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POVZETEK 

Tema zaključne projektne naloge predstavlja poslovni model kanvas o vzreji psov v Sloveniji, 

povzame predpise na tem področju, opredeli, kaj je to vzreja in kaj je treba vedeti kot vzreditelj. 

V teoretičnem delu so predstavljeni problem, namen in cilji zaključne projektne naloge ter 

vzreja psov, ključni gradniki poslovnega modela kanvas in analiza SWOT. V empiričnem delu 

je predstavljen poslovni model kanvas na konkretnem primeru novonastalega podjetja in 

raziskano, ali bi se izplačalo ustanoviti podjetje. Cilji naloge so bili raziskati, katere pasme 

ljudje največ kupujejo, koliko se ukvarjajo s psi, kje bivajo, kje bi kupili psa ipd. V poslovnem 

načrtu je prikazan finančni načrt v primeru odprtja podjetja in opravljanja dela vzreditelja.  

Ključne besede: vzreja, podjetje, pes, pasma, poslovni model kanvas. 

 

SUMMARY 

The topic of this thesis is the business model canvas on dog breeding in Slovenia which 

summarizes the regulations in this field and defines what dog breeding is and what you need to 

know as a dog breeder. The theoretical part presents the problem, purpose and goals of the 

thesis and dog breeding, key building blocks of the canvas business model and SWOT analysis. 

The empirical part of the thesis presents the business model of canvas on the practical case of 

a newly established company and investigates whether it would be worthwhile to establish the 

company. The objectives of the thesis were to study which dog breeds are most desirable, how 

much time average dog owner spends on his dog, dog living area and the dog country origin, 

etc. The financial plan is shown as part of this thesis in case of opening a company and 

performing the work of a breeder. 

 

Keywords: breeding, company, dog, breed, business model canvas. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu zaključne projektne naloge bomo predstavili poslovni model za vzrejo psov 

določenih vrst pasem. Med pisanjem zaključne projektne naloge bomo predstavili tri tipe pasem 

psov, in sicer mali, srednji in veliki psi. Ker smo ljubitelji malih živali, predvsem psov, si želimo 

v prihodnosti imeti podjetje, kjer se bomo ukvarjali z vzrejo psov, zato smo se odločili, da se 

bomo v zaključni projektni nalogi osredotočili na to temo. Ugotoviti želimo, ali bi bilo podjetje 

donosno ter kakšne bi bile prednosti in slabosti. V uvodu bomo prav tako predstavili namen in 

cilje zaključne projektne naloge, predvidene metode za dosego zastavljenih ciljev ter omejitve, 

s katerimi se lahko srečamo pri pisanju. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Stutely (2003, 8) poudarja, da poslovni načrt prikazuje, kako bo podjetje delovalo v nekem 

časovnem obdobju v prihodnosti. V poslovnem načrtu imamo pregled nad trenutnim stanjem 

organizacije in med stanjem, ki se bo kazalo čez nekaj časa, na primer čez tri leta, kjer lahko 

vidimo, kakšen bo finančni načrt in proračun za prihodnja leta. Strategija in načrt sta temeljni 

veji vsakega poslovnega načrta. Ključni dejavniki za vsako podjetje so: vodstvo, izdelki, trženje 

in prodaja. 

Po drugi strani pa je na začetku pri razvoju ideje bolj v ospredju poslovni model kanvas. Kanvas 

poslovni model (ang. »Business Model Generation«), ki ga bomo uporabili pri načrtovanju 

poslovne ideje, je sodoben poslovni pristop k načrtovanju. Gre za učinkovito orodje, ki ga 

uporabljajo inovativna podjetja, predvsem na področju »startup podjetništva«. Kanvas poslovni 

model lahko nadomešča ali dopolnjuje »standardni poslovni načrt«. Pri poslovnem modelu je 

prednost, da je enostavna in učinkovita metoda, saj je vse opredeljeno sistematično in pregledno 

za razvijanje podjetnikove poslovne ideje. Podjetje v prvi točki najprej opredeli vrednost, ki jo 

ponuja, nato pa segmentira svoje uporabnike oziroma kupce, opredeli odnose s kupci, 

distribucijske kanale in vire prihodkov. V drugi točki kanvasa definira temeljne aktivnosti, vire 

in partnerje ter strukturo stroškov. Poslovna ideja se testira med ljudmi preko izdelka ali 

prototipa. Če povzamemo, gre pri tem modelu za ugotovitev, ali se neka določena poslovna 

ideja podjetjem splača ali ne, kar nas bo pri pisanju zaključne projektne naloge zanimalo (Wolf, 

2018). 

Trdimo lahko, da je poslovni model kanvas učinkovitejši, hitrejši in cenejši od poslovnega 

načrta, saj ustvarimo idejo in prototip ter s tem ugotovimo, ali bi naša ideja bila uspešna na trgu. 

Zaradi tega poslovni model prinaša večjo možnost za uspeh in zmanjša začetne stroške (Wolf, 

2018).  
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Dandanes ima že skoraj vsaka družina psa, saj so psi eni izmed hišnih ljubljenčkov, ki nam 

vedno polepšajo dan in so naši najboljši prijatelji. Ker nas zanima, kako ustanoviti podjetje na 

področju vzreje psov in ali to predstavlja poslovno priložnost, bomo v zaključni projektni nalogi 

pripravili poslovni načrt na to temo ter opravili raziskavo na potencialnih kupcih. Ugotoviti 

želimo, kaj vse potrebujemo za ustanovitev takšnega podjetja ter hkrati proučiti zakonodajo na 

tem področju, ki je potrebna za tovrstno dejavnost.  

V pravilniku o strokovnem delu Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) je zapisano, 

da je vzreja pasemskih psov in psic temeljna kinološka dejavnost. Zajema strokovno 

načrtovanje paritvenih kombinacij, skrb za varno kotitev in ustrezno nego psice in mladičev ter 

skrb za pravilno administrativno ureditev vseh obveznosti v zvezi z vzrejo. Vzreditelj je fizična 

ali pravna oseba, ki je lastnik psice v času skotitve mladičev. V kinološki organizaciji ima vsak 

lastnik pravico do pomoči pri vzrejnem referentu in tetovirnem referentu, pri strokovnem 

organu za določeno pasmo in preko njih pri vseh organih KZS (Pravilnik o strokovnem delu 

KZS, 2004). 

Vsak vzreditelj mora imeti vzrejno dovoljenje, da lahko v času paritve parimo pse. Klub vsako 

leto dvakrat organizira vzrejni pregled, na katerem se lahko opravi tudi telesno ocenjevanje. 

Obvestilo za vzrejni pregled je predhodno objavljeno v reviji Kinolog ali na spletni strani KZS 

(Pravilnik o strokovnem delu KZS, 2004).  

Naše podjetje, katerega primarna dejavnost bo vzreja psov, bo registrirano pod SKD številko 

01.490 (reja drugih živali), pod katero spadajo tudi hišne živali. Pod 01.490 SKD številko spada 

vzreja in reja drugih domačih ali divjih živali: nojev, golobov, drugih ptic (razen perutnine), 

zajcev, kuncev, drugih kožuharjev, jelenjadi in srnjadi v oborah, pridobivanje surovin 

nestrojenih kož, čebelarstvo (predelava medu in čebeljega voska), gojenje glist, polžev, žuželk, 

gojenje plazilcev, gojenje sviloprejk, gojenje hišnih živali (razen rib): psov, mačk, okrasnih ptic 

(kanarčki, papagaji, pavi), hrčkov, činčil in vzreja drugih živali. Pod to številko je na dan 

26. 2. 2020 registriranih 70 podjetnikov, katerih glavna dejavnost je reja drugih živali 

(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2018).  

Namen naše zaključne projektne naloge je pripraviti poslovni model kanvas za našo izbrano 

idejo in jo tudi testirati, da preverimo, ali je ta dejansko poslovna priložnost. Z raziskavo na 

potencialnih kupcih bomo skušali ugotoviti, kakšne so potrebe potencialnih strank in ali naša 

ideja predstavlja poslovno priložnost. S poslovnim modelom kanvas pa bomo pripravili osnutek 

uresničitve poslovne ideje. Glavni cilj zaključne projektne naloge je ugotoviti, katera pasma je 

ljudem najljubša izmed ponujenih, ki jih bo podjetje vzrejalo, ter ali bi se dejansko izplačalo 

odpreti podjetje. 
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1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

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

ga želeli ustanoviti. S pomočjo poslovnega modela in raziskave smo tako ugotovili, ali bi naša 

ideja dejansko predstavljala priložnost na trgu. Proučili smo trg in konkurenco ter s tem 

ugotovili pozitivne in negativne plati. Izbrali smo ciljni trg in kupce za našo poslovno idejo ter 

si ustvarili načrt, da smo zadovoljili njihove potrebe. Želeli smo ustvariti dobro promocijo, 

oglaševanje, prepoznavnost in ugled podjetja. V teoretičnem delu smo tako zajeli naslednje 

teme: vzrejo psov v Sloveniji (zakonodaja, podrobnejši opis vzreje, opis določenih vrst pasem 

in poslovni model kanvas). 

V empiričnem delu smo pripravili poslovni model kanvas za izbrano idejo. Najprej smo izbrali 

naziv organizacije, naslov in glavno dejavnost. Nato smo segmentirali kupce, določili vrednosti 

za uporabnika, torej kaj bo naša storitev nudila kupcu. Določili smo distribucijske kanale, s 

katerimi smo prikazali, kako bo podjetje komuniciralo s kupci, jih ozaveščalo o svojih storitvah 

ter na kakšen način bodo storitve dosegljive zanje. Pri točki odnosi s kupci smo podrobneje 

predstavili, kako bomo vzpostavili odnose s kupci ter prihodke in stroške.  

V empiričnem delu smo predstavili tudi raziskavo in njene ugotovitve, vezane na potencialne 

kupce ter njihove potrebe. To nam je omogočilo lažjo segmentacijo kupcev. 

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

1. S pomočjo strokovne literature smo opredelili poslovni model kanvas ter podjetništvo. V 

tem sklopu smo podrobneje spoznali poslovni model in temeljne značilnosti podjetništva.   

2. Opredelili smo pojem vzreje psov v Sloveniji. Nato smo opisali, kaj je vzreja psov in kaj je 

treba vedeti, preden smo svojo poslovno idejo lahko uresničili. 

3. Pojasnili smo zakonodajo na tem področju ter s tem ugotovili, kateri so zakonski predpisi, 

ki smo jih morali upoštevati. 

4. Pripravili smo poslovni model kanvas, s katerim smo podrobno načrtovali našo poslovno 

idejo. 

5. Na osnovi primarnih podatkov smo s pomočjo raziskave raziskali trg in potrebe potencialnih 

uporabnikov. 

6. Želeli smo ugotoviti, ali bi se podjetje dejansko splačalo odpreti. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi smo pripravili poslovni model kanvas s področja vzreje psov in 

raziskali trg. Na osnovi tega smo ugotovili, ali bi lahko podjetje resnično odprli in ali bi bilo to 

donosno.  
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V teoretičnem delu smo na osnovi prebrane literature posamezne pojme opredelili, predstavili 

poslovni model kanvas, zakonodajo ter kaj vse je treba vedeti za vzrejo psov.  

V empiričnem delu smo pripravili poslovni model. Z anketnim vprašalnikom smo pridobili 

odgovore, ali bi se izplačalo podjetje dejansko odpreti, kakšno je povpraševanje ljudi na tem 

področju ter katera pasma jim je najbolj všeč, saj smo s tem ugotovili, pri kateri pasmi je večje 

povpraševanje. Anketne vprašalnike smo poslali v izpolnjevanje po elektronski pošti, na katere 

so odgovarjali potencialni uporabniki, ki imajo psa za hišnega ljubljenčka ali bi ga želeli imeti. 

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi smo predvidevali, da bi lahko prišlo do določenih omejitev in 

težav. Predpostavljali smo, da so potencialni kupci pripravljeni sodelovati v naši raziskavi in so 

podali resnične odgovore. 

