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POVZETEK 

Zaključna naloga preučuje možnosti za ustanovitev novega podjetja v Ljubljani, ki se ukvarja 

s trajno poslikavo telesa. Teoretični del naloge opredeli osnovno teoretično ozadje pojmov 

podjetnik in podjetništvo ter poda kratko zgodovino kulture tetoviranja. V empiričnem delu 

pa predstavi poslovni načrt podjetja. Naloga opredeljuje cilje, vizijo in načrt ustanovitve 

podjetja. S SPIN analizo je opravljana analiza konkurence. Izvedena tržna analiza določi 

ciljne segmente, trženjske strategije ter osvetli pričakovanja in želje bodočih strank. Na 

podlagi le-te je definiran profil osebe, katera se najpogosteje poslužuje tovrstnih storitev. V 

zadnjem delu naloge je zajet načrt osebja in finančni načrt podjetja. 

Ključne besede: podjetnik, podjetništvo, tetoviranje, poslovni načrt, tržna analiza 

SUMMARY 

This thesis studies the possibilities for the foundation of a new company in Ljubljana that 

engages in permanent body painting. Its theoretical part determines the fundamental concepts 

of a businessman and an enterprise and furthermore shortly summarizes the history of the 

culture of tattooing. The empirical part introduces the business plan for a tattoo company. The 

thesis then determines the company's goals and visions and outlines the procedure for the its 

establishment. The additional SWOT analysis examines the competition. The completed 

analysis of the market determines the company's target segments and marketing strategies, as 

well as delineates the expectations and desires of the future costumers. On the basis of such 

analysis, the profile of the most frequent customer is extracted. The final part of this thesis 

includes the personnel scheme and the financial plan for the company. 

Key words: entrepreneur, enterprise, tattooing, business plan, market analysis 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Zaključna projektna naloga raziskuje možnosti za ustanovitev storitvenega podjetja s sedežem 

v Ljubljani, ki se ukvarja z dejavnostjo poslikave telesa. Poslovni načrt bo pozneje uporabljen 

kot osnova za uresničitev poslovne ideje. S poslovnim načrtom, strokovno literaturo in 

drugimi viri smo poskušali dokazati upravičenost ustanovitve takega podjetja. 

Antončič idr. (2002) definirajo poslovni načrt kot pisni dokument, ki ga podjetnik sam ali 

podjetniška skupina pripravi in opisuje vse notranje in zunanje elemente, ki so pomembni za 

začetek poslovanja. Tukaj gre pogosto za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, 

proizvodnjo in kadre. Opredelijo se kratkoročni in dolgoročni načrti za prva tri leta poslovanja 

podjetja. V poslovnem načrtu dobimo odgovore na vprašanja, kot so: kje sem zdaj, kam grem 

in kako bom tja prišel. 

Poslovni načrt je osnova za podjetniško delovanje. Če želimo uspešno izpeljati svojo 

podjetniško idejo, moramo poslovni načrt izpeljati v praksi.  

V Sloveniji se je podjetništvo uveljavilo predvsem po osamosvojitvi (po letu 1990). Takrat se 

je povečana konkurenca, ki je povzročila težave velikim in stroškovno dragim podjetjem. Ta 

podjetja zaradi svoje okornosti niso bila prilagojena povpraševanju. Odgovor na takratno 

stanje je bilo hitro ustanavljanje novih malih podjetij, ki so pripomogla k stabilizaciji 

takratnih gospodarskih razmer in zaposlila velik delež brezposelnih. To dokazuje pozitiven 

vpliv malih podjetij na Slovenski gospodarski razvoj (Ruzzier idr. 2008). Za ustanovitev 

podjetja pa potrebujemo podjetnika, ki bo vizijo izpeljal. 

Žižek (2000) pravi, da je podjetnik oseba, ki vidi tisto, kar so drugi spregledali, in tam ukrepa, 

medtem ko se drugi obotavljajo. Podjetnik razvija nove ideje, ki jih skuša tudi uresničiti. 

Kljub tveganju je trdo prepričan v uresničitev svoje podjetniške ideje in zato vanjo vloži svoj 

čas, denar, delo in ugled.  

Če želimo ustanoviti podjetje, ki se bo ukvarjalo s poslikavo telesa, moramo razumeti, zakaj 

in kako bi bilo takšno podjetje uspešno. Danes ima poslikava telesa večinoma estetski pomen. 

Največkrat želijo ljudje na ta način izboljšati svoj videz. S tem pa so tetovaže postale 

umetnost. Kultura tetoviranja danes nima več negativnega predznaka. Tabuje so s svojimi 

poslikanimi telesi ovrgli znani glasbeniki, filmske zvezde in športniki. Pred leti je zaradi 

vpliva popularne kulture trend tetoviranja prodrl tudi k nam, letos pa je pri nas potekala prva 

tattoo konvencija na celjskem sejmišču. 

Ljudje se tetovirajo iz različnih razlogov. Nekateri bi radi ugajali prijateljem, drugi želijo tako 

čutiti pripadnost določeni družbi ali verski organizaciji. Spet nekateri želijo na ta način izraziti 
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svojo individualnost, uporništvo in neodvisnost svojega duha. Za nekatere tetovaža pomeni 

svobodo do svobodnega izražanja (Wikipedija 2011a). 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen naloge je preučiti možnosti priprave poslovnega načrta za podjetje, ki bi se ukvarjalo s 

storitvijo tetoviranja. Ob pripravi poslovnega načrta smo ugotovili, da je naša ideja izvedljiva, 

prepoznali ciljne stranke podjetja, opredelili stroške in naložbe, spoznali, kako dosegati 

odličnost storitev, in pripravljenost na možni neuspeh.  

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

zunanje in notranje elemente, vpletene v začetek novega posla.« (Antončič idr. 2002, 186) 

Cilj poslovnega načrta je preučevanje tržnih priložnosti za ustanovitev podjetja, ki se ukvarja 

s tetoviranjem. 

Cilji teoretičnega dela naloge so:  

– definirati pojme podjetnik, podjetje in podjetništvo, 

– preučiti podjetništvo v Sloveniji in tujini, 

– definirati pojem poslovni načrt, 

– opisati zgodovino kulture poslikave telesa. 

Cilji empiričnega dela naloge so:  

– preučiti konkurenco, 

– ugotoviti, ali obstaja možnost za uresničitev poslovne ideje na podlagi poslovnega načrta, 

– analizirati možnosti za uspeh takega podjetja. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Pri pisanju teoretičnega dela naloge smo uporabili že obstoječe sekundarne podatke, ki smo 

jih našli v strokovnih člankih, v knjižnicah, vladnih agencijah, na svetovnem spletu, univerzah 

in kot najpomembnejše informacije o konkurenci. 

V empiričnem delu smo izdelali poslovni načrt. Ta vsebuje tržno raziskavo in SPIN analizo. 

V sklopu tržne raziskave smo opravili ankete. S to raziskavo smo poskušali odgovoriti na 

vprašanje, kakšne so možnosti za ustanovitev in uspeh podjetja, ki se ukvarja s poslikavo 

telesa. Med prebivalci ljubljanske regije smo skušali ugotoviti, koliko jim je kultura 

tetoviranja poznana in ali se z njo poistovetijo, ali uporabljajo storitve tattoo studiov in kako 

pogosto se za njih odločajo. Anketiranje smo izvedli preko spleta. V anketi je sodelovalo 100 

anketirancev. Ciljna skupina tržne analize so ženske in moški od 15. do 50. leta starosti.  
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S SPIN analizo smo analizirali vse štiri poglede na obravnavano podjetje. Rezultati so nam 

služili kot izhodišče za izboljšanja v dejavnosti. Poskušali smo odpraviti slabosti in 

nevarnosti, ki smo jih zasledili pri konkurenci, in se osredotočili na prednosti in uporabili 

izzive v svojo korist. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Naleteli smo na večje ovire pri pridobivanju podatkov. O temi ni bilo pri nas napisanega 

veliko. Največ informacij smo pridobili iz tujih strokovnih člankov in iz prve roke od že 

priznanih slovenskih tattoo mojstrov. Brez težav pa smo dobili informacije od večjega števila 

anketirancev.  

Omejili smo se na ljubljansko regijo. Področje je primerno, saj je Ljubljana eno najbolj 

kulturno, socialno, versko, etnično pestrih območij v Sloveniji. Je tudi univerzitetno središče 

države in mladi so zaradi vpliva pop kulture in velike izpostavljenosti medijem nad kulturo 

poslikave telesa najbolj zagreti. Zaradi velike pestrosti prebivalcev je tako ljubljanska regija 

veliko bolj odprta do posameznikov, ki svojo individualnost izražajo s tetovažami.  

Naša ciljna skupina so tako prebivalci ljubljanske regije, tako moški kot ženske med 15. in 50. 

letom starosti. Vključili bomo pripadnike različnih socialnih skupin, saj bomo ugotovili, da je 

povpraševanje po storitvi največkrat odvisno od življenjskega stila posameznika in redkeje od 

njihovega osebnega dohodka. V tej skupini lahko najdemo tako študente kot uradnike, 

poslovneže, pripadnike različnih subkultur in celo verskih skupnosti. Zaradi velike 

razširjenosti kulture med različnimi skupinami se nismo omejili le na določeno skupino. 
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2 PODJETNIŠTVO 

2.1 Pojem podjetništvo 

V strokovni literaturi naletimo na različne definicije podjetništva. Mnenja različnih avtorjev 

se med seboj razlikujejo. Tako lahko zasledimo definicijo, ki jo je Ronstadt (1984) 

izoblikoval v osemdesetih (v Antončič idr. 2002, 29–30):  

Podjetništvo je dinamičen proces ustvarjanja bogastva, ki se povečuje. Bogastvo ustvarjajo 

posamezniki, ki prevzemajo velika tveganja glede lastniškega kapitala, časa in/ali obveznosti, 

glede kariere ali dajo vrednost izdelku oziroma storitvi. Izdelek ali storitev morda nista nova ali 

edinstvena, toda podjetnik mora na neki način prinesti vrednost s prejemanjem in najdbo 

potrebnih veščin in virov. 

Podjetništvo je eden najpomembnejših dejavnikov gospodarskega razvoja. V podjetniškem 

procesu podjetniki odkrivajo ter uresničujejo poslovne priložnosti. Gledano z ekonomskega 

vidika je podjetništvo proces ustvarjanja vrednosti med porabljenimi in prodanimi sredstvi 

oziroma storitvami. Na uspešnost podjetnika vplivajo njegove lastnosti. Vahčič (1995 v 

Kampuš Trop 2003, 19) poudarja, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na število 

uspešnih podjetnikov v neki državi, okolje. Zato imajo razvitejše države razvitejše 

podjetništvo in tako višjo stopnjo gospodarske rasti, meni Vahčič. 

Podjetništvo je proces, ki obsega vse dejavnosti posameznika od prepoznave tržne potrebe do 

ustvarjanja nove vrednosti (Glas 2001). Temu procesu pravimo podjetniški odločitveni 

proces. To je proces, v katerem nastane novo podjetje. »Podjetniški odločitveni proces – 

odločitev postati podjetnik in opustiti sedanje aktivnosti.« (Ruzzier idr. 2008, 33) 

V nadaljevanju bomo ta proces tudi natančneje opisali. 

2.2 Kratka zgodovina podjetništva 

Da bi razumeli današnje podjetnike in celotno podjetniško razmišljanje in delovanje, moramo 

poznati njegove začetke. 

Eden prvih primerov zgodnje opredelitve podjetnika kot posrednika je podal Marco Polo, ki je 

poskušal vzpostaviti trgovske poti z Daljnim vzhodom. Marco Polo je podpisal pogodbo s 

predhodnikom današnjih tveganih kapitalistov za prodajo svojega blaga. Ko je trgovec 

avanturist prodal blago, je s kapitalistom delil svoj dobiček. Ta je dobil večino (do 75 

odstotkov), čeprav je bil trgovec tisti, ki je na sebi nosil vsa fizična in čustvena tveganja. V 

srednjem veku se je pojem podjetnik uporabljal za ljudi, ki so vodili velike proizvodne 

projekte. Ta ni prevzemal nobenega tveganja. Vodil je projekte s sredstvi, ki mu jih je 

zagotovila državna vlada.  
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V 17. stoletju so začeli podjetništvo povezovati s tveganjem. Podjetnik je s pogodbo prevzel 

odgovornost za dobiček ali izgubo, saj je bila pogodbena cena določena.  

V 18. stoletju so podjetnika razlikovali od ponudnika kapitala. Eden od razlogov je bil pojav 

industrializacije po vsem svetu. Mnogo invencij je nastalo kot odziv na spremembe v svetu, 

na primer invencije Thomasa Edisona. Profesionalni manager denarja je tvegani kapitalist, saj 

tvegano nalaga lastniški kapital za doseganje dobička naložb.  

V 19. in 20. stoletju je podjetnik organiziral in vodil podjetje za doseganje lastnega dobička. 

Sredi 20. stoletja se je pojavil pojem podjetnik inovator. Koncept inovacij in novosti je bil 

sestavni del podjetništva. Inovacije, predstavitev nečesa novega, so vsekakor ena najtežjih 

nalog podjetnika (Antončič idr. 2002). 

2.3 Podjetništvo v Sloveniji 

Slovenija je postala samostojna država leta 1991. Od takrat jo obravnavamo kot samostojen 

gospodarski in politični sistem. Se je pa razvoj podjetništva na območju Slovenije pričel že 

veliko prej. V preglednici 1 lahko vidimo razvoj podjetništva na področju Slovenije v 

različnih časovnih obdobjih (Ruzzier idr. 2008). 

S prehodom na tržno gospodarstvo je postalo podjetništvo pomemben dejavnik 

gospodarskega razvoja v Sloveniji. Trg se je odprl konkurenci, kar je pomenilo, da tisto 

majhno število velikih podjetij, ki so bila značilna za staro gospodarstvo, ni moglo obstati. 

Majhna in srednje velika podjetja so po letu 1993 ustavila rast brezposelnosti, tako da so 

absorbirala presežek zaposlenih, ki so ga pustila za sabo propadla velika podjetja. Z leti se je 

sektor velikih podjetij stabiliziral in začel povečevati zaposlenost, sektor malih pa še vedno 

raste. Nadaljnji razvoj bo odvisen predvsem od ustvarjanja proizvodnih sistemov z visoko 

dodano vrednostjo. V prihodnosti bo poudarek na manjšem številu hitro rastočih podjetij, ki 

jim bo uspelo razviti globalne tržne niše z visoko dodano vrednostjo, in manj na podjetjih, 

usmerjenih v domači trg. Razvoj takih podjetij pa je odvisno od znanja tako na managerskem 

kot na tehničnem področju (Antončič idr. 2002). 

GEM (angl. Global Entrepreneurship Monitor) je največja raziskava podjetništva na svetu. Od 

leta 2002 sodeluje tudi Slovenija. Glavni namen GEM je vsakoletna ocenitev podjetniške 

dejavnosti v državah članicah. V ta namen preučujejo številne dejavnike, ki vplivajo na 

razlike v stopnji podjetništva, poskušajo ugotoviti, kako bi z oblikovanjem ustreznega okolja 

lahko vplivali na pospeševanje podjetništva. Koncept GEM temelji na sklepanju, da nekatere 

okoliščine v državi vplivajo na velikost in obseg podjetništva, kar posledično vpliva na 

gospodarsko rast in razvoj (Plut in Plut 1995). 

Leta 2008 so rezultati raziskave GEM pokazali, da je zgodnja podjetniška dejavnost v 

Sloveniji narasla s 4,8 % leta 2007 na 6,4 % odraslega prebivalstva leta 2008. S temi rezultati 
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se je Slovenija v svetovnem merilu uvrstila na 32. mesto med 43 državami, med evropskimi 

državami pa na 13. mesto (Gomezelj Omerzel 2010, 25). 

Preglednica 1: Razvoj podjetništva v Sloveniji 

Srednji vek 
(16. do 18. 
stoletje) 

Gospodarstvo srednjega veka je temeljilo večinoma na obrti. Na ozemlju 
današnje Slovenije je bila razvita predvsem živilska dejavnost (mlinarji, 
mesarji, peki), tekstilna (krojači, usnjarji, čevljarji, tkalci, izdelovalci odej), 
kovaško-kovinska (kovači, žebljarji, nožarji, kotlarji, zvonarji, zlatarji), 
gradbena (zidarji, kamnoseki, pečarji), lesna (mizarji, tesarji) in ladjedelska. 
To je na začetku obdobje cehov, ki pa so že v 17. stoletju prerastli v 
manufakture. Te je financiral večinoma trgovski kapital in so že delovale po 
principu kapitalistične logike. 

19. stoletje V tem času je prišlo do odprave fevdalizma. Veliko zemlje je bilo naprodaj 
in mnogi trgovci so znali pridobiti veliko bogastvo. V dejavnostih trgovine, 
špedicije, bančništva in zastopništva so nastale številne finančne institucije 
in prve slovenske banke. 

Pred 1. 
svetovno 
vojno 

Nastanejo prvi obrtni industrijski obrati. Že takrat so nekatera slovenska 
podjetja izvažala svoje proizvode v različne države, celo v ZDA. 
Zakonodaja je v tem obdobju dopuščala, da je obrt odprl vsakdo. V tem 
času so se začeli obrtniki povezovati v zadruge. 

Čas med 
obema 
vojnama 

Po 1. svetovni vojni so nove meje postavile slovensko gospodarstvo v 
popolnoma drugačno okolje: iz industrijsko razvite habsburške monarhije v 
agrarno in industrijsko slabo razvito Jugoslavijo. Vodilne panoge so bile 
rudarstvo, železarstvo, kovinska industrija, papir in celuloza, kemična 
industrija, gradbeništvo in živilska industrija. Obrtne delavnice so opravljale 
pomemben del poddobaviteljskih poslov in storitev za industrijo. 

Socializem  Po letu 1945 zasebne pobude v kapitalskem smislu skoraj ni bilo več. Kljub 
temu so se začeli pojavljati zametki podjetništva. Žal pa socialistično 
podjetništvo ni omogočalo enega ključnih pogojev za pravi razvoj: možnosti 
kapitalske udeležbe za ključne ljudi teh podjetij. Po letu 1974 so se podjetja 
začela prestrukturirati v »organizacije združenega dela«, ki so popolnoma 
ustavile kakršne koli podjetniške poskuse. 

Prehod v 
tržno 
gospodarstvo  

V 80. letih prejšnjega stoletja so se mnoga slovenska podjetja znašla v hudih 
težavah in so celo propadla. Gospodarstvo se je soočilo z novo, precej 
neznano kategorijo – brezposelnostjo. Konec leta 1988 je jugoslovanski 
parlament sprejel Zakon o podjetjih, ki je dovoljeval zasebni kapital v 
podjetjih. Pravno podlago za razvoj malega podjetništva v Slovenji je dal 
leta 1991 sprejeti Zakon o razvoju malega gospodarstva, ki je zagotavljal 
pomoč pri ustanavljanju, poenostavljene upravne postopke in določena 
sredstva financiranja ter zagotovil podlago za nastanek sklada za razvoj 
malega gospodarstva in pospeševalnega centra za malo gospodarstvo. Tudi 
tisti, ki so se tržno znašli in niso propadli, so morali iti skozi procese 
optimiziranja in zniževanja stroškov, tudi z odpuščanjem preseženih 
delavcev – zato se je v promocijo in pospeševanje podjetništva kot oblike 
samozaposlovanja vključil tudi Zavod RS za zaposlovanje. 

Vir: Naglič 2000 v Ruzzier idr. 2008, 27–28. 
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V Sloveniji imamo veliko institucij, ki se ukvarjajo s programi za pospeševanjem malega 

gospodarstva in podjetništva; te so (Kampuš Trop 2003, 68–81): 

– Sklad RS za razvoj malega gospodarstva, 

– Pospeševalni center za malo gospodarstvo, 

– Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo, 

– druge institucionalne oblike organiziranosti podpore za razvoj malega gospodarstva 

resornega ministrstva (Združenje za rizični kapital Slovenije, Urad Republike Slovenje za 

obrt, Mednarodno trgovsko središče), 

– podpora za razvoj malega gospodarstva nekaterih drugih ministrstev (Ministrstvo za 

znanost in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve itd.), 

– občine in upravne enote, 

– Obrtna zbornica Slovenije, 

– Gospodarska zbornica Slovenije, 

– javna občila, 

– univerzitetne in druge organizacije za izobraževanje in usposabljanje. 

Kot posledica nove liberalne zakonodaje je začelo slovensko malo gospodarstvo doživljati 

pozitivne spremembe. Malo gospodarstvo zaposluje polovico vseh zaposlenih v gospodarstvu.  

 

Slika 1: Struktura gospodarskih subjektov glede na število zaposlenih 2007 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2011a. 

V spodnji sliki lahko vidimo vsakoletno rast novih ustanovljenih podjetij v vseh regijah. 

Največ podjetij lahko najdemo na območju osrednje Slovenije.  
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Slika 2: Rast števila podjetij v Sloveniji v zadnjih treh letih 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2011b. 

Beseda podjetnik ima velikokrat negativen predznak, kar pa ni značilno samo za slovenski 

prostor. Podjetnik je po splošnem prepričanju nekdo, ki se žene za dobičkom in pri tem ne 

izbira sredstev. Nekateri še vedno pomislijo na špekulanta, ki mora dokazati, da je svoje 

bogastvo zaslužil na pošten način. Ljudje velikokrat pozabijo na pozitivne lastnosti 

podjetnika, kot sta kreativnost in delavnost, kar pa je odraz zavisti in zapostavljanja (Pšeničny 

idr. 2000).  

Kljub podpori, ki jo Slovenija ponuja podjetnikom, se danes mladi težko odločijo za 

samostojno pot. Veliko laže se je zadovoljiti z varnim delovnim mestom s povprečno plačo in 

delati za nekoga drugega. So pa ljudje, ki si želijo svobode na delovnem mestu, ki si želijo biti 

sami svoj gospodar in ti bodo tvegali marsikaj za svoje ideje. 
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3 PODJETNIŠKI PROCES 

Bistven rezultat, ki izhaja iz podjetnikovega delovanja, je dodana vrednost. Da bi ustvarili to 

dodano vrednost, moramo iti skozi podjetniški proces. V tem procesu povežemo vrsto 

sredstev in jih oplemenitimo z nečim, kar se v rezultatu razlikuje od drugih, in zanjo iztržimo 

več, kot smo vložili (Pšeničny idr. 2000). 

Glas (2001) pravi, da je končni rezultat podjetniškega procesa ustanovitev novega podjetja in 

ponudba novih proizvodov oziroma storitev. 

Odločitev, da spremenimo svoje dosedanje življenje, ni preprosta. Veliko ljudi se preizkusi v 

vlogi podjetnika in veliko jih ne uspe. Z uspeh je treba prevzeti velika tveganja. Žrtvovati je 

treba svoj čas, denar, dosedanjo kariero, družino in še veliko drugega. Želja po ustanovitvi 

novega podjetja lahko tako izhaja iz kulture, subkulture, družine, prijateljev in kolegov 

posameznika. Pomembno vplivajo tudi možnosti. Na ustanovitev novega podjetja tako 

vplivajo vlada, izobrazba, izkušnje, trženje, vzorniki in kot zadnje tudi finančne zmožnosti 

(Antončič idr. 2002). 

 

Slika 3: Odločitev postati podjetnik in opustiti sedanje aktivnosti 

Vir: Hisrich 1986 v Antončič idr. 2002, 31. 

Vlada tako zagotavlja infrastrukturo, ki pomaga novim podjetjem in jih podpira. Za uspeh pa 

potrebuje podjetnik tudi ustrezno znanje, izkušnje in izobrazbo. Podjetniki so zato 

najuspešnejši, če delujejo na področjih, na katerih so bili prej zaposleni. Pomemben je dovolj 

velik trg, določena raven trženjskega znanja za določitev cen, distribucije in promocije. Ena 

najmočnejših spodbud za ustanovitev podjetja so vzorniki. Če vidimo, da je nekdo uspel, nas 

to lahko še močneje motivira. Seveda pa moramo imeti na voljo tudi finančna sredstva, s 

katerimi bomo našo vizijo uresničili (Antončič idr. 2002). 

Sprememba dosedanjega 
življenskega sloga  

Delovno okolje 

Prekinitev 

Ustanovitev novega podjetja 

Zaželenost 
1. kultura 

2. subkultura 
3. družina 
5. vrstniki  

Možnost 
1. vlada 

2. izkušnje 
3. trženje 

4. financiranje 
5. vzorniki 
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Podjetniški proces je rezultat interakcije treh gibljivih sil. To so podjetnik, podjetniška 

priložnost in potrebna sredstva. Te sile je mogoče preučevati, nanje vplivati in na ta način 

povečati možnosti uspeha podjetja (Vahčič 2000, 16). 

3.1 Podjetnik 

V večini definicij lahko vidimo, da so si strokovnjaki enotni pri uporabi nekaterih besed, kot 

so tveganje, novost, znanje in inoviranje za opisovanje podjetnika. »Podjetnik je posameznik, 

ki prevzema tveganja in ustanovi nekaj novega,« menijo Ruzzier idr. (2008). 

Pšeničny idr. (2000, 62) nasprotno podjetnike dojemajo kot snovalce in uresničevalce novih 

podjemov. Niso samo ustvarjalci in inovatorji novih podjemov, ampak ustvarjajo celotne 

procese, finančno vlagajo, povezujejo priložnosti z viri, ki jih znajo poiskati in medsebojno 

kombinirati. Produkte ali storitve, ki v teh procesih nastanejo, kasneje tudi prodajajo na trgu.  

