortizacijo 

14.055,00 17.444,90 18.433,28 

Dobiček iz 

poslovanja pred 

obrestmi in davki 

13.893,00 17.282,90 18.271,28 

Dobiček pred 

obdavčenjem 

13.245,00 17.444,90 18.433,28 

Dobičkonosnost 

prihodkov 

0,22 0,26 0,26 

Gospodarnost 

poslovanja 

1,31 1,36 1,36 

Število zaposlenih 4 4 4 

Denarna vrednost na 

zaposlenca 

15.785,51 13.319,74 13.986,08 

Denarne vrednosti so izražene v EUR. 

Izkaz uspeha prikazuje naše prihodke iz poslovanja in poslovne odhodke ter dobiček v prvih 

treh letih poslovanja. Podjetje bo celotno obdobje poslovalo z dobičkom, izguba bo le v 

prvem mesecu poslovanja (januar 2019) v znesku 576 EUR. To se bo zgodilo zaradi zagona 

poslovanja, ki vključuje nakup opreme in začetno oglaševanje podjetja. Vsako leto se bo 

povečala prodaja (v drugem letu za 10 % in v tretjem za 5 %), sorazmerno s tem pa se bodo 

povečali odhodki (stroški prodanih proizvodov). Število zaposlenih se v prvih treh letih ne bo 

spreminjalo, zaposleni bodo direktorica, dve šivilji in študent v mesecu decembru. Izkaz 

uspeha smo predstavili v preglednici 2.  

Izkaz denarnega toka prikazuje prejemke in izdatke podjetja v prvih treh letih poslovanja. Za 

podjetje je pomembno, da bo likvidno in sposobno plačevati stroške poslovanja. V podjetju 

bomo zato vedno imeli rezervna denarna sredstva (del zaslužka), da bomo lahko v obdobju 

upada prodaje krili stroške. Denarni tok smo predstavili v preglednici 3, ki ponazarja izkaz 

denarnega toka. 
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Preglednica 2: Izkaz uspeha 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Poslovni prihodki    

Prihodki od prodaje 60.502 66.552 69.882 

Poslovni odhodki    

Stroški prodanih 

proizvodov 

11.830 13.273 13.937 

Stroški dela 32.341 33.938 35.615 

Drugi stroški 

poslovanja 

2.056 1.896 1.896 

Drugi stroški 

osnovnih sredstev 

220 0 0 

Amortizacija 162 162 162 

Dobiček 13.893 17.283 18.271 

Denarne vrednosti so izražene v EUR. 

Preglednica 3: Izkaz denarnega toka 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Prejemki    

Prihodki od prodaje 60.502 66.552 69.882 

Lastna in druga 

nepovratna sredstva 

10.000 0 0 

Izdatki    

Stroški prodanih 

proizvodov 

11.830 13.273 13.937 

Stroški dela 29.279 33.938 35.615 

Drugi stroški 

poslovanja 

2.056 1.896 1.896 

Nakup osnovnih 

sredstev 

1.030 0 0 

Stanje denarnih 

sredstev 

   

Začetno stanje 0 26.307 43.752 

Neto denarni tok 26.307 17.445 18.433 

Končno stanje 26.307 43.752 62.185 

Denarne vrednosti so izražene v EUR. 
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4.6.3 Analiza tveganja 

Največje tveganje za nas predstavlja sprememba zakonodaje. Evropska Unija je vedno bolj 

stroga na področju varnosti in ustreznosti igrač. Standardi, ki jih morajo dosegati igrače, pa so 

vse višji. Vsaka sprememba zakonodaje na tem področju za podjetje predstavlja dodatne 

stroške. Ob spremembi mora po en vzorec vsake igrače (če imamo več vrst ali oblik igrač) na 

analizo in preverjanje skladnosti s predpisi, standardi in uredbami. 

Tveganje za nas predstavljajo tudi novi ali obstoječi konkurenti s cenejšimi substituti, s 

serijsko proizvodnjo in posledično nižjimi stroški izdelave. Naše podjetje bo proizvajalo 

igrače v manjšem obsegu, na obrtni način. Zaradi manjše proizvodnje in ročne izdelave bomo 

lahko zagotavljali najvišjo kakovost svojih izdelkov. V primeru pojava cenejših substitutov se 

bomo pri oglaševanju osredotočali na našo dodano vrednost in izvajali poprodajne aktivnosti. 

Če bo potrebno, bomo poleg obstoječega izdelka ponudili še cenejši izdelek. Ta bo enake 

oblike, videza, kakovosti in s podobnimi lastnostmi. Razlika med našim obstoječim izdelkom 

in možnim novim bo v polnilu, ki bo pri novem (cenejšem) iz 100 % poliestrskih vlaken. 