Prav tako smo predpostavljali, da bi lahko prišlo do določenih omejitev, in sicer v primeru 

podajanja neresničnih odgovorov pri anketnem vprašalniku, ali pa pridobitve neveljavnih 

odgovorov, ker anketiranci niso izpolnili anketnega vprašalnika do konca. Menimo, da smo na 

spletu pridobili dovolj podatkov o vzreji psov, pasmi psov ter o zakonodaji, vendar pa obstaja 

možnost, da so ti podatki zastareli kot v knjigah. 
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2 VZREJA PSOV V SLOVENIJI 

Vzreja je tvegano početje, ki človeku prinaša zadovoljstvo in skrb in je odgovornost. Eno od 

prvih znanj, ki bi jih novinec moral osvojiti, je poznavanje lastne pasme: njene morfološke 

značilnosti, zgodovino, glavne mejnike v razvoju ter pse, ki so zaznamovali pasmo. Morali bi 

poznati njen temperament in odlike ter slabosti. Glavnina vsake vzreje je dobro poznavanje 

pasme, njenih prednosti in slabosti in poznavanje podatke o prednikih. Zbiranje vseh podatkov 

in oblikovanje vzrejnega načrta v celoto torej ni preprosto opravilo, saj moramo temu posvetiti 

veliko časa in energije. Eden izmed načinov zbiranja podatkov je obiskovanje razstav, kjer se 

lahko pogovorimo z vzreditelji in s tem dobimo veliko informacij od izkušenih vzrediteljev. Po 

drugi strani pa razstave omogočajo vzreditelju, da lahko videva na njih tudi potomce psov, ki 

jih pozna od prej, in si tako širi vedenje o posameznem psu. Eno od bistvenih opravil je 

prebiranje pasemske in kinološke literature, vedenje o drugih pasmah ter širjenje znanja 

(Medvešek, 2005). 

Rodovniški psi morajo imeti opravljen vzrejni pregled, preden se jih uporabi v vzreji. Pogoji za 

pristop na vzrejni pregled se nekoliko razlikujejo glede na pasmo psa. Vzrejni pregledi potekajo 

dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem času (KZS, 2015). 

Pravilnik o zaščiti hišnih živali določa minimalne pogoje za zaščito hišnih živali. Hišne živali 

se vzrejajo, redijo ali gojijo za družbo, rekreacijo, varstvo ali pomoč človeku. Skrbnik hišnih 

živali mora zagotoviti ustrezno namestitev, skrb za živali z upoštevanjem etoloških normativov 

glede na vrsto živali, še posebej zagotoviti kakovostno ter količinsko ustrezno hrano in vodo, 

ustrezno gibanje živali glede na vrsto, ukrepe, ki preprečujejo pobeg živali, ustrezne bivalne 

pogoje in oskrbo v skladu s tem pravilnikom in predpisom, ki ureja bivalne razmere in oskrbo 

živali. Psice in mačke je dovoljeno pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama 

pri isti samici ni krajše od 290 dni. V nasprotnem primeru se šteje, da gre za preobremenjevanje 

živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali. Krajše obdobje je dovoljeno med kotitvama, 

le če so samice imele enega do dva mladiča (Pravilnik o zaščiti hišnih živali, 2009). 

2.1 Opredelitev pasemske vzreje 

Vzreja pasemskih psov in psic (v nadaljevanju psov) je temeljna kinološka dejavnost. Zajema 

profesionalno načrtovanje paritvenih kombinacij, skrb za varno kotitev in ustrezno nego psice 

in mladičev ter skrb za pravilno administrativno ureditev vseh obveznosti v zvezi z vzrejo. Za 

vzrejo psov v Republiki Sloveniji so za posamezno pasmo ali pasemsko skupino pristojni 

strokovni organ Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS). KZS ima pravico spremljati 

rodovno knjigo za posamezno pasmo. Dolžnost strokovnega organa je, da na osnovi tega 

poglavja izdela svoj vzrejni pravilnik, v katerem morajo biti zajete vse vzrejne posebnosti 

pasem. Lastnik psa je oseba, ki poseduje psa, lastništvo je razvidno iz rodovnika (Pravilnik o 

strokovnem delu KZS, 2004). 
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2.2 Zakonodaja na področju vzreje psov 

Vzreditelj je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik psice v času kotitve mladičev. V 11. členu 

Pravilnika o strokovnem delu KZS so zapisane naslednje dolžnosti vzreditelja (Pravilnik o 

strokovnem delu KZS, 2004): 

1. Skrb za zdravstveno in kondicijsko stanje psice, vitalnost mladičev ter njihove prostorske 

razmere in zoo-higienske razmere. 

2. Vzrejati kakovostne pse, kar pomeni skrbno hranjenje in negovanje, pred oddajo novim 

lastnikom morajo biti očiščeni črevesnih in drugih zajedalcev ter zaščitno cepljenje proti 

nalezljivim boleznim. 

3. Upoštevanje vseh predpisov in sklepov s področja vzreje pristojnega organa in strokovnega 

sveta KZS. 

4. Sodelovanje s tetovirnim referentom in s strokovnim organom za določeno pasmo. 

5. V predpisanem roku je treba poravnati vse svoje obveznosti do pristojne kinološke 

organizacije in KZS. 

6. Vzrejati pse z rodovnikom, ki ga priznava FCI, vpisanim pri KZS, ne sme pa vzrejati psov 

brez rodovnikov ali pa z rodovniki, katerih FCI ne priznava. 

7. Posredovanje dokumentacije Kinološki zvezi Slovenije v zvezi s paritvijo, treba je prijaviti 

paritev in leglo.  

2.2.1 Paritve 

Križanje psov različnih pasem z namenom izboljšanja posamezne pasme je dovoljeno samo 

skladno s predpisi in pod pogoji, ki jih navada Mednarodni pravilnik FCI o paritvah. Umetna 

osemenitev je dovoljena samo pod pogoji, ki jih navaja Mednarodni pravilnik FCI o paritvah z 

zamrznjenim semenom. Lastnik plemenjaka se sme pariti le s samicami, ki ustrezajo določilom 

vzrejnega pravilnika določene pasme, imajo veljavno vzrejno dovoljenje in rodovnik 

organizacij, ki jih priznava FCI. Lastnik psice prijavi paritev najkasneje v dvajsetih dneh po 

paritvi. Predpisani obrazec pošlje KZS. Če je lastnik paril psico v tujini, mora dati strokovnemu 

organu poleg prijave paritve še fotokopijo celotnega rodovnika plemenjakove matične 

organizacije, iz katere je razvidno lastništvo psa ali vzrejno dovoljenje plemenjaka, če te 

predpisuje njegova matična organizacija. Prijavo paritve lastnoročno podpišeta lastnik psa in 

lastnik psice. S svojim podpisom jamčita za točnost podatkov in da je paritev bila res izvedena 

(Pravilnik o strokovnem delu KZS, 2004). 
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2.2.2 Skočnina 

Za vsako opravljeno paritev lastnik psa plača pristojbino (takso skočnine) na osnovi računa, ki 

ga izstavi KZS po veljavnem ceniku za tekoče leto, če so najmanj trije mladiči iz legla vpisani 

v rodovno knjigo KZS (Pravilnik o strokovnem delu KZS, 2004). 

2.2.3 Legla 

Psica sme imeti v koledarskem letu samo eno leglo, število mladičev ni omejeno. Vpišejo se 

vsi zdravi mladiči. Izjeme obravnava in odobri pristojen strokovni organ. Upošteva se kakovost 

obeh staršev in vzrejno kondicijo psice. Vzreditelj prijavi leglo tetovirnemu referentu 

najkasneje v roku treh dni, pristojni strokovni organ pa o leglu v roku desetih dni. Tetovirni 

referent leglo pregleda najkasneje v petih dneh po prejemu obvestila, torej do osmega dne 

starosti mladičev. Vzreditelji morajo preko pristojnega organa tetovirnega referenta dostaviti 

prijavo legla KZS najkasneje v tridesetih dneh od datuma legla (Pravilnik o strokovnem delu 

KZS, 2004). 

2.2.4 Psarna 

Vsak vzreditelj ima pravico zaprositi KZS za registracijo in zaščito psarne pri FCI. Vzreditelj 

lahko registrira in zaščiti na svoje ime izključno eno psarno (Pravilnik o strokovnem delu KZS, 

2004). 

2.2.5 Rodovnik 

Je javno-pravna listina KZS, ki jo predpiše SS in s katero se KZS je dolžna v roku šestdesetih 

dni po prejemu popolne dokumentacije o leglu vpisati mladiče v ustrezne evidence pasemskih 

psov in rodovnike poslati vzreditelju. Pse se vpisuje v rodovno knjigo (SLR) in v evidenco 

pogojnega rodovnika (SPR). Rodovnik mora biti overjen s podpisom vodje rodovne knjige in s 

pečatom KZS. Rodovnik je tiskan v slovenskem in angleškem jeziku, pasma je vpisana v 

slovenskem in v matičnem jeziku. Pri pasmah, ki se delijo po barvi, se vpisuje tudi barva. Iz 

rodovnika mora biti natančno razvidna tudi identifikacijska številka in način označitve psa. Na 

rodovniku mora biti na vidnem mestu vtisnjena oznaka FCI – KZS, poleg tega mora biti vsak 

izvod rodovnika tudi oštevilčen. V rodovnik se vpisuje vsa dosežena prvaštva in vse najvišje 

delovne izpite, ki so jih opravili predniki, ter podatki o zdravstvenih izvidih. Dosežke 

posameznega psa se vpisuje v knjižico razstavnih in delovnih uspehov psa (knjižica rezultatov) 

– predpisan dokument KZS, ki ga potrdi SS KZS. Navedeni dokument velja le skupaj z 

rodovnikom. Izvozni rodovnik (Export pedigree) je popolnoma isti kot slovenska različica 

rodovnika, le da je na prvi strani natisnjena oznaka »Export pedigree«. Izvozni rodovnik je 

namenjen tistim mladičem, ki jih slovenski vzreditelji prodajo v tujino. Izvozni rodovnik mora 
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vsebovati tudi ime in naslov kupca, ki mu je bil pes prodan (Pravilnik o strokovnem delu KZS, 

2004). 

2.2.6 Mednarodne vzrejne strategije FCI 

Temelj vsake vzreje mora biti vzreja mladičev s pravilnim hranjenjem v primernem okolju ter 

s spodbudami matere, vzreditelja in drugih, da se razvijejo v zdrave in socializirane 

predstavnike svoje pasme. Za vzrejo psov se uporabljajo samo zdravi psi, ki nimajo hudih 

bolezni ali funkcionalnih motenj. Prav tako se tudi uporabljajo samo psi, ki imajo stabilen 

značaj, značilen za njihovo pasmo. To pomeni, da je treba uporabljati samo pse, ki ne kažejo 

znakov vedenjskih motenj v smislu pretirane bojazljivosti ali napadalnosti v vsakdanu. Nikoli 

se ne sme pariti bratov in sester ter staršev potomcev. Praviloma se priporoča, da število 

potomcev posameznega psa ni večje od 5 % skupnega števila mladičev določene pasme, 

registriranih v petletnem obdobju. Upoštevati je treba številčnost pasme na mednarodni ravni 

in ne le na nacionalni, zlasti pri pasmah z majhnim številom pripadnikov (Mednarodne vzrejne 

strategije FCI, 2009-2010). 

2.2.7 Obveznosti vzreditelja 

Za vsakega mladiča posebej prejme vzreditelj od tetovirnega referenta ustrezno potrdilo o 

lastništvu čistopasemskega psa. Potrdilo o lastništvu je dokument, ki ga predpiše SS KZS. 

Vzreditelj je dolžan po oddaji mladičev vsa izpolnjena potrdila o lastništvu poslati na KZS, kjer 

se na kartoteko mladiča vpiše novi lastnik. Če vzreditelj ne pošlje potrdil o lastništvu, se 

vzreditelja evidentira kot lastnika mladiča (Mednarodne vzrejne strategije FCI, 2009-2010). 

2.2.8 Prepoved vzrejanja 

Strokovni organ lahko prepove vzrejo že vzrejno pozitivno ocenjenim psom, če se ugotovi, da 

daje slabo potomstvo ali druge napake. Vzrejno prepoved kot varnostni ukrep se lahko izreče 

tudi vzreditelju oziroma lastniku plemenjaka, če gre za samovoljno paritev (neocenjene pse 

oziroma brez vzrejnega dovoljenja) s partnerji, ki ne ustrezajo vzrejnim določilom tega 

pravilnika in pravilnika pristojnega strokovnega organa. Vzrejna prepoved se v tem primeru 

izreče kot zaščitni ukrep tudi psu, ki ga je lastnik/vzreditelj zlorabil. Tak ukrep lahko na predlog 

pristojnega organa izreče strokovni svet KZS. Vzrejna prepoved se lahko izreče tudi, kadar se 

pri pregledu legla ugotovi, da so mladiči in psica v slabih pogojih, ki jih Zakon o zaščiti živali 

navaja kot neprimerne za bivanje psa. Tak ukrep lahko izreče SS KZS (Mednarodne vzrejne 

strategije FCI, 2009-2010). 
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2.2.9 Vzrejni pregledi 

Vzrejni pregled je državna kinološka prireditev, na kateri sodniki ugotavljajo vzrejno vrednost, 

značaj ter fizične in psihične lastnosti psov in psic, ki se uporabljajo za vzrejo. Vzrejni pregled 

je obvezen za vse pasemske pse, ki jih lastniki nameravajo uporabljati za vzrejo. Strokovni 

organ, ki je zadolžen za vodenje vzreje, predpiše pogoje za pridobitev vzrejnega dovoljenja. Na 

vzrejnem pregledu lahko sodelujejo le psi, ki so že vpisani v rodovno knjigo oziroma 

izpolnjujejo pogoje za ta vpis in so telesno ocenjeni. Strokovni organ razvršča pse po kakovosti 

in po lastni presoji. Uporabljata se dva načina razvrstitve psov in psic na vzrejnih pregledih, 

med katerima izbira strokovni organ (Mednarodne vzrejne strategije FCI, 2009). 