Casson (1982 v Kampuš Trop 2003, 18) ugotavlja, da je podjetnik posameznik, ki skuša 

uresničiti lastne interese, ki lahko ugodno vplivajo na družbenoekonomski razvoj. 

Razpolaganje z ustreznimi informacijami in njihova interpretacija pa sta bistveni pogoj za 

uspeh podjetništva. 

»Najboljši podjetniki so inovatorji,« meni Špilak (1999, 39), »To so ljudje, ki sprožajo, 

spodbujajo, uresničujejo in nadzirajo inovacijski proces in/ali vlagajo v kapital, v njegovo 

uresničevanje. Praviloma niso ne raziskovalci ne izumitelji.«  

Da bi razumeli podjetnika in kaj je tisto, kar ga žene k uresničitvi njegove podjetniške ideje, 

moramo poznati njegove lastnosti. Podjetniki so ljudje, ki imajo določene značilnosti, 

odlikujejo jih specifične osebnostne lastnosti, ki jim omogočajo uspešno delovanje v svetu 

podjetništva.  

3.2 Lastnosti in značilnosti podjetnika 

Cunningham in Lischeron (1991 v Ruzzier idr. 2008) sta na podlagi definicij različnih 

avtorjev osebnostno-psiholoških teorij podjetnike razdelila v šest skupin (preglednica 2), 

medtem ko lastnosti podjetnikov opredeljujejo socio-kulturni splet in lastnosti prebivalstva 

(Kampuš Trop 2003, 27): 

– socio-kulturno ozadje – starost, spol, družinski status, socialno poreklo družine, mesto v 

družini, prostorska migracija, predpodjetniška kariera; 

– motiviranost – osebna rast, potreba po moči, po neodvisnosti, želja po dosežkih in 

uspehu, po rasti podjetja; 

– znanje, izkušnje – izobrazba, strokovno znanje, poslovno znanje iz managementa, 

marketinga, tehnologije dela, izkušnje; 
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– informiranost – o poslovnih priložnostih, tržnih možnostih, oblikah pomoči; 

– sposobnost – ustvarjalnost, kreativnost, inovativnost, inteligentnost, vizija, intuicija, 

premišljeno tveganje; 

– osebne lastnosti – samozavest, kritičnost, delavnost, marljivost, natančnost, 

organiziranost, poštenost, čustvena labilnost, integriteta, komunikativnost. 

Preglednica 2: Različni podjetniški modeli  

Podjetniški model Lastnosti podjetnika 

Podjetnik – karizmatična 
oseba 

V takih podjetjih so podjetniki zelo ambiciozni in izjemno 
sposobni, vztrajni in samozavestni. Imajo določene sposobnosti, 
s katerimi se rodijo. 

Podjetnik – posebne 
značajske lastnosti 

Podjetniki imajo edinstvene moralne vrednote in se tudi vedejo 
v skladu z njimi. 

Podjetnik – klasična šola Osrednja lastnost podjetnikov v takih podjetjih je sposobnost 
inovativnega razmišljanja in vodenja. Sposobni so prevzemati 
določena tveganja in sprejemati odločitve v negotovih 
situacijah. 

Podjetnik – manager Podjetnik ima bogata ma nagerska znanja, ki si jih je pridobil z 
usposabljanjem. Sposoben je učinkovito načrtovati proizvodnjo, 
voditi ljudi in kapital ter zagotavljati finančna sredstva. 

Podjetnik – vodja V teh podjetjih so podjetniki dobri mentorji in dobri vodje ljudi, 
svoj slog so zmožni prilagoditi potrebam zaposlenih. Vešči so 
komuniciranja in ravnanja z ljudmi. 

Podjetnik – notranji 
podjetnik 

Notranje podjetništvo je razvoj neodvisnih enot. Vodje teh enot 
se obnašajo podjetniško in izkoriščajo zaznane podjetniške 
priložnosti. 

Vir: Cunningham in Lischeron 1991 v Ruzzier 2008. 

Praktično vsi raziskovalci podjetništva se ukvarjajo s preučevanjem podjetnikove osebnosti. 

Tudi v Sloveniji je bilo opravljenih že nekaj raziskav o podjetniških lastnostih (Pšeničny idr. 

2000). 

Tajnikar in Ravnikar (1990 v Plut in Plut 1995, 45) ugotavljata, da v Sloveniji lahko ljudi, ki 

se ukvarjajo s podjetništvom, razdelimo v tri skupine: 

– v prvo spadajo tehnično izobraženi managerji z malo sodobnega poslovnega znanja; 

– drugo skupino sestavljajo ljudje s formalno podjetniško in ekonomsko izobrazbo, 

pridobljeno tudi na tujih univerzah ali v drugih oblikah izobraževanja in usposabljanja v 

tujini; ta skupina se v največji meri ukvarja z operativnimi dejavnostmi;  

– tretjo skupino sestavljajo ljudje, ki vstopajo v gospodarstvo zaradi tveganja in dobička; 

niso managerji in nimajo ustrezne izobrazbe, ustanovijo pa svoje podjetje. 
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Najpomembnejše lastnosti podjetnika so predanost in zaupanje v idejo, ki se kaže v 

pripravljenosti podjetnika, da se za uresničitev svoje vizije marsičemu odpove. Podjetnik ima 

željo po uspehu in dosežku, kljub temu je odgovoren do vseh, ki so vključeni v podjetniški 

proces. Je vztrajen pri reševanju najzahtevnejših problemov, ki mu predstavljajo izziv. 

Pomembna lastnost podjetnika je, da se zna učiti na lastnih napakah, zna upoštevati povratne 

informacije o uspehu in preračunljivo obvladuje tveganje. S samozavestjo, neodvisnostjo, 

energičnostjo in jasno vizijo vodi in motivira svoje sodelavce oziroma svoj managerski tim 

(Kuratko in Hodgetts 1995 v Pšeničny idr. 2000, 63). 

3.3 Podjetniška priložnost in motivacija  

Glavna motivacijska sila, ki vodi podjetnika do podjetniškega delovanja, je podjetniška 

priložnost (Vahčič 2000, 18). 

Priložnost definiramo kot sklop koristnih okoliščin za določen namen. Ta nastane v tistem 

trenutku, ko vzpostavimo povezavo med obstoječim in želenim stanjem v nekem procesu. Če 

je rezultat procesa korist ali dobiček, lahko govorimo o podjetniški priložnosti. Seveda pa 

lahko vsako priložnost dograjujemo in izpopolnjujemo v neskončnost. Podjetja so ključni 

instrument, s katerim bolje izkoriščamo podjetniško priložnost. Za uspeh na trgu je treba 

pravo idejo razviti v inovativno priložnost (Pšeničny idr. 2000). 

Identifikacija priložnosti je primarna naloga podjetnika. Podjetniki morajo biti inovativni in 

ustvarjalni, saj pogosto ne ustvarjajo nekaj novega, temveč samo združijo svoje stare ideje z 

novimi, kar preraste v novo priložnost. Ključne sodobne tehnologije v sedanjem svetu so 

nastale na takšen način. Odkrivanje novih podjetniških priložnosti nam ponujajo spremembe v 

vsakdanjem življenju. Te lahko uvrstimo v naslednje sklope (Berginc 1995). 

– tehnološke spremembe, 

– hitro spreminjajoče se navade kupcev, 

– spreminjanje socialnih vrednot, 

– politične spremembe, 

– tržno obnašanje subjektov na trgu. 

V vseh novejših opravljenih raziskavah lahko vidimo, da ni problem v pomanjkanju idej, saj 

imajo podjetniki in inovatorji običajno veliko idej. Problem nastane pri njihovi realizaciji. 

Večini podjetnikov zmanjka denarja, preden uspejo najti kupce za svoje ideje. Žal pa ni vsaka 

nova ideja dobra podjetniška priložnost (Plut in Plut 1995).  

Uspešen podjetnik je sposoben ustvariti nove poslovne priložnosti tudi tam, kjer jih drugi ne 

vidijo. Ko podjetnik prepozna poslovno priložnost, ima omejen čas, da jo realizira. Zato se 

mora prepričati, ali je priložnost res dobra, preden se loti prvih priprav. Poslovno priložnost je 

treba oceniti, kar pa ni tako enostavno. Ugotoviti je treba glavne vzroke, ki ustvarijo poslovno 
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priložnost, ugotoviti, ali jo je mogoče prepoznati in kako dolgo bo trajala. Vedeti moramo, za 

koga je priložnost privlačna in uresničljiva. Tu so pomembne osebne vrednote in stil življenja 

ustanoviteljev podjetja. Izvedeti moramo, ali obstaja dejanska potreba po tem izdelku. Ali so 

kupci jasno opredeljeni in navdušeni nad izdelkom? Skratka, ali obstaja tržišče, na katerem 

bomo tržili naš izdelek oziroma storitev. Opredeliti moramo tudi možne dobičke, koliko 

imamo prostora za napake, kdaj bo podjetje doseglo pozitiven denarni tok itd. 

Vsaka poslovna priložnost je povezana s tveganjem, zato je za uspeh podjetja ključna 

realizacija poslovne priložnosti (Vahčič 2000, 18). 

Glas (2001) meni, da mora biti priložnost tržno privlačna, trajna, je pa pogosto vezana na 

določen čas, ko obstaja po njej potreba v ljudeh. Proizvod ali storitev, ki to potrebo 

zadovoljuje, mora prinašati korist za kupca oziroma uporabnika. Prava priložnost nudi 

trajnejši in dober zaslužek.  

3.4 Potrebna sredstva 

Antončič idr. (2002) ugotavljajo, da je treba opredeliti sredstva za izkoriščanje priložnosti. 

Celoten proces se prične z oceno sredstev. Pri tem moramo biti pazljivi, da sredstev ne 

ocenimo prenizko in da upoštevamo njihovo raznovrstnost. Ne nazadnje je treba upoštevati in 

oceniti tveganje izgube zaradi nezadostnih sredstev. 

Sredstva so potrebna za izvajanje poslovne politike. Za načrtovanje teh sredstev je ključni 

instrument poslovni načrt. V njem določimo potrebna sredstva, ki jih bomo potrebovali 

znotraj in zunaj podjetja. Ena najpomembnejših ugotovitev je, da bo podjetnik, ki je vreden 

zaupanja in ki je dobro osnoval politiko podjetja, laže pritegnil potrebna finančna sredstva 

(Vahčič 2000, 19). 

Podjetniki in podjetniške skupine potrebujejo precej kapitala že v procesih iskanja, ustvarjanja 

tržnih možnosti in njihovega pretvarjanja v podjetniške priložnosti. Podjetniki, ki že delujejo, 

lahko uporabijo sredstva, ki so bila vložena v njihova podjetja, medtem ko potencialni 

podjetniki uporabljajo svoje prihranke (Špilak 1999).  

Podjetniki večino za ustanovitev podjetja potrebnega denarja zberejo z lastnimi prihranki in 

posojili od prijateljev in sorodnikov. Žal je pogosto potreben dodaten kapital, ki ga lahko 

pridobijo pri lokalnih skladih za spodbujanje malega gospodarstva, pri dobaviteljih, na 

bankah ali pri institucionalnih investitorjih (Ruzzier idr. 2008). 

Podjetnik pa mora vedno stremeti k temu, da ohrani čim večji lastniški delež, zlasti v stopnji 

zagona. Lastniški kapital se bo zmanjšal v obdobju rasti podjetja, ko bo potrebnih še več 

sredstev za financiranje. Kljub temu je najprej treba preveriti vse druge možnosti. Zmanjšanje 

lastniškega deleža je zadnja možnost (Antončič idr. 2002). 
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4 KULTURA TETOVIRANJA  

Šmitek (1992) pravi, da je tetoviranje avtonomna in avtentična oblika človekovega estetskega 

izražanja. To velja tudi, če je njegova primarna funkcija kurativno-zaščitna, ritualna, 

zastraševalna ali prestižna. Pojavlja se v vseh časovnih in geografskih razsežnostih človeške 

družbe. Znanstveni interes za oblike tetoviranja je zrasel šele po pionirskih plovbah Jamesa 

Cooka in Louisa-Antoina Bougainvilla v Oceanijo v zadnjih desetletjih 18. stoletja. 

Razumevanje pomena tetoviranja so že od začetka ovirali evrocentrični predsodki in 

krščanska Cerkev. Tetoviranje je tako veljalo za enega najprepoznavnejših znakov kulturne 

zaostalosti. Od sredine 19. stoletja dalje se je uveljavila moda tetoviranja v Evropi in Ameriki. 

Tetovirance so razkazovali na sejmih in cirkuških predstavah. Poznamo tudi prisilno 

tetoviranje, kot je npr. označevanje ubežnikov iz vojske, kriminalcev, zapornikov v 

koncentracijskih taboriščih in hkrati tudi pripadnikov enot SS. Danes je tetoviranje razširjeno 

tako med srednjim slojem kot med aristokracijo. 

Tetoviranje je kontroverzen pojav in zato različno vrednoten in vendar marsikje uveljavljen. 

Izraz »tetoviranje« v širšem pomenu pomeni več med seboj zelo različnih načinov krašenja 

telesa. Tu štejemo vbadanje pigmenta, opekline, brazgotinjenje in barvanje telesa z različnimi 

pigmenti. V ožjem pomenu pomeni vnašanje barvila pod kožo, tako da se ohrani vse življenje 

(Vremec 1992). 

4.1 Izvori tetoviranja 

Vremenc (1992) pravi, da tetoviranje sega v daljno preteklost. Kot avtohtono se je pojavilo na 

različnih koncih sveta. K njegovemu širjenju so pripomogle selitve ljudstev in pionirske 

plovbe po oceanih. Točnega časa zaradi slabe dokumentiranosti žal ni moč določiti. 

Najstarejša pričevanja lahko zasledimo na Portugalskem, v Jugoslaviji v Bosni, Makedoniji, 

na Skandinavskem polotoku in v Romuniji. V teh državah so odkrili kipce iz žgane gline, ki 

segajo v neolitik. Kipci imajo jasno vidno ornamentiko na prsih, obrazih in na trebuhu. Okoli 

leta 1990 so v Alpah odkrili zmrznjeno truplo iz kamene dobe »Ötzi«. Prisodili so mu okoli 

5300 let. Na telesu je bilo dobro ohranjeno tetoviranje. V Nubiji pa so odkrili tetovirano 

mumijo. V predpismenih družbah so tetoviranje videli kot sredstvo za povezovanje 

človeškega in božjega. 

Japonska 

Tetoviranje iz duhovnih in estetskih razlogov na Japonskem sega v čas paleolitika. V 16. 

stoletju so s tatuji označevali predvsem prostitutke in delavce. V 17. stoletju so kriminalce za 

kazen označevali z vidnimi simboli, medtem ko so jim pred tem rezali nosove in ušesa. Zaradi 

vidnih tatujev se ti ljudje niso mogli več vključiti v družbo, bili so izobčeni. To je kasneje 

privedlo do nastanka moderne japonske mafije – Yakuza, za katere so tatuji praktično postali 
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sinonim. Člani se izpostavijo leta trajajočemu postopku tetoviranja skoraj celotnega telesa. 

Slika prikriva dele telesa, ki so vedno zakriti z oblačili, saj bi jih sicer družba obsojala. S tem 

bi tudi izdali svojo pripadnost Yakuzam (Wikipedija 2011b). 

 

Slika 4: Yakuza Tattoo 

Vir: Arte no corpo 2009. 

Evropa 

Osrednjeevropskim in severnim plemenom, kot so Germani in Kelti, tetoviraje ni bilo 

neznanka. Severna ljudstva so označevali kot tetovirana od nohtov do vratu. V času 

pokristjanjenja v Evropi so bili tatuji prepovedani, saj so veljali za simbol poganstva. Grki so 

tetoviranje poznali, vendar so ga le redko izvajali. Tetoviranje je bilo značilno za sužnje. 

Ugiba se, da so bili anglosaški kralji večinoma tetovirani. Številni mornarji, kot je Thomas 

Cook, so se vračali s svojih potovanj z zgodbami o tetoviranih divjakih. Mnogi mornarji, med 

njimi tudi sir Martin Frobisher, jih je kot ujetnike pripeljal v Anglijo kot zanimivost na dvoru 

kraljice Elizabete I. (Wikipedija 2011b).  

V Transilvaniji so se tetovirali glede na fizično in magično moč. V italijanskih in francoskih 

katedralah lahko najdemo slike, ki pričajo o tetoviranju romarjev s krščanskimi simboli 

(Vremenc 1992). 

Filipini 

Za Filipince je tetoviranje del njihovega življenja. Tetovaže so bile oznaka za njihove 

dosežke. Nekateri so verjeli, da imajo magične lastnosti. V nekaterih skupnostih so veljale za 

simbol moči in družbenega statusa (Wikipedija 2011b). 

Dokazovale so, da prejemnik lahko prenaša bolečino. Maori so tetovirali predvsem obraz, ki 

je bil najlepše poslikan. Skice maorskih slik s telesa izvirajo iz 16. stoletja (1770-ta leta). 
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Markeški možje so tetoviranje razumeli kot obred, ki je obvezno vključeval izolacijo. Ženske 

so bile tetoviranje preprosto doma, brez ceremonij (Vremenc 1992). 

 

Slika 5: Maori tattoo 

Vir: Tattoos designes 2011.  

Bližnji vzhod 

Na Bližnjem vzhodu je bila navada, da si sodelujoči na pogrebu v porezano kožo drgnejo 

pepel umrlega. To je bil znak spoštovanja in globokega žalovanja. Na ta način je bil umrli 

vedno z njimi in so se ga na tak način spominjali (Wikipedija 2011b). 

Ameriška celina 

Indijanci so se tako v Severni kot v Južni Ameriki tetovirali po telesu in obrazu. Domneva se, 

da so prevzeli tetoviranje od Eskimov, ti pa od Sibiricev. Eskimske ženske so si v brado 

všivale vzorce, ki so pričali o njihovi zrelosti. Tako so označevali družbeni ali plemenski 

status. Tetoviranje so poznali vsi, a le nekatera plemena so ga povzdignila v umetnost, ki je 

poleg ostalih delov telesa krasilo tudi ušesa (Vremenc 1992). 

4.2 Tetoviranje na Balkanu 

V Bosni in Hercegovini in Albaniji je bil stari običaj, da so se med krščanskimi prazniki 

mlade deklice od 13. do 16. leta starosti tetovirale. Najpogostejši prazniki so bili 19. marec na 

praznik sv. Jožefa, 25. marec dan Marijinega oznanila, na Veliki petek, 24. junij praznik 

Janeza Krstnika, v času posta ali kateri koli dan v Velikem tednu. Starejša ženska, ki je 

poznala tehniko tetoviranja, je bila ne malokrat Rominja. Ta je tetovirala religiozne simbole 

otrokom najpogosteje po pesteh, rokah in ramenih. Najpogostejši simboli so tako bili križi 

raznih velikosti in oblik. Dečki so se redkeje tetovirali.  
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Ta običaj se je uveljavil v 7. stoletju, ko so Turki vdrli na Balkan. Veliko Bošnjakov je prešlo 

k islamu. Muslimani, ki so prevzeli krščansko religijo, so dobili krščansko tetovažo, kar jim je 

kasneje otežilo prehod nazaj v svojo religijo. Veliko jih je zato ostalo kristjanov. Druga 

razlaga pa je, da so Turki kristjane silili v tetoviranje, da so se tako razlikovali od 

muslimanov. Kultura tetoviranja v Bosni in Hercegovini je nastala predvsem zaradi konflikta 

med dvema religijama. Glede na starost deklic je mogoče sklepati, da gre za ritual, ki 

predstavlja prehod v mladostniška leta, saj sedanje prebivalstvo izhaja iz plemen, ki so v 6. 

stoletju prvič prišla na Balkan. Ta kultura najverjetneje izhaja iz Azije. Krščanska simbolika 

je potem postala del tradicije (Dinter 2005). 

  

Slika 6: Tradicionalne tetovaže 

Vir: Flickr 2011.  
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5 POJEM POSLOVNI NAČRT  

Poslovni načrt je najpomembnejši dokument, ki ga pripravi podjetnik oziroma podjetniška 

skupina pred začetkom poslovanja. Z njim lahko podjetnik preveri vse elemente bodočega 

podjema, opredeli njegovo vizijo, poslanstvo, cilje ter podrobno opiše strategijo za njihovo 

uresničevanje (Pšeničny idr. 2000). Načrtovanje je pomembno tako pri preučevanju 

podjetniške zamisli kot pri podjetju, ki že posluje. Poslovni načrt bo vselej omogočil, da bodo 

podjetniške zmožnosti osredotočene na razvijanje posla. Z njim lahko hitro ugotovimo, katere 

poslovne zamisli je treba izločiti, da dosežemo uspeh. Ne nazadnje je to dokument, s katerim 

lahko predstavimo svoj posel partnerjem, dobaviteljem, kupcem, investitorjem itd. (Glas 

1995). 

 

Slika 7: Shema poslovnega načrta 

Vir: Plut 2007. 

5.1 Kdo pripravi poslovni načrt in komu je namenjen 

Poslovni načrt pripravi podjetnik sam ali podjetniška skupina. Običajno se ob njegovi pripravi 

posvetujejo s strokovnjaki z različnih področij. V pomoč so lahko pravniki, računovodje, tržni 

strokovnjaki, inženirji, strokovnjaki iz naravoslovnih ved itd. Za objektivno oceno vseh 

potrebnih strokovnjakov, ki jih potrebuje za razvoj podjetja, mora podjetnik najprej oceniti 

sebe, svoja znanja in sposobnosti. Poslovni načrt je namenjen zaposlenim, strankam, 

investitorjem, dobaviteljem, svetovalcem in lastnikom tveganega kapitala. Ker je poslovni 

načrt namenjen določenim bralcem in ga vsak bere iz drugih razlogov, se mora podjetnik v 

njem dotakniti vseh pomembnejših vprašanj in problemov. Poslovni načrt mora zadovoljiti 

Vizija in poslanstvo 

Programska usmeritev 

Sinteza, portfolio, benchmarking, SPIN 

Analiza organizacije Analiza okolja (trga) 

Cilji 

Kako do ciljev? 

Ekonomsko finančni izračun 
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potrebe vseh, saj bo v nasprotnem primeru tudi proizvod ali storitev zadovoljil le potrebe 

izbranih skupin kupcev na trgu. Zato moramo, ko pripravljamo poslovni načrt, dobro 

premisliti tri vidike. Prvi je vidik podjetnika, ki najbolje pozna ustvarjalni posel in 

tehnologijo, ki jo ta zahteva. Drugi je prodajni vidik, kar pomeni, da mora podjetnik dobro 

vedeti, kdo bo proizvod kupil. Svoj posel mora pogledati z očmi kupca. Zadnji pa je vidik 

vlagatelja. Vlagatelji bodo zahtevali trdne finančne napovedi (Antončič idr. 2002).  

5.2 Planiranje in vsebina poslovnega načrta 

Špilak (1999) ugotavlja, da je načrtovanje v podjetju proces pripravljanja, izdelovanja, 

presojanja ter spremljanja razvojnega in strateškega načrtovanja. Podjetju mora omogočiti 

pravočasno prilagajanje razvojnim težnjam njegovega okolja in njegovega vpliva nanj. 

Osnova za načrtovanje je, da se podjetnik zaveda, kaj želi doseči v določenem časovnem 

obdobju, in v načrtu določi, kako bo te rezultate dosegel. Podjetniki z dobrim poslovnim 

načrtom lahko kasneje z njim preverjajo dosežene rezultate in napredovanja v poslu (Glas 

1995). 

Poslovni načrt kot metoda načrtovanja posla mora odgovoriti na naslednja vprašanja: 

– Kaj bomo delali? 

– Kdo bo uresničil podjem? 

– Komu je naš proizvod/storitev namenjen? 

– Kaj vse potrebujemo za podjem? 

– Kje bomo uresničili podjem? 

– Kako bomo delali in kako prodali? 

– Kdaj bomo to naredili? 

– Zakaj bomo to naredili? 

V poslovnem načrtu mora podjetnik podrobno analizirati vsebino svojega posla. Predstaviti 

mora proizvod, analizirati trge in kupce, spoznati konkurenco, opredeliti strategijo in načrt 

trženja, izbrati lokacijo za opravljanje posla, organizirati poslovanje, zaposliti osebje in ne 

nazadnje postaviti terminski načrt. To analizo je potem treba pretvoriti v finančne projekcije 

za naslednjih tri do pet let (Pšeničny idr. 2000). 
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6 POSLOVNI NAČRT ZA TATTOO STUDIO 

Poslikava telesa je kultura, ki jo pozna človeštvo že do svojih zgodnjih začetkov. Velika 

večina ljudstev in plemen je skozi zgodovino na ta način izražala svojo pripadnost, moč, 

status, versko prepričanje itd. Že Darwin je rekel, da skoraj ni ljudstva na svetu, ki tega 

fenomena ne bi poznalo. Tetoviranje je od nekdaj del kulture marsikaterega ljudstva. Le 

predsodki so prišli kasneje. Tetoviranje je bilo nemalokrat tabuizirano ali celo prepovedano. 

Če smo to obliko izražanja in okraševanja telesa od nekdaj poznali, ali ni zato človeku bolj 

naravno kot omejevanje in ustvarjanje stereotipov na tej podlagi? 