Poliester je bistveno cenejši od ekoloških bambusovih vlaken, zagotavlja pa zadovoljive 

lastnosti. Poliester za polnilo uporabljajo tudi naši konkurenti. Z zamenjavo materiala polnila 

bi znižali stroške materiala (cenejša izdelava). 
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5 SKLEP 

V nalogi smo izdelali poslovni načrt za novo podjetje in na osnovi načrta preverili poslovno 

idejo. Ugotovili smo, da je izdelava načrta pomembna za predvidevanje poslovanja in 

najboljši način za preveritev poslovne ideje. Opozori nas na morebitne težave, s katerimi se 

bomo morda pri poslovanju soočali. Težave lahko na ta način predvidimo in jih odpravimo. 

Pri preverjanju poslovne ideje o hipoalergeni igrači smo ugotovili, da je izvedljiva, podjetje 

pa ima potencial za uspeh in rast. Večji izziv za podjetje bo predstavljal vstop na trg, saj je 

zakonodaja v panogi zelo stroga. 

Rezultati tržne raziskave kažejo, da povpraševanje po hipoalergenih igračah obstaja. Ponudba 

teh igrač na trgu ni velika. Ugotovili smo, da bi kupce zanimal nakup takšne igrače, vendar jih 

večina ne ve, kje bi takšne igrače lahko kupili. Tisti, ki že kupujejo hipoalergene igrače, imajo 

pogosto težave pri iskanju ustrezne igrače. Redko jih najdejo v trgovini z igračami in opremo 

za otroke, večinoma kupujejo na spletu, kjer je večja ponudba. Iskanje ustrezne igrače lahko 

hitro postane velik izziv. Večini se igrače, ki so trenutno na trgu, zdijo predrage. Naše 

podjetje želi igračo narediti dostopno vsem našim ciljnim skupinam kupcev, po njim 

najbližjih prodajnih kanalih. 

V panogi igrač in opreme za otroke je veliko ponudnikov in proizvajalcev, tako v Sloveniji 

kot v tujini. V tržni niši igrač, primernih za alergike, so večinoma srednja in manjša podjetja, 

ki bodisi proizvajajo igrače bodisi jih prodajajo oziroma oboje. Naši največji konkurenti so 

butične trgovine z igračami in opremo za otroke, spletne trgovine s podobno ponudbo in 

manjši ustvarjalci z majhnimi serijami igrač. 

Podjetje bo zaposlovalo tri osebe, direktorico in dve šivilji. V času povečanega povpraševanja 

bo podjetje najelo študenta. Povečanje pričakujemo v prednovoletnem času. Na osnovi 

pripravljenega poslovnega načrta in izračunov smo ugotovili, da bo podjetje že v svojem 

prvem letu poslovanja ustvarilo dobiček. V vseh prvih treh letih poslovanja bo podjetje 

poslovalo z dobičkom, ki bo vsako leto večji. 

Predvidevamo, da bo povpraševaje po hipoalergenih igračah raslo. Razloga sta dva. Število 

otrok z alergijami narašča, v Sloveniji je že 30 % otrok alergikov. Drugi razlog je ta, da so 

Slovenci vedno bolj ekološko ozaveščeni. Največ otrok ima težave s kožo. Naša igrača zaradi 

izbranih materialov ne draži kože in je zato zanje še posebej primerna. Primerna je tudi za 

vse, ki imajo težave z dihali, s pršicami in s prahom. Pralna je v pralnem stroju, s tem pa 

preprečimo kopičenje prahu, bakterij in plesni. Priložnost vidimo predvsem v tem, da na trgu 

ni veliko igrač, ki so v celoti izdelane iz ekoloških materialov kot naša igrača. V podjetju 

ciljamo na kupce, ki imajo otroke z alergijami (jim kupujejo igrače) in tiste, ki so ekološko 

ozaveščeni. Naše podjetje se bo osredotočalo na razvoj novih izdelkov in kupcem ter 

uporabnikom (otrokom) ponujalo igrače različnih oblik. 
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Rezultati testiranja igrače v vrtcu so pokazali, da otroci uporabljajo mehke, plišaste igrače, 

večina otrok pa z njimi spi. Enako so pokazali tudi rezultati ankete. Igrača je otrokom všeč in 

se jim zdi zanimiva. Podali so želje o njeni barvi, kar je za nas pomemben podatek, saj so 

otroci naši končni uporabniki. Na osnovi ugotovljenega, bomo igračo prilagodili njihovim 

željam in potrebam. Oblika ovce in ženski spol se jim zdita primerna. Ime Nala jim ustreza, 

otroci si ga hitro zapomnijo in ga lahko brez težav izgovorijo. Najpomembnejša ugotovitev je, 

da bi otroci našo igračo izbrali za spanje, ker je mehka in puhasta. Z izbiro materiala smo torej 

na pravi poti. Ugotovili smo, da je otrokom to zelo pomembno, saj s takšno igračo lažje 

zaspijo. Po mnenju vzgojiteljice je igrača primerna za otroke vseh starosti, tako najmlajše kot 

tiste, ki jeseni odhajajo v šolo. Otroke smo torej prepričali, prepričati moramo samo še starše 

in ostale ciljne kupce. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Intervju 