Prvi način je razvrstitev psov po vzrejni oceni: najvišji vzrejni razred z oznako I: psi in psice, 

ki so dali kakovostne potomce v najmanj dveh leglih, lahko dobijo oznako I-A. Srednji vzrejni 

razred z oznako II, nižji vzrejni razred z oznako III, vzrejno prepoved z oznako 0, dobijo 

psi/psice zaradi prirojenih hib in neželenih naravnih lastnosti, delovne pasme se ocenjujejo 

glede na delovne uspehe še z ocenami: 4/2/0 (npr. II/2), za lovske delovne pasme se ocenjujejo 

z ocenami I/I, I/II, I/III. Drugi način je razvrstitev psov po vzrejnem opisu, kateri so: primeren 

za vzrejo, pogojno primeren za vzrejo, vzrejna prepoved (Mednarodne vzrejne strategije FCI, 

2009). 

2.2.10 Pasemska razdelitev 

Po določilih Mednarodne kinološke organizacije so psi, katerih standard priznava FCI, 

razdeljeni v deset pasemskih skupin, ki se delijo še po posameznih sekcijah, in sicer 

(Mednarodne vzrejne strategije FCI, 2009): 

I. SKUPINA: OVČARSKI IN PASTIRSKI PSI (razen švicarskih planšarskih psov) 

1. sekcija: ovčarski psi, 

2. sekcija: pastirski psi; 

II. SKUPINA: PINČI-ŠNAVCERJI, MOLOSI IN ŠVICARSKI PLANŠARSKI PSI 

1. sekcija: pinci in šnavcerji, 

2. sekcija: molosi, 

3. sekcija: švicarski planšarski psi, 

4. sekcija: sorodne pasme; 

III. SKUPINA: TERIERJI 

1. sekcija: veliki in srednji terierji, 

2. sekcija: mali terierji, 

3. sekcija: terierji tipa bull, 

4. sekcija: pritlikavi terierji; 

IV. SKUPINA: JAZBEČARJI 

V. SKUPINA: ŠPICI IN PRATIPSKI PSI 

1. sekcija: polarni vlečni psi, 

2. sekcija: polarni lovski psi, 
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3. sekcija: polarni ovčarski psi in psi čuvaji, 

4. sekcija: evropski špici, 

5. sekcija: azijski špici in sorodne pasme, 

6. sekcija: pratipski psi, 

7. sekcija: pratipski lovski psi, 

8. sekcija: pratipski grebenarji; 

VI. SKUPINA: GONIČI IN KRVOSLEDCI 

1. sekcija: goniči, 

2. sekcija: krvosledci, 

3. sekcija: sorodne pasme; 

VII. SKUPINA: PTIČARJI 

1. sekcija: kontinentalni ptičarji, 

2. sekcija: britanski in irski ptičarji; 

VIII. SKUPINA: PRINAŠALCI, ŠARIVCI IN VODNI PSI 

1. sekcija: prinašalci, 

2. sekcija: šarivci, 

3. sekcija: vodni psi; 

IX. SKUPINA: PRITLIKAVE PASME 

1. sekcija: bišoni in sorodne pasme, 

2. sekcija: kodri, 

3. sekcija: male belgijske pasme, 

4. sekcija: golokožni psi, 

5. sekcija: tibetanske pasme, 

6. sekcija: čivave, 

7. sekcija: pritlikavi angleški španjeli, 

8. sekcija: japonski španjeli in pekinčani, 

9. sekcija: pritlikavi kontinentalni španjeli, 

10. sekcija: kromfohrlaender, 

11. sekcija: mali molosi; 

X. SKUPINA: HRTI 

1. sekcija: hrti z dolgo dlako in resicami, 

2. sekcija: hrti s trdo dlako, 

3. sekcija: hrti s kratko dlako. 

(Mednarodne vzrejne strategije FCI, 2009). 
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2.3 Razlika med rodovniškimi psi in psi brez rodovnika 

 

Slika 1: Razlika med psi z rodovnikom in psi brez rodovnika 

Vir: Kinološka društva – članice KZS, 2015. 

 

 

PSI BREZ RODOVNIKA 
(NEPASEMSKI PSI)

So potomci načrtnega 
parjenja psov znotraj ene 
pasme in ne izpolnjujejo 

pogojev za pridobitev 
rodovnika.

Zaradi dednih hib, 
premalo stabilnega 
psihičnega značaja, 

pasemske netipičnosti ...

Ker so brez 
rodovnika, spadajo 

psi te kategorije tudi 
med mešance.

PSI Z RODOVNIKOM 
(PASEMSKI PSI)

Starši so znani in 
izpolnjujejo vzrejne 
pogoje za pridobitev 
rodovnikov njihovih 

mladičev.

Vpisani so v rodovno 
knjigo in imajo uradni 
dokument o izvoru –

rodovnik
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3 POSLOVNI MODEL KANVAS 

V tem poglavju bomo predstavili poslovni model kanvas na splošno. Zajeli bomo glavne točke, 

ki bodo opisane v poslovnem modelu v empiričnem delu. S pomočjo kanvasa bomo 

sistematično opredelili in prikazali razvoj naše poslovne ideje na razumljivejši in učinkovitejši 

način. Izbrani poslovni model nam bo omogočil uspešno načrtovanje, analiziranje poslovne 

ideje v fazi razvoja in vpeljevanja naše storitve na trg. 

3.1 Opredelitev poslovnega modela kanvas 

Bussines Model Generation Canvas (v nadaljevanju BMG) oziroma kanvas poslovni model je 

sodobna tehnologija oz. orodje, ki ga uporabljajo najuspešnejša inovativna podjetja po vsem 

svetu, ne glede na velikost, starost ali dejavnost podjetja. Omogoča nam sistematičen pregled 

ter razvoj poslovnega modela podjetja ali produkta. Velika podjetja, kot so Dell, Xerox, Apple 

in IBM, kot tudi startupi DropBox, Groupon in številna druga, so svojo konkurenčno prednost 

izgradile prav na tem poslovnem modelu. Na levi strani kanvasa definira svoje ključne 

aktivnosti, vire in partnerje ter strukturo stroškov. Leva stran kanvasa predstavlja ustvarjanje 

vrednosti (to create value), desna stran izročanje vrednosti (to deliver value), čisto spodnji dve 

postavki levo (costs – stroški) in desno (revenue – prihodki) pa zajemanje vrednosti (to capture 

value) (Vabšek, 2015). 

BMG kanvas je razvil Alexander Osterwalder in je predvsem namenjen inoviranju poslovnih 

modelov in razvoju novih produktov tako v okviru obstoječih organizacij kot startupov. Lean 

Canvas (vitek okvir) je razvil Ash Maurya na osnovi BMG, je pa v bolj namenjen startupom, 

ki razvijajo povsem nov produkt v negotovih okoliščinah. V kanvasu je 9 gradnikov, na katere 

se osredotočimo pri poslovnem načrtovanju naše ideje (Wolf, 2018): 

1. Segmenti uporabnikov/kupcev, organizacija lahko zadovoljuje enega ali več segmentov 

kupcev.  

2. Vrednost za uporabnike, kjer predstavimo, kaj bo izdelek nudil našim kupcem, s tem skuša 

rešiti probleme kupcev in zadovoljiti njihove potrebe). 

3. Distribucijski kanali nam povedo, kako bo podjetje komuniciralo s svojimi kupci, kakšne 

bodo poprodajne aktivnosti, logistika. Določimo, ali bodo posredni ali neposredni. Posredni 

distribucijski kanali so prodaja preko lastnih trgovin, prodaja preko trgovin poslovnih 

partnerjev in veleprodaja. Neposredni pa se nanašajo na direktno in spletno prodajo. 

4. Odnosi s strankami, v tem razdelku določimo, kakšne odnose bomo imeli s strankami, kako 

jih bomo vzpostavili ter vzdrževali in kako bomo pospeševali prodajo. 

5. Prihodki, ki izhajajo iz uspešnega ustvarjanja vrednosti za uporabnike. Torej, če bodo naši 

uporabniki zadovoljni, bodo temu primerni tudi prihodki. 

6. Ključne aktivnosti, kot so marketinške, prodajne, tehnične, promocijske. 
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7. Ključna partnerstva, kjer nekatere vire pridobimo s pomočjo zunanjih partnerjev, 

dobaviteljev. 

8. Struktura stroškov, kjer predpostavimo stroške glede na različne aktivnosti, ki jih bomo 

izvajali. Stroški so lahko: fiksni, npr. plače, najemnine, ali variabilni, npr. elektrika, 

plačujejo se glede na porabo. 

Ugotovimo, da gre pri kanvasu za to, ali se določena poslovna ideja podjetjem splača ali ne 

(Wolf, 2018). S kanvasom lahko bodoča ali obstoječa podjetja dejansko svojo idejo testirajo, 

ali bi se pokazala kot uspešna ali ne. Tudi v projektni zaključni nalogi bomo testirali našo idejo. 

3.2 Vsebina poslovnega modela kanvas 

Poslovni model kanvas je orodje za oblikovanje poslovnih modelov ter za vizualizacijo teh, ker 

nam omogoči širši vpogled delovanja podjetja in jasnejšo sliko povezav med posameznimi 

elementi modela. Avtorja poslovnega modela, Alexander Osterwalder in Yves Pigneur, trdita: 

»Poslovni model opisuje, kako organizacija ustvarja, dostavlja in zajema vrednost« (Goblon 

2017). 

Pri ustvarjanju poslovnega modela kanvas si lahko pomagamo s spodnjo preglednico, kjer so 

opisane osnovne komponente poslovnega modela kanvas. 

Preglednica 1: Opis osnovnih komponent poslovnega modela 

OPIS OSNOVNIH KOMPONENT 

POSLOVNEGA MODELA 

ZASTAVLJENA VPRAŠANJA NA 

KATERA SI ODGOVORIMO 

Segmentacija kupcev: tukaj razmislimo, katerim 

kupcem ustvarjamo dodano vrednost ter si 

naredimo načrt in opišemo našega tipičnega 

uporabnika. Opredelimo, kateri so naši 

najpomembnejši kupci. 

 

1. Kdo je (moški ali ženska)? 

2. Kakšen je kot osebnost (optimističen, 

pesimističen …)? 

3. Starost. 

4. Kaj rad počne? 

5. Kje živi? 

6. S čim se ukvarja, kakšni so njegovi hobiji? 

7. Kje je zaposlen, kje bi bil rad zaposlen? 

8. Ima družino, otroke? 

9. Kakšen je njegov socialni status? 

Ponudba vrednosti: tukaj opredelimo, kakšno 

vrednost bo naš izdelek prinašal kupcu ter 

kakšne so možnosti, da bo ta kupil ravno naš 

izdelek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kaj je v resnici problem, ki ga rešujete? 

2. Kaj, kakšna je rešitev, ki jo ponujate in jo 

vaši kupci potrebujejo? 

3. Bodo vaši kupci plačali za vašo storitev? 

4. Jim boste ponudili novost? 

5. Boste izboljšali že obstoječ konkurenčen 

izdelek? 

6. Boste konkurenčni s ceno? 

7. Kakšen bo dizajn, znamka/status? 
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OPIS OSNOVNIH KOMPONENT 

POSLOVNEGA MODELA 

ZASTAVLJENA VPRAŠANJA NA 

KATERA SI ODGOVORIMO 

Distribucijske poti: odvisno je, kdo je naša ciljna 

publika in kje se zadržuje. Danes so spletni 

mediji poceni, mnogi brezplačni in hkrati zelo 

učinkoviti. Zahtevajo pa nenehno in aktivno 

delo ter znanje.  

 

1. Kako boste vstopili na trg in se predstavili 

potencialnim strankam? 

2. Na kakšen način in po kakšnih prodajnih 

poteh boste distribuirali izdelek? 

3. Kateri  mediji so najboljši in stroškovno 

najučinkovitejši? 

4. Kako boste vzpostavili zavedanje, novico o 

vaši dejavnosti? 