In vendar ne živimo več v takšnem svetu. V modernem svetu je tetoviranje predvsem odraz 

posameznika, njegovega prepričanja, individualnosti, želje po izstopanju, pripadnosti ali le 

okrasitvi telesa. Poslikava telesa je postala umetnost, moda, način življenja. Predstavlja 

svobodo izražanja mnenja na lastni koži. Mediji so s svojim vplivom porušili tabuje in 

približali tetoviranje množicam. Svetovni splet nam je približal svet in postavil nove modne 

smernice. Glasbeniki, igralci, športniki, naše ikone iz sveta onkraj televizijskega zaslona v 

veliki večini koristijo storitve umetnikov tetoviranja. V tujini je kultura tetoviranja doživela 

velik razcvet. Nekateri umetniki so dosegli globalno prepoznavnost. S pomočjo spleta, preko 

katerega delijo svoje delo s svetom, so že marsikaterega oboževalca prepričali, da se je podal 

na to dolgo pot.  

V poslovnem načrtu bomo predstavili podjetje, ki se ukvarja z dejavnostjo poslikave telesa. 

Tetoviranje postaja tudi pri nas vedno bolj razširjeno in popularno. Zaradi narave storitve smo 

se odločili odpreti studio v Ljubljani. Menimo, da je kot glavno in univerzitetno mesto zaradi 

svoje raznolikosti in pestrosti prebivalcev najprimernejše. Podjetje bo poleg vrhunskih in 

kakovostnih storitev nudilo prijetno in sproščeno okolje, poskrbeli bomo za edinstveno 

izkušnjo, ki jo bodo naši uporabniki želeli ponoviti in o njej govoriti znancem in prijateljem. 

Ustno priporočilo je kljub medijem, ki jih nudi današnji čas, najpomembnejša in 

najverodostojnejša oblika oglaševanja za našo dejavnost.  

6.1 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo je razlog za obstoj podjetja, ki ni le v korist podjetnika, ampak tudi celotni 

skupnosti. V to skupnost štejemo vse, od odjemalcev do podjetij in drugih udeležencev v 

poslovnem procesu (Ruzzier idr. 2008, 286).  

Pšeničny idr. (2000, 126) prav tako ugotavljajo, da je »poslanstvo vsesplošni cilj podjetja,« 

vendar pa meni, da je poslanstvo tisto, »ki generira spremembe, da bi se približali zamišljeni 

viziji.« 

Poslanstvo tattoo studia je doseganje vrhunskih in kakovostnih storitev, ki bodo zadovoljile in 

presegale pričakovanja in želje svojih strank. Z zagotavljanjem dobrega počutja v prijetnem in 
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sproščenem okolju bo poudarek ne samo na kakovosti končne storitve, ampak tudi na doživeti 

izkušnji tetoviranja. Odločitev za tetoviranje je pomembna odločitev, ki jo sprejmemo, saj 

tetovažo nosimo na svoji koži vse življenje. Nekateri se odločajo za tetovažo tudi več let. 

Lahko je spomin na izgubljeno ljubljeno osebo, počastitev družinskih članov, izraz svojih 

prepričanj ali pa samo okras, umetniško delo. Ker gre pri tetoviranju pogosto za nekaj 

osebnega in predvsem trajnega, je tudi doživeta izkušnja pomembna. Tetovatorju mora 

stranka zaupati, biti mora potrpežljiv, natančen in strog. Znati mora svetovati, saj ima lahko 

stranka neuresničljive in nerealne želje. Le tako si lahko zagotovimo ponoven obisk. 

Vizija je projekcija prihodnosti, kakršno si zamišljajo podjetniki (Plut in Plut 1995, 78). 

Pšeničny idr. (2000, 119) definirajo vizijo kot »stanje, h kateremu nenehno težimo z 

vsakodnevnimi aktivnostmi.« Pomembna lastnost vizije je, da mora biti merljiva (Ruzzier idr. 

2008, 287). 

Vizija je nudenje kakovostnih storitev z usposobljenimi in izkušenimi tetovatorji. Ustvariti je 

treba prijetno delovno klimo za zaposlene ter sproščeno in prijazno okolje za stranke. Po 

uveljavitvi in doseženi prepoznavnosti studia v ljubljanski regiji bomo mladim umetnikom 

ponudili tudi razstavni prostor za razstavljanje njihovih del. Dolgoročna vizija podjetja je 

razširiti studio v umetniško središče, v prostor, kjer bi se zbirali in razstavljali mladi kiparji, 

fotografi, slikarji itd., ki sicer nimajo priložnosti za to v uveljavljenih galerijah ali dvoranah. 

Do leta 2015 želimo postati uveljavljen tattoo studio v Sloveniji s prepoznavnim ter 

zaželenim imenom, z doseženim dobičkom pa razširiti poslovanje in tako povečati krog 

privržencev in strank. 

6.2 Cilji podjetja 

Ljudje se združujemo v podjetja, organizacije z namenom, da bi laže uresničevali svoje cilje.  

Plut in Plut (1995) ugotavljata, da se v podjetniških ciljih odraža naša podjetniška 

usmerjenost. Zato da laže dosegamo cilje, kot so varnost, blaginja in uspeh, prevzemamo 

nekaj ciljev podjetja. Ti cilji so dobiček in rast podjetja. Cilji podjetja in posameznika se 

morajo prekrivati. Podjetniški cilji so dosegljivi, merljivi, realni in konkretni. Podjetnik mora 

ne samo poznati cilje, ampak tudi pot do njih. 

Cilji podjetja so vsakoletna rast dobička, redno dodatno izobraževanje zaposlenih, tako tattoo 

mojstrov kot zaposlenih na recepciji, saj se ti prvi srečajo s stranko. Poznati morajo stroko, da 

lahko odgovorijo na morebitna vprašanja. Pomembno je obiskovanje tattoo konvencij, kjer se 

srečujemo z novostmi v poslu, z dobavitelji in konkurenti. Teženje h konstantnemu 

izboljševanje kakovosti storitev, sledenje trendom in novim tehnologijam je ključnega 

pomena. Posebno pozornost bomo posvetili zmanjševanju stroškov poslovanja. Spodbujanje 

ustvarjalnosti in skrb za zadovoljstvo zaposlenih je tudi izrednega pomena. 
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Najpomembnejši cilj v prvih letih pa je osvojiti 20–30 % tržnega deleža v ljubljanski regiji, 

saj je konkurenca zelo močna. Cilj podjetja je doseganje dobička v višini cca. 12.000 evrov na 

leto. Menimo, da bomo dobiček začeli ustvarjati že v drugem letu poslovanja (prvo poslovno 

leto traja le tri mesece zaradi zagona poslovanja v mesecu oktobru). Od drugega leta naprej 

pričakujemo rast dobička, prepoznavnosti in zaupanja strank. 

6.3 Tržna priložnost in ključni dejavniki uspeha 

Špilak (1999) pravi, da je tržna priložnost verjetnost, da bodo ljudje ponujeno dobrino na trgu 

kupili. Pomembno je, da dobrina zadovoljuje potrebe strank. Potrebe ljudi so za podjetnika 

tržne priložnosti. Te je moč najti le na področjih verjetnih bodočih potreb. Ko je tržna 

priložnost opredeljena in ocenjena kot uporabna, jo začnemo pretvarjati v podjetniško 

priložnost (projektiramo proizvodno tehnologijo, poslovne značilnosti, raziščemo ostale 

parametre).  

Ključni dejavniki uspeha so odvisni od ponujene storitve, vizije, strategije in zmožnosti 

managerske ekipe (Ruzzier idr. 2008, 288). 

Tržno priložnost vidimo v dejstvu, da je tetoviranje zaradi vpliva pop kulture in medijev 

vedno manj tabuizirano. Ljudje radi izstopajo, radi šokirajo. Tako si nekateri na ta način želijo 

izstopati, drugi pa pripadati. Dejavnost poslikave telesa je najbolj razširjena v 

osrednjeslovenski regiji, tukaj je največ studiov. Zaradi velikega števila prebivalcev se je na 

tem območju razvilo veliko število subkultur, ki so naklonjene tetoviranju. Ta raznolikost 

prebivalstva, miselnosti, vrednot, kultur in verskih prepričanj je idealna za nastanek studia. 

Uspeh studiu zagotavlja tudi to, da si zelo malo ljudi omisli samo eno tetovažo. Če je storitev 

kakovostna, obstaja velika verjetnost, da se bo stranka vrnila za novo tetovažo prav v studio, v 

katerem je bila zadovoljna. 

6.4 Opis podjetja 

Podjetje se bo ukvarjalo s storitvijo poslikave telesa. Delovalo bo kot družba z omejeno 

odgovornostjo v lasti dveh polnopravnih lastnikov. Sedež podjetja bo v Ljubljani v bližini 

kulturnega in umetnostnega središča Metelkova mesto. Lokacija je primerna zaradi narave 

storitve in zaradi bližine središča glavnega mesta. Poslovni prostori bodo primerni ponujeni 

storitvi z upoštevanjem vseh higienskih predpisov, ki so pri njenem izvajanju izredno 

pomembni. 

6.4.1 Pravno-organizacijska oblika in lastništvo podjetja 

Tattoo studio bo deloval kot družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Osnovni kapital 

družbe bo sestavljen iz osnovnih vložkov družbenikov. Minimalni znesek za ustanovitev 
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znaša 7.500 evrov. Za družbo z omejeno odgovornostjo smo se odločili zato, ker je tako za 

dolgove družbe kot pravne osebe odgovorna družba s svojim osnovnim kapitalom in ne 

družbeniki. Podjetje bo imelo dva lastnika z enakim lastniškim deležem. Podjetje bo izvajalo 

storitve, ki spadajo pod druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene – klasifikacijska 

številka S 96.090. En lastnik bo prevzel vlogo direktorja. To bo umetnik (tetovator), ki bo tudi 

izvajalec ponujene storitve. Drugi lastnik bo prokurist podjetja in receptor. Ta bo opravljal 

veliko večino nalog v zvezi s poslovanjem podjetja.  

6.4.2 Načrt ustanovitve podjetja  

Podjetje bo ustanovljeno leta 2013. Pred odprtjem podjetja, ki se ukvarja z dejavnostjo 

tetoviranja, je potrebna ustrezna izobrazba. Na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in 

zdravstvo bo tetovator pridobil potreben strokovni naziv kozmetični tehnik. Izobraževanje je 

potrebno po novi zakonodaji in najverjetneje v bližnji prihodnosti ne bo več tako, saj naziv in 

samo izobraževanje nimata neposredne povezave z dejavnostjo tetoviranja. Več o tem v 

nadaljevanju naloge. 

Pred ustanovitvijo podjetja se moramo najprej odločiti za pravno-organizacijsko obliko 

podjetja. V našem primeru je najprimernejša oblika družba z omejeno odgovornostjo. 

Prednosti, ki jih bomo imeli od takšne oblike organiziranosti, smo navedli v prejšnji točki. 

Določiti je treba tudi firmo. Firma je ime, s katerim družba posluje. Obvezne sestavine so 

ime, oblika in dejavnost. Firma mora biti v slovenskem jeziku. Izbrati moramo tudi sedež 

podjetja in naslov. Sedež podjetja je kraj, ki se vpiše v sodni register. Pomemben element je 

tudi izbira zastopnikov. To so ljudje, ki zastopajo družbo (Ruzzier idr. 2008). Ko sprejmemo 

te odločitve, lahko začnemo s postopkom ustanovitve podjetja. 

Podjetje se ustanovi s pogodbo o ustanovitvi, ki jo lahko pripravijo družbeniki sami. Pogodbo 

morajo vsi družbeniki tudi podpisati. Za veljaven ustanovitveni akt mora pogodbo pregledati 

in popraviti notar. Pogodba o ustanovitvi mora vsebovati osnovne podatke o imenu, sedežu in 

dejavnosti podjetja, znesek vplačanega osnovnega kapitala za vsakega družbenika posebej, 

morebitne obveznosti družbe do družabnikov, stvarne vložke in morebitne dodatne sestavine 

(Informiran.si 2012). 

Za vpis družbe v sodni register tako potrebujemo (Ministrstvo za javno upravo 2011): 

– overjen izvod družbene pogodbe oziroma akt o ustanovitvi; 

– seznam družbenikov in njihove vložke; 

– v primeru stvarnih vložkov je potrebno poročilo o njih in poročilo pooblaščenega 

revizorja o njihovi vrednosti (potrebno le v primerih, ko vrednost znaša več kot 100.000 

evrov); 

– potrdilo matične banke, da je prejela nakazila denarnih vložkov; 

– overjene podpise prokuristov, vodij in zastopnikov; 
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– potrdilo o vplačilu sodne takse; 

– izjavo zastopnikov, da ni zadržka za njihovo imenovanje (po 2. točki 255. člena Zakona o 

gospodarskih družbah); 

– izjavo v skladu s 4. točko 27. člena Zakona o sodnem registru, ki je za pravne osebe 

potrjena po organizaciji, ki vodi njene račune, in 

– vse ostale navedbe, ki jih določa zakon. 

Zadnji korak je odprtje transakcijskega računa pri izbrani banki in podjetje lahko začne s 

poslovanjem. Opredeliti moramo tudi stroške, ki jih bomo imeli pri ustanavljanju podjetja. 

Stroški ustanovitve podjetja bodo znašali 17.500 evrov. Ti vključujejo: 

– ustanovitveni kapital 7.500 evrov,  

– pri naši matični banki bomo najeli finančno posojilo za pokritje opreme, odplačevanje 

ustanovitvenih stroškov in najemnine. Kredit bo znašal 10.000 evrov. Odplačali ga bomo 

v 48 mesecih po 6,7 % obrestni meri.  

6.4.3 Lokacija in prostori podjetja 

Odločitev o izbiri lokacije podjetja je strateška odločitev, ki jo je treba sprejeti v zgodnji fazi 

načrtovanja poslovanja. Med iskanjem primerne lokacije moramo proučiti veliko dejavnikov, 

ki lahko vplivajo na prihodnje poslovanje podjetja. Opredeliti moramo oddaljenost od kupcev, 

dobaviteljev in vpliv na stroške oziroma na prodajo. Poslovni prostori morajo biti 

razpoložljivi za možno širitev podjetja v prihodnosti. Preveriti moramo razvitost transportne 

in javne infrastrukture na lokaciji. Poznati moramo tudi razpoložljivost delovne sile, odnos 

javnosti do lokacije in vpliv lokalnih stroškov. Vse elemente je treba oceniti tudi z vidika 

stroškov poslovanja in potrebnih začetnih vlaganj (Pšeničny idr. 2000). 

Poslovni prostori so prostori, ki jih podjetje potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Majhna 

podjetja imajo ponavadi vse prostore na isti lokaciji, pri večjih pa to ni nujno in velikokrat 

tudi ni najbolj racionalno. Pri izbiri prostorov moramo paziti na dvoje: ali lahko prostore 

uporabljamo še za katero drugo dejavnost in ali omogočajo morebitno širitev podjetja. 

Posebno pozornost je treba posvetiti odločitvi, ali bomo poslovne prostore kupili, najeli ali 

vzeli v lizing. To nam bo predstavljalo fiksen strošek, zato moramo biti pri odločitvi o tej 

zadevi zelo pazljivi (Pšeničny idr. 2000). 

Nakup prostorov ima prednost, da dobimo v last nepremičnino. Ta lahko predstavlja jamstvo 

za bančne kredite, poleg tega nam prostori dajo občutek stabilnosti. Nova podjetja 

najpogosteje poslujejo v najetih prostorih. Tukaj moramo vedeti, ali bomo lahko na lokaciji 

poslovali dolgoročno, kako imamo opredeljeno najemnino in vse stroške v zvezi s prostori. 

Izbiro nam olajšajo razpoložljiva sredstva, pomembno pa je, da prostori ustrezajo tudi rasti 

podjetja (Glas 1995). 
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Ustreznost lokacije je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na uspeh podjetja. Lokacija nam 

prinese stranke, ki nas morda sicer ne bi obiskale ali poznale. Vendar je v našem primeru 

lokacija sekundarnega pomena, saj je prodaja naše storitve odvisna od njene kakovosti. Ljudje 

se ne bodo zaznamovali s tetovažo samo zato, ker je studio v bližini njihovega prebivališča ali 

delovnega mesta. Za res kakovostno storitev bodo potovali tudi ure daleč. Pri kulturi 

tetoviranja je najpomembnejši ugled tetovatorja. Nekateri so tako rezervirani mesece vnaprej. 

Naš cilj je doseči takšno mero zaupanja pri ljudeh. 

Ker je tetoviranje alternativna subkultura, se nam zdi najprimernejša lokacija tattoo studia 

bližina Metelkove mesto v središču Ljubljane. To je središče umetniškega ustvarjanja, 

političnega delovanja in neodvisne kulturne produkcije glasbe, slikarstva, stripa, fotografije 

itd., znano po vsej Sloveniji in v svetu. Je sproščen in navdihujoč prostor, ki je nastal pred 

skoraj dvajsetimi leti. To je prostor, kjer živa glasba združuje in soobstaja z literaturo, 

gledališčem, razstavami itd. (Metelkova mesto b. l.). 

Lokacija je primerna zaradi povezave z alternativo. Ljudje, ki zahajajo sem, so odprti za vse 

vrste umetnosti. Je v bližini središča mesta in glavne železniške postaje, zato jo je zelo 

preprosto najti. Menimo, da je lokacija prava za našo dejavnost.  

 

Slika 8: Geografski prikaz lokacije 

Vir: Najdi.si b. l. 
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Slika 9: Prostori podjetja shema 

Poslovni prostori zajemajo recepcijo oziroma čakalnico, sobo za tetoviranje, 

kopalnico/umivalnico in sanitarije. Postori morajo imeti veliko svetlobe. Za storitev, ki jo 

ponujamo, je zelo pomembna brezhibna čistoča poslovnih prostorov. Zaradi možnosti 

infekcij, kot so virus HIV in hepatitis B in C, ki se prenašajo z okuženo krvjo in telesnimi 

tekočinami, zaradi uporabe nesterilnih inštrumentov, je treba pri čistoči in sterilnosti 

upoštevati vse predpise in higienske standarde. Za to potrebujemo opremo, ki nam omogoča 

razkuženo in sterilno opremo, s katero zagotavljamo varnost in zdravje strank.  

Poslovni prostor obsega 40 m². Sprejema se ena stranka naenkrat, zato ni potrebe po velikih 

prostorih, ki bi bili veliko finančno breme v začetku poslovanja podjetja. Recepcija mora biti 

udobna in prijetna, saj služi tudi kot čakalnica in prostor, kjer lahko bodoče stranke dobijo 

informacije o umetniku, njegovemu preteklemu delu, o kulturi tetoviranja in o oskrbi po 

tetoviranju. Medtem pa mora biti soba za tetoviranje popolnoma sterilna, aparati za 

tetoviranje pa kakovostni in razkuženi.  

Ministrstvo za zdravje je na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in 

ugotavljanju skladnosti ter za izvajanje Zakona o splošni varnosti proizvodov in Zakona o 

nalezljivih boleznih izdalo Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih za 

opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 

104/2009). Studio se mora ravnati po predpisanih sanitarnih pogojih, ki so priloženi zaključni 

projektni nalogi. 

V spodnjih preglednicah 3 in 4 navajamo seznam potrebne opreme in njihovo predvideno 

nabavno ceno. 
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Preglednica 3: Nabavna vrednost opreme za tetoviranje 

Oprema KOM Nabavna vrednost opreme (v EUR) 

Stol za tetoviranje 1 595

Voziček za opremo 1 145

Koš za medicinske odpadke 1 5

Avtoclav 1 2.590

Svetilka  1 105

Ligh table 1 187

Predalnik  3 298

Ogledalo  3 239

Skupaj 4.164

 

Preglednica 4: Nabavna vrednost potrebne opreme za recepcijo/čakalnico  

Oprema KOM Nabavna vrednost opreme (v EUR) 

Pult za recepcijo 1 625

Pisarniški stol 1 149

Računalnik  1 599

Tiskalnik  1 108,97

Koš  2 21,56

Obešalnik  1 22,99

Ogledalo  1 79

Predalnik za dokumente  1 59,99

Stol 2 470

Miza  1 189

Knjižna polica 1 288

Skupaj  2.612,51

 

Skupna nabavna vrednost opreme tattoo studia znaša 6.776,51 evrov. Strošek bomo pokrili z 

najetim kreditom. 

6.5 Storitev 

Storitve so neotipljive, spremenljive in minljive. So proces, ki ga izvede izvajalec za 

porabnika. Storitveni sektor je osnova sodobne ekonomije in tako ustvarja večino delovnih 

mest. V visoko razvitih državah presega 70 odstotkov bruto domačega proizvoda. Tudi 



28 

Slovenija se je začela vključevati v liberalizacijo mednarodne trgovine s storitvami (Potočnik 

2004). 

V osrednjeslovenski regiji prevladuje storitvena dejavnost. Preteklo leto je 19.775 podjetij, ki 

se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo, ali 78,4 odstotkov gospodarskih družb zaposlovalo 67,8 

odstotkov vseh zaposlenih v podjetjih regije. Ta so ustvarila 73,4 odstotkov vseh prihodkov 

podjetij regije (Gospodarska zbornica Slovenije 2011).  

Storitev, ki jo bo podjetje ponujalo, je tetoviranje oziroma poslikava telesa z ustaljenimi 

metodami in tehnologijami. Od konkurence nas bo ločila odličnost storitve in nenehno 

izobraževanje zaposlenih, tako umetnika, ki storitev izvaja, kot receptorja, ki svetuje in naroča 

stranke. Ponudili bomo prijetno okolje, v katerem se bodo stranke počutile varno in 

sproščeno. Pri stranki želimo ustvariti občutek varnosti in zaupanja. Naša prednost pred 

konkurenti bo temeljila na odličnosti izvedene storitve, kot tudi počutja vseh obiskovalcev 

studia. Prihodnje storitve podjetja bodo povečale domačnost in ustvarile okolje, ki bo 

omogočalo kakovostno in produktivno preživljanje časa.  

6.5.1 Opis storitve 

Dejavnost podjetja je tetoviranje. Tetoviranje je vnašanje barve pod kožo s pomočjo igle, ki je 

vstavljena v električno pištolo. Pištolo poganja motorček, ki doseže več sto vbodov igle na 

sekundo (odvisno od moči in vrste uporabljene električne pištole) za obris slike »outline« in 

vbode več igel, ki so namenjene senčenju in barvanju slike. Sliko ali motiv stranka izbere 

sama. Stranka jo lahko prinese s seboj ali pa opiše želje tetovatorju, ki potem sam izriše želeni 

motiv. Motiv se preriše na poseben papir za preslikavanje, s pomočjo katerega se motiv 

odtisne na kožo. Sliko lahko tetovator nariše na kožo tudi prostoročno, odvisno od tega, 

koliko ustvarjalne svobode mu prepusti stranka. Vsako iglo se uporabi le enkrat, prav tako 

tudi rokavice in zaščitni polivinil. Na ta način zavarujemo zdravje stranke pred možnimi 

okužbami. Najprej s kože odstranimo morebitne nezaželene dlačice in jo razkužimo. 

Tetovator pripravi in zmeša barve, ki jih bo potreboval za delo, in namaže kožo z vazelinom, 

da igla lepše drsi. Po koncu postopka je od stranke odvisno, da se strogo drži navodil za skrb 

tetovaže. Od nege je odvisna tudi obstojnost tetovaže in preprečitev okužbe.  

Tetovaže v modernem svetu pomenijo tisto, kar si vsak posameznik želi, da pomenijo. Vsak si 

sam izbere motiv in vsak vidi v svoji tetovaži nekaj osebnega. Lahko je simbol nekega 

prepričanja, pripadnosti določeni skupini, izraz neke svoje individualnosti, počastitev drage 

osebe ali trenutka, ali pa samo okras. Tetovaža izraža potrebo po zaznamovanju nekega 

prepričanja na trajen in viden način.  
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Tattoo studio bo s svojimi kakovostnimi storitvami in osebnim pristopom prepričal stranke, 

da si tudi svojo naslednjo tetovažo naredijo pri nas. Želimo biti zaupanja vreden ponudnik 

storitve, ki je zadnja leta v porastu tudi pri nas.  

6.5.2 Konkurenčna primerjava 

Podjetje se mora nenehno primerjati s svojimi konkurenti. Primerjati mora svoje izdelke 

oziroma storitve, cene, promocijo in tržne poti. Poznati mora prednosti in slabosti 

konkurentov ter izoblikovati učinkovito strategijo za tekmovanje z njimi (Glas 2000). 

Naša prednost pred večino studiov v Ljubljani bo osredotočenje le na storitev tetoviranja. 

Večina studiov nudi tudi storitev prebadanja telesa. Menimo, da se bo z osredotočanjem na le 

to dejavnost povečala kakovost storitve, udeleževali so bomo večjega števila izobraževanj v 

tujini, več sredstev bomo lahko namenili nakupu kakovostne in moderne opreme. Temeljito 

bomo izobrazili tudi zaposlene na recepciji. Velikokrat se je treba tudi za najpreprostejša 

vprašanja obrniti na tetovatorja, kar pa ni vedno mogoče, saj bi ga zaradi tega lahko zmotili 

pri delu. Pomembno je, da dobi stranka kar se da čim več informacij takoj, ko jih želi, saj gre 

lahko v nasprotnem primeru do konkurence. Zaradi narave storitve, ki je v svojem bistvu zelo 

podobna medicinski, saj se pod kožo stranke z iglo vnaša barva, je pomembno, da je oseba 

sproščena. Sproščenost in zaupanje strank pa si bomo poskušali pridobiti s profesionalnim 

odnosom, čistočo in nudenjem možnosti, da si stranka med storitvijo predvaja glasbo po lastni 

izbiri, ki ji bo pomagala pri sprostitvi. 