Priloga 3 Fotografija skupine v vrtcu in slika igrač iz nogavic v obliki ovce





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Spol: 

 

 Moški      Ženski 

 

2. V katero starostno skupino spadate? 

 

 18 - 25 let    26 - 35 let    36 - 45 let    46 - 55 let    56 - 65 let    Nad 65 let 

 

3. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

 

 Osnovna šola    Poklicna šola    Srednja šola    Višja strokovna šola 

 Visoka šola    Magistrska stopnja    Doktorat 

 

4. Skupni mesečni dohodek v vašem gospodinjstvu: 

 

 do 1000€    1001 - 1500€    1501 - 2000€    2001 - 3000€    Nad 3000€ 

 

5. Ali imate oziroma poznate otroke stare do 5 let, katerim kupujete igrače? 

 

 Da      Ne 

 

6. Če ste odgovorili z Da, kaj ste v razmerju s tem otrokom/ki? 

 

 Starš    Dedek/babica    Znanec, prijatelj staršev    Drugo: _____________________ 

 

7. Ali ima kateri od otrok, ki jih poznate težave z alergijami? 

 

 Da      Ne      Ne vem 

 

8. Če ste odgovorili z Da, kakšne težave so to? Na kaj je otrok alergičen? Možnih je več 

odgovorov. 

 

 Z dihali    S kožo    Pršica    Cvetni prah    Hrana    Astma 

 Živalske dlake    Drugo: ________________________ 

 

 



Priloga 1 

56 

9. Ali poznate igrače, ki so primerne tudi za otroke z alergijami? Možnih je več 

odgovorov. 

 

 Poznam      Uporabljam      Kupujem      Ne poznam  

 

Če ste odgovorili z Poznam, od kod poznate? 

Odgovor: ___________________________________________________________________ 

 

Če ste odgovorili z Kupujem, kje kupujete takšne igrače? Možnih je več odgovorov. 

Odgovor: ___________________________________________________________________ 

 

10. Ali bi želeli, da se otrok igra z igračo, ki ne škoduje njegovemu zdravju, ne draži 

kože, dihal in oči? 

 

 Da      Ne      Ne vem 

 

11. Koliko vam je naslednje pomembno pri izbiri igrače? 

 Zelo pomembno    Ni pomembno 

Kakovost materiala      

Kakovost izdelave      

Varnost uporabe      

Pralnost      

Odziv otroka      

Drugo: _________________________      

 

12. Ali vaši otroci, vnuki, otroci prijateljev uporabljajo plišaste igrače? 

 

 Da      Ne      Ne vem 

 

13. Ali kateri izmed otrok, ki jih poznate spi z igračo ali je spal, ko je bil še majhen? 

 

 Da      Ne      Ne vem 

 

Če ste odgovorili z da, kakšna je/je bila ta igrača? 

 

Odgovor: ___________________________________________________________________ 
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14. Kakšna je po vaših dosedanjih izkušnjah ponudba hipoalergenih igrač za otroke na 

trgu? 

 

 Velika    Obstajajo    Težko jih je najti    Jih ni na trgu 

 Drugo: _______________________ 

15. Naša igrača je v obliki prikupne ovčke, primerna je tako za deklice kot dečke. Je 

hipoalergena, kar pomeni, da je prijazna do otrok z alergijami in raznimi težavami s 

kožo in dihali. Izdelana je iz naravnih materialov in v celoti pralna v pralnem stroju - ni 

prahu in pršic. Ali se vam zdi takšna igrača primerna za malčke?  

 

 Zelo primerna Primerna Srednje Manj primerna Neprimerna 

      

16. Ali bi vas nakup takšne igrače zanimal? 

 

 Zelo      Še kar      Sploh ne 

17. Bi takšno igračo priporočili prijatelju? 

 

 Da      Ne      Mogoče





Priloga 2 

 

INTERVJU 

 

1. Prva reakcija otrok in njihovi odzivi. 

 

2. Kaj menijo otroci o barvi, vrsti živali in imenu? Jim je bila zanimiva? So opazili še kaj 

drugega? 

 

3. Ali bi otroci radi spali s takšno igračo, bi jo imeli doma? 

 

4. Kateri starostni skupini otrok v vrtcu je bila igrača najbolj zanimiva? Za otroke katere 

starosti je po vašem mnenju ta igrača najbolj primerna? 

 

5. Koliko je pomembno, da je igrača iz naravnih hipoalergenih materialov, ki ne povzročajo 

draženja dihal in kože in je v celoti pralna v pralnem stroju? 

 

6. Ali imate v vrtcu otroke z alergijami ali težavami s kožo, dihali? 

 

7. Na podlagi česa in po katerih standardih izbirate igrače v vašem vrtcu? 

 

8. Ali vidite priložnost oziroma možnost v prihodnosti, da bi v vrtcu imeli takšno igračo?
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Slika 20: Testiranje igrače v vrtcu Laporje, skupina Zvezdice 

 

 

Slika 21: Igrače iz nogavic v obliki ovce 

Vir: Craft Passion 2015 