5. Kje bodo lahko kupili izdelek? 

6. Kako jim boste dostavili izdelek? 

7. Kako boste izvedli poprodajne aktivnosti? 

Odnosi s kupci: v tem delu poslovnega modela 

načrtujemo pridobivanje kupcev, zadrževanje 

kupcev in pospeševanje prodaje. 

 

Tukaj morate razmišljati o treh različnih »tipih« 

kupcev: 

1. tistih, ki jih morate pridobiti, 

2. tistih, ki jih morate ohraniti in 

3. tistih, ki so usklajeni z ostalimi elementi 

poslovnega modela. 

Viri prihodkov: tukaj opredelimo, kakšno 

vrednost so kupci resnično pripravljeni plačati. 

Raziščite: 

1. Kaj trenutno zdaj plačujejo? 

2. Kako trenutno plačujejo? 

3. Kako bi si želeli plačevati? 

4. Kako bi vsak posamezen vir prihodka 

pripomogel celotnim prihodkom? 

Ključni viri: katere ključne vire zahteva vaša 

ponudba vrednosti (materialne, intelektualne, 

kadrovske)? 

Kateri so viri, ki jih podjetje potrebuje, da 

ustvari in dostavi vrednost svojim kupcem ter da 

vzpostavlja in ohranja odnose s kupci in ustvarja 

prihodke? 

Ključne aktivnosti Lahko so marketinške, prodajne, tehnične … 

So aktivnosti: 

1. ki jih podjetje izvaja pri ustvarjanju in 

distribuiranju vrednosti za kupci, 

2. pri vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov 

ter pridobivanju prihodkov. 

3. Zato jih je treba optimizirati, da niso stroški 

preveliki. 

Ključni partnerji: pridobitev poslovnega 

partnerja, s katerim si lahko razdelite določene 

stroške in si zagotovite pridobivanje virov, ki jih 

vaše podjetje nima. 

Zapišite: 

1. Kdo so vaši ključni partnerji, izvajalci? 

2. Katere ključne vire zagotavljajo ključni 

partnerji? 

3. Katere ključne aktivnosti pridobivamo od 

ključnih partnerjev? 

Struktura stroškov Opredelite: 

1. Kateri so najpomembnejši stroški, kateri 

ključni viri in aktivnosti so najdražji? 

2. Fiksne stroške, ki jih boste imeli (plače, 

najemnine …). 

3. Variabilne stroške, npr. elektrika, telefon, ki 

se plačujejo glede na porabo. 

Vir: 4Biz, 2016. 
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4 ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT je sestavljena iz naslednjih kategorij: S-trengths (prednosti), W-eakneesses 

(slabosti), O-pportunities (priložnosti), T-hreats (nevarnosti). Te opisujejo, ali je vidik odločitve 

negativen ali pozitiven in ali je zunanji ali notranji za organizacijo. Temeljita analiza SWOT je 

lahko temelj dobrega strateškega načrtovanja (StoryboardThat, 2021).  

4.1 Opredelitev SWOT analize na primerih 

Spodnja preglednica prikazuje SWOT analizo s primeri, ki si jo pripravimo pri ugotavljanju 

prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje oz. nevarnosti, s katerimi se lahko v podjetju soočimo. 

S SWOT analizo si podjetje naredi načrt in s tem podrobneje preuči, kakšne prednosti ima, 

konkurenco, ovire ipd. 

Preglednica 2: Prikaz SWOT analize na primerih 

 OPREDELITEV PRIMER 

S 
Prednosti 

Koristne so lastnosti ali sredstva znotraj organizacije. 

Vprašanja, ki si jih zastavimo: 

1. Katera oprijemljiva sredstva (krediti, kapital itd.) se 

lahko uvedejo v tej situaciji? 

2. Katera neopredmetena sredstva (znanje, mreže, ugled 

itd.) nam bodo pomagala? 

3. Kaj je to v naši organizaciji, da bo ta načrt deloval? 

4. V čem smo dobri? 

5. Kako smo boljši od konkurence? 

 

 Primer: »Operacije v več kot 40 

državah.« 

 »Stroški razvoja znašajo manj kot 

$ 50k.« 

 »Posušeno sadje in oreščki so 

raznoliki in visoke kakovosti.« 

W 
Slabosti 

Kakovosti ali obveznosti v organizaciji, ki so škodljive. 

Vprašanja, ki si jih zastavimo: 

1. Kakšne so obveznosti (dolgovi, slaba lokacija, 

neurejenost itd.), ki bi lahko ovirale ta prizadevanja? 

2. Kakšna sredstva manjkajo (strokovno znanje, dostop 

do tehnologije, spretnosti itd.), da bi to bilo uspešno? 

3. Če bi to v organizaciji povzročilo neuspeh, kaj bi to 

bilo? 

4. Kje organizacija potrebuje izboljšave? 

5. Kako je konkurenca boljša? 

 

  

 Primer: »Nedavni odpoklici so 

poškodovali prodajo in lastniški 

kapital.« 

 »Posodobitev je potrebna vsakih 

šest mesecev.« 

 »Popolno pomanjkanje sistemov 

certificiranja.« 
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 OPREDELITEV PRIMER 

O 
Priložnosti 

Dejanske ali potencialne razmere, ki so v korist 

organizacije. 

Vprašanja, ki si jih zastavimo: 

1. Kakšne tržne razmere nam pomagajo? 

2. Kaj se je v zadnjem času spremenilo, da bi to 

olajšali? 

3. Kateri trendi so vzrok za optimizem? 

4. Kdo so potencialni zavezniki? 

5. Kateri okoljski dejavniki (regulacija, tehnologija, 

povpraševanje itd.) omogočajo, da je organizacija 

robustna? 

 

 Primer: »Racionalizacija svetovne 

maloprodajne mreže bi zmanjšala 

stroške.« 

 »Ni znanih konkurentov.« 

 »Največji trg z rozinami, ki 

narekuje 0,05 % nad povprečnimi 

cenami surovin.« 

T 
Grožnje 

Dejanske ali potencialne razmere, ki negativno vplivajo 

na organizacijo. 

Vprašanja, ki si jih zastavimo: 

1. Kdo je konkurenca? 

2. Katere so največje ovire na poti? 

3. Če to, kar trenutno obstaja zunaj podjetja, povzroči, 

da to ne uspe, kaj bi to bilo? 

4. Če se je kaj zunaj podjetja spremenilo, da bi 

povzročilo neuspeh, kaj bi to bilo? 

5. Kaj bi to idejo zastarelo? 

 

 Primer: »Višje minimalne plače 

vplivajo na operativne marže.« 

 »Socialna omrežja bi lahko 

popolnoma izklopila brez 

odškodnine.« 

 »Predvidena lokacija je država z 

najnižjim rangom za suho sadje in 

oreh.« 

Vir: StoryboardThat, 2021. 
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5 REZULTATI RAZISKAVE TRGA IN SWOT ANALIZA 

V poglavju rezultati raziskave trga in SWOT analize bomo predstavili ugotovitve, ki smo jih 

pridobili na trgu. S pomočjo ankete smo naredili tržno raziskavo ter tako ugotovili, katero 

pasmo ljudje na trgu najbolj kupujejo, kje kupujejo, ali je to na domačem ali tujem trgu, kaj jim 

je najpomembnejše pri nakupu psa in pridobili ostale podatke, ki nas zanimajo. Na ta način smo 

ugotovili, katero pasmo bi lahko vzrejali v našem storitvenem podjetju, torej tisto, po kateri bo 

največ povpraševanja. S SWOT analizo smo predstavili prednosti, slabosti, priložnosti in 

nevarnosti, ki bodo vplivale na nastanek podjetja. 

5.1 Rezultati raziskave trga in analiza ugotovitve ankete 

Raziskava trga je temeljila na zbiranju primarnih podatkov, ki jih smo pridobili s spletno anketo. 

S pomočjo spletne ankete 1KA smo izvedli podrobno analizo trga. Anketo je izpolnilo 925 

ljudi, od tega je bilo ustrezno oziroma popolno izpolnjenih anket 454 ter 471 neustreznih. 

Anketa je bila dostopna na spletni strani 1KA, tako da so jo lahko izpolnjevali vsi, ki so spletno 

stran obiskali, iz različnih krajev Slovenije in tujine. V Sloveniji je anketo rešilo 877 

anketirancev, na Irskem 16 ljudi, v Ameriki 11, v Nemčiji 2, na Hrvaškem 12, v Veliki Britaniji 

2 in v Ukrajini 5 ljudi. Največ odgovorov na anketo smo dobili preko Facebook skupin, kot so 

npr. Pasjeljubci, izgubljene in najdene živali Slovenija, Vse za pse in njihove lastnike – storitve, 

izdelki, dogodki. Bilo je veliko zanimanje, saj smo toliko odgovorov dobili v zelo kratkem času, 

v enem dnevu. Anketa je bila aktivna od 8. 7. 2020 do 9. 7. 2020. Eden je rešil anketo na 

spletnem portalu, ostale rešene ankete pa smo pridobili na Facebook skupinah. 

Anketa obsega 26 vprašanj, na katera so anketiranci odgovarjali na osnovi svojih mnenj in 

lastnih izkušenj. V nadaljevanju bomo grafično predstavili analizo ankete ter interpretirali 

vsako posamezno vprašanje. 

V anketi je sodelovalo 459 žensk, kar znašalo 97 %, in 15 moških, kar predstavlja le 3 %. 

 
Slika 2: Razdelitev anketirancev po spolu 
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V anketi je odgovarjalo največ anketiranih, starih od 21 do 40 let, in sicer 255 anketirancev. 

158 anketiranih je bilo starih 41 do 60 let. 31 anketiranih je bilo starih do 20 let. Najmanj 

anketiranih je bilo starih 61 let ali več, in sicer 10 anketirancev. 

 
Slika 3: Razdelitev anketirancev po starosti 

Največ anketirancev je odgovorilo, da živi v hiši, in sicer 331, medtem ko v stanovanju živi 122 

anketirancev. Eden anketiranec je odgovoril z drugo, da živi na kmetiji. 

 

 
Slika 4: Bivališče anketirancev 

Slika pet prikazuje odgovore na vprašanje o članstvu Kinološke zveze Slovenije ali katerega 

drugega društva, ki je povezano z vzrejo psov. 386 anketirancev je odgovorilo, da niso člani, 

medtem ko je članov Kinološke zveze Slovenije 67, torej se ukvarjajo z vzrejo psov. En 

anketiranec je odgovoril, da je bil član KZS. 
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Slika 5: Član Kinološke zveze Slovenije oz. katerega drugega društva, ki je povezan z 

vzrejo psov (Vprašanje: Ali ste član Kinološke zveze Slovenije? Ali katerega drugega 

društva, ki je povezano z vzrejo psov?) 

Pri šestem vprašanju smo vprašali, kakšne izkušnje imajo kot lastniki psa. Največ jih je 

odgovorilo, da imajo psa, in sicer 410. 18 jih je imelo pred kratkim psa, vendar ga nimajo več. 

8 jih nima psa, ampak razmišljajo, da bi ga imeli. 6 anketirancev se odloča za nakup psa, 4 

anketiranci so imeli psa kot otrok, 8 jih je odgovorilo z drugo, in sicer, da imajo več psov. 

 

Slika 6: Izkušnje anketirancev kot lastnik psa (Vprašanje: Kakšne izkušnje imate kot 

lastnik psa?) 

Pri vprašanju številka sedem, nas je predvsem zanimalo, kje so anketiranci kupili psa, ali je to 

bilo v Sloveniji ali v tujini, in ali so kupili psa z rodovnikom ali brez rodovnika. Največ 

anketirancev, in sicer 115, jih je odgovorilo, da so psa kupili z rodovnikom v Sloveniji. Malo 

manj, 96 anketiranih, je odgovorilo, da so psa kupili v Sloveniji in brez rodovnika. 92 

anketiranih je kupilo psa mešanca. 50 anketiranih je odgovorilo, da so psa kupili z rodovnikom 

v tujini, 18 jih je odgovorilo, da so psa kupili brez rodovnika v tujini in 10, da so kupili psa 

mešanca v tujini. Pod drugo je odgovorilo 55 anketiranih, da so posvojili psa mešanca iz 

Hrvaške in psa mešanca v Sloveniji. Pod drugo so večinoma odgovorili, da so pse mešance 
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posvojili v zavetišču pri nas ali iz tujine, ali dobili podarjenega od lastnikov, od društev za 

zaščito živali, društev iz tujine. Rezultati kažejo, da največ ljudi kupuje psa z rodovnikom in 

brez rodovnika v Sloveniji. 

 

 
Slika 7: Pes z rodovnikom ali brez rodovnika (Vprašanje: Kakšnega psa imate?) 