6.5.3 Poslovni proces 

V poslovnem procesu podjetnik ustvari priložnost za uresničitev podjetniške ideje. V tem 

procesu podjetnik zbira vsa potrebna sredstva in jih medsebojno kombinira. Sestavljajo ga 

trije elementi (Melink 2000, 16). 

– podjetnik in podjetniška skupina, 

– podjetniška priložnost za podjetnikovo idejo, 

– potrebna sredstva in ljudje. 

Poslovni proces se začne pri tetovatorju (umetniku), ko ugotovi potrebo po nabavi materiala 

za delo. Ker je število obračanja strank veliko in je treba imeti vedno na voljo dovolj 

materiala za delo, je zelo pomembno, da blago naročamo pravočasno. Tetovator izda naročilo 

dobavitelju preko njegove spletne strani. Ta način naročanja je najhitrejši, še posebno zato, 

ker v Sloveniji ni dobaviteljev tattoo opreme. Ko dobavitelj prejme naročilo in ga obdela, 

pošlje naročeno blago kupcu (tattoo studiu). Pogodbo bomo sklenili z dobaviteljem, ki nam 

bo ponudil najboljše pogoje in se najhitreje odzival na naročila ter nudil dovolj kakovostno 

opremo. Receptor bo prevzel blago in ga predal tetovatorju. Receptor bo tudi sprejemal 

stranke, jih naročal in jim svetoval. Ob dogovorjenem terminu se bo stranka oglasila v studiu, 
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kjer bo tetovator opravil storitev tetoviranja. Opravljano storitev bo receptor zaračunal in 

izstavil fakturo. Del zaslužka se bo nato uporabil za plačilo stroškov (najemnina, plače, 

obratovalni stroški itd.). 

V proces vstopajo delo, material in zaposleni. Rezultat procesa je opravljena storitev, 

zadovoljna stranka, večanje prepoznavnosti, rast zaupanja in dobiček. Poslovni proces smo za 

lažje razumevanje prikazali s spodnjo sliko 10.  

 

Slika 10: Poslovni proces 

6.5.4 Tehnologija 

Uporabljali bomo standardne in ustaljene tehnologije in aparate, ki se uporabljajo v tattoo 

studiih po svetu. Vsi aparati bodo sodobni in novi. Opremo za tattoo studio s predvidenimi 

nabavnimi cenami smo prikazali v poglavju 6.2.3. 

V sobi za tetoviranje bomo tako našli mizo za tetoviranje, stol za tetovatorja, 'light table' in 

mizo za risanje, parni sterilizator – avtoklav, koš za rabljeno opremo, ogledala in drugo 

opremo za tetoviranje (barve, igle, električne pištole itd.) ter pohištvo. Soba bo varna in 

zdravju strank prijazna. Vsa oprema bo v skladu s sanitarnimi standardi. Na recepciji / v 

čakalnici bo standardna pisarniška oprema – pisalna miza in stol, računalnik, stoli in mizica za 

stranke in knjižna omara. Ta prostor bo udoben in prijeten.  
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Poslovni prostori bodo opremljeni primerno svojemu namenu, da bi se obiskovalci počutili 

kar se da prijetno.  

6.5.5 Prihodnje storitve 

Da bi bili korak pred konkurenti, moramo še pred vstopom na trg razmišljati o novem izdelku 

(oz. storitvi), ki ga bomo v prihodnosti ponudili našim odjemalcem (Ruzzier idr. 2008). 

Večina tattoo studiov nudi poleg tetoviranja tudi storitev prebadanja telesa. Mi smo se 

odločili, da ne bomo šli v to smer. Ko se bo podjetje uveljavilo na trgu in bo začelo ustvarjati 

dobiček, se bomo usmerili v širjenje tattoo studia v umetniško središče. Najeli bomo prostore, 

v katerih bodo lahko delovali mladi, še neuveljavljeni umetniki, glasbeniki, slikarji, fotografi, 

itd. Prostore bomo tako oddajali za razstavljanje, organizacijo raznih prireditev in nudili 

različne delavnice. V sklopu tega bomo odprli tudi lokal, kjer bomo poleg pijače stregli tudi 

hrano. Lokal bo nudil umirjen, tih in predvsem udoben kraj, kjer bodo obiskovalci lahko v 

miru brali in poslušali glasbo. Knjige bodo podarjene, iz druge roke, nekaj jih bomo tudi 

kupili (ampak le na željo obiskovalcev). 

Menimo, da se bo na ta način še razširilo število in raznolikost obiskovalcev, ki bodo v sklopu 

lokala spoznali tudi osrednjo dejavnost – tetoviranje. 

6.6 Tržna analiza  

Trg je prostor, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje. Sestavljajo ga potencialni kupci, ki 

so pripravljeni izpeljati menjavo, da bi določeno potrebo zadovoljili. Trženje je proces, ki 

omogoča tem posameznikom, da dobijo, kar želijo, tako, da ustvarijo, ponudijo in izmenjujejo 

izdelke ali storitve na trgu (Šček Prebil 2000, 79). 

S tržno analizo bomo poskušali potrditi primernost ustanovitve podjetja. Ustvarili bomo profil 

naših ciljnih strank, ugotovili njihove želje in potrebe. 

Raziskava trga se ukvarja predvsem z zbiranjem, obdelavo in predstavitvijo podatkov ter 

informacij o določenih tržnih pojavih. Informacije raziskave trga dobimo s pomočjo posebnih 

metod in tehnik: anketiranje, predvidevanje prodaje na določenem trgu, ocenjevanje 

uspešnosti tržnega komuniciranja, ugotavljanje zadovoljstva porabnikov storitve itd. Za 

pridobitev koristnih informacij moramo (Potočnik 2004):  

– uporabljati znanstvene in raziskovalne metode, ki temeljijo na natančnem opazovanju, 

napovedovanju, oblikovanju in preizkušanju domnev; 

– uporabljati in primerjati vire podatkov; 

– upoštevati medsebojno odvisnost tržnih situacij; 

– oceniti stroške in 
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– oceniti korist informacij. 

Podjetnik mora s tržno raziskavo poiskati odgovore na naslednja vprašanja (Glas 2000, 20): 

– Kateri je naš ciljni trg? 

– Kje so kupci podjetja? 

– Kaj želijo kupci? 

– Kdaj želijo dobiti storitev? 

– Jih lahko zadovoljimo? 

– Kako lahko izboljšamo ponudbo? 

Pri tržni analizi bomo tako uporabljali primarne kot sekundarne vire podatkov. Primarni vir 

podatkov bodo rezultati anket (anketiranih bo do 100 prebivalcev med 15. in 50. letom 

starosti), ki jih bomo izvedli med prebivalci mesta Ljubljana. Sekundarne vire informacij pa 

bomo pridobili na Statističnem uradu Republike Slovenije. Na podlagi anketiranja bomo 

določili tudi naše tržne segmente. 

Rezultati anketiranja 

Anketirali smo 100 naključnih oseb iz osrednjeslovenske regije. Med anketirance smo 

vključili osebe od 15. do 50. leta starosti, ki v regiji živijo, se šolajo ali so tu zaposleni. 

Rezultati ankete so pokazali, da je 33 % anketirancev že uporabljalo storitve tattoo studiov, 

skoraj vsi (80 %) pa so že razmišljali o tetovaži. V spodnjih slikah so natančneje opisani 

rezultati analize. Rezultate smo uporabili tudi v nadaljevanju našega poslovnega načrta. Tudi 

na njih temeljijo naša predvidevanja in načrti za podjetje. 

 

Slika 11: Izobrazba 

Iz slike 11 vidimo, da ima 43 % vprašanih srednjo splošno izobrazbo, 25 % dodiplomsko 

izobrazbo in 11 % višjo in podiplomsko izobrazbo. Če pogledamo še odgovore na spodnje 
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vprašanje o statusu, lahko vidimo, da je večina (48 %) anketirancev še študentov. Po tem 

lahko sklepamo, da se za tetovaže večinoma odločajo osebe z višjo izobrazbo. 

 

Slika 12: Trenutni status osebe 

Kot smo že ugotovili, je 48 % vprašanih študentov, 33 % zaposlenih, 11 % samozaposlenih in 

8 % brezposelnih (slika 12). Iz tega izhaja, da so študentje eden od naših ciljnih segmentov. 

 

Slika 13: Višina osebnih dohodkov v EUR/mesečno 

Za tetovaže se po pričakovanjih odločajo tudi osebe z nižjimi osebnimi dohodki. 39 % jih 

zasluži do 500 evrov, 36 % pa do 1000 evrov dohodka mesečno (slika 13). Kljub temu da je 

tetoviranje luksuzna dobrina, se ljudje zanjo odločijo pogosto, saj ima za njih poseben osebni 

pomen.  

Da bi ugotovili, kakšne lastnosti ima oseba, ki se najpogosteje odloča za tetovaže, smo 

anketirance prosili, da odgovorijo na vprašanje, kako najpogosteje/najraje preživljajo prosti 

čas. Njihove odgovore smo prikazali na sliki 14. Najpogostejši odgovor je bil, da je to 
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družabna oseba, ki rada potuje ter se udeležuje glasbenih, kulturnih in drugih kulturnih 

dogodkov. 

 

Slika 14: Najpogostejši način preživljanja prostega časa 

Z zgornjimi vprašanji smo dobili osnovne socialno-demografske podatke anketirancev. Drugi 

del vprašalnika pa nam je podal njihove želje, mnenja in preference pri tetoviranju. 

 

Slika 15: Število tetovaž 

Večina anketirancev ima eno tetovažo (43 %), za katero pravijo, da ni zadnja. Celih 14 % pa 

jih ima več kot štiri tetovaže (slika 15). Kot bomo videli v nadaljevanju, v anketi, izvedeni v 

ZDA, 32 % oseb meni, da so odvisni od tetoviranja. Če bomo opravljali kakovostno storitev, 

si bomo pridobili zaupanje strank, ki bodo prišle k nam tudi po naslednjo tetovažo. 
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Slika 16: Vrsta tetovaž 

Na sliki 16 vidimo, da prevladujejo črno-bele tetovaže s 45 % in barvne z 29 %. Ostalih vrst 

je manj. 

Majpogostejše se uporabniki pri izbiri umetnika, ki naj bi jim izdelal tetovašo, odločajo na 

osnovi njegovega ugleda (renome) – tako je podgovorilo 39 % vprašanih (slika 17). 37 % 

vprašanih meni, da je napomembnejša kakovost storitve, 20 % vprašanih je pomembna cema. 

Na zadnjem mestu (4 %) je pomembna lokacija.  

 

Slika 17: Kriterij pri izbiri umetnika (studia) 

Če se bomo želeli kosati s konkurenco, bomo morali ponuditi kakovostne storitve, s katerimi 

si bo umetnik ustvaril dobro ime in ugled. To bomo dosegli s prakso in izobraževanji. 

Ker je tetoviranje subkultura, se najzanesljivejše informacije širijo z ustnim izročilom (44 %), 

kot lahko vidimo na sliki 18. 
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Slika 18: Vir informacij o umetniku (studiu) 

Ker pa smo informacijska družba, je pomambno ustvariti tudi dobro spletno stran (42 %), 

česar večina umetnikov še nima ali pa je ta zelo skromna. Ljudje si informacije izmenjujejo 

preko različnih forumov. 

 

Slika 19: Razlog za tetoviranje 

Zakaj ni cena toliko pomembna, pa nam povedo odgovori zadnje vprašanje (slika 19). Ljudje 

se tetovirajo iz osebnih razlogov (29 %), zaradi estetike (39 %) in ker na ta način izražajo 

svojo osebnost in individualnost (21 %). 

Profil osebe 

Ugotovili smo, da se za tetoviranje največkrat odločajo ženske med 20. in 30. letom starosti. 

Te so večinoma študentke, katerih dohodki večinoma ne presegajo 1000 evrov na mesec. 

Prosti čas najraje preživljajo s prijatelji na raznih družabnih dogodkih in veliko potujejo. 

Največkrat imajo eno ali dve tetovaži. Te so črno-bele ali barvne. Njihovi razlogi za 
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tetoviranje so estetski in osebni. Pri izbiri tattoo studia zaupajo informacijam znancev in 

svetovnemu spletu. Za umetnika se odločijo na podlagi kakovosti njegovega dela in 

njegovega dobrega imena. 

Zaradi omejenega oziroma majhnega števila anketirancev ne moremo trditi, da so rezultati 

opravljene analize popolnoma zanesljivi. Kot pa bomo videli v nadaljevanju naloge, so 

rezultati primerljivi s tistimi, ki smo jih zasledili v opravljenih analizah v ZDA. 

6.6.1 Tržni segmenti 

Vidic (1995) pravi, da segmentacija trga omogoča boljše poznavanje in prilagajanje 

potrošnikom glede kakovosti, cene, prodaje in komuniciranja.«  

Segmentacija trga je postopek razdelitve trga na različne skupine kupcev. Ti se razlikujejo po 

potrebah, kupni moči, nakupnem vedenju, odzivih na ponudbo itd. (Steblovnik idr. 2000). 

Segmentiranje omogoča delitev trga na podlagi: 

– geografskih dejavnikov (področje bivanja, podnebne razmere, velikost kraja), 

– demografskih dejavnikov (starost, spol, izobrazba, vera), 

– psihografskih dejavnikov (kultura, družbeni razred, osebnost), 

– vedenjskih dejavnikov (priložnost nakupa, želene koristi, stopnja porabe, lojalnost ...). 

Za uspešno segmentacijo trga moramo zagotoviti, da so naši segmenti predvsem merljivi, 

dosegljivi, dovolj veliki in pripravljeni na akcijo (Vidic 1995). 

Segmenti, ki jih bo naše podjetje s svojimi storitvami privabilo, so: 

– prebivalci mesta Ljubljane z okolico (osrednjeslovenska regija), 

– stari od 15. do 50. leta, 

– študentje in zaposleni v regiji,  

– druge osebe v tranzitu. 

Leta 2011 je bilo v osrednjeslovenski regiji 534.807 prebivalcev (Statistični urad Republike 

Slovenije 2012a). Prebivalcev mesta Ljubljana je bilo leta 2011 280.140 (Statistični urad 

Republike Slovenije 2012b). Delovno aktivnih prebivalcev je bilo leta 2010 v občini 

Ljubljana 64,5 % (Wikipedija 2011c). Za našo dejavnost so pomembni tudi mladi. Število 

študentov v šolskem letu 2009/10 na Univerzi v Ljubljani je bilo 38.650. Tu so všteti študenti 

s stalnim prebivališčem v osrednjeslovenski regiji in študenti iz celotne Slovenije, ki tukaj le 

študirajo (Univerza v Ljubljani 2011). 
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6.6.2 Strategije za ciljne tržne segmente 

Naš ciljni tržni segment so torej prebivalci osrednjeslovenske regije. Po podatkih Statističnega 

urada Republike Slovenije iz leta 2009 jih je 526.636. Anketiranih je bilo 100 oseb od 15. do 

50. leta starosti. Iz njihovih odgovorov so razvidni naši ciljni uporabniki:  

– moški in ženske med 20. in 40. letom starosti, 

– osebe s srednjo splošno in dodiplomsko izobrazbo, 

– študenti in aktivno prebivalstvo,  

– ekstrovertirane osebe. 

Mladim se bomo približali z vsakoletno akcijo za najboljši design tetovaže. Pri akciji bo 

nagrada brezplačna tetovaža, ki jo bo spremljal članek in video na spletni strani studia. Preko 

naše strani na Facebooku bomo v stiku s strankami, ki sodelujejo v komunikaciji na družabnih 

omrežjih. Tattoo navdušenci nas bodo poiskali na tattoo konvencijah doma in v tujini. Bodoče 

stranke nas bodo lahko spoznale preko naše spletne strani, ki jo bomo redno posodabljali. 

Sicer se bomo trudili, da s prijaznim pristopom, profesionalnostjo, kakovostnimi storitvami in 

ustrežljivostjo razširimo dober glas o studiu in tako tudi ustvarimo ugled umetnika. 

Tržne potrebe 

Naloga podjetnika je ugotoviti potrebe potrošnika in jih zadovoljiti. Uspeh nam zagotovi, da 

se bo kupec odločil za nakup našega izdelka namesto konkurenčnega (Glas 2000).  

Tržni podatki nam pomagajo ugotoviti, kdo so uporabniki naših storitev, kakšni so njihovi 

tržni motivi, kakšne so njihove želje in potrebe. Brez poznavanja potreb porabnikov in 

njihovih želja ne moremo načrtovati uspešne tržne ponudbe. Za izvajanje tržnih aktivnosti 

moramo poznati vedenje in odzivanje porabnikov na različna tržna sporočila (Potočnik 2004). 

Potrebe ljudi se spreminjajo. Ljudje so zaradi velike ponudbe postali zahtevnejši. 

Najpomembnejšo vlogo pri odločanju za tattoo studio imata kakovost in ugled umetnika. 

Potrošniki želijo vrhunske storitve. Kot ponudnik storitve moramo zadovoljiti vse potrebe 

potrošnikov in predvideti prihodnje. Trenutno so najpopularnejše črno-bele, barvne in tribal 

tetovaže. Razvoj tehnik, opreme in vpliv držav, ki so bolj odprte za kulturo tetoviranja, bodo 

smernice tudi nas usmerile v 3 D in fantazijske tetovaže. Po rezultatih anket sodeč gremo po 

poti držav, kjer je tetoviranje uveljavljena oblika umetnosti. Kot si sedaj ljudje želijo sliko 

priznanega slikarja, si bodo v prihodnosti želeli tetovažo uveljavljenega tetovatorja. 

Tržni trendi 

Ruzzier idr. (2008) pravijo, da tržni trendi opisujejo kvalitativno gibanje trga skozi čas in so 

lahko opisani s pomočjo zgodovinskih dejstev, opažanj, člankov itd. 
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Tetoviranje je danes v ZDA priznana oblika umetnosti. V zadnjih tridesetih letih je doživelo 

drastične spremembe. V sedemdesetih so umetniki sprejeli tetoviranje in mu vdahnili nove, 

sofisticirane motive in tehnike. Napredek tehnologije je z električnimi iglami in barvami 

omogočil nov širok razpon barv in detajlov. Oprema in tudi proces tetoviranja sta postala 

podobna medicinskemu. Posebno pozornost so začeli namenjati zdravju in higieni. Tako se je 

tetoviranje iz nepriljubljenosti v šestdesetih letih preteklega stoletja spremenil v modni hit 

devetdesetih let. Prvi, ki so sprejeli in razširili trend tetoviranja, so bili rokerji Rolling Stones 

v zgodnjih sedemdesetih letih. Danes lahko zasledimo tetovaže na športnikih, glasbenikih in 

celo modelih, ki so odigrali pomembno vlogo pri uveljavljanju tetoviranja. V zadnjih 

petnajstih letih so tako postali tattoo studii podobni lepotnim salonom. Postalo je dejavnost, ki 

privlači tiste stranke, ki obiskujejo tudi zlatarne, butike in antične trgovine. Tetoviranje je 

postalo šesta najhitreje rastoča dejavnost v ZDA. Demografski segment, ki se najpogosteje 

odloči za to storitev, pa so ženske iz srednjega sloja (Hoag 1997).  

Po teh podatkih lahko z gotovostjo sklepamo, da tetoviranje narašča in se bo obdržalo tudi v 

prihodnosti. V Sloveniji še nismo prišli do razcveta dejavnosti, vendar smo pod velikim 

vplivom medijev in ZDA, kar je za nadaljnjo rast ugodno. Glede na trenutni tržni trend pri nas 

smo na dobri poti, da se dejavnost uveljavi in se uredi zakonodaja. Več o zakonodaji pri nas v 

nadaljevanju. 

Tržna rast 

Panoga je v fazi rasti tako pri nas kot v tujini. Število studiov se z leti povečuje, prav tako 

zaupanje v storitev in njene izvajalce. Navajamo nekaj statističnih podatkov iz ZDA 

(Tattoofinder.com b. l.): 

– 15 % mladostnikov med 18. in 25. letom meni, da naraščanje števila tetoviranih oseb 

pozitivno vpliva,  

– 36 % mladostnikov med 18. in 25. letom ima vsaj eno tetovažo,  

– več kot 45 milijonov Američanov ima vsaj eno tetovažo,  

– mladostniki med 13. in 17. letom menijo, da je primerna starost za tetovažo 19 let,  

– 41 % ljudi, ki si želijo tetovažo, je pripravljenih plačati 50 % višjo ceno za to, da jo 

opravi tetovator v uglednem studiu, ki izpolnjuje vse zdravstvene in higienske predpise,  

– 61 % ljudi se odloča za tetovatorja na podlagi njegovega dobrega imena,  

– za 43 % oseb predstavlja tetovaža nekaj osebnega,  

– 32 % ljudi meni, da so odvisni od tetoviranja.  

Navedeni rezultati so za nas spodbudni. Da bi ugotovili stanje pri nas, smo izvedli anketo. 

Anketirali smo prebivalce osrednjeslovenske regije in dobili naslednje spodbudne rezultate: 

– 68 % anketirancev s tetovažami so ženske, 

– za 29 % anketirancev imajo tetovaže poseben pomen, 

– 57 % anketirancev ima več kot eno tetovažo, 
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– 76 % anketirancev izbere tetovatorja na podlagi dobrega imena in kakovosti dela. 

Tetoviranje je nekoč imelo negativen predznak. Danes ga nima več. Tetoviranje ni samo za 

izobčence ali zapornike. Rezultati anket so pokazali, da se tetovirajo izobraženi ljudje, ki 

imajo pestro družabno življenje in radi raziskujejo nove kraje in kulture.  

6.6.3 Analiza panoge in konkurence 

Konkurenti podjetja so tista podjetja, ki skušajo zadovoljiti iste potrebe kupcev in imajo 

podobno ponudbo. Konkurenco podjetja predstavljajo proizvajalci v panogi, proizvajalci, ki v 

panogo šele vstopajo, proizvajalci morebitnih substitutov ter kupci in dobavitelji, ki 

spreminjajo pogoje poslovanja. Pri analizi konkurence se omejimo na največ pet 

najpomembnejših konkurentov. Podatke lahko pridobimo iz raznih statističnih virov, letnih 

poročilih in od zaposlenih v podjetjih. Preučiti moramo njihove prednosti in slabosti. 

Informacije o konkurentih, ki jih potrebujemo, so (Šček Prebil 2000, 87): 

– okolje poslovanja podjetja, 

– kakovost in izkušnje vodstva, 

– trženjski položaj in trendi, 

– trženjski cilji in potrošniki, 

– trženjski program in strategija, 

– finančne, tehnične, operativne zmožnosti, 

– ključne konkurenčne prednosti. 

Opravljali bomo storitveno dejavnost, ki temelji na kakovosti storitev in zadovoljstvu strank. 

Konkurenca številčno ni velika, je pa uveljavljena v primerjavi z nami, ki bomo novi na trgu. 

Naš poglavitni cilj bo ustalitev na trgu in prevzem dela tržnega deleža. 

Pšeničny idr. (2000, 236) menijo, da je vstop podjetnika z novo storitvijo na trg povezan s 

številnimi tržnimi, finančnimi, psihološkimi in socialnimi ovirami, ki jih mora premagati, da 

bi si zagotovil tržni delež. Ta je nujen za pozitivno poslovanje in nadaljnji razvoj. 

Vzbuditi moramo pozornost in zaupanje strankah s prijazno in prijetno izkušnjo, ki jo bodo 

ponudili izobraženi in usposobljeni zaposleni. Kakovostna izvedba in pozitivno doživetje 

storitve bodo naša konkurenčna prednost. 

Značilnosti panoge 

Naša dejavnost temelji na ponudbi storitev poslikave telesa z vbdanjem črnila pod kožo. 

Potočnik (2004) definira storitev kot posebno dejanje, ki ga izvajalec storitve ponudi 

porabniku. V nasprotju z izdelki so storitve neotipljive. Praviloma jih ustvarimo in porabimo 

sočasno. Posledica tega je spremenljivost opravljene storitve. Kakovost storitve se spreminja 



41 

v odvisnosti od tega, kdo, kje in kdaj jo izvaja. Zaradi njihove neotipljivosti je težko določiti 

in nadzirati njihovo kakovost. To pomeni, da je nakup storitve bistveno bolj tvegano dejanje 

kot nakup izdelka. Eno od meril kakovosti storitve je tako prilagajanje ponudbe in izvedbe 

storitve posebnim zahtevam porabnikom. Storitve niso zgolj prodajne transakcije, ampak 

proces, v katerem je za rezultat in zadovoljstvo potrošnika odločujoče znanje in strokovnost 

izvajalca storitve.  

Podjetje bo v prvih letih poslovanja ponujalo le storitev tetoviranja. Od ostalih ponudnikov na 

trgu se bomo razlikovali po kakovosti storitev in prijaznem pristopu. Naši konkurenti sledijo 

trendom v stroki in sledili jim bomo tudi sami. Težili bomo k uvajanju novih tehnologij in 

opreme, da bomo lahko ponudili res kakovostne storitve. Z izobraževanji na področju stroke 

in zdravja bomo tako zagotovili tudi varnost in zadovoljstvo strank. Najpomembnejša 

značilnost panoge je upoštevanje higienskih in sanitarnih prepisov, zagotavljanje kakovostnih 

storitev ter skrb za talent, usposobljenost in izkušenost tetovatorja. 

6.6.4 Glavni tekmeci in ključni dejavniki uspeha 

Poznavanje konkurence je pomembno za oblikovanje predstave o svojem položaju na trgu. 

Ko analiziramo konkurenco, se moramo vprašati, zakaj kupci pri njih kupujejo in kakšna je 

njihova poslovna politika. Ugotoviti moramo, kdo so naši najmočnejši konkurenti, ter 

analizirati njihove slabosti in prednosti. Na ta način ugotovimo, kje smo boljši od njih in 

katere so tiste slabosti, ki jih moramo v najkrajšem možnem času odpraviti (Vidic 1995). 

Naši tekmeci so tattoo studii v osrednjeslovenski regiji. Glavni konkurenti so tisti, ki ponujajo 

kakovostne storitve po zmernih cenah in so že uveljavljeni na področju tetoviranja. Spodnja 

preglednica 5 prikazuje pet naših najmočnejših konkurentov v panogi in pet največjih 

konkurentov iz osrednjeslovenske regije.  

Preglednica 5: Konkurenti 

Najmočnejši konkurenti Konkurenti iz osrednjeslovenske regije 

Tattoo studio Tattoo Klan (Ljubljana) Tattoo studio Tattoo Klan  

Lucky Art (Kamniška Bistrica) Red Cat Tattoo  

Tattoo Studio Samo (Zagorje pri Savi) Tattoo & Piercing Studio Exit 

Tattoo Tomaž (Žalec) Rein – Art 

Art Muršo (Križevci pri Ljutomeru) Izo Tattoo 

 

Na osnovi podatkov, ki smo jih dobili iz sekundarnih virov (spletne strani studiev, forumi 

uporabnikov storitev), smo tako izluščili za nas tri najnevarnejše konkurente. Ti so: 

– tattoo studio Tattoo Klan (Ljubljana), 
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– Lucky Art (Kamniška Bistrica) in 

– Art Muršo (Križevci pri Ljutomeru). 

Prvi konkurent je Tattoo Klan iz Ljubljane. Tetovator John je bil prvi v Sloveniji, ki je odprl 

tattoo studio. Ima več kot dvajset let izkušenj. Prejel je tudi veliko nagrad na raznih tattoo 

konvencijah. Ko govorimo o tetoviranju pri nas, ne moremo mimo Johna. Je odličen umetnik, 

pionir in cene njegovih storitev so temu primerno visoke. Po pričevanju strank pa je pogosto 

neprijazen (Ivanc 2011). 

Lucky Art, ki ga je ustanovil Srečko Žagar, je kljub svoji odročnosti vedno odmevnejši. 

Dejavnost opravlja v koči v mirnem okoliši Kamniške Bistrice. Stranke so navdušene nad 

njegovo profesionalnostjo in prijaznim pristopom. Tetovaže oblikuje v sodelovanju s stranko.  

Art Muršo z umetnikom Igorjem Muršičem je bil eden od zmagovalcev na letošnji prvi tattoo 

konvenciji. Po mnenju strank je prijazen, komunikativen in ustvarjalen. Zaradi 

profesionalnega odnosa in kakovostnega dela ima zveste stranke.  

Noben od umetnikov pa nima spletne strani, ki bi bodočim strankam podala vse potrebne 

informacije o tetoviranju, o umetnikovem dosedanjem izobraževanju, cenah. Zadnje se v 

večini studiov določajo po dogovoru. Vsi pa imajo profil na Facebooku in slike svojih del ter 

kontaktne podatke. Kultura tetoviranja je še vedno subkultura in tetovatorji večinoma želijo, 

da tako tudi ostane, zato se sami pogosto ne izpostavljajo. Kot smo ugotovili z anketiranjem, 

ljudje dobijo največ informacij o studiih preko prijateljev in znancev. Takšne informacije so 

po eni strani najzanesljivejše, po drugi strani pa je umetnost zelo subjektivna in zato težko 

določimo, kdo je najboljši (Slo-tattoo 2008). 

SPIN analiza 

SPIN analiza je analiza dosedanjega stanja. Z njo preučimo notranje in zunanje dejavnike 

podjetja. Med notranje dejavnike spadajo prednosti in slabosti našega podjetja, medtem ko so 

zunanji dejavniki priložnosti, povezane s tržiščem, ter grožnje v okolju podjetja. Povezava 

med prednostmi in priložnostmi je pogosto podlaga za tržno in razvojno strategijo podjetja 

(Glas 1995). 

V spodnji preglednici 6 smo prikazali prednosti, slabosti, grožnje in izzive podjetja, ki ga 

ustanavljamo. 
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Preglednica 6: SPIN analiza 

Prednosti Slabosti 

- osredotočenje na eno storitev 
(tetoviranje) 

- redno izobraževanje zaposlenih 

- redno udeleževanje konvencij  

- lokacija poslovnih prostorov 

- zvesti uporabniki storitev 

- kakovostna oprema 

- dostopna spletna stran 

- mirno in prijazno okolje 

- cene 

- novi v panogi 

- neprepoznavnost 

- začetno nezaupanje kupcev 

Priložnosti Grožnje 

- konkurenti velikokrat opravljajo še druge 
storitve (piercing) 

- priložnost za kreativnost (nagradni 
natečaj za mlade umetnike) 

- prilagodljiv urnik, kratke čakalne vrste 

- urejena spletna stran z vsemi 
informacijami, ki jih potrebuje kupec 
storitev 

- konkurenti z dolgoletnimi izkušnjami 

- poglobitev krize (manj sredstev za 
»luksuzne« potrebe) 

- spreminjanje zakonodaje  

 

Naše prednosti bomo povezali s priložnostmi. Osredotočili se bomo samo na storitev 

tetoviranja in v tej smeri izobraževali zaposlene in promovirali studio (konvencije, urejena 

spletna stran, nagradni natečaj). S kratkimi čakalnimi vrstami ne bomo tvegali, da bi stranke 

šle h konkurenci. Tetovirali bomo tudi izven delovnega časa. Nudili bomo prijazno in mirno 

okolje na lokaciji, ki je povezana z alternativo. Za razliko od večine studiev bomo imeli cenik, 

ki bo jasen vsem strankam. Sledili bomo tudi trendom na področju opreme in tehnik, da bomo 

uporabnikom lahko nudili kar se da kakovostno storitev. 

Drugi dejavniki, ki vplivajo na panogo 

Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za gospodarstvo sta 3. januarja 2011 naznanila namen 

urejanja problematike vprašanja opravljanja dejavnosti tetoviranja. Vlada je pred nekaj časa 

sprejela predpis, da lahko dejavnost tetoviranja opravljajo le zdravstveni in kozmetični 

tehniki. Ureditev, ki jo je sprejela država, je edinstven primer v Evropi in po mnenju iniciative 

»Uredimo bolje« pretirana. Pobudniki iniciative so tattoo studii po Sloveniji. Problem vidijo v 

visokih stroških, ki jih prinese potrebno dodatno izobraževanje. To ne le da ne nudi 

ustreznega izobraževanja za potrebe imenovane dejavnosti (le 15 % učnega programa pride v 

poštev za dejavnost tetoviranja), ampak zahteva tudi opravljanje izobraževanja v Ljubljani. Za 
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tetovatorje, ki ne živijo v Ljubljani, je to povezano z dodatnimi stroški prevoza in časovno ter 

vsebinsko ni smiselno. Njihov predlog, ki ga bo vlada preučila ob naslednjem spreminjanju 

Obrtnega zakona, je priprava pogojev, ki bi jih pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo v 

sodelovanju z Obrtno in gospodarsko zbornico glede na uspešno dolgoletno prakso v tujini. 

Sprejete pogoje bi moral izpolnjevati vsak, ki bi želel registrirati dejavnost tetoviranja 

(Iniciativa Uredimo bolje 2010). 

Trenutno veljavna zahteva vlade zavira odpiranje novih tattoo studiev. Če se bo zakonodaja 

spremenila, bo to pozitivno vplivalo na rast dejavnosti. Na ta način se bomo hitreje približali 

uspehu, ki ga je dejavnost dosegla v ZDA.  

Seveda pa nam lahko prihodki padejo na račun nove krize, ki se nam po mnenju nekaterih 

ekonomistov obeta. S tem bi padel življenjski standard, ki bi zmanjšal število strank. Eden od 

dejavnikov, ki bi lahko negativno vplival na uspeh, so že prisotni ponudniki. V dejavnosti je 

velika konkurenca. Na začetku poslovanja bi lahko naleteli na neodobravanje in nezaupanje 

pri strankah. 

6.7 Strategija in izvedba 

Strategija podjetja je osredotočenje na izvedbo storitve. Posvetili se bomo vzdušju v studiu in 

počutju stranke med izvajanjem storitve. Kakovost storitve bomo dosegli z rednim 

izobraževanjem zaposlenih in skrbjo za zdravje strank z doseganjem higienskih in sanitarnih 

standardov. V ceno storitve bodo vključene tudi storitve po tetoviranju, kot so kontrole 

celjenja tetovaže in preparati za skrb in celjenje kože. Podjetje bo izvajalo tržne aktivnosti 

predvsem na sejmih, konvencijah in preko svoje spletne strani. Možnost umetniškega 

izražanja in ustvarjanja bomo dali mladim. Na ta način se bomo vključili v skupnost in 

nagradili mlade umetnike z brezplačno tetovažo, ki nam bo prinesla večjo prepoznavnost. Za 

boljše in uspešnejše poslovanje se bomo strateško povezovali z našimi dobavitelji in 

njihovimi zaposlenimi ter z zunanjimi izvajalci.  

6.7.1 Strategija 

Strategija določa dolgoročne razvojne cilje in oblikuje politiko podjetja za doseganje teh 

ciljev. Opisuje, na kakšen način bo podjetje poslovalo, njegovo organizacijo in politiko. 

Strategija upošteva različne dejavnike razvoja, tveganje, finančne in materialne vire, 

podjetniško kulturo, klimo, vrednote ter spremembe v obnašanju in motivaciji (Kovač 1990 v 

Plut in Plut 1995, 26). 

Naša strategija se usmerja v posvečanje pozornosti strankam, njihovim željam in 

osredotočenje na kakovost storitev. Pri tetoviranju je pomembna storitev, zato moramo storiti 

vse, da bi bila za stranke kar se da udobna in prijetna. Poskrbeti moramo za pravo ozračje s 
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pravo opremo, glasbo in odnosom. S spoštljivim in prijaznim pristopom nas bo stranka 

ohranila v lepem in prijetnem spominu, s profesionalnim pristopom in delom pa si bomo 

zagotovili vrnitev stranke. Posebno pozornost bomo posvetili izobraževanju. Z nenehnim 

izobraževanjem in sledenjem novim trendom bomo lahko izboljšali kakovost storitve. Za nas 

je pomembno tudi dobro sodelovanje in odnos z dobavitelji. Zaradi higienskih standardov, ki 

se jih moramo držati, da bi ohranili zdravje in varnost strank, so pomembni dobavitelji s 

kakovostno in preizkušeno opremo. Dobavitelji nam lahko s certifikatom dokažejo kakovost 

svojih izdelkov. Sodelovali bomo le s tistimi, ki so od Ministrstva za zdravje ali neodvisne 

institucije prejeli certifikat kakovosti.  

6.7.2 Konkurenčna prednost 

Ponujanje proizvoda z boljšimi ali več značilnostmi po nižji ceni in z enako ali celo višjo 

kakovostjo je pogosto vstopna izbira podjetnikov, ki se podajajo v razvoj konkurenčnega 

proizvoda. Podjetja inovirajo obstoječe proizvode tako, da jim dodajo vrednost. Posvetijo se 

poprodajnim aktivnostim in promociji ter na ta način prevzamejo velik tržni delež (Pšeničny 

idr. 2000). 

Kot smo povedali že v prejšnjih poglavjih, se bomo posvetili predvsem skrbi za zdravje 

strank, kakovosti storitev in zagotavljanju prijetnega okolja, v katerem se bo stranka počutila 

dobro in sproščeno. Že pri prvem obisku bodo lahko dobili večino informacij. Receptor bo 

usposobljen in izobražen za svetovanje. Na voljo bo tudi strokovna literatura, revije in 

tetovatorjev portfolio. Za večjo sproščenost bomo poskrbeli tudi tako, da bomo omogočili 

stranki lasten izbor glasbe med tetoviranjem. Da bi omogočili lažje okrevanje, bomo poleg 

natančnih navodil za skrb tetovaže priložili tudi brezplačno kremo, s katero je treba 

oskrbovati oboleli del telesa. Nekaj tednov po storitvi bodo stranke prišle na posvet in 

pregled, da vidimo, kako se tetovaža celi. Vse to bo že vključeno v ceno. 

6.7.3 Trženjska strategija 

Podjetje se odloča za svoje poslanstvo in strategijo na podlagi poznavanja tržišča, 

konkurence, zmožnosti in predvidevanj razvoja dogodkov. Poznamo tri tipe strategij za 

doseganje konkurenčne prednosti. V spodnji preglednici so prikazane nekatere predpostavke, 

ki morajo biti izpolnjene za delovanje posameznih strategij (Šček Prebil 2000, 89). 
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Preglednica 7: Značilnosti tržnih strategij 

Strategija diferenciacije Strategija nizkih stroškov Strategija osredotočenja 

- pozitivni imidž o izdelku 

- učinkovitost prodajnih 
inštrumentov 

- dober dizajn in dolga 
tradicija 

- patentna zaščita 

- inovacijska usmerjenost 

- blagovna znamka 

- zmanjšanje stroškov 
uprave 

- izkušnje 

- čim manj napak 

- dober dizajn 

- vhodna kontrola 
materialov 

- stroški dela 

- subvencije države 

- inovacije na proizvodih 

- avtomatizacija 

- omejene serije 

- osredotočenje na tržno 
nišo 

- osredotočenje na 
geografsko področje 

Vir: Šček Prebil 2000. 

Naša strategija je nudenje kakovostnih storitev v prijetnem okolju. Če bomo strankam 

ponudili kakovostno storitev, si bomo zagotovili ponoven obisk in širjenje dobrega glasu o 

podjetju. Z možnostjo izbire lastne glasbe jim bomo pričarali domačnost, saj gre navsezadnje 

za vbadanje barve pod kožo, zato je prisotne tudi nekaj bolečine.  

Cene bodo precej podobne konkurenčnim, saj ne želimo z nizkimi cenami vzbuditi dvomov o 

kakovosti storitev. Vendar bo v ceno vključena tudi krema za okrevanje in nadaljnji pregledi 

ter svetovanje. 

Za oglaševanje bomo uporabili lastno spletno stran, ki jo bomo redno dopolnjevali s slikami 

najnovejših tetovaž, z raznimi članki in z vtisi obiskovalcev. Ker je za našo dejavnost 

najpomembnejše ustno priporočilo, ne bomo uporabljali klasičnih oglaševalskih možnosti. Za 

oglaševanje bomo namenili v prvem letu poslovanja 3.600 evrov. Vložek bo predvsem 

namenjen udeležbi na konvencijah in obisku sejmov, kjer se zbere veliko potencialnih strank. 

Tam bomo delili letake s ključnimi informacijami o tattoo studiu in predstavili tetovatorja s 

prikazom njegovih veščin v živo. 

6.7.4 Pozicioniranje 

»S pozicioniranjem storitveno podjetje določi, koliko in katere razlikovalne značilnosti bo 

uporabilo za pridobitev ciljnih kupcev,« meni Potočnik (2004, 206). 

Pri pozicioniranju je pomembno, kako trg zaznava naše storitve, saj si uspešna podjetja 

prizadevajo nuditi kakovostne storitve. V primerjavi s konkurenti moramo poudarjati 

(Potočnik 2004): 

– okolju prijazno tehnologijo, 

– nižjo ceno storitve, 
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– zanesljivost in kakovost storitve, 

– storitve, povezane z uporabo izdelkov. 

Naše podjetje se bo obvezalo k izvajanju kakovostnih storitev. To bomo dosegi z uporabo 

kakovostne opreme, s sledenjem razvoju tehnologije na področju tetoviranja in z 

upoštevanjem sanitarnih predpisov. Cena storitev pa bo konkurenčna tistim na trgu, saj bi z 

nižjo ceno lahko vzbudili občutek manj kakovostnih storitev. 

6.7.5 Cenovna strategija 

Cena je bistveni del trženjskega spleta, ki ustvarja pri uporabnikih zaznavanje kakovosti 

storitve in podobo o podjetju. Cena je tisti trženjski inštrument, ki prinaša prihodek. 

Storitveno podjetje lahko svoje cene hitro spreminja, medtem ko izvedbo storitve ali trženjske 

poti le v daljšem obdobju. Cena je odvisna od poslovnih ciljev in obsega povpraševanja pri 

različnih ravneh prodajnih cen. Oceniti je treba še gibanje stroškov in cene konkurentov. Šele 

nato izbere eno od metod oblikovanja cen. Prodajna cena mora ustrezati politiki oblikovanja 

cen podjetja. Biti mora privlačnejša kot cena konkurentov in dosegati mora enega od 

cenovnih ciljev. Pri oblikovanju cene lahko uporabimo pristop oblikovanja cene na podlagi 

stroškov ali jo oblikujemo na podlagi ponudbe in povpraševanja. Prodajna cena vsebuje 

(Potočnik 2004): 

– stroške razvoja storitve, 

– stroške izvedbe storitve, 

– stroške za tržno komuniciranje, 

– stroške administracije, 

– načrtovani dobiček. 

Za razliko od konkurentov bomo imeli cenik. Tattoo studii različno postavljajo cene svojih 

storitev. Nekateri jo zaračunajo na podlagi velikosti motiva, drugi na podlagi njegove 

zapletenosti, spet nekateri računajo glede na ure dela. Večina pa jih določi ceno šele, ko vidijo 

želeni motiv po dogovoru s stranko. Mi bomo zaračunavali storitve glede na ure dela. Ta 

način postavljanja cen se nam zdi najboljši glede na storitev, ki jo ponujamo. Ostali načini bi 

lahko bili za stranke nerazumljivi in nepravični. 

Preglednica 8: Cenik  

Storitev Cena Opombe 

Naročanje 40 EUR Zapade, če stranka termina ne odpove tri dni 
pred tetoviranjem 

1 ura dela (črno-beli tattoo) 80 EUR  

1 ura dela (barvni tattoo) 100 EUR  
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6.7.6 Promocijska strategija 

Promocija je informiranje ljudi o izdelkih in prepričevanje, da se vključijo v menjavo. Pri tem 

uporabljajo različne dejavnosti, ki sestavljajo promocijski splet (Glas 2000). V spodnji sliki 

20 so prikazane sestavine promocijskega spleta. 

 

Slika 20: Promocijski splet 

Vir: Steblovnik idr. 2000, 93. 

V prvem letu obstoja podjetja bomo poskusili biti prisotni v vseh medijih, ki so za kulturo 

tetoviranja pomembni. Za promocijo bomo porabili 3.600 evrov. 

Razpisali bomo natečaj za študente za najboljši tattoo design. Za boljšo širitev informacije o 

t. i. nagradni igri bomo po fakultetah razobesili plakate. Zmagovalec bo dobil brezplačno 

tetovažo. Za boljšo promocijo bo celoten postopek spremljal članek na naši spletni strani. 

Celoten postopek bo dokumentiran s slikami in kratkim filmom. Na ta način bomo širili 

prepoznavnost in zaupanje v umetnika.  

Udeleževali se bomo tudi sejmov in konvencij doma in v tujini. Na konvencijah bomo tudi 

aktivno sodelovali s tetoviranjem v živo in deljenjem letakov. 

7. in 8. oktobra 2011 je tudi v Sloveniji potekala prva tattoo konvencija. Udeležilo se je je več 

kot dvajset tetovatorjev iz celotne države. 80 odstotkov obiskovalcev jih je dejalo, da je 

konvencija izpolnila njihova pričakovanja, in 76,5 odstotkov jih je potrdilo svoj prihod 

naslednje leto. Konvencija je bila namenjena spoznavanju mojstrov tetoviranja, predstavitvi 

njihovega dela in različnih tehnikah tetoviranja (Celjski sejem 2011). 
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Konvencije so najprimernejši način za promocijo dejavnosti tetoviranja. Obiskovalci se lahko 

iz prve roke prepričajo o kakovosti dela tetovatorja, spoznajo njegovo preteklo delo, 

izmenjajo z njim mnenja in mu postavijo vprašanja. 

6.7.7 Programi trženja  

S programom trženja določimo, kdo je odgovoren za izvajanje operativnega programa trženja. 

Ta obsega ukrepe in aktivnosti, povezane z vprašanji, kaj in kdaj moramo narediti, kdo bo to 

naredil in koliko nas bo izvedba stala. Z njim razporedimo tudi materialne in finančne vire na 

posamezne segmente trga in pripravimo primerne tržne aktivnosti. Nadzor nad tržnimi 

aktivnostmi zagotavlja povečanje prodaje in dobička (Potočnik 2004). 

Našo dejavnost bomo, kot že rečeno, tržili preko naše spletne strani, na konvencijah, z letaki, 

plakati in osebnimi stiki v studiu, preko priporočil strank, ki so nas že obiskale, ter na 

družabnem omrežju Facebook. Spletno stran bodo izdelali zunanji izvajalci, dopolnjevali pa 

jo bomo sami. Na konvencijah bomo sodelovali, saj nas tako spozna širša javnost tudi v tujini. 

Dober glas seže v deveto vas. Pri naši dejavnosti je ustno izročilo najbolj verodostojno oz. 

prepričljivo. Preko družabnega omrežja Facebook bodo lahko sledilci in bodoče stranke 

spremljali mojstrovo delo. Mladi radi delijo svoja mnenja na spletu. Na ta način bomo 

brezplačno oglaševali svojo dejavnost in dobili hitre in iskrene odzive javnosti. 

Preglednica 9: Letni program trženja 

Aktivnost Čas izvedbe Strošek Odgovorna oseba 

Spletna stran postavitev ob začetku poslovanja 
(redno dnevno ažuriranje) 

500 EUR Nina Kanižar 

Konvencije potekajo čez celo leto v različnih 
mestih Evrope 

1.500 EUR Luka Kanižar in 
Kristina Vardić 

Letaki in plakati Deljenje na konvencijah ter 
september in oktober z osebnimi 
stiki 

1.600 EUR Luka Kanižar 

Kristina Vardić 

Facebook postavitev ob začetku poslovanja 
(redno dnevno ažuriranje)  

brezplačno Luka Kanižar 

 

6.7.8 Prodajna strategija  

Ruzzier idr. (2008) pravijo, da je prodajna strategija načrt o načrtovani prodaji in programih 

prodaje, s katerimi jo bomo uresničili. 

Prodaja bo s prepoznavnostjo studia rastla. Prepoznavnost bomo dosegli z uresničevanjem 

promocijske strategije. Pred odprtjem studia bomo začeli z iskanjem mladih umetnikov, ki si 
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želijo razstavljati svoje delo in vendar za to pogosto nimajo priložnosti. Na spletni strani 

bomo sprejemali prijave in dali možnost razstavljanja fotografij, slik, kiparskih del ter 

predvajanja kratkih filmov. Na ta način nas bodo spoznali tudi obiskovalci razstave. Ti bodo 

na neformalen način spoznali umetnika in njegovo delo.  

Oblikovali bomo zanimivo spletno stran in jo redno dopolnjevali in posodabljali. Objavljali 

bomo fotografije novih tetovaž, člankov o tattoo kulturi in o dogodkih, ki jih bomo prirejali. 

Na spletni strani bodo obiskovalci lahko našli vse, kar jih bo zanimalo, od podatkov o 

tetovatorju in kulturi do podatkov o podjetju. 

Aktivni bomo tudi na družabnem omrežju Facebook, ki nam bo omogočilo brezplačno 

predstavitev dejavnosti in izmenjavo mnenj med uporabniki naših storitev. 

Redno se bomo udeleževali konvencij doma in v tujini, na katerih bo umetnik v živo 

predstavljal svoje sposobnosti.  

Načrtovana prodaja  

V tem poglavju bomo predstavili načrt prodaje za prvih pet let poslovanja podjetja. Prvo leto 

bomo predstavili po mesecih. V preglednici 10 bomo predstavili število prodanih enot storitve 

v petih letih poslovanja.  

Preglednica 10: Načrtovana prodaja storitve (v EUR) 

Mesec /leto 
Število prodanih 

enot 
Povprečna cena 

enote v EUR 
Znesek v EUR 

Oktober (2013) 69,00 

90 

6.210,0 
November 65,10 5.859,0 
December 68,20 6.138,0 
Januar (2014) 68,20 6.138,0 
Februar 64,00 5.760,0 
Marec 69,30 6.237,0 
April 69,30 6.237,0 
Maj 74,80 6.732,0 
Junij 58,80 5.292,0 
Julij 58,80 5.292,0 
Avgust 52,50 4.725,0 
September  81,40 7.326,0 
Oktober 71,00 6.390,0 
November 68,00 6.188,0 
December 90,00 8.100,0 
2015 877,40 78.966,0 
2016 917,37 82.563,3 
2017 955,20 85.968,0 
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Kot omenjeno bomo storitev računali na uro. Povprečna cena enote je 90 evrov. Število 

prodanih enot bomo predvidevali iz podatkov, ki smo jih dobili iz opravljene tržne analize. 