Pri osmem vprašanju smo vse tiste, ki so v prejšnjem vprašanju odgovorili, da nimajo psa, 

vprašali, za katero izmed možnosti bi se odločili, če bi se odločali za nakup psa. Na odgovor, 

da nimajo psa, je odgovorilo 18 anketiranih. 8 jih je odgovorilo, da bi kupili psa z rodovnikom 

v Sloveniji, 5 anketiranih je odgovorilo, da bi kupili psa mešanca v Sloveniji ter eden, da bi 

kupil psa z rodovnikom v tujini in eden bi kupil psa brez rodovnika v Sloveniji. Od 18 

anketiranih pa ne bi nobeden kupil psa brez rodovnika v tujini in psa mešanca v tujini. 

 

Slika 8: Nakup psa v prihodnosti (Vprašanje: Če bi se odločali za nakup psa v 

prihodnosti, katero možnost bi izbrali?) 

Iz grafa je razvidno, da je največ anketirancev kupilo psa v Sloveniji, in sicer 314. 60 

anketirancev je kupilo psa na Hrvaškem, 34 ga je posvojilo zavetišču v Sloveniji in 11 v 

zavetišču v tujini. 8 je kupilo psa v Srbiji, 5 v Nemčiji, 4 v Italiji, 3 na Češkem, 2 na 



 

21 

Madžarskem, v Avstriji in na Poljskem. Pod drugo je odgovorilo 26 anketirancev, in sicer, da 

so ga kupili v Bosni, Braziliji, posvojitev, rešitev s smetišča, Francija, Anglija, Slovaška, 

podarjen v Sloveniji, Poljska, Nizozemska, posvojen iz Srbije preko slovenskega društva.  

 

Slika 9: Država nakupa psa (Vprašanje: V kateri državi ste kupili psa?) 

Za vse tiste, ki so pri vprašanju osem odgovorili, da nimajo psa, in sicer jih je 16, je bilo 

zastavljeno vprašanje, kaj pa če bi se odločali za nakup psa, kje bi ga kupili. 7 jih je odgovorilo, 

da bi ga kupili v Sloveniji, 7 bi ga posvojilo v zavetišču, 1 anketiranec je odgovoril pod drugo, 

da mu je vseeno, 1 anketiranec pa je odgovoril pod drugo, da ga ne bi kupil, ampak posvojil. 
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Slika 10: Država za nakup psa v prihodnosti (Vprašanje: Če bi se odločali za nakup psa 

v prihodnosti, kje bi ga kupili?) 

Pri enajstem vprašanju nas je predvsem zanimalo, zakaj se ljudje raje odločajo za nakup psa v 

tujini, ali pa ga raje kupijo v Sloveniji. Največ, in sicer 219 anketirancev, je odgovorilo, da psa 

ne bi kupili v tujini, ampak v Sloveniji. Medtem ko jih je 76 odgovorilo, da ga raje kupijo v 

tujini, ker imajo vzreditelji več izkušenj. 67 anketiranih je odgovorilo, da ga kupijo v tujini, ker 

je večja izbira pasem in tudi psi so kakovostnejši. 41 anketiranih pa je odgovorilo, da ga kupijo 

v tujini, ker je tam cenejše. Pod drugo je odgovorilo 73 anketirancev, večinoma teh je 

odgovorilo, da so ga kupili v tujini, ker izbrane pasme ni na voljo v Sloveniji. Nekaj jih je 

odgovorilo, da psa ne bi kupilo oziroma bi ga raje posvojili ter nekaj, da ni kakovostnega legla 

v Sloveniji. 251 anketirancev je odgovorilo, da bi psa raje kupili v tujini, zaradi vzrediteljev z 

več izkušnjami, ker je večja izbira pasem, ker so psi kakovostnejši in cenejši, medtem ko malo 

manj kot 219 anketirancev psa ne bi kupilo v tujini, ampak v Sloveniji.  
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Slika 11: Razlogi za nakup psa v tujini (Vprašanje: Kakšni so razlogi, da bi psa kupili v 

tujini?) 

Pri vprašanju dvanajst smo izvedeli, kakšna velikost psa ljudem ustreza. Največ ljudi ima 

najraje srednje velike pse, in sicer 131, 115 ljudi pa ima najrajši velike pse. 106 anketiranih ima 

najraje majhne pse. 91 anketiranih je odgovorilo, da jim ustreza vsaka velikost psa. Pod drugo 

je odgovorilo 11 anketiranih, da imajo raje srednje in velike pse, velikega in malega. 

 

 

Slika 12: Velikost psa (Vprašanje: Kakšna velikost psa vam ustreza?) 

Največ anketirancev je odgovorilo, da jim je pri nakupu psa najpomembnejše zdravje, in sicer 

419 anketirancev. Za zdravjem jim je najpomembnejši karakter in nato pasma. Od vseh postavk 

jim je najmanj pomembno, da ima pes rodovnik, tako je odgovorilo 186 anketirancev. 
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Slika 13: Pomembni razlogi za nakup psa (Vprašanje: Če ste se/bi se odločali za nakup 

psa, kaj vam je najbolj pomembno pri nakupu?) 

Odprto vprašanje: Ali poznate pasmo nemški pritlikavi špic (pomeranec) – znan po imenu Boo? 

Če jo, zapišite, kakšna je pasma za vas (kaj vam je všeč na tej pasmi, kaj vam ni všeč ...). Ali 

bi se odločili za nakup te pasme?   

To vprašanje je bilo v anketi odprtega tipa, kjer so anketiranci odgovorili na osnovi svojega 

mnenja. Ker bi radi vzrejali pasmo nemški pritlikavi špic, smo želeli ugotoviti, kakšna mnenja 

imajo ljudje o tej pasmi, če bi jo kupili ali ne. Ljudje so odgovarjali različno, enim je pasma 

všeč, ker je majhen, ljubek, ker je za tiste, ki nimajo dvorišča ali živijo v stanovanju, medtem 

ko drugim ni všeč, ker so premajhni, veliko lajajo, predragi, ker delajo iz njih »plišaste igrače«, 

ker niso primerni za daljše sprehode in ker potrebujejo veliko nege, posebno z dlako. Dobili 

smo tudi odgovor, da je sicer ljubek pes, vendar je v Sloveniji veliko nekakovostnih legel in 

cena je previsoka. Eden izmed anketirancev je odgovoril, da je vzreja teh psov preveč množična, 

posledica tega pa je, da so ti psi preobčutljivi na določeno hrano in dokaj nezdravi. Eden izmed 

odgovorov je bil, da je lastnica omenjen pasme, da je njihov karakter energičen, so učljivi in 

imajo ogromno energije. Pravijo, da je pes ljubek, ampak jih odbija cena in možne prevare pri 

nakupu. Ugotovili smo, da je večinoma anketirancev odgovorilo, da se za nakup te pasme ne bi 

odločili, nekaj pa jih je odgovorilo, da bi pasmo kupili, saj jim je zelo všeč, vendar menijo, da 

je cena previsoka. Pasma je postala preveč priljubljena, kar vodi v slabšo kakovost psov in 

prodajanje nerodovniških mladičev. Medtem ko bi se drugi odločili za nakup psa, saj ga lahko 
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vzamejo vsepovsod s seboj in ker so zelo lepega izgleda. Ena izmed anketirank je napisala, da 

ga ima partner ter da je načeloma nervozen, glasen in aktiven pes in jim ni preveč všeč po 

karakterju. 

Največ anketirancev je odgovorilo, da si kupijo oziroma imajo psa, ker je njihov aktivni 

prijatelj, ki se jim pridruži pri aktivnostih na prostem. Na drugem mestu je odgovor, da ga imajo 

za družbo doma, na tretjem mestu je prijatelj za otroke, sledi odgovor, da čuva svojo hišo in 

družino. 50 anketirancev je odgovorilo z drugo, kot je npr. kupil ga je sin, ker obožujejo psa in 

delo z njimi, za družinskega člana, zaradi lastne želje, za vzrejo, za brezpogojno ljubezen, za 

rešitev psa, ki nima doma oziroma primernega bivališča. 

 

Slika 14: Glavni razlogi za nakup psa oz. zakaj imeti psa (Vprašanje: Kateri so glavni 

razlogi za odločitev nakupa psa?) 

214 anketirancev je odgovorilo, da dnevno vadbi psa namenijo več kot 60 minut. 158 

anketirancev je odgovorilo, da namenijo vsaj 60 minut na dan, 49 pa jih porabi približno 40 

minut na dan. 9 anketirancev porabi približno 20 minut na dan za vadbo svojega psa, medtem 

ko jih 7 ne more vzeti psa vsak dan na vadbo. 17 anketirancev je odgovorilo z drugo, kateri so 

odgovorili dve uri dnevno, več ur, odvisno od službe, vsaj tri ure dnevno, odvisno od pasme in 

drugo. Ugotovili smo, da se večinoma anketirancev psu vsak dan posveti, je pa tudi zelo odvisno 

od pasme psa, ali je bolj aktiven ali manj aktiven. 
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Slika 15: Namenjen čas za vadbo svojega psa (Vprašanje: Koliko časa lahko porabite oz. 

bi porabili za vadbo svojega psa (vključno s hojo, tekom in igranjem)? 

136 anketirancev ima hišo z vrtom in nekaj oddaljenosti od sosedov, 119 anketirancev ima 

veliko posest z veliko prostora in veliko zunanjo površino za psa, 80 jih ima hišo z nekaj 

zunanjega prostora, 79 jih ima stanovanje z balkonom ali teraso ter 29 stanovanje, brez 

zunanjega območja in s sosedi v bližini. 11 jih ima drugo, kot so velika kmetija, vikend, 

stanovanje v bloku in vikend na podeželju. Ugotovili smo, da ima večinoma anketirancev 

dovolj prostora, da se lahko pes prosto giblje. 

 

Slika 16: Velikost nepremičnine (Vprašanje: Kakšna je velikost vaše nepremičnine?) 

Ko smo spraševali po lastniku psa, smo ugotovili, da je glavni lastnik psa večinoma odrasla 

oseba v gospodinjstvu, ki je mlajša oseba od 60 let, 11 jih je odrasla oseba med 60 in 80 let 

starosti. 7 anketirancev je odgovorilo, otrok star več kot 10 let, da je ena oseba starejša oseba 

od 80 let in 22 anketirancev z drugo. 
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Slika 17: Glavni lastnik psa (Vprašanje: Kdo je oz. bi bil glavni lastnik psa?) 

Največ anketirancev je odgovorilo, da pes živi in spi znotraj na svoji postelji. 139 anketirancev 

je odgovorilo, da živi v znotraj in spi v postelji lastnikov. Medtem, ko pri 44 anketiranih biva 

pes znotraj, spi pa zunaj. Pri 34 anketiranih pa biva pes predvsem zunaj, spi pa znotraj. Pod 

drugo so anketiranci odgovorili, da spi in biva zunaj in v poletnih mesecih, ko je toplo spi zunaj 

v soji hiški, čez zimo pa spi znotraj in da spi znotraj kjerkoli želi. 

 

Slika 18: Bivanje psa (Vprašanje: Kje nameravate imeto oz. imate svojega psa večino 

časa, vključno s spanjem?) 

160 anketiranih je odgovorilo, da ima njihov pes srednjo dlako, 139 je odgovorilo, da ima kratko 

dlako ter 98 ima dolgo dlako. 19 odgovorov, ima pes kodrasto dlako. 16 odgovorov je 

odgovorilo z drugo, kot na primer oboje, resasto, dolgodlak, ki je na kratko strižen. 22 

anketiranih je odgovorilo, da nimajo psa, kateri so dobili dodatno vprašanje, če bi kupovali psa 

v prihodnosti. 
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Slika 19: Dlaka psa (Vprašanje: Kakšno dlako ima vaš pes?) 

22 anketiranih, ki je odgovorilo, da nimajo psa, je imelo vprašanje, kaj pa če bi ga v prihodnje 

kupovali. Največ bi jih želelo, da ima pes kratko dlako, 6 srednjo, medtem ko jih je 6 

odgovorilo, da jim je vseeno oziroma jim ni pomembno. 

 

Slika 20: Dlaka psa, če bi kupovali psa v prihodnosti (Vprašanje: Kaj pa če bi v 

prihodnosti kupovali psa, kakšno dlako bi želeli, da bi imel vaš pes?) 

Največ anketiranih, in sicer 383, je odgovorilo, da jim je najpomembnejša kakovost psa, torej 

zdravje psa, poreklo psa, da ima pes preverjeno zgodovino, rodovnik, medtem ko jih je 12 

odgovorilo, da jim je bolj pomembna cena. 59 anketirancev je odgovorilo z drugo, kot je, da ne 

bom psa nikoli kupil, ampak posvojil, pri nakupu rodovnik, pri posvojitvi pa zdravje, izgled, 

zdravje, karakter. Eden izmed odgovorov pod drugo nam je bil zanimiv, ker se deloma 

strinjamo z njim, da so križanci po statistiki bolj zdravi kot čistopasemski psi, vendar menimo, 

da se ljudje bolj odločajo za rodovniške pse, predvsem zaradi izgleda psa. 
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Slika 21: Kaj je bolj pomembno pri nakupu psa, cena ali kakovost? 

178 anketiranih je odgovorilo, da vse za psa kupuje v Mr. Pet. 141 je odgovorilo z drugo, kot 

so Dooget, Premium pet, živilske trgovine, pasja mesnica, Zoohit, vse našteto, veterina. 79 

anketiranih je odgovorilo, da kupuje v spletnih trgovinah, kot so Kosmatinčki.si, pasja mesnica, 

Zoohit, Purelypetssupplies, meintierdiscount.  

 

Slika 22: Nakup opreme za psa (Vprašanje: Kje kupujete hrano, opremo, igrače ipd. za 

svojega psa? Če v spletni trgovini, v kateri?) 

Pri tem vprašanju nas je predvsem zanimalo, katere pasme anketiranci najbolj kupujejo. Pod 

drugo je odgovorilo 268. Iz spodnjega grafa je razvidno, kaj so anketiranci odgovorili pod 

drugo. 131 anketiranih je odgovorilo, da ima psa mešanca. 29 anketiranih ima nemškega 

ovčarja, 22 jih nima psa, 14 shih-tzuja, 8 samojeda, 7 bernardinca, 6 ameriškega pit bul terierja, 

4 nemškega pritlikavega špica in 2 bernardinca. Ugotovimo, da ima največje število anketiranih 

psa mešanca oziroma da je 268 ostalih, ki imajo določene pasme, omenjene v spodnjem grafu. 
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Slika 23: Pasma psa (Vprašanje: Katera pasma je vaš pes?) 

268 anketiranih je odgovorilo pod »drugo«, katero pasmo imajo. Od vseh odgovorov smo dali 

v graf najpogostejše odgovore, ostale pasme so posamezne, saj jih ima samo po en anketiranec. 

Največ jih je tudi tukaj odgovorilo, da imajo psa mešanca. 10 anketiranih ima pasmo yorkshire 

terier. 7 anketiranih  ima bernskega planšarja, maltežana in ameriškega staffordshire terierja, 6 

anketiranih ima pasmo cavalier king charles spaniel. 5 anketirancev ima pasmo pinč in husky. 

Po 4 anketiranci imajo nemško dogo, zlatega prinašalca, avstralskega ovčarja, hrta, border collia 

in čivavo. 3 anketiranci imajo dobermana in pekinezerja.  
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Slika 24: Pasme, ki jih anketiranci imajo 

Zanimalo nas je, katero pasmo bi kupili, če bi se odločali za nakup psa. Največ anketiranih je 

odgovorilo, da psa že ima, torej so pri prejšnjem vprašanju odgovorili, katero pasmo imajo. Pod 

drugo je odgovorilo 136 anketiranih. Odgovori so bili naslednji: yorkshire terier, bišon, 

pomeranec, belgijski ovčar, stafford terier, jazbečar, avstralski ovčar, king charles cavalier, 

ptičar, dalmatinec, doberman, border collie, husky, lassie, zlati prinašalec, beli švicarski ovčar. 

51 anketiranih bi kupilo bernskega planšarja, 40 zlatega prinašalca, 35 ameriškega staforda, 34 

labradorca, 31 nemškega ovčarja, 29 ameriškega pitbul terierja, 25 francoskega buldoga, 24 

bokserja, 23 aljaškega malamuta. 

 

Mešanec; 17

Čivava; 4

Border collie; 4

Yorkshire terrier; 10

Pinč; 5

Cavalier king 
charles spaniel; 6

Hrt; 4

Ameriški 
staffordshire 

terier; 7

Avstralski ovčar; 4

Francoski buldog; 5

Maltežan; 7

Nemški bokser; 3

Husky; 5

Zlati prinašalec; 4

Doberman; 3

Bernski planšarski 
pes; 7

Bišon; 3

Nemška 
doga; 4

Pekinezer; 3

RAZVRSTITEV PASEM
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Slika 25: Nakup psa (Vprašanje: Če bi se odločali za nakup psa, katero pasmo bi kupili?) 

Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, koliko bi anketiranci plačali za psa. 92 anketiranih bi 

plačalo za psa od 1.000 do 1.500 EUR. 87 bi jih plačalo od 700 do 1.000 EUR. 81 bi jih plačalo 

od 200 do 500 EUR. 21 anketiranih bi plačalo za psa od 100 do 200 EUR, 20 anketiranih od 50 

do 100 EUR. 19 anketiranih bi plačalo od 1.500 do 2.000 EUR ter 16 anketiranih nad 

2.000 EUR. Pod drugo je odgovorilo 76 ljudi, odgovori so bili različni, na primer: tudi več, 

posvojitev, cena ni pomembna, nič, 4.500 sem plačala, kolikor bi bilo treba, odvisno od pasme.  
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Slika 26: Cena psa (Vprašanje: Koliko bi plačali za psa?) 
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6 POSLOVNI MODEL KANVAS NA PRIMERU NOVONASTALEGA PODJETJA 

S pomočjo poslovnega modela Kanvas bomo predstavili naše podjetje. Predstavili bomo, s čim 

se bo podjetje ukvarjalo, cilje vizijo in poslanstvo podjetja. Podrobneje bomo opisali devet 

ključnih gradnikov poslovnega modela kanvas, s katerim bomo lažje pridobili sliko bodočega 

podjetja.  

6.1 Opis podjetja 

Podjetje se bo ukvarjalo z vzrejo treh pasemskih psov. To so: nemški pritlikavi špic, yorkshirski 

terier in bernski planšarski pes. Za te pasme smo se odločili, ker ima vsak pozitivne posebnosti 

in lastnosti. Naziv podjetja bo »Najboljši Prijatelj d. o. o.«. Podjetje bo družba z omejeno 

odgovornostjo, torej bomo ob odprtju potrebovali 7.500 EUR lastnega kapitala. Podjetje bo 

imelo sedež v Slatini v Rožni Dolini, v Celju, kjer imamo veliko travnatih površin in prostora 

za pse. Šifra glavne dejavnosti bo 01.490, pod katero spada vzreja psov, poleg ostalih živali. 

6.2 Cilji podjetja 

Glavni cilji podjetja so, da zadovoljimo stranke in da bo ob nakupu psa iz našega legla 

obojestranska zadovoljivost. Pse bomo prodajali na najvišji ravni, iz vrhunskega legla. 

Prejemali bodo kakovostno hrano iz naravnih sestavin. Poleg tega bodo veterinarsko ustrezno 

pregledani, čipirani in cepljeni. Psi bodo bivali v prostorih, kjer bodo imeli dovolj prostora za 

gibanje, obenem pa se bodo počutili dobro. Cilj podjetja je poskrbeti za pse, zadovoljiti stranko 

in predati psa odgovornemu lastniku, ki bo imel psa za družinskega člana ter najboljšega 

prijatelja. 

Opis pasem: 

Nemški pritlikavi špic: je miniatura malega špica, katerega plečna višina je največ 22 cm. 

Pritlikavi špic je tudi po značaju podoben malemu špicu, s tem da je še bolj čustven in navezan 

na gospodarja. Izredno trpi, če mora zapustiti znano okolje in družino. Do tujcev je zelo zadržan. 

Razširjen je po celinski Evropi, še bolj pa v Veliki Britaniji in ZDA. Mali špic je lahko črn, bel, 

rjav, oranžen ali železno siv. Pritlikavi špic je enakih barv, lahko pa je še modre, smetanove in 

popraste barve. Mali špic je visok od 23 do 28 cm, težak od 4 do 5 kg, pritlikavi špic pa meri 

do 22 cm in tehta od 2 do 3 kg. 

 Bernski planšarski pes: je zvest, vdan, ljubezniv in prijazen. Vedno se prilagodi kakršnemu 

koli družinskemu življenju. Ima uravnovešen temperament in nikoli ne kaže znakov agresije. 

Do ljudi je zaščitniški in ljubezniv, dobro se ujame z otroki in drugimi živalmi. Je zelo učljiv 

in inteligenten ter ga je preprosto šolati. Ujema se z drugimi psi, mačkami in celo z manjšimi 
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živalmi. Tehta od 34 do 48 kg, velik je od 58 do 70 cm. Dlako ima bleščeče črno z rjavordečimi 

oznakami in belimi lisami. Življenjska doba je od 6 do 8 let. Povprečno ima 6 mladičkov.  

6.3 Segmentacija kupcev 

Naši najpomembnejši kupci so vsi ljubitelji psov oziroma tisti, ki se odločajo za nakup 

rodovniškega psa. To so lahko družine, mladi, starejši, ljudje različnih starostnih skupin. Naši 

najpomembnejši kupci so družine, saj bomo prodajali pse, ki so primernejši za družine. So 

prisrčni in ljubeznivi ter družinski.  

6.4 Vrednost za uporabnika  

Kupcem ponujamo hišne ljubljenčke pse, ki jim prinašajo veselje, radost, gibanje, zvestega 

prijatelja, odgovornost, smeh, toplino, ki nam jo da zvesti hišni ljubljenček. Kupcem ponujamo 

3 različne vrste pasem z rodovnikom. Kupci bi izbrali nas, ker dajemo psom kakovostno hrano, 

so veterinarsko pregledani, čipirani, očiščeni parazitov, imajo rodovnike, jih skrbno negujemo, 

učimo in bivajo v dobrih pogojih. Menimo, da če so zadovoljni psi, so zadovoljni tudi lastniki. 

Naše psice bodo kupljene od preverjenih kakovostnih legel ter se bodo parile s primernimi 

plemenjaki priznanih legel, kar pomeni, da bodo mladički vzrejno pregledani in s tem pri psu 

redkeje pride do kakšnih zdravstvenih težav, kot pa če kupimo psa brez rodovnika. 

6.5 Distribucijski kanali 

Naši distribucijski kanali bodo: 

1. neposredni: prodaja preko spletnih strani: Bolha, Mojpes.net, Živalnik.si; 

2. posredni: kupci bodo lahko prišli k nam in si ogledali psa, se posvetovali in pridobili vse 

dodatne informacije o psu. 

S kupci bomo imeli poprodajne storitve: stiki s kupci preko telefona ali osebno, ozaveščanje 

kako je s psom, na voljo bomo za razne nasvete. 

6.6 Odnosi s kupci 

Oglaševali bomo preko spletnih strani, kjer je dovoljeno prodajati pse. Kasneje bomo ustvarili 

tudi svojo spletno stran, kjer bodo lahko kupci dajali komentarje. Sprva bomo skušali nuditi 

ugodnejše cene od konkurence, vendar bomo najprej morali videti, koliko stroškov bomo imeli 

z veterinarjem, dokumentacijo, hrano. Ob nakupu bodo kupci dobili darilo za psa (hrana, 

povodec, ovratnica ...). Oglaševali bomo preko Facebooka in spletnih straneh, kot so 

Bolha.com, Živalnik.si, Mojpes.net. 
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6.7 Prihodki in cene psov 

Naši prihodki bodo od prodaje psov. Treba bo pokriti stroške hrane, veterinarja in ostalih 

dejavnikov. 

Cene psov: 

1. Nemški pritlikavi špic: 1.200 EUR 

FCI skupina – špici in pratipski psi, zelo majhni. Mali nemški špic je vesel, prijazen in 

živahen pes, ki je vselej na preži in je zato odličen čuvaj. Na družino se močno naveže in 

potrebuje veliko človeške pozornosti, do tujcev je zadržan. Ti psi so dobri skakalci in radi 

hodijo po zadnjih tacah, s čimer zabavajo svoje bližnje. Imajo dolgo življenjsko dobo, ki traja 

od 15 do 20 let. V višino zrastejo od 23 do 29 cm. Povprečno imajo dva mladička  (Pet 

Network SI, d. o. o., 2004–2020). 

2. Bernski planšarski pes: 1.500 EUR 

Bernski planšarski psi so po FCI skupini pinči, šnavcerji, molosi in švicarski pratipski psi. 

Povprečno so težki od 34 do 48 kg. V višino zrastejo od 58 do 70 cm. Njihova življenjska doba 

je od 6 do 8 let. Povprečno imajo šest mladičkov. Primeren je za družine z mlajšimi otroki. Je 

zvest, vdan, ljubezniv in prijazen. Do ljudi je zaščitniški in ljubezni (Pet Network SI, d. o. o., 

2004–2020). 