6.7.9 Strateške povezave  

Strateške povezave so lahko poslovne (nekapitalske) ali kapitalske (lastniške). Poslovno 

povezovanje temelji na kapitalskih transakcijah. Sodelujoča podjetja pri tej povezavi ohranijo 

svojo pravno samostojnost. Kapitalsko povezovanje pa spremeni lastniška razmerja, zato je 

sodelovanje intenzivnejše in dolgoročnejše (Dubrovski 2004).  

Tattoo studio bo strateško povezan s svojimi dobavitelji, saj so ključnega pomena za 

dejavnost. Dobavitelji nas bodo zalagali s potrošnim materialom, ki ga bomo potrebovali za 

poslovanje. Sklenili bomo pogodbo, ki nam bo omogočila dolgoročno sodelovanje in ugodne 

pogoje nakupa potrebnih izdelkov za nemoteno poslovanje. Dogovor bo prinesel obema 

strankama pozitivne koristi. Pri izbiri bomo pozorni na kakovost, tehnološko dovršenost in 

varovanje zdravja, ki ga morajo zagotavljati izdelki.  

Outsourcing je iskanje zunanjih virov. Posamezne funkcije podjetja lahko podjetje prenese na 

zunanjega izvajalca. Ta lahko funkcijo opravi bolje, hitreje in ceneje. Kadar oddamo določeno 

poslovno funkcijo, ki je za podjetje strateškega pomena, govorimo o strateškem outsourcingu, 

v katerem podjetji postaneta partnerja.  

Najpogostejši motivi za outsourcing so (Johnson 1997 v Dubrovski 2004, 111):  

– zmanjšanje stroškov, 

– večja vrednost za denar, 

– izboljšana kakovost, 

– posebna znanja, 

– zmanjšana managerska struktura, 

– povečana fleksibilnost, 

– vladni predpisi, 

– izboljšana učinkovitost, 

– osredotočenost na jedrne procese, 

– pomanjkanje sredstev od začetku delovanja. 

Povezali se bomo tudi s čistilnim servisom, ki nam bo omogočil maksimalno čistočo in 

ohranjanje zdravja med izvajanjem storitve. Pomembno bo poskrbeti tudi za varnost 

poslovnega prostora s sodelovanjem varnostne službe. Ta bo namestila alarmni sistem in 

skrbela za njegovo brezhibno delovanje. Ker je sledenje računovodskim standardom in 

zakonodaji zelo zahtevno in zahteva vso mero pozornosti, bomo skrb za finance podjetja 

prepustili zunanjim strokovnjakom in se povezali z računovodskim servisom.  
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6.7.10 Terminski načrt  

Ruzzier idr. (2008, 340) opisujejo terminski načrt kot »podroben seznam programov in 

merljivih aktivnosti, vključujoč začetne datume, roke dokončanja, odgovorne osebe in 

proračune«.  

V terminskem načrtu bomo opredelili predvideni čas za izvedbo aktivnosti v fazi pred 

ustanovitvijo podjetja, med ustanavljanjem podjetja in v začetku poslovanja podjetja. Pred 

ustanovitvijo mora umetnik pridobiti naziv (kozmetični tehnik), ki ga bo potreboval za 

opravljanje storitev. Naziv bo pridobil po enoletnem šolanju. Po zaključku izobraževanja 

bomo začeli z aktivnostmi za ustanovitev podjetja. Poiskati bo treba ustrezno lokacijo, urediti 

poslovne prostore, poiskati dobavitelje in zunanje sodelavce itd. Vse aktivnosti bosta izvedla 

direktor in prokurist podjetja. Po opravljenih formalnostih in vpisu v sodni register bo 

podjetje začelo z delovanjem. V terminskem načrtu so opisane tudi začetne trženjske 

aktivnosti. 

Terminski načrt je v prilogi 1 te naloge. 

6.8 Management  

Management lahko pomeni organ ali proces v podjetju. Organ vodi poslovanje podjetja ali 

njegove dele. Je pa tudi skupna oznaka za vse managerje v podjetju. Manager je tista oseba v 

podjetju, ki odloča, snuje, planira, organizira, vodi, usmerja in nadzoruje delovanje podjetja. 

Vodi celotno poslovanje podjetja, ne le poslov, ampak tudi ljudi (Kralj 2003). 

Kljub razvoju avtomatizacije je kakovost proizvodov in storitev odvisna predvsem od 

usposobljenosti in znanja zaposlenih v podjetju. Za uspešno delo tima je potreben dober 

odnos med zaposlenimi in sposobnost prevzemanja odgovornosti (Obal 2000, 120). 

Poslovni načrt bo poleg tetovatorja pomagal uresničevati receptor. Tetovator bo lastnik in 

manager podjetja. Receptor bo prokurist podjetja, skrbel bo za veliko večino poslovnih 

procesov. Ostali sodelujoči v poslovnem procesu bodo zunanji izvajalci (računovodstvo, 

čistilni servis in varnostna služba), saj zaradi narave posla ni potrebe po večjem številu 

zaposlenih. Zunanji izvajalci so tudi bolje usposobljeni za izvajanje njim zaupane storitve. 

6.8.1 Organizacijska struktura  

Organizacijska struktura je zasnova organiziranosti. Z njeno pomočjo vodimo podjetje. 

Opredeljuje avtoritete in komunikacijo med različnimi deli podjetja. Zagotavlja učinkovito 

koordiniranje, planiranje in ocenjevanje, pomembno za uresničitev ciljev podjetja, za 

spletanje vseh sredstev in virov podjetja. Organizacijska struktura mora zagotavljati okvir 

upravljanja, managementa in izvajanja dela v podjetju (Kralj 2003).  
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V formalizirano strukturo spadajo (Kast in Rosenzweig 1972 v Kralj 2003, 423): 

– organigram podjetja, opisi delokrogov, 

– razporeditev dejavnosti in nalog (členjenje), 

– usklajevanje posameznih dejavnosti med seboj, 

– razmerja oblasti na osnovi moči, statusa in hierarhije, 

– formalizirana načela in pravila obnašanja, postopki in nadzor. 

Struktura kot statični vidik urejenosti podjetja obsega torej:  

– delitev dela v podjetju, 

– členjenost podjetja, 

– pristojnosti in odgovornosti, 

– povezovanje v podjetju, 

– izbiranje strukture podjetja in  

– razvoj strukture podjetja. 

»Organigram je grafični prikaz strukture organiziranosti, iz katerega je razvidna delitev dela,« 

meni Kralj (2003, 424). 

Organizacijska struktura podjetja ni zelo razčlenjena. Podjetje ima malo zaposlenih in le nekaj 

zunanjih sodelavcev. Direktor in lastnik bo tetovator. Zadolžen bo za izvedbo storitve in 

nabavo opreme za delovanje podjetja. Receptor bo zadolžen za vse ostale vidike poslovanja 

podjetja in odgovarja umetniku. Komuniciral bo s strankami, sodeloval z računovodskim 

servisom, čistilnim servisom in varnostno službo. Umetnik se bo posvečal le storitvi, zato bo 

moral biti receptor zanesljiva in vestna oseba. Obvladati bo moral celotno dogajanje s 

finančne in kadrovske plati. Sodelovala pa bosta pri trženju in urejanju spletne strani.  

Zunanji sodelavci bodo prevzeli ostale aktivnosti. Čistilni servis bo skrbel za brezhibno 

čistočo prostorov. S potrebnim znanjem in profesionalnimi čistili bodo pomagali pri 

doseganju higienskih standardov, ki so izrednega pomena za poslovanje podjetja. Varnostna 

služba bo prevzela vse aktivnosti za varnost poslovnih prostorov in zaposlenih. Računovodski 

servis bo izvajal vse računovodske dejavnosti, od vodenja računov in izplačevanja plač do 

izdelave bilanc, svetovanja itd.  

Zaposleni bodo dobro izobraženi za opravljanje svojega dela. Vse ostale dejavnosti bomo zato 

prepustili zunanjim sodelavcem.  
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Slika 21: Organigram podjetja 

6.8.2 Managerska ekipa  

»Za vsakega sodobnega managerja je vodenje in razvoj tima osnova za doseganje rezultatov s 

pomočjo drugih zaposlenih.« (Moxon 1993 v Steblovnik idr. 2000, 187) 

Za zagotavljanje kakovosti storitve morajo biti zaposleni primerno izobraženi. Umetnik bo 

imel primerno izobrazbo (kozmetični tehnik) in se bo redno udeleževal dodatnih izobraževanj 

v tujini. Izobraževanja v tujini so bolj osredotočena na umetnost tetoviranja, zato so zelo 

pomembna za umetnikov razvoj. Za receptorja je pomembno, da ima izobrazbo ekonomske 

smeri, saj bo zadolžen za večino poslovanja podjetja. Poznati bo moral poslovne procese, da 

bo lahko svetoval umetniku pri zadevah, ki jih sam ne bo poznal. 

Ker gre v našem primeru za manjše podjetje, bosta managersko ekipo sestavljala direktor 

(umetnik) in receptor. Direktor bo imel nadzor nad zaposlenimi in vsemi procesi, ki se 

izvajajo v sklopu podjetja. Receptor bo koordiniral administrativna dela, zunanje sodelavce 

ter organiziral poslovanje podjetja. Direktor bo večino časa porabil za izvajanje storitev, zato 

bo vse druge vidike poslovanja podjetja zaupal receptorju. Sam bo odgovoren za doseganje 

standardov, ki veljajo za čistočo in varnost poslovnih prostorov, in doseganje lastnih 

standardov v zvezi z vzdrževanjem prijetne delovne klime. Za uspešno delovanje podjetja 

morajo prispevati vsi člani podjetniške skupine. 

Lastnosti podjetniške skupine (Drnovšek 2007, 121): 

– člani morajo čutiti medsebojno povezanost – vsi so odgovorni za uspeh ali neuspeh 

podjetja; 
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– celovitost – člani morajo stremeti k skupnim ciljem, vendar ima vsak od njih še svoje 

specifične cilje in interese; 

– timsko delo in dopolnjevanje znanja med zaposlenimi; 

– člani verjamejo v dolgoročno zavezanost – v skladu s to filozofijo ne pričakujejo 

kratkoročnih dobičkov; 

– zavezanost k ustvarjanju vrednosti, kar pomeni več koristi za podjetje in kupce; 

– poštenost; 

– upoštevanje pravil – določitev odgovornosti za posamezne naloge in nagrajevanje 

dosežkov. 

Glas (2000, 10) pravi, da »sodobni managerji zaposlene vodijo, usposabljajo, podpirajo, 

motivirajo, usmerjajo in jim ne ukazujejo,« vse to vodi v pozitivno delovno klimo, predanost 

zaposlenih podjetju in doseganje finančnih ciljev. 

6.8.3 Vrzeli v managerski ekipi in svetovalci 

Zaradi majhnega števila zaposlenih v podjetju ne vidimo posebnih slabosti v managerski 

ekipi. Zaposleni bodo imeli primerno izobrazbo in izkušnje za opravljanje svojih funkcij. 

Možne konflikte bomo poskušali rešiti na racionalen in miren način brez vpletanja zunanjih 

oseb. Zaradi pomanjkanja določenih znanj in kompetenc bomo sodelovali z zunanjimi 

izvajalci. Za računovodske storitve bomo uporabili storitve računovodje. Za čistočo bo 

poskrbel čistilni servis, skrb za varnost pa bomo zaupali varnostni službi. Občasno bomo 

verjetno potrebovali tudi pomoč pravnikov, oglaševalcev ter vzdrževalcev. 

6.8.4 Načrt osebja 

Delitev dela omogoča specializacijo in s tem rast produktivnosti in ekonomičnosti. Glede na 

izobrazbo, izkušnje, sposobnosti, človekove lastnosti in vrednote lahko tako vsaki osebi 

določimo primerno delovno mesto (Nemec 2005).  

Osnova delovanja vsakega podjetja so njegovi zaposleni. Od odnosa vodstva do zaposlenih je 

v veliki meri odvisno, ali bo podjetje uspešno. Ljudje se najbolje odzivajo na inteligentne, 

pravične, komunikativne, praktične in odkritosrčne vodje. Ljudje niso samo vir in kapital 

podjetja. Potrebujejo ne le ekonomsko varnost, ampak tudi osebnostno rast in razvoj, saj so 

ljudje s srcem in umom. Zaposleni so največja prednost pred konkurenco, zato uspešni 

podjetniki menijo, da je najpomembnejše, kakšne ljudi si pripeljejo v podjetje. Veliko 

pozornosti posvetijo graditvi timov in poudarjajo pomen izobraževanja in usposabljanja. 

Manjši pomen pa pripisujejo nagrajevanju in planiranju kariere zaposlenih. Pomembno je, da 

odgovorimo na vprašanje: »Kako vse zaposlene čim tesneje povezati z organizacijo ter 

zagotoviti njihovo pripadnost, fleksibilnost in prilagodljivost?« (Merkač Skok 2005). 
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V podjetju bosta redno zaposleni dve osebi. To sta umetnik in receptor. Ostali sodelavci bodo 

zunanji izvajalci, saj so strokovnjaki na svojem področju in veliko cenejši, kot če bi jih 

zaposlili. Po potrebi se nam bodo pridružili tudi študentje.  

Preglednica 11: Načrtovanje stroškov osebja 

Osebje Število Mesečna bruto plača na zaposlenega 

Direktor/umetnik 1 2.000,00 EUR

Receptor  1 1.000,00 EUR

 

Preglednica 12: Načrtovanje stroškov osebja po letih skupaj 

Leto  Skupni strošek zaposlenih 

2013 36.000,00 EUR

2014 36.000,00 EUR

2015 36.000,00 EUR

2016 36.000,00 EUR

2017 36.000,00 EUR

 

6.9 Finančni načrt 

Najpomembnejši del poslovnega načrta je finančni načrt, saj preko njega potencialni 

investitorji ugotavljajo, ali bo podjetje uspešno in donosno. Podjetnik pa lahko preko njega 

predvidi prihodke, stroške in izkaze uspeha, sredstva, likvidnost, tveganje ipd. V finančnem 

načrtu se nam lahko razkrijejo tudi morebitne slabosti, ki smo jih prej spregledali. Cilj 

finančnega načrta je tako ugotoviti potencial in oceniti naložbo. S pomočjo simulacije lahko 

najbolje predvidimo izid posla. Najbolje je, da podjetnik realno oceni svoj bodoči posel. 

Izogiba naj se preveč optimističnemu ali preveč pesimističnemu izidu (Ruzzier idr. 2008). 

Zaradi velike želje po uresničitvi svojega podjema lahko podjetnik nerealno oceni njegovo 

donosnost. Zelo pomembno je, da se natančno posveti izdelavi finančnega načrta in z njim 

upraviči svoj podjem. Če se posel ne izkaže za donosnega, je bolje, da se uresničevanja 

poslovnega načrta ne loti. V nasprotnem primeru bo z njim pridobil vlagatelje in dobil 

približen vpogled v finance posla, ki se ga loteva. V pomoč so mu lahko finančni izkazi 

podjetij, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo.  

V nadaljevanju poglavja bomo prikazali finančne projekcije podjetja in tako upravičili 

njegovo ustanovitev. 
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6.9.1 Pomembne predpostavke 

Pri pripravi poslovnega načrta za izbrano podjetje bomo izhajali iz naslednjih predpostavk:  

– Ko bomo začeli ustvarjati dobiček, bomo presežek denarnih sredstev plasirali po 10 % 

obrestni meri. 

– V primeru vloženega kapitala v delnice in deleže bomo pričakovali 10 % donose.  

– Posojilo bomo najeli ob 6,7 % obrestni meri. 

– Obveznosti do dobaviteljev bomo poravnali ob nakupu opreme. 

– Kupci bodo svojo obveznost za opravljeno storitev plačali takoj po opravljeni storitvi. 

– Zaloge opreme, ki jo bomo uporabljali ob izvajanju storitve, bomo porabili v roku enega 

meseca.  

– Uporabljali bomo 25 % amortizacijsko stopnjo, saj se sredstva, ki jih potrebujemo za naše 

delo, obrabijo v štirih letih. 

6.9.2 Ključni finančni in poslovni kazalci  

V finančnem načrtovanju uporabljamo različne kazalce. Ključni finančni kazalci prikazujejo 

naslednje (Igličar in Hočevar 1997):  

– celotni prihodki iz poslovanja zajemajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma 

storitev, 

– celotni odhodki iz poslovanja zajemajo vse stroške in odhodke, razen odhodkov 

financiranja in izrednih odhodkov, 

– kosmati dobiček iz prodaje je celotni dobiček iz poslovanja, 

– čisti dobiček podjetja v letu je celoten dobiček, ki je zmanjšan za davke iz dobička. 

V prvem letu poslovanja bo podjetje zabeležilo 180 EUR izgube. Ta je vezana na kratko 

poslovno leto, saj bo podjetje začelo poslovati šele v oktobru. Že v naslednjem letu pa že 

pričakujemo dobiček, ki se bo z vsakim naslednjim letom višal. Konec petega leta poslovanja 

bo podjetje predvidoma ustvarilo 18.255 EUR dobička. 

Ključni poslovni kazalci prikazujejo le rezultate poslovanja (Ruzzier idr. 2008): 

– delež kapitala v financiranju je odstotek kapitala v celotni pasivi podjetja, 

– čista donosnost kapitala nam kaže, koliko dobička ustvari vloženi kapital, 

– likvidnost je plačilna sposobnost podjetja v danem trenutku, 

– ekonomičnost prikazuje intenzivnost odmika prihodkov od odhodkov, izraža poslovni 

izid, 

– dobičkonosnost prihodkov nam izkazuje doseženi čisti poslovni izid družbe na evro 

doseženih poslovnih prihodkov. 

Izkaz denarnih tokov za prvih dvanajst mesecev poslovanja – izkaz denarnega toka smo 

predstavili od oktobra 2013 do septembra 2014. V izkazu je prikazan padec prodaje v poletnih 
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mesecih, saj poletje ni priporočena sezona za tetoviranje. Večina ljudi se odloča za tetovažo v 

jesenskih in zimskih mesecih. 

V prilogi 3 so prikazani finančni in poslovni kazalci za prvih pet let poslovanja podjetja. 

6.9.3 Načrt izkaza uspeha  

Izkaz podjetja nam pove, kakšna je uspešnost poslovanja podjetja. Sistematično prikazuje 

poslovno-izidne tokove določenega obdobja. Zajema dosežene prihodke in odhodke v 

določenem obdobju ter ustvarjeni poslovni izid, ki je razlika med prihodki in odhodki (Igličar 

in Hočevar 1997). 

V prilogi 4 je prikazan izkaz uspeha za prvih pet let. 

Prihodke podjetja predstavlja osnovna dejavnost podjetja – tetoviranje. V prvem letu 

poslovanja (zadnji trije meseci v letu 2013) znašajo prihodki od poslovanja 18.207 evrov. 

Odhodke podjetja predstavljajo: stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, najemnin, nakupa 

opreme za opravljanje dejavnosti, stroški bruto plač zaposlenih, stroški izobraževanj, 

računovodskih in ostalih zunanjih storitev ter drugi nepredvideni stroški. Stroški v prvem letu 

poslovanja znašajo 18.387 evrov. 

Na koncu prvega leta imamo tako izgubo 180 evrov, ki jo pokrijemo že v drugem letu 

poslovanja. 

6.9.4 Načrt izkaza denarnega toka 

Denarni tokovi so pomembni pri zagotavljanju plačilne sposobnosti, ti kažejo neposredno 

spremembo denarnih tokov. Izkaz denarnih tokov prikazuje denarne tokove v določenem 

obdobju. Če so prejemki večji od izdatkov, bodo denarna sredstva na koncu obdobja večja kot 

na začetku obdobja. Sestavljamo ga za krajša obdobja, saj se denarna sredstva vsak dan 

spreminjajo (Igličar in Hočevar 1997). 

Izkaz denarnega toka za prvih dvanajst mesecev poslovanja podjetja je prikazan v prilogi 5. 

6.9.5 Načrt bilance stanja  

Bilanca stanja kaže višino in strukturo sredstev ter obveznosti do virov sredstev podjetja v 

določenem trenutku. Prikazuje premoženje podjetja na določen dan in vire, s katerimi podjetje 

to premoženje financira (Igličar in Hočevar 1997). Je računovodski izkaz, kjer na levi strani 

prikažemo stanje sredstev in na desni v enakem znesku obveznosti do virov sredstev 

(Gerečnik 2010). 
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Bilanca stanja nam tako kaže finančni položaj podjetja na določen dan. Sestavlja se najmanj 

enkrat na leto, na zadnji dan poslovnega leta, in je objavljena v letnem poročilu podjetja. 

Sestavljamo jo lahko tudi ob določenih dogodkih, ki zahtevajo ugotovitev finančnega stanja 

podjetja (npr. pri statusnih spremembah podjetja, spremembi lastništva, sanaciji, likvidaciji, 

itd.) (Igličar in Hočevar 1997). 

V prilogah 6 in 7 sta prikazani otvoritvena bilanca stanja in bilanca stanja za prvih pet let 

poslovanja podjetja.  

Ob začetku poslovanja ima podjetje 7.500 evrov osnovnega ustanovitvenega kapitala. 

Opremo v vrednosti 6.777 evrov pa financira iz 10.000 evrov najetega posojila. 

6.9.6 Analiza točke preloma  

Točka preloma pove podjetniku, kdaj bo podjetje začelo ustvarjati dobiček, saj je ta temeljni 

cilj gospodarjenja v tržni ekonomiji. Točka preloma je tako tisti obseg dejavnosti, pri katerem 

so stroški enaki prihodkom. Pri obsegu dejavnosti, ki je manjši od točke preloma, bo 

podjetnik ustvaril izgubo, pri večjem obsegu dejavnosti pa dobiček (Igličar in Hočevar 1997). 

V prilogi 8 je prikazana točka preloma.  

To dosežemo v prvem mesecu poslovanja pri 49 urah dela v vrednosti 4.381 evrov. 

6.9.7 Analiza tveganja 

Ko se odločamo za podjetniško pot, se moramo zavedati tveganja, ki ga to prinaša. Če želimo 

doseči uspeh, moramo biti pripravljeni žrtvovati svoj čas, denar, družino in prijatelje. Stres, 

negotovost, odgovornost in tveganje bodo glavne sestavine našega vsakdana. Vprašati se 

moramo, ali si tega res želimo in ali bomo naredili vse potrebno, da nam bo uspelo. 

Podjetništvo prinaša različne oblike tveganj (Pšeničny idr. 2000, 75): 

– finančno tveganje je lahko za podjetnika na začetku poti zelo veliko; pripravljen mora biti 

vložiti svoje prihranke in zastaviti svojo lastnino; 

– tveganje kariere in trenutne zaposlitve, saj lahko zapusti udobno in varno delovno mesto, 

ki ga ne bo mogel dobiti nazaj;  

– tveganje v družini je zelo veliko. V prvih letih družina živi po podjetnikovih načrtih in 

pod močnim stresom neznane in negotove prihodnosti. Med družinskimi člani lahko pride 

do rahljanja vezi, saj podjetniku primanjkuje časa za kakovostno preživljanje časa z 

njimi; 

– psihično tveganje je povezano s tem, da se lahko oseba pomembno spremeni. Zaradi 

slabega prenašanja stresa se lahko pojavijo psihične motnje, ki lahko pripeljejo do 

propada podjetja, družine in osebe same. 
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Tveganje vidimo v odnosih med zaposlenima, saj sta družinska člana. Kljub temu, da bosta 

delila cilj in vizijo podjetja, lahko v sledenju teh zanemarita osebne odnose in se z 

oddaljevanjem na čustvenem področju oddaljita tudi poslovno. Za to bo treba že takoj na 

začetku postaviti meje in razjasniti morebitna nesoglasja. 

Grožnjo nam predstavljajo tudi zunanji sodelavci, saj v primeru izbire nezanesljivih, 

neprofesionalnih in neizkušenih ljudi tvegamo izgubo. Izbrali bomo ljudi, ki jim zaupamo in 

jih že poznamo. 

Konkurenti, ki so že dolga leta v poslu, nam prav tako lahko predstavljajo grožnjo. Ti imajo 

že veliko privržencev in že uživajo zaupanje ljudi. Konkurirali jim bomo s kakovostnim 

delom, prijaznim odnosom, rednim izobraževanjem in profesionalnim odnosom.  

6.9.8 Strategija žetve 

Podjetnik mora ob koncu pisanja poslovnega načrta razmisliti tudi o prihodnosti podjetja. 

Razmisliti mora o možni prodaji sredstev, spremembi lastništva, svojih naslednikih, o 

preoblikovanju podjetja ali o njegovem nadaljnjem razvoju itd. Ta proces imenujemo »žetev«. 

Priprava strategije žetve je sestavni del strategije rasti in eden osnovnih pogojev za 

pridobivanje novih sredstev in investitorjev (Pšeničny idr. 2000).  