3. Yorkshirki terier (Yorkie): 1.000 EUR 

FCI skupina – terierji, zelo majhen. Je majhen salonski kuža, ki je pogumen, zelo energičen, 

učljiv ter igriv. Zelo rad ima pozornost ljudi, še posebno se naveže na svojo družino in je odličen 

čuvaj, saj vedno opozori na prihod tujca. Njegova življenjska doba je od 12 do 15 let. Povprečno 

ima dva do tri mladičke in tehta do 3,2 kg (Pet Network SI, d. o. o., 2004–2020).  

6.8 Ključni viri 

Naši ključni viri so: 

1. Materialni: prostor za pse in oprema za njihovo gibanje in bivanje, hrana za pse, sredstva 

za nego psov, sredstva za očiščenje črevesnih in drugih zajedalcev. 

2. Človeški: veterinar, vzreditelji. 

3. Finančni: osnovni kapital, lastni kapital, pomoč svojcev, prijateljev... 

Naši ključni viri bodo materialni, saj je ključno, da imamo dovolj hrane za pse in vse za ustrezno 

nego. Pomembni so tudi človeški viri, to bodo osebe, ki bodo opravljale dejavnost v našem 

storitvenem podjetju, kar pomeni skrbeti za pse in njihovo nego. Pred oddajo lastnikom mora 

biti pes pregledan pri veterinarju, čipiran in imeti vso potrebno dokumentacijo 

(rodovnik,  zdravstveno dokumentacijo staršev, legla, dokument, da je vpisan v register ...). Pri 

človeških virih potrebujemo podjetnika, ki bo skrbel za pse, veterinarja, ki jih bo pregledal, 

kinologa (vzrejna dokumentacija). 
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Pri človeških virih je prav tako pomembno oglaševanje. Podjetje se bo oglaševalo sprva preko 

Facebook strani, kasneje pa tudi preko spletne strani ter preko spletnih strani, kjer se prodajajo 

psi. Podjetje bo ustvarjalo tudi poprodajne odnose s kupci, tako da bo imelo stik s kupci, 

poročalo o mladiču, kakšno je zdravstveno stanje mladiča, vzgoji, prehrani itd. Kupci, ki bodo 

kupili psa pri našem podjetju, bodo lahko oddali svoje mnenje, ki ga bodo lahko bodoči kupci 

videli. Pri intelektualnih virih bomo opravljali poslovno storitev, vzrejo psov, pri kateri bomo 

morali Kinološko zvezo Slovenije zaprositi za registracijo in zaščito psarne pri FCI 

(Federation Cynologique Internationale). 

6.8 Ključne aktivnosti 

Temeljne ključne aktivnosti so: 

1. Pred odprtjem podjetja nakup pasme psov, ki jih bomo vzrejali. 

2. Prijava podjetniške dejavnosti pod šifro SKD 01.490 – Reja drugih živali. 

3. Ustanovitev podjetja na VEM točki. 

4. Prijava na Kinološko zvezo Slovenije. 

5. Vzreja in nega psov. 

6. Oglaševanje in prodaja psov. 

V našem podjetju bo ključna aktivnost vzreja treh naslednjih pasem: nemški pritlikavi špic, 

bernardinec in yorkshirski terier. Za pse mora biti dobro poskrbljeno, zato jim bomo naredili 

prostor, ki bo namenjen posebej zanje in kjer bo dovolj prostora. Pozimi bodo imeli toplo, kar 

bo omogočala izolacija v pesjakih, poleti pa bodo imeli hladno, kar bo omogočala klima. Pred 

pesjaki bo tudi velik prostor, kjer se bodo lahko prosto gibali po travnatih površinah. 

Podjetje bomo ustavili pod šifro SKD 01.490 – Reja drugih živali. Sem med drugim spada tudi 

gojenje hišnih živali (razen rib), in sicer psov in mačk, okrasnih ptic (papagaji, kanarčki), 

hrčkov, činčil ipd. Ustanovitev podjetja poteka na točki VEM, ki je enostavna in brezplačna. V 

Sloveniji kakšnih posebnih postopkov za pridobitev vzrejnega dovoljenja ni. Vzreditelj lahko 

postane vsak, ki ima psico oziroma psa z veljavnim vzrejnim dovoljenjem. Vzrejno dovoljenje 

dobimo na KZS, kjer bomo opravili tudi ustrezno registracijo psarne. Izpolnjenemu obrazcu za 

registracijo psarne moramo še priložiti fotokopijo članske izkaznice društva ali kluba, ki je član 

KZS ter oboje poslati na naslov Kinološke zveze. Vlogo od tam posredujejo na Mednarodno 

kinološko zvezo (FCI). Ko ta potrdi ime psarne, vzreditelj prejme položnico za plačilo 

registracije psarne. Cena registracije psarne stane 203,40 EUR (Data, d. o. o., 2017). 
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6.9 Ključni partnerji 

Ključni partnerji so: 

1. Veterinarska služba, ki bo poskrbela za cepljenje psov, čipiranje in za ustrezno zdravstveno 

nego. 

2. Naš ključni dobavitelj bo podjetje, ki prodaja hrano in vse potrebne stvari za pse. 

3. Vzreditelji, ki imajo iste pasme. 

Dodatna obrazložitev: 

Naši ključni partnerji so veterinarska služba, ki bo poskrbela, da bodo mladički pripravljeni za 

oddajo novim lastnikom. Ker si želimo kakovostnega legla in zdravih mladičev, bomo kupovali 

kakovostno hrano. Po opravljeni raziskavi trga pasje hrane smo ugotovili, da imajo na spletni 

strani www.kosmatincki.si kakovostno hrano, saj je zdrava in naravna, brez umetnih dodatkov. 

Hrana se imenuje Canis Plus Naturavetal, hladno stiskana hrana za pse. Vsebuje več kot 60 do 

70-odstotni delež svežega mesa pred sušenjem, omogoča visoko prebavljivost in količinsko 

manjši dnevni obrok. Hrana je hladno stiskana, zato ne nabrekne v želodcu. Ne vsebuje glutena, 

pšenice, soje in mlečnih izdelkov. Prav tako ne vsebuje barvil, konzervansov in umetnih 

dodatkov. Vse sestavine so Human Gradem, kar pomeni primerne za prehrano ljudi. Vsebujejo 

kalčke iz ovsa in prosa za aktivacijo encimov. Hrana je pod stalnim laboratorijskim nadzorom 

v neodvisnem laboratoriju, brez gensko spremenjenih organizmov. To so ključni razlogi, zaradi 

katerih smo se odločili, da bo naš dobavitelj ALTERNATURA Jure Borišek, s. p. 

Pomembno je, da povežemo tudi z izkušenimi vzreditelji, ki imajo iste ali podobne pasme, saj 

bomo tako dobili veliko informacij – kaj je najboljše za mladičke, kaj jesti, kdaj, kje biti ipd. 

Imeti želimo stike z vzreditelji, jim čim več spoznati in pridobiti veliko znanja o vzreji psov. 

6.11 Stroški 

Ključni stroški so naslednji: 

1. Nakup plemenjaka 1.000–2.000 EUR na enega psa. 

2. Variabilni stroški: nakup hrane in higienskih pripomočkov za pse približno 200 EUR. 

3. Prijava legla 15,30 EUR; osebna knjižica psa: 2,80 EUR; rodovnik: 24,80 EUR. 

4. Registracija psarne: 203,40 EUR; vpis v slovensko rodovno knjigo: 38,70 EUR. 

5. Fiksni stroški (elektrika 50 EUR, voda 40 EUR, telefon 20 EUR). 

6. 7.500 EUR ustanovitvenega kapitala za odprtje d. o. o. 

7. Prostori: Boksi za pse 10 x 10 metrov v obliki montažne hiške s petimi boksi. Ta hiška 

bo približno stala 1.200 EUR. Klima bo stala 500 EUR in bo za hlajenje in gretje, grelnik vode 

pa 300 EUR. Posode za hrano, ki bodo stale približno 50 EUR, bodo nastavljene tako, da bomo 

dodali hrano v posodo, in ko bomo hranili pse, bomo samo iz te posode vzeli hrano in mu jo 

dali v posodo. Psi bodo imeli bokse v notranjosti hiške, vsak boks bo imel tudi prehod na 

http://www.kosmatincki.si/
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zunanjo teraso. V notranjosti montažne hiške bo tudi tuš za pse 100 EUR, umivalnik 60 EUR, 

miza in pribor za striženje 90 EUR. 

Psi se bodo lahko gibali svobodno, tako znotraj hiške kot tudi zunaj hiške. Okoli montažne 

hiške bo tudi 800 m² travnika, kjer se bodo lahko prosto razgibali ter postavljene bodo ovire in 

igrala za različne športne aktivnosti. Cena montažne hiške z vso opremo bo predvidoma 

2.500 EUR. 

Največji strošek bo predstavljala montažna hiška in nakup psice, ki jo bomo kasneje parili. 

Nakup psice je pomemben dejavnik pri vzreji psov. Psica mora biti veterinarsko pregledana, 

brez kakršnih koli hib, zdrava v funkcionalnem in dednem pomenu, imeti umirjen temperament 

in registrirana v rodovniški knjigi ali registru, ki ga priznava FCI. Nakup psice bo znašal 

približno od 1.000 do 3.000 EUR. Nato se bomo dogovorili z lastnikom plemenjaka za parjenje 

z našo psico. V tem primeru bo narejena pogodba v obliki pisnega dogovora, v katerem bo 

natančno določena denarna obveznost obeh strani. Psico bomo peljali k samcu in nazaj, torej 

bodo tudi stroški prevoza, ki jih lahko ocenimo od 50 do 100 EUR, odvisno od lokacije in 

ponovitve parjenja. Pooblaščenec plemenjaka mora v pisni obliki izdati potrdilo o skoku, v 

katerem potrjuje, da je bil izveden skok s plemenjakov, ki je naveden v pogodbi. S podpisom 

jamči, da je na lastne oči videl parjenje. Mi pa moramo priskrbeti te obrazce, jih izpolniti in dati 

v podpis pooblaščencu plemenjaka. 

Potrdilo o skoku mora vsebovati: 

1. Ime in rodovniško številko plemenjaka. 

2. Ime in rodovniško številko psice. 

3. Ime in naslov pooblaščenca/lastnika plemenjaka. 

4. Ime in naslov lastnika psice v času parjenja ter po možnosti datum, kdaj je bila kupljena. 

5. Kraj in datum parjenja. 

6. Podpis pooblaščenca plemenjaka in lastnika psice. 

Če organizacija, ki vodi rodovniško knjigo, v katero bo vpisano leglo, zahteva potrjeno 

fotokopijo ali izpisek rodovnika plemenjaka, mora pooblaščenec te dokumente dati 

lastniku psice brezplačno (Kinološka mednarodna federacija AISBL 2006). 

Za ureditev prostora za pse bomo potrebovali na terasi veliko prostora. Treba bo ograditi 

prostor, kar nas bo stalo od 500 do 1.000 EUR. Psi bodo imeli veliko travnate površine za 

gibanje. Iz lesa jim bomo naredili pesjake, strošek materiala bo približno znašal 2.000 EUR. 

Hiške bomo s pomočjo družine naredili sami. Prav tako bodo nastali stroški veterinarja, stroški 

cepljenja (proti pasji kugi, parvovirozi, leptospirozi, nalezljivemu hepatitisu in kužnemu 

kašlju), dajanja mladičkom zdravil proti notranjim parazitom pod nadzorom veterinarja 

(Drontal Puppy, Dehinel, Zantel) in čipiranje. Ti stroški bodo na enega psa približno 60 EUR.  
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6.12 Finančno načrtovanje 

Finančni načrt vsebuje prikaz prihodkov od prodaje in stroškov. Prihodki in stroški morajo biti 

usklajeni. To pomeni, da lahko imamo največ toliko stroškov kot prihodkov, zato moramo 

ravnati racionalno in gospodarno. Prikazali bomo prihodke od prodaje v treh letih, ki jih bomo 

pridobili s prodajo psov. Prav tako bomo prikazali stroške za prvo, drugo in tretje leto, kot so 

stroški dela (stroški plač, prehrana, regres …), stroški storitev (npr. transportne storitve – prevoz 

hrane, izdelkov za higieno psov …), drugi stroški (stroški električne energije, vode, telefona, 

komunalne storitve …). 

6.12.1 Prihodki od prodaje 

V mesecu maju pričakujemo leglo mladičev nemškega pritlikavega špica, kjer načrtujemo 

najmanj dva mladiča. Cena enega mladiča z rodovnikom bo 1.200 EUR. Skupni prihodek bo v 

mesecu maju 2.400 EUR. V drugem in tretjem letu bo prihodek enak kot v prvem letu. 