Podjetje bo ostalo v lasti lastnika, dokler mu bo zdravje dovoljevalo. Za dejavnost tetoviranja 

je potrebna mirna roka in ostro oko, kar se z leti izgubi. Takrat bomo podjetje prodali enemu 

od bodočih zaposlenih. V prihodnosti bomo imeli zaposlenih več tetovatorjev, ki jih bo v 

posel uvajal umetnik. Podjetje bo  morda prešlo tudi v last umetnikovim otrokom, če bodo 

delili njegovo strast do poklica. Sredstva bomo menjali po potrebi in s tem sledili razvoju v 

panogi. Investicija se nam bo povrnila v prvem letu poslovanja. 
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7 SKLEP 

Podjetništvo je proces, skozi katerega podjetnik uresničuje svojo vizijo oziroma podjetniško 

idejo. Je tvegana odločitev, ki prinese posamezniku veliko negotovosti in stresa, zato veliko 

idej ostane le na papirju. Podjetništvo je način življenja in kdor se odloči za podjetniško pot, 

se mora tega zavedati.  

Podjetniška ideja, ki je predstavljena v zaključni projektni nalogi je skladna z načinom 

življenja ustanoviteljev. Umetnik tukaj ustvarja, podjetnik pa usmerja in verjame v uspeh. 

Tattoo studio bo nudil vrhunske storitve na področju poslikave kože. Zaposleni se bodo redno 

udeleževali izobraževanj in nudili varno, zdravju prijazno in prijetno okolje, v katero se bodo 

stranke rade vračale. S tržno analizo smo ugotovili, da zaupanje strank izhaja iz kakovostnih 

storitev, zato se bomo specializirali le za eno dejavnost – tetoviranje. Veliko konkurentov na 

lovu za dobičkom ponuja še razne kozmetične storitve. Naša vizija je zgraditi dober rezime 

tetovatorja na podlagi njegove predanosti svoji umetnosti in kakovosti storitev. Umetnik tako 

postane znamka, sinonim za dejavnost.  

Opravljena tržna raziskava je pokazala tudi naraščajoči trg za našo dejavnost. Tetoviranje je 

postalo tudi pri nas družbeno sprejemljivo. Ljudje, ki se odločajo za tetovaže, so izobraženi, 

večinoma so to ženske. Ti rezultati se skladajo z tistimi iz ZDA, kjer je tetoviranje postalo 

šesta najhitreje rastoča dejavnost. Rezultati so spodbudni za nastanek, obstoj in uspeh našega 

podjetja.  

Prepoznavnost bomo gradili na konvencijah, kjer bomo s tetoviranjem živo dokazali spretnost 

umetnika. Letno bomo razpisovali natečaje za mlade umetnike, ki bodo nagrajeni z 

brezplačnimi tetovažami. Na ta način se bomo povezali tudi s skupnostjo. Najzanesljivejši 

način promocije studia bo vedno ustno izročilo. Informacijam, ki jih dobimo iz prve roke 

svojih prijateljev in znancev, ljudje najbolj zaupamo. Vedeti moramo, da je umetnost zelo 

subjektivna in nikoli ne bomo dosegali idealov vseh strank. Lokacija studia v okolici 

Metelkove v Ljubljani nam bo pomagala ohranjati stike z alternativno kulturo, se približati 

najpogostejšim uporabnikom storitve in v prihodnosti razširiti poslovanje in dejavnost 

podjetja. Prihodnje storitve podjetja bodo usmerjene v razne oblike umetnosti in druge načine 

izražanja. Na ta način se bomo približali tudi drugim skupinam, ki nas sicer ne bi poznale. 

Finančne projekcije so pokazale, da bomo imeli v prvem letu poslovanja manjšo izgubo, saj 

bomo s poslovanjem začeli v oktobru. V naslednjih letih bo podjetje ustvarjalo dobiček, ki bo 

z leti naraščal. Cilj podjetja je doseči 20–30 % tržnega deleža v ljubljanski regiji. Naša 

strategija za uresničitev tega cilja je izvajanje kakovostnih storitev in skrb za zdravje strank. 

Zaposleni bodo s prijaznim nastopom, profesionalnostjo in ustrežljivostjo skrbeli za prijetno, 

varno in mirno okolje. 
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Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Kristina Vardić, študentka UP, Fakultete za management v Kopru. V zaključni projektni 

nalogi 'Poslovni načrt za Tattoo studio' raziskujem vpliv demografskih in socio-demografskih 

značilnosti na izbiro ponujene storitve. Anketa je anonimna in kratka, vzela vam bo le nekaj 

minut vašega časa. Pridobljene podatke bom uporabila le za namen izdelave zaključne 

projektne naloge. 

V naprej se vam zahvaljujem za sodelovanje! 

 

  



Priloga 1 

 

I. DEL 

1. Spol 

 moški  ženski 

2. Starost 

 15–20 let 

 20–30 let 

 30–40 let 

 40 let in več 

3. Izobrazba 

 osnovnošolska 

 nižja poklicna in srednja poklicna  

 srednja strokovna in srednja 
splošna 

 višja  

 visoka dodiplomska 

 podiplomska 

4. Trenutni status: 

 dijak 

 študent 

 zaposlen 

 samozaposlen 

 brezposeln 

 drugo: _____________________ 

5. Povprečni mesečni dohodek 

 do 500 EUR 

 500–1000 EUR 

 1000–1500 EUR 

 1500–2000 EUR  

 nad 2000 EUR 

6. Kako najraje/najpogosteje preživljate prosti čas? (Možnih je več odgovorov.) 

 gledanje televizije 

 poslušanje glasbe 

 branje 

 ukvarjanje s športom 

 druženje s prijatelji 

 nakupovanje 

 brskanje po spletu in uporaba 
družabnih portalov 

 izleti in potovanja 

 udeleževanje raznih dogodkov 
(koncerti, prireditve, gledališče 
itd.) 

 počitek 

 zabava 

 drugo: _____________________ 

7. Ali ste kdaj razmišljali o tetovaži? 

 da   ne 

8. Ali ste že uporabili storitve tattoo studiov? (Ali imate kakšno tetovažo?) 

 da  ne 
  



Priloga 1 

 

II. DEL  

(izpolnjujete, če ste pri 8. vprašanju odgovorili z DA) 

9. Ali ste bili zadovoljni s storitvijo? 

 da   ne  delno 

V primeru odgovora b ali c, kaj vas je zmotilo?  

___________________________________________________________________________ 

10. Koliko tetovaž imate? ____________ (Vpišite število!) 

11. Ali jih nameravate imeti še? 

 da   ne 

12. Za kakšne vrste tetovaž se najpogosteje odločate? (Možnih je več odgovorov.) 

 črno-bele 

 barvne 

 3 D 

 pismenke 

 fantazijske 

 tradicionalne 

 old school 

 tribal 

 drugo: 
_______________________ 

13. Ali cena tetovaže vpliva na izbiro storitve? 

 da  ne 

14. Kje dobite največ informacij o tattoo studiih? 

 na spletu 

 v raznih medijih (radio, revije, 
časopisi itd.) 

 priporočila prijateljev, znancev, 
sodelavcev 

 drugo: ____________________ 

15. Od česa je odvisna odločitev, katerega tetovatorja (oz. studio) boste izbrali? 

 cene 

 lokacije studia 

 dobrega imena/renome 
tetovatorja 

 kakovosti storitve 

 drugo: ___________________ 

16. Ali se pozanimate o tetovatorju pred izbiro (predhodno delo, izobraževanja, ki se jih je 
udeležil, higienska raven studia itd.)? 

 da  ne 

Za konec bi vas prosila, da z nekaj besedami opišete svoj razlog za tetoviranje: 

___________________________________________________________________________. 





Priloga 2 

 

TERMINSKI NAČRT 

Št. Aktivnost Začetek Konec Trajanje 2012 2013 2014

      Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr  

1. Izobraževanje umetnika 
(pridobivanje naziva)  

1. 10. 2012 22. 6. 2013 9m 22d             

2. Pisanje poslovnega načrta 1. 6. 2013 15. 7. 2013 1m 15d             

3. Iskanje/zbiranje finančnih virov 15. 7. 2013 31. 8. 2013 1m 17d             

4. Iskanje poslovnega prostora 1. 8. 2013 31. 8. 2013 1m             

5. Vpis podjetja v sodni register 1. 8. 2013 31. 8. 2013 1m             

6. Notranja gradbena dela v 
poslovnem objektu 

1. 9. 2013 14. 9. 2013 14d             

7. Nabava opreme 10. 9. 2013 31. 10. 2013 1m 21d             

8. Iskanje dobaviteljev in zunanjih 
sodelavcev

1. 8. 2013 31. 10. 2013 2m             

9. Začetek poslovanja 1. 11. 2013 - -             

10. Izvajanje marketinške dejavnosti 
(spletna stran, Facebook itd.) 

1. 11. 2013 - -             

11. Udeležba na konvencijah 8. 10. 2013 9. 10. 2013 1d             

15. 4. 2014 17. 4. 2014 2d             

12. Dodatno izobraževanje umetnika 
(The professional tattoo 
Academy – UK)

20. 2. 2014 2.3.2014 2w             
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POSLOVNI IN FINANČNI KAZALNIKI 2013–2017 

 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto

Prihodki 18.207 74.417 78.966 82.563 85.968 

Odhodki 18.387 71.593 67.992 67.881 67.713 

Dobiček -180 2.824 10.974 14.683 18.255 

Dobiček po obdavčitvi -180 2.259 8.779 11.746 14.604 

  

 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto

Delež kapitala v financiranju 42,86 % 49,39 % 66,12 % 86,69 % 100,00 % 

Čista donosnost kapitala -2,40 % 30,86 % 89,96 % 72,16 % 75,88 % 

Likvidnost 2.308.608,31 349.693,99 396.343,12 584.881,21 608.069,85 

Ekonomičnost 0,99 1,04 1,16 1,22 1,27 

Dobičkonosnost prihodkov -0,99 % 3,04 % 11,12 % 14,23 % 16,99 % 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2013-2017 

 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto

Prihodki skupaj 18.207 74.417 78.966 82.563 85.968

Prihodki od poslovanja 18.207 74.417 78.966 82.563 85.968

 prodaja na domačih trgih 18.207 74.417 78.966 82.563 85.968

 prodaja na tujih trgih  0 0 0 0 0

Prihodki od financiranja 0 0 0 0 0

Drugi prihodki 0 0 0 0 0

         

Odhodki skupaj 18.387 71.593 67.992 67.881 67.713

Stroški prodanega blaga 600 12.000 12.000 12.000 12.000

 Stroški materiala 600 12.000 12.000 12.000 12.000

 Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0 0 0 0

 Stroški proizvodnih storitev 0 0 0 0 0

Stroški bruto plač 9.000 36.000 36.000 36.000 36.000

Prispevki podjetja za plače 1.449 5.796 5.796 5.796 5.796

Amortizacija 1.694 1.694 1.694 1.750 1.750

Drugi stroški poslovanja 4.974 15.600 12.167 12.167 12.167

 Reklama 550 3.000 3.000 3.000 3.000

 potni stroški 0 0 0 0 0

 vzdrževanje, ogrevanje, energija itd.  475 1.900 1.900 1.900 1.900

 Najemnine 1.200 4.800 4.800 4.800 4.800

 Zavarovanja 0 0 0 0 0

 Članarine 0 0 0 0 0

 stroški telef. in poštnin, prisp. za stavb. zemlj., drugo 50 400 400 400 400

 avtorski honorarji,pogodbe o delu 0 0 0 0 0

 računovodske,odvetniške in podobne storitve 150 480 480 480 480

 Izobraževanje 1.900 2.985 0 0 0

 drugo (nepredvideni stroški) 649 2.035 1.587 1.587 1.587

Odhodki financiranja 670 503 335 168 0

Drugi odhodki (tudi za poravnava izgube prej. let) 0 0 0 0 0

Dobiček ali izguba pred obdavčenjem -180 2.824 10.974 14.683 18.255

Davek od dohodkov pravnih oseb (20 %) 0 565 2.195 2.937 3.651

Čisti dobiček ali izguba -180 2.259 8.779 11.746 14.604

 





Priloga 5 

 

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA PRVIH DVANAJST MESECEV POSLOVANJA 

 2013 2014

Prejemki od: oktober november december januar februar marec april maj junij julij avgust september 

vplačila kapitala 7.500              
prodaje 6.210 5.859 6.138 6.138 5.760 6.237 6.237 6.732 5.292 5.292 4.725 7.326 
avansov                
najetih posojil 10.000              
danih posojil                
prodaje premoženja                
drugi prejemki                
prejemki skupaj 23.710 5.859 6.138 6.138 5.760 6.237 6.237 6.732 5.292 5.292 4.725 7.326 
Izdatki za:                

nakup premoženja 6.777              
plačila dobaviteljem 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
drugi stroški 
poslovanja 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 
vračilo posojil in 
kreditov 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 
bruto plače 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
najemnine 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
izdatki skupaj 7.816 4.040 4.040 4.040 4.040 4.040 4.040 4.040 4.040 4.040 4.040 4.040 
prejemki - izdatki 
(neto prejemki) 15.894 1.819 2.098 2.098 1.720 2.197 2.197 2.692 1.252 1.252 685 3.286 
prenos gotovinskega 
salda   15.894 17.713 19.811 21.909 23.629 25.826 28.023 30.715 31.967 33.219 33.905 

Gotovinski saldo 15.894 17.713 19.811 21.909 23.629 25.826 28.023 30.715 31.967 33.219 33.905 37.191 
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OTVORITVENA BILANCA STANJA PODJETJA 

Sredstva 17.500

Dolgoročna sredstva 6.777

Neopred. dolgoročna sredstva 0

 patenti, licence, blag. znamke 0

Opredmetena osnovna sredstva 6.777

 Zemljišča 0

 Zgradbe 0

 Oprema 6.777

 Drugo 0

Kratkoročna sredstva 10.723

Zaloge 200

Denarna sredstva 10.523

 

Obveznosti do virov sredstev 17.500

Kapital 7.500

 osnovni kapital 7.500

Obveznosti 10.000

Dolgoročne obvez. iz financiranja 10.000

 Najeti krediti in posojila 10.000

Kratkoročne obvez. iz financiranja 0

 Najeta posojila 0
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BILANCA STANJA ZA PRVIH PET LET POSLOVANJA 2013–2017 

 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto  5. leto 

Sredstva 17.500 14.820 14.759 18.779 19.246

Dolgoročna sredstva 6.777 6.777 6.777 7.000 7.000

Neopred. dolgoročna sredstva 0 0 0 0 0

 patenti, licence, blag. znamke 0 0 0 0 0

Opredmetena osnovna sredstva 6.777 6.777 6.777 7.000 7.000

 Zemljišča 0 0 0 0 0

 Zgradbe 0 0 0 0 0

 Oprema 6.777 6.777 6.777 7.000 7.000

 Drugo 0 0 0 0 0

Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0

 delnice in deleži 0 0 0 0 0

 dana posojila 0 0 0 0 0

 dani depoziti 0 0 0 0 0

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0 0 0 0

Kratkoročna sredstva 10.723 8.043 7.982 11.779 12.246

Zaloge 50 1.000 1.000 1.000 1.000

Dolgoročne terjatve 0 0 0 0 0

Kratkoročne terjatve 0 0 0 0 0

 kratkoročne terjatve do kupcev 0 0 0 0 0

 kratkoročne terjatve za dane predujme 0 0 0 0 0

Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0

Denarna sredstva 10.673 7.043 6.982 10.779 11.246

Aktivne časovne razmejitve 0 0 0 0 0
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Obveznosti do virov sredstev 17.500 14.820 14.759 18.779 19.246

Kapital 7.500 7.320 9.759 16.279 19.246

 Osnovni kapital 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

 Rezerve 0 0 0 0 0

 Preneseni dobiček ali izguba prejšnjih let 0 -180 2.259 8.779 11.746

 Presežek iz prevrednotenja 0 0 0 0 0

 Neraz.dobič. ali izguba poslovnega leta 0 0 0 0 0

Obveznosti 10.000 7.500 5.000 2.500 0

Dolgoročne rezervacije       

Dolgoročne obvez. iz financir. in posl. 10.000 7.500 5.000 2.500 0

 Najeti krediti in posojila 10.000 7.500 5.000 2.500 0

Kratkoročne obvez. iz financir. 0 0 0 0 0

 Najeta posojila 0 0 0 0 0

Kratkoročne obvez. iz poslov. 0 0 0 0 0

 Obveznosti do dobaviteljev 0 0 0 0 0

 Obveznosti za dobljene predujme 0 0 0 0 0

Pasivne časovne razmejitve 0 0 0 0 0
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TOČKA PRELOMA 

   Cena za uro Str/enoto  
Fiksni 
stroški        

  90  7  4.040       

Mesec  
Št. 

prodanih 
ur dela 

Prihodki Variabilni 
stroški 

Prispevek 
za pokritje

Mesečni 
fiksni 

stroški

Skupni 
stroški 

Dobiček pred 
obdavčitvijo 

Skupni 
stroški / 

enoto

Dobiček pred 
obdavčitvijo / 

enoto

Poslovni 
vzvod 

oktober 69 6.210 483 5.727 4.040 4.523 1.687 65,55 24,45 3,39  

november 65 5.859 456 5.403 4.040 4.496 1.363 69,06 20,94 3,96  

december 68 6.138 477 5.661 4.040 4.517 1.621 66,24 23,76 3,49  

januar 68 6.138 477 5.661 4.040 4.517 1.621 66,24 23,76 3,49  

februar 64 5.760 448 5.312 4.040 4.488 1.272 70,13 19,88 4,18  

marec 69 6.237 485 5.752 4.040 4.525 1.712 65,30 24,70 3,36  

april 69 6.237 485 5.752 4.040 4.525 1.712 65,30 24,70 3,36  

maj 75 6.732 524 6.208 4.040 4.564 2.168 61,01 28,99 2,86  

junij 59 5.292 412 4.880 4.040 4.452 840 75,71 14,29 5,81  

julij 59 5.292 412 4.880 4.040 4.452 840 75,71 14,29 5,81  

avgust 53 4.725 368 4.358 4.040 4.408 318 83,95 6,05 13,72  

september 81 7.326 570 6.756 4.040 4.610 2.716 56,63 33,37 2,49  

Prelomna točka prodaje: 49 enot 4.381 EUR  

 





Priloga 9 

 

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti 
(Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter za izvajanje Zakona o splošni 
varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) in Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje 

P R A V I L N I K  
o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih  
za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(dejavnosti) 

(1) Ta pravilnik določa minimalne sanitarno zdravstvene pogoje, ki morajo biti zaradi 
varovanja zdravja ljudi izpolnjeni pri izvajanju dejavnosti higienske nege, ki se nanaša na:  

– frizerske in brivske dejavnosti,  

– kozmetične dejavnosti (ličenja, manikure, nameščanje umetnih nohtov, odstranjevanja dlak 
in za vse druge postopke, ki se izvajajo v kozmetičnih salonih),  

– dejavnosti salonov za nego telesa (savne in kopeli, solariji, saloni za masažo in za vse druge 
postopke, ki se izvajajo v salonih za nego telesa),  

– pedikure,  

– dejavnosti piercing-a, tetoviranja in drugih podobnih postopkov.  

(2) Nosilci dejavnosti higienske nege (v nadaljnjem besedilu: nosilec dejavnosti) iz prejšnjega 
odstavka so pri njihovem načrtovanju in opravljanju dolžni zagotavljati minimalno sanitarno 
zdravstvene pogoje ter uporabo zdravju in okolju neškodljivih tehnologij, da zagotovijo 
najvišjo možno stopnjo varovanja zdravja uporabnikov storitev higienske nege (v nadaljnjem 
besedilu: uporabnik).  

(3) Za izvajanje dejavnosti higienske nege (v nadaljnjem besedilu: dejavnost) je odgovorna 
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost iz prvega odstavka tega člena. 

2. člen 

(pojmi) 

Posamezni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:  

1. Eritemska doza je količina energije UV sevanja, ki povzroča pordelost na koži.  
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2. Minimalna eritemska doza (MED) je količina energije UV sevanja, ki povzroča komaj 
opazno pordelost na še ne izpostavljeni koži.  

3. Oprema poslovnega prostora je vsa oprema, ki se nahaja v prostoru, namenjenem izvajanju 
dejavnosti.  

4. Piercing in podobni postopki so postopki okrasitve telesa s prebadanjem kože, sluznice, 
hrustanca ali mišičnega tkiva zaradi vstavitve predmetov iz kovine ali drugih materialov.  

5. Proizvod za tetoviranje in podobne postopke v smislu tega pravilnika je katerakoli snov ali 
pripravek v končni obliki, ki sta namenjena obarvanju kože intradermalno.  

6. Solarij je naprava, ki vsebuje vir ultravijoličnega (v nadaljnjem besedilu: UV) sevanja in je 
namenjena za izpostavljanje ljudi temu sevanju, z namenom kozmetičnega sončenja oziroma 
porjavitve kože.  

7. Solariji tretjega razreda so solariji, ki izpolnjujejo zahteve predpisov, ki obravnavajo 
navedeno opremo in veljavnih standardov iz družine SIST EN za to področje.  

8. Tetoviranje in podobni postopki so postopki poslikave telesa z vnašanjem proizvodov za 
tetoviranje in podobne postopke v kožo intradermalno. 

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

1. Splošni pogoji 

3. člen 

(pogoji za opravljanje dejavnosti) 

(1) Dejavnost se mora izvajati na mestih, v prostorih ali objektih (v nadaljnjem besedilu: 
prostor), namenjenih za opravljanje dejavnosti.  

(2) Prostori morajo ustrezati minimalnim zdravstveno higienskim in tehničnim pogojem, 
glede na vrsto dejavnosti, ki se v njih opravlja.  

(3) Pri opravljanju dejavnosti je prepovedana uporaba zdravil. 

4. člen 

(dobra higienska praksa) 

Dejavnost se mora izvajati v skladu z dobro higiensko prakso. Nosilec dejavnosti mora 
zagotavljati izvajanje dobre higienske prakse, ki obsega:  

– zagotavljanje higiensko tehničnih pogojev,  

– vzdrževanje opreme in pribora,  

– čiščenje,  
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– razkuževanje,  

– usposabljanje osebja in  

– ravnanje z odpadki. 

5. člen 

(oprema, pribor, sredstva in proizvodi) 

(1) Nosilec dejavnosti mora zagotavljati, da oprema, pribor, sredstva in proizvodi, ki jih 
uporablja, ustrezajo zahtevam tega pravilnika in drugih predpisov. Oprema mora biti tehnično 
brezhibna, redno vzdrževana in servisirana v skladu z navodili proizvajalca.  

(2) Za ustreznost oziroma varnost opreme, pribora, sredstev in proizvodov, ki se uporabljajo 
za izvajanje dejavnosti, je odgovoren proizvajalec oziroma dobavitelj. Nosilec dejavnosti 
mora ravnati v skladu z navodili proizvajalca.  

(3) Nosilci dejavnosti morajo ravnati s poklicno skrbnostjo in zagotoviti skladnost opreme, 
pribora, sredstev in proizvodov, ki jih uporabljajo, z ustreznimi varnostnimi zahtevami. 

6. člen 

(ugotavljanje varnosti opreme, pribora, sredstev in proizvodov, ki so v uporabi) 

Če zahteve za opremo, pribor, sredstva in proizvode niso opredeljene s tem pravilnikom in z 
drugimi predpisi oziroma standardi, se varnost opreme, pribora, sredstev in proizvodov, ki so 
v uporabi, ugotavlja v skladu z zakonom, ki ureja splošno varnost proizvodov. 

7. člen 

(delovni in pomožni prostori) 

(1) Velikost, razporeditev, izvedba in opremljenost delovnih in pomožnih prostorov mora:  

– omogočati učinkovito čiščenje in razkuževanje,  

– omogočati učinkovito naravno ali umetno prezračevanje in primerno osvetlitev glede na 
velikost prostora in dejavnost, ki se izvaja,  

– preprečiti navzkrižno kontaminacijo med posameznimi postopki.  

(2) Površine, na katerih se pripravljajo barve ali drugi proizvodi za nego, morajo biti odporne 
proti kemikalijam. 

8. člen 

(voda in odpadki) 

(1) Nosilec dejavnosti mora za opravljanje dejavnosti zagotoviti:  
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– oskrbo s toplo in hladno pitno vodo,  

– zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.  

(2) Zbiranje in ravnanje z odpadki, ki so prišli v stik s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami, 
mora biti urejeno na način, da ni ogroženo zdravje ljudi. Ti odpadki se na kraju nastanka 
ločeno zbirajo v namenski trdi embalaži in se ne mešajo s komunalnimi odpadki. Vsi ostali 
odpadki (postriženi lasje, vata, papirnati prtički ipd.) se odlagajo v plastično vrečko v pokriti 
posodi. Zaprto vrečko se odloži med komunalne odpadke. 

9. člen 

(sterilizacija opreme in pribora) 

(1) Nosilci dejavnosti, pri kateri prihaja do možnosti, da oprema in pribor prihaja v stik s 
telesnimi tekočinami, morajo izvajati sterilizacijo opreme in pribora.  

(2) Nosilec dejavnosti, ki izvaja sterilizacijo opreme in pribora, mora imeti izdelan načrt 
sterilizacije opreme in pribora. Načrt sterilizacije opreme in pribora mora vsebovati naslednje: 
kaj se sterilizira, kdaj se izvaja sterilizacija, kdo izvaja sterilizacijo, način sterilizacije, nadzor 
delovanja sterilizatorja s kemičnimi indikatorji in način vzdrževanja sterilizatorja. S 
kemičnimi indikatorji je treba nadzorovati vsako serijo sterilizacije opreme in pribora. 

10. člen 

(prva pomoč) 

V delovnem ali pomožnem prostoru mora biti nameščena omarica oziroma komplet za prvo 
pomoč. 

11. člen 

(oprema in pribor, ki prihaja v stik z zunanjimi deli človeškega telesa) 

Oprema in pribor, ki prihajajo v stik z zunanjimi deli človeškega telesa, morajo biti:  

– čisti,  

– izdelani iz materialov, ki omogočajo ustrezno čiščenje, vzdrževanje in po potrebi 
razkuževanje oziroma sterilizacijo,  

– pri predvideni in običajni uporabi, varni za uporabnika. 

12. člen 

(pribor, ki prihaja v stik s telesnimi tekočinami) 

(1) Pribor in deli naprav, ki prihajajo v stik s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami, morajo 
biti sterilni.  
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(2) Pribor in deli naprav, ki pri običajni uporabi ne prihajajo v stik s krvjo oziroma telesnimi 
tekočinami, je treba očistiti po vsakokratni uporabi in po potrebi razkužiti. V primeru 
kontaminacije pribora s krvjo oziroma telesnimi tekočinami, je treba kontaminirani pribor 
zavreči med odpadke, v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega pravilnika ali ga pred 
ponovno uporabo očistiti, razkužiti in sterilizirati.  

(3) Za britje se morajo uporabljati le britvice za enkratno uporabo, uporaba električnih 
brivnikov pa je dovoljena, kadar je možno dele brivnika, ki so prišli v stik s kožo, očistiti in 
sterilizirati. 

13. člen 

(pribor za prediranje kože, sluznice, hrustanca ali mišičnega tkiva) 

(1) Pribor za prediranje kože, sluznice, hrustanca ali mišičnega tkiva, kot so igle, rezila in 
podobno, mora biti sterilen. Pribor za enkratno uporabo mora biti do uporabe zaprt v izvirni 
embalaži.  

(2) Naprave, ki se uporabljajo pri izvajanju dejavnosti, in pribor, ki ni za enkratno uporabo in 
prihaja v stik z zunanjimi deli telesa, je treba ustrezno očistiti in razkužiti ter po potrebi 
sterilizirati.  

(3) Uporaba pištol za prebadanje kože je dovoljena le za luknjanje ušesnih mečic. Po vsaki 
uporabi je treba pištolo razkužiti. 

14. člen 

(uporaba pokrival in brisač) 

(1) Kadar pridejo površine za sedenje ali ležanje v neposredni stik s kožo uporabnika, se 
uporabljajo pokrivala za enkratno uporabo, razen v savnah.  

(2) Nosilci dejavnosti morajo za uporabnike zagotoviti čiste brisače. 

15. člen 

(sanitarije za osebje) 

Nosilec dejavnosti mora za vzdrževanje osebne higiene osebja, v prostoru, kjer se izvaja 
dejavnost, zagotoviti sanitarije. Sanitarije morajo biti opremljene z umivalnikom s toplo in 
hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo. 

16. člen 

(sanitarije za uporabnike) 

(1) Sanitarije morajo biti opremljene z umivalnikom s toplo in hladno vodo, tekočim milom in 
brisačami za enkratno uporabo.  

(2) Uporabniki lahko uporabljajo iste sanitarije kot osebje, razen v savnah. 



Priloga 9 

 

17. člen 

(sanitarije in garderobe v trgovskih in poslovnih centrih) 

Ne glede na prejšnji člen, v trgovskih in poslovnih centrih, ki imajo svoje sanitarije in 
garderobe, nosilcu dejavnosti ni treba zagotoviti sanitarij in garderob. 

18. člen 

(usposabljanje osebja) 

(1) Nosilec dejavnosti mora v skladu z zahtevnostjo storitev, ki jih opravlja, skrbeti za stalno 
usposabljanje osebja, posredovanje navodil za delo in spremljanje njihovega dela.  

(2) Nosilci dejavnosti salonov za nego telesa s solariji morajo zagotoviti, da s solarijem 
upravljajo osebe, ki so ustrezno usposobljene. Usposabljanje mora vsebovati vsebine o 
delovanju solarijev, UV sevanju, bioloških učinkih, zdravstvenih tveganjih, tipih kože in 
dozah izpostavljenosti. Pooblastilo za izvajanje usposabljanja osebja v solarijih izda Uprava 
Republike Slovenije za varstvo pred sevanji. 

19. člen 

(obvestila o zdravstvenih tveganjih in omejitvah) 

(1) V prostoru, kjer se izvaja dejavnost, mora biti na vidnem mestu nameščeno obvestilo, na 
katerem so z dobro vidnimi in čitljivimi velikimi tiskanimi črkami dane informacije glede 
zdravstvenih tveganj in omejitev izvajanja nege oseb, ki imajo nalezljivo okužbo kože, nohtov 
ali zajedavce na koži ali lasišču.  

(2) Osebje, ki kaže znake nalezljive bolezni ali okužbe kože s klicami ali zajedavci, ne sme 
opravljati dela s strankami. 

2. Posebni pogoji 

20. člen 

(garderoba za uporabnike) 

(1) Pri dejavnostih, kjer se mora uporabnik preobleči ali sleči, morajo biti nameščene 
garderobne kabine oziroma zagotovljen prostor za preoblačenje in garderobne omarice za 
shranjevanje oblačil.  

(2) V solarijih se lahko oblačila in predmeti uporabnikov odlagajo v prostoru solarija. 

a) Frizerska in kozmetična dejavnost ter dejavnost manikure in pedikure 

21. člen 

(pripomočki) 
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(1) Ogrinjala se lahko uporabijo večkrat, vendar se mora rob ogrinjala, ki pride v dotik z 
vratom, pri vsakokratni uporabi zaščititi z novim, mehkim papirnatim trakom.  

(2) Za nanos kreme in ličil na kožo se morajo uporabljati pripomočki za enkratno uporabo 
oziroma pripomočki, ki se dajo učinkovito razkuževati.  

(3) Vosek za odstranjevanje dlak mora biti za enkratno uporabo.  

(4) Kadi za namakanje nog morajo biti iz gladkega materiala, ki omogoča čiščenje in 
razkuževanje, kar je treba storiti po vsaki uporabi.  

(5) Pri izvajanju dejavnosti manikure in pedikure je treba uporabljati pilice za enkratno 
uporabo oziroma sterilne pilice. 

b) Savne 

22. člen 

(oprema savne) 

(1) Ob kabinah morajo biti nameščena navodila za pravilno uporabo savne. Iz navodil mora 
biti razvidna zahteva za prhanje pred uporabo savne, priporočen oziroma dovoljen čas 
savnanja in informacija o temperaturi ter relativni vlažnosti zraka.  

(2) Na vidnem mestu mora biti nameščeno obvestilo, na katerem so z velikimi tiskanimi ter 
dobro vidnimi in čitljivimi črkami dane informacije glede zdravstvenih tveganj in omejitev pri 
uporabi savne.  

(3) Kabina mora imeti prezračevalni sistem, ki ob zaprtih vratih kabine omogoča učinkovito 
odvajanje zraka. Tla morajo biti nedrseča. Oprema za nadzor delovanja savne ne sme biti v 
dosegu uporabnika.  

(4) V kabini morajo biti poleg toplotnega vira še higrometer, termometer, ura in stikalo za 
alarmiranje.  

(5) Kadar se v kabini izvaja dodatno vlaženje zraka, je treba po uporabi kabine zagotoviti 
njeno ustrezno sušenje.  

(6) Površine v kabini z visoko relativno vlažnostjo zraka morajo biti gladke in omogočati 
neprekinjeno odtekanje kondenza. V kabini mora biti na vodovodni sistem priključena 
gumijasta cev za čiščenje in splakovanje površin. Površine za sedenje in tla se mora vsaj 
enkrat dnevno očistiti in razkužiti. 

23. člen 

(kopalna voda) 

Kopalna voda v kadeh in bazenih savne mora ustrezati zahtevam predpisa, ki ureja minimalne 
higienske in druge zahteve za kopalne vode. 
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c) Solariji 

24. člen 

(tehnične zahteve za solarije) 

(1) Za namene kozmetičnega sončenja se uporabljajo le solariji tretjega razreda.  

(2) Nosilec dejavnosti mora zagotavljati tehnično brezhiben solarij, ki je redno vzdrževan in 
servisiran v skladu z navodili proizvajalca, vključno z redno menjavo sijalk in o tem voditi 
dokumentacijo.  

(3) Nosilec dejavnosti mora vsake tri leta izvesti meritve UV sevanja solarijev pri pravni 
oziroma fizični osebi, ki ima akreditacijo za izvajanje meritev optičnega sevanja.  

(4) Solariji morajo biti opremljeni s števcem delovnih ur, časomerom sevanja, hladilnim 
sistemom, prezračevalnim sistemom in avtomatskim izklopnim sistemom.  

(5) Solarije je treba opremiti z dodatnimi zasloni oziroma jih v prostoru razporediti tako, da se 
prepreči neželeno izpostavljanje UV sevanju.  

(6) Uporaba avtomatskih solarijev je dovoljena le ob nadzoru osebja. 

25. člen 

(varovalna očala) 

(1) V času izpostavljenosti UV sevanjem mora nosilec dejavnosti zagotoviti uporabnikom 
uporabo ustreznih varovalnih očal, ki izpolnjujejo zahteve predpisov s področja osebne 
varovalne opreme in veljavnih standardov Republike Slovenije za to področje.  

(2) Ob uporabi varovalnih očal za večkratno uporabo, morajo ta biti čista in razkužena po 
vsaki uporabi. 

26. člen 

(obvestila o zdravstvenih tveganjih in omejitvah) 

(1) V čakalnici in v prostoru solarija mora biti na vidnem mestu nameščeno obvestilo najmanj 
formata A3, na katerem so z velikimi tiskanimi, dobro vidnimi in čitljivimi črkami dana 
navodila za varno uporabo solarija, opozorilo o tveganjih za zdravje in navodila o omejitvah 
glede uporabe solarija iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.  

(2) Na vidnem mestu v čakalnici mora biti nameščena tudi tabela posameznih fototipov kože 
in navedba eritemske doze oziroma časa izpostavljenosti UV sevanju, ki se priporoča za 
posamezni fototip kože. 

27. člen 

(zdravstvene trditve) 
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Pri uporabi solarijev za kozmetične namene so prepovedane zdravstvene trditve o pozitivnih 
učinkih izpostavljanju UV sevanja v solarijih na zdravje ljudi. 

d) Dejavnost piercing-a, tetoviranja in drugih podobnih postopkov 

28. člen 

(pribor) 

(1) Za izvajanje postopkov, pri katerih prihaja do prediranja kože, sluznic, hrustanca ali 
mišičnega tkiva, je obvezna uporaba sterilnega pribora in rokavic za enkratno uporabo.  

(2) Pred prediranjem iz prejšnjega odstavka se mora opraviti predhodno razkuževanje 
površine telesa. 

29. člen 

(zahteve za implantirani nakit) 

Implantirani nakit ne sme povzročati alergijskih reakcij, biti mora biokompatibilen in za 
zdravje ljudi neškodljiv. 

30. člen 

(zahteve za proizvode za tetoviranje in druge podobne postopke) 

Proizvodi, ki se uporabljajo pri tetoviranju in drugih podobnih postopkih, morajo biti ob 
predvidenih načinih in pogojih uporabe, ob upoštevanju oznak, navodil za uporabo, opozoril 
ali informacij, s katerimi jih je opremil dobavitelj, varni za uporabnika. 

31. člen 

(dovoljena uporaba proizvodov) 

Pri tetoviranju ali drugih podobnih postopkih se lahko uporabljajo le proizvodi, ki:  

– imajo izdelano oceno varnosti za človekovo zdravje na podlagi rezultatov opravljenih 
preskusov in študij, pri čemer je treba upoštevati splošne toksikološke lastnosti uporabljenih 
sestavin, njihovo kemijsko strukturo in izpostavljenost uporabnika,  

– ne vsebujejo ali tvorijo snovi navedenih v tabeli 1 priloge 2, ki je sestavni del tega 
pravilnika v koncentracijah, ki so višje od tehnično neizogibnih, kljub dobri proizvodni 
praksi,  

– ne vsebujejo snovi, ki so na seznamu iz tabele 2 priloge 2,  

– ne vsebujejo snovi, ki so na seznamu iz priloge II Direktive Sveta z dne 27. julija 1976 o 
približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (UL L št. 262 z dne 27. 
9. 1976, str. 169), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2009/134/ES z dne 28. oktobra 
2009 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki zaradi 
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prilagoditve priloge III k tej direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 282 z dne 29. 10. 2009, 
str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 76/768/EGS),  

– vsebujejo barvila, ki so v prilogi IV Direktive Sveta 76/768/EGS in niso glede področja 
uporabe označena z oznako 2 do 4,  

– ne vsebujejo snovi, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju, označevanju in pakiranju 
nevarnih snovi razvrščene med rakotvorne in mutagene snovi ter snovi, ki so strupene za 
razmnoževanje,  

– so v skladu z najvišjimi dovoljenimi koncentracijami nečistot iz tabele 3 priloge 2 in 
minimalnimi zahtevami za barvila, ki se uporabljajo v živilih, kot je določeno v predpisu, ki 
ureja merila čistosti za aditive za živila,  

– ne vsebujejo konzervansov za korekcijo neustrezne mikrobiološke kakovosti oziroma 
neustrezne higienske izvedbe tetoviranja in drugih podobnih postopkov, razen konzervansov 
za konzerviranje izdelka po odprtju,  

– vsebujejo konzervanse le po predhodni oceni varnosti in v najnižji še učinkoviti 
koncentraciji,  

– so sterilni in dobavljeni v posodi, kjer je ohranjena sterilnost izdelka vse do neposredne 
uporabe pri uporabniku. Če se ne uporabljajo pakiranja za enkratno uporabo, mora biti 
zagotovljeno, da se izdelek ves čas uporabe ne kontaminira. 

32. člen 

(podatki in oznake na embalaži proizvoda) 

(1) Na embalaži proizvoda, ki ga nosilec dejavnosti uporablja za tetoviranje in druge podobne 
postopke, morajo biti navedeni naslednji podatki:  

– ime in naslov oziroma sedež dobavitelja oziroma proizvajalca. Podatki so lahko navedeni v 
skrajšani obliki, če je iz okrajšave mogoče nedvoumno in brez težav razpoznati dobavitelja 
oziroma proizvajalca,  

– rok uporabe, ki mora biti naveden z besedami »uporabno do«,  

– pogoje uporabe in opozorila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi proizvoda,  

– številko serije ali, če proizvod ni bil izdelan v seriji, druga oznaka za identifikacijo 
proizvoda,  

– sestavine, ki morajo biti navedene po padajočem vrstnem redu, glede na njihov odstotek v 
času proizvodnje izdelka. Pred seznamom sestavin mora biti navedeno besedilo 
»SESTAVINE« oziroma »INGREDIENTS«. Sestavine morajo biti navedene v skladu z 
Mednarodnim združenjem za čisto in uporabno kemijo (IUPAC), CAS številko, ali številko 
barvnega indeksa, in  

– garancijo o sterilnosti vsebine.  
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(2) Podatki iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka morajo biti v slovenskem jeziku.  

(3) Podatki iz prvega odstavka tega člena morajo biti navedeni na embalažni enoti na 
neizbrisljiv in jasen način. Če zaradi velikosti embalažne enote zahtevanih podatkov glede 
sestave ni mogoče navesti na enoti, se ti podatki navedejo na zunanji embalaži ali na 
priloženem lističu, ki mora spremljati vsako pošiljko. 

33. člen 

(obvestila o zdravstvenih tveganjih in omejitvah) 

(1) Nosilec dejavnosti tetoviranja mora uporabnika seznaniti z morebitnimi tveganji za 
zdravje, ki izhajajo iz posega in o nadaljnji negi po tetoviranju ali drugih podobnih postopkih.  

(2) V čakalnici mora biti na vidnem mestu nameščeno obvestilo, na katerem so z dobro 
vidnimi in čitljivimi velikim tiskanimi črkami, dane naslednje informacije:  

– seznam postopkov, ki jih nosilec dejavnosti izvaja,  

– tveganja za zdravje uporabnikov, ob izvajanju storitve (možnost prenosa povzročiteljev 
nalezljivih bolezni npr. HBV, HCV, HIV, pojava alergijskih reakcij, nastanka granulomov in 
koloidnih tvorb),  

– nega, potrebna do zacelitve ran,  

– pogoji za reverzibilnost posameznih posegov.  

(3) Otrokom, mlajšim od 15 let, se lahko storitev tetoviranja, piercinga in drugih podobnih 
postopkov opravi le, če dovolijo njegovi starši oziroma skrbniki. 

III. PREMIČNI IN ZAČASNI OBRATI 

34. člen 

(opravljanje dejavnosti izven poslovnega prostora in premičnih obratih) 

(1) Ne glede na prvi odstavek 3. člena tega pravilnika, nosilec dejavnosti lahko dejavnosti 
izjemoma izvaja tudi izven svojih poslovnih prostorov in na domovih uporabnikov, ki zaradi 
telesne prizadetosti, duševne motnje ali iz drugih razlogov ne morejo priti v prostore, kjer se 
opravljajo dejavnosti.  

(2) V premičnih oziroma začasnih obratih mora nosilec dejavnosti upoštevati določbe 
splošnih pogojev iz II. poglavja tega pravilnika, razen zahtev za garderobo oziroma sanitarne 
prostore. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

35. člen 

(uskladitev dejavnosti s pravilnikom) 
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(1) Nosilci dejavnosti morajo uskladiti svojo dejavnost v skladu s tem pravilnikom v dveh 
mesecih od dneva njegove uveljavitve.  

(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo nosilci dejavnosti salonov za nego telesa s solariji 
uskladiti svojo dejavnost z določbami drugega odstavka 18. člena in 24. členom tega 
pravilnika najpozneje v 18 mesecih od dneva njegove uveljavitve. 

36. člen 

(pooblastilo za izvajanje meritev optičnega sevanja) 

Za obdobje do pridobitve akreditacije za izvajanje meritev optičnega sevanja, Uprava 
Republike Slovenije za varstvo pred sevanji izda pooblastilo za izvajanje meritev optičnega 
sevanja pravni oziroma fizični osebi, ki izkazuje usposobljenost za izvajanje meritev 
optičnega sevanja v skladu z mednarodnimi standardi za meritve optičnega sevanja. 

37. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o minimalnih sanitarno-
higienskih pogojih za opravljanje dejavnosti frizerskih, kozmetičnih in podobnih storitev 
(Uradni list SRS, št. 1/88 in Uradni list RS, št. 33/93). 

38. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 0070-83/2009 

Ljubljana, dne 30. novembra 2009 

EVA 2004-2711-0010 

Borut Miklavčič l.r.  
Minister  
za zdravje 
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   PRILOGA 1 
   MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE OPOZARJA: 
   – ULTRAVIJOLIČNO SEVANJE LAHKO POVZROČI KOŽNEGA RAKA TER 
OKVARE KOŽE IN OČI, 
   – PRED PRVO UPORABO SOLARIJA SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM. 
 
   MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ODSVETUJE UPORABO SOLARIJA: 
   – MLAJŠIM OD 18 LET, 
   – KI IMAJO KOŽO FOTOTIPA I IN II, 
   – KI SO V MLADOSTI VEČKRAT IMELI SONČNE OPEKLINE, 
   – KI IMAJO DEDNO NAGNJENOST DO KOŽNEGA RAKA, 
   – KI IMAJO PREDMALIGNE ALI MALIGNE KOŽNE TVORBE, 
   – KI UPORABLJAJO KOZMETIKO ALI ZDRAVILA, KI POVEČUJEJO 
OBČUTLJIVOST ZA UV SEVANJE, 
   – KI SO ISTI DAN ŽE BILI NA SONCU ALI JE OD ZADNJEGA 
SONČENJA MINILO MANJ KOT DVA DNI. 
 
   OSTALIM UPORABNIKOM MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ODSVETUJE VEČ KOT 
10 OBISKOV SOLARIJA LETNO. 
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   PRILOGA 2 
   Tabela 1 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|   CAS številka   |                   Snov                    | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|293733-21-8       |6-amino-2-etoksinaftalen                   | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|399-95-1          |4-amino-3-fluorofenol                      | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|60-09-3           |4-amino azobenzen                          | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|97-56-3           |o-aminoazotoluen                           | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|90-04-4           |o-anisidin                                 | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|92-87-5           |Benzidin                                   | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|92-67-1           |Bifenil-4-ilamin                           | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|106-47-8          |4-kloroanilin                              | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|95-69-2           |4-kloro-o-toluidin                         | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|91-94-1           |3,3'-d-diklorobenzidin                     | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|119-90-4          |3,3'-dimetoksibenzidin                     | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|119-93-7          |3,3'-dimetilbenzidin                       | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|120-71-8          |6-metoksi-m-toluidin                       | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|615-05-4          |4-metoksi-m-fenilendiamin                  | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|101-14-4          |4,4’- metilen-bis-(2-kloroanilin)          | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|101-77-9          |4,4'-metilendianilin                       | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|838-88-0          |4,4’- metilendi-o-toluidin                 | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|95-80-7           |4-metil-m-fenilendiamin                    | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|91-59-8           |2-naftilamin                               | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|99-55-8           |5-nitro-o-toluidin                         | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|101-80-4          |4,4’- oksidianilin                         | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|106-50-3          |Para-fenilendiamin                         | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|139-65-1          |4,4’- tiodianilin                          | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|95-53-4           |o-toluidin                                 | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|137-17-7          |2,4,5-trimetilanilin                       | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|87-62-7           |2,6-ksilidin                               | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
|95-68-1           |2,4-ksilidin                               | 
+------------------+-------------------------------------------+ 
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   Tabela 2 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|        Snov         | CAS številka  |    Številka barvnega   | 
|                     |               |         indeksa        | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Acid Green 16        |12768-78-4     |44025                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Acid Red 26          |3761-53-3      |16150                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Acid Violet 17       |4129-84-4      |42650                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Acid Violet 49       |1694-09-3      |42640                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Acid Yellow 36       |587-98-4       |13065                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Basic Blue 7         |2390-60-5      |42595                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Basic Green 1        |633-03-4       |42040                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Basic Red 1          |989-38-8       |45160                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Basic Red 9          |569-61-9       |42500                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Basic Violet 1       |8004-87-3      |42535                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Basic Violet 10      |81-88-9        |45170                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Basic Violet 3       |548-62-9       |42555                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Disperse Blue 1      |2475-45-8      |64500                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Disperse Blue 106    |12223-01-7     | -                      | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Disperse Blue 124    |61951-51-7     | -                      | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Disperse Blue 3      |2475-46-9      |61505                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Disperse Blue 35     |12222-75-2     | -                      | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Disperse Orange 3    |730-40-5       |11005                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Disperse Orange 37   |12223-33-5     | -                      | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Disperse Red 1       |2872-52-8      |11110                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Disperse Red 17      |3179-89-3      |11210                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Disperse Yellow 3    |2832-40-8      |11855                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Disperse Yellow 9    |6373-73-5      |10375                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Pigment Orange 5     |3468-63-1      |12075                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Pigment Red 53       |2092-56-0      |15585                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Pigment Violet 3     |1325-82-2      |42535:2                 | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Pigment Violet 39    |64070-98-0     |42555:2                 | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Solvent Blue 35      |17354-14-2     |61554                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
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|Solvent Orange 7     |3118-97-6      |12140                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Solvent Red 24       |85-83-6        |26105                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Solvent Red 49       |509-34-2       |45170:1                 | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Solvent Violet 9     |467-63-0       |42555:1                 | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Solvent Yellow 1     |60-09-3        |11000                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Solvent Yellow 2     |60-11-7        |11020                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
|Solvent Yellow 3     |97-56-3        |11160                   | 
+---------------------+---------------+------------------------+ 
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   Tabela 3 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|        Snov         |              ppm               |  ppb  | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Arzen (As)           |2                               |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Barij (Ba)           |50                              |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Kadmij (Cd)          |0.2                             |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Kobalt (Co)          |25                              |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Krom (Cr) (VI)*      |0.2 *prisotnost sledi kroma     |       | 
|                     |(VI) mora biti označena na      |       | 
|                     |embalaži skupaj z opozorilom    |       | 
|                     |(kot npr. »Vsebuje krom. Lahko  |       | 
|                     |povzroči alergijske reakcije.«) |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Baker (Cu) topni *   |25                              |       | 
|                     |* topni baker se določa v vodni |       | 
|                     |raztopini s pH 5,5              |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Živo srebro (Hg)     |0.2                             |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Nikelj (Ni) (na *)   |Tako nizko, kot dopušča         |       | 
|                     |trenutno stanje tehnologije     |       | 
|                     |*prisotnost sledi niklja mora   |       | 
|                     |biti označena na embalaži       |       | 
|                     |skupaj z opozorilom (kot npr.   |       | 
|                     |»Vsebuje nikelj. Lahko povzroči |       | 
|                     |alergijske reakcije,«)          |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Svinec (Pb)          |2                               |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Selen (Se)           |2                               |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Antimon (Sb)         |2                               |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Kositer (Sn)         |50                              |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Cink (Zn)            |50                              |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Policiklični         |0.5                             |       | 
|aromatski            |                                |       | 
|ogljikovodiki (PAH)  |                                |       | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 
|Benzo[a]piren (BaP)  |                                |5      | 
+---------------------+--------------------------------+-------+ 

 