Preglednica 3: Prikaz prihodkov od prodaje za pasmo nemški pritlikavi špic 

STORITEV: PRODAJA PSA: NEMŠKI ŠPIC 

 
Cena  

na enoto 

Število  

prodanih enot 

Prihodki  

od prodaje 

Stopnja rasti  

prihodkov  

glede na  

predhodno leto 

Januar         

Februar         

Marec         

April         

Maj 1.200,00 2 2.400,00   

Junij         

Julij         

Avgust         

September         

Oktober         

November         

December         

Leto 1 600 2 2.400,00   

Leto 2 1.200,00 2 2.400,00 0,00 % 

Leto 3 1.200,00 2 2.400,00    0,00 %  

V mesecu juniju pričakujemo leglo mladičev pasme yorkshire terier. V prvem letu načrtujemo 

najmanj tri mladiče. Cena enega mladiča z rodovnikom bo znašala 1.000 EUR. Skupen 

prihodek v prvem letu bo 3.000 EUR. V drugem in tretjem letu načrtujemo štiri mladiče in 

prihodek 4.000 EUR. 
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Preglednica 4: Prikaz prihodkov od prodaje za pasmo Yorkshire terier 

STORITEV: PRODAJA PSA: YORKSHIRE TERIER 

Zneski (v €) Cena na enoto 
Število  

prodanih enot 

Prihodki  

od prodaje 

Stopnja rasti prihodkov  

glede na predhodno leto 

Januar         

Februar         

Marec         

April         

Maj         

Junij 1.000 3 3.000   

Julij         

Avgust         

September         

Oktober         

November         

December         

Leto 1 125 3 3.000   

Leto 2 1.000 4 4.000 33 % 

Leto 3 1.000 4 4.000 0 % 

V mesecu juliju načrtujemo mladiče pasme bernski planšar, in sicer pet mladičev. Cena enega 

mladiča z rodovnikom bo 1.500 EUR. Skupen prihodek v prvem letu bo znašal 7.500 EUR. V 

drugem in tretjem letu načrtujemo enak prihodek. 

Preglednica 5: Prikaz prihodkov od prodaje za pasmo bernski planšarski pes 

STORITEV: PRODAJA PSA: BERNSKI PLANŠARSKI PES 

Zneski (v €) Cena na enoto 
Število  

prodanih enot 

Prihodki  

od prodaje 

Stopnja rasti prihodkov  

glede na predhodno leto 

Januar         

Februar         

Marec         

April         

Maj         

Junij         

Julij 1.500 5 7.500   

Avgust         

September         

Oktober         

November         

December         

Leto 1 750 5 7.500   

Leto 2 1.500 5 7.500 0 % 

Leto 3 1.500 5 7.500 0  % 
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6.12.2 Stroški 

Stroški prodanega blaga, proizvodov in storitev znašajo 100 EUR na prodane enote oziroma na 

prodanega psa nemškega špica. Za Yorkshire terierja bo predvidoma v prvem letu 150 EUR 

stroškov, v drugem 200 EUR in v tretjem letu prav tako 200 EUR. Za bernskega planšarskega 

psa bo v vseh treh letih 350 EUR stroškov na leto. 

V podjetju bo zaposlena ena oseba. Plača ne bo mesečna, ker so legla enkrat na leto. V mesecu 

aprilu bo bruto plača znašala 1.500 EUR. V mesecu maju, juniju in juliju pa 800 EUR. V prvem 

letu bo strošek bruto plače 3.900 EUR, v drugem letu 9.600 EUR in v tretjem letu 9.600 EUR. 

Stroške smo prikazali v naslednjih preglednicah. 

Preglednica 6: Stroški plač 

STROŠKI DELA BRUTO PLAČ 

Mesec Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Januar   800 800 

Februar   800 800 

Marec   800 800 

April  1.500 800 800 

Maj  800 800 800 

Junij  800 800 800 

Julij  800 800 800 

Avgust   800 800 

September   800 800 

Oktober   800 800 

November   800 800 

December   800 800 

Skupaj 3.900 9.600 9.600  
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Drugi stroški poslovanja, kot je električna energija, bodo na leto znašali 360 EUR, potni stroški 

bodo v prvem letu 80 EUR, v drugem in tretjem letu pa bodo znašali 60 EUR na leto. Članarina 

za vpis na Kinološko zvezo Slovenije bo znašala v prvem letu 350 EUR. Računovodske storitve 

bodo mesečno znašale 80 EUR, na leto pa 960 EUR. 

Preglednica 7: Drugi stroški poslovanja 

Datum 
Električna 

energija 

Potni  

stroški 
Članarine 

Računovodske 

storitve 

Januar 30   350 80 

Februar 30     80 

Marec 30     80 

April 30 20   80 

Maj 30 20   80 

Junij 30 20   80 

Julij 30 20   80 

Avgust 30     80 

September 30     80 

Oktober 30     80 

November 30     80 

December 30     80 

Leto 1 360 80 350 960 

Leto 2 360 60   960 

Leto 3 360 60   960 

Stroški osnovnih sredstev so stroški sredstev, ki jih potrebujemo za vzrejo psov. Kupili bomo 

bokse za pse. Nabavna vrednost boksov bo 2.500 EUR, strošek amortizacije za bokse bo 

29,76 EUR mesečno. V prvem letu bo amortizacija znašala 297,62 EUR, v drugem letu 

357,14 EUR in v tretjem letu enako. Kupili bomo računalnik v vrednosti 500 EUR. V treh letih 

bo strošek amortizacije za računalnik znašal 166,67 EUR na leto. Kupili bomo tuš, kjer bomo 

umivali pse. Nabavna vrednost tuša bo znašala predvidoma 500 EUR, v prvem letu bo strošek 

amortizacije 83,33 EUR, v drugem in tretjem letu pa 125 EUR na leto.  
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Preglednica 8: Stroški osnovnih sredstev 

Naziv 

Strošek 

amortizacije 

v EUR  

Boksi za pse 

Nabavna 

 vrednost: 

2.500,00 

EUR 

Strošek  

amortizacije v 

EUR za računalnik 

Nabavna 

vrednost: 

500,00  

EUR 

Strošek 

amortizacije  

v EUR za tuš 

za umivanje 

psov 

Nabavna  

vrednost: 

500,00 

EUR 

Januar     13,89       

Februar     13,89       

Marec 29,76   13,89       

April 29,76   13,89       

Maj 29,76   13,89   10,42   

Junij 29,76   13,89   10,42   

Julij 29,76   13,89   10,42   

Avgust 29,76   13,89   10,42   

September 29,76   13,89   10,42   

Oktober 29,76   13,89   10,42   

November 29,76   13,89   10,42   

December 29,76   13,89   10,42   

Leto 1 297,62   166,67   83,33   

Leto 2 357,14   166,67   125,00   

Leto 3 357,14   166,67   125,00   

Podjetje bo družba z omejeno odgovornostjo, lastni kapital bo 7.500 EUR. 
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6.13 Izpis finančnega načrta 

Prihodki od prodaje v prvem letu bodo predvidoma znašali 12.900 EUR, v drugem letu 13.900 EUR in enako v tretjem letu. Stroški prodanega 

blaga, proizvodov in storitev bodo v prvem letu znašali 600 EUR, v drugem letu 650 EUR in v tretjem enako. Stroški dela bodo v prvem letu 

3.900 EUR, v drugem in tretjem letu 9.600 EUR na leto. Odhodki v prvem letu bodo skupno znašali 10.297,62 EUR, dobiček bo v prvem letu 

6.102,38 EUR. V drugem letu in tretjem letu bodo odhodki znašali 12.278,81 EUR na leto. Dobiček bo  v drugem in tretjem letu 1.621,19 EUR. 

Preglednica 9: Izkaz poslovnega izida 

Naziv 
Prihodki 

od prodaje 

Stroški 

prodanega 

blaga, 

proizvodov 

in storitev 

Stroški  

dela 

Drugi  

stroški 

poslovanja 

Drugi 

stroški  

osnovnih 

sredstev 

Amortizacija 
Odhodki  

skupaj 

Dobiček ali 

izguba 

iz 

poslovanja 

Finančni 

odhodki  

(iz 

obresti) 

Dobiček  

ali izguba 

Januar 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 13,89 973,89 -473,89 0,00 -473,89 

Februar 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 13,89 123,89 -123,89 0,00 -123,89 

Marec 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 43,65 2.653,65 -153,65 0,00 -153,65 

April 0,00 0,00 1.500,00 130,00 0,00 43,65 1.673,65 -1.673,65 0,00 -1.673,65 

Maj 2.400,00 100,00 800,00 130,00 0,00 54,07 1.584,07 1.315,93 0,00 1.315,93 

Junij 3.000,00 150,00 800,00 130,00 0,00 54,07 1.134,07 1.865,93 0,00 1.865,93 

Julij 7.500,00 350,00 800,00 130,00 0,00 54,07 1.334,07 6.165,93 0,00 6.165,93 

Avgust 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 54,07 164,07 -164,07 0,00 -164,07 

September 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 54,07 164,07 -164,07 0,00 -164,07 

Oktober 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 54,07 164,07 -164,07 0,00 -164,07 

November 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 54,07 164,07 -164,07 0,00 -164,07 

December 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 54,07 164,07 -164,07 0,00 -164,07 
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Naziv 
Prihodki 

od prodaje 

Stroški 

prodanega 

blaga, 

proizvodov 

in storitev 

Stroški  

dela 

Drugi  

stroški 

poslovanja 

Drugi 

stroški  

osnovnih 

sredstev 

Amortizacija 
Odhodki  

skupaj 

Dobiček ali 

izguba 

iz 

poslovanja 

Finančni 

odhodki  

(iz 

obresti) 

Dobiček  

ali izguba 

Leto 1 12.900,00 600,00 3.900,00 1.750,00 0,00 547,62 10.297,62 6.102,38 0,00 6.102,38 

Leto 2 13.900,00 650,00 9.600,00 1.380,00 0,00 648,81 12.278,81 1.621,19 0,00 1.621,19 

Leto 3 13.900,00 650,00 9.600,00 1.380,00 0,00 648,81 12.278,81 1.621,19 0,00 1.621,19 
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Preglednica 10 prikazuje kazalnike. EBITDA je poslovni izid pred davki, obrestmi, 

amortizacijo in odpisi. V prvem letu bo dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo znašal 

6.650 EUR, v drugem in tretjem letu pa 2.270 EUR. Dobiček ali izguba iz poslovanja pred 

obrestmi in davki v prvem letu znaša 6.102,38 EUR, v drugem in tretjem letu pa ta znaša 

1.621,19 EUR. Dobiček ali izguba pred obdavčenjem znaša v prvem letu 3.150 EUR, v drugem 

in tretjem letu pa 2.270 EUR. V prvem letu je dobičkonosnost prihodkov 0,24 %, v drugem in 

tretjem letu pa malo manjša 0,16 %. Kazalnik gospodarnosti poslovanja znaša v prvem letu 

2,06 %, v drugem in tretjem letu pa 1,2 %. 

Preglednica 10: Prikaz kazalnikov 

Kazalnik Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Dobiček ali izguba pred obrestmi, 

davki in amortizacijo (EBITDA)  6.650,00 2.270,00 2.270,00 

Dobiček ali izguba iz poslovanja  

pred obrestmi in davki (EBIT)  6.102,38 1.621,19 1.621,19 

Dobiček ali izguba 

pred obdavčenjem (EBT)  3.150,00 2.270,00 2.270,00 

Dobičkonosnost prihodkov  0,24 0,16 0,16 

Gospodarnost poslovanja  2,06 1,20 1,20 

Število zaposlenih 1,00 1,00 1,00 

Dodana vrednost na zaposlenca  36.900,00 13.250,00 13.250,00 
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7 SKLEP 

V zaključni projektni nalogi smo v teoretičnem delu zajeli vzrejo psov v Sloveniji, kjer smo s 

pomočjo strokovne literature opredelili vzrejo psov, opisali pasemsko razdelitev psov, razliko 

med psi z rodovnikom in psi brez rodovnika. Opredelili smo zakonodajo in predpise na tem 

področju, ki jih moramo upoštevati. S poslovnim modelom smo opredelili temeljne dejavnike 

kanvasa, s katerimi smo ustrezno prikazali poslovno načrtovanje in predstavili analizo SWOT. 

V empiričnem delu smo predstavili poslovni model kanvas na novo nastalem podjetju, ki se 

imenuje »Najboljši Prijatelj, d. o. o.«. V tem delu smo predstavili podjetje in cilje. Opisali smo 

pasme, ki jih bo podjetje vzrejalo, ter segmentirali kupce. Z raziskavo na potencialnih kupcih 

smo preverili trg in zanimanje za našo ponudbo. S pomočjo poslovnega modela kanvas smo 

opredelili segmente kupcev in odnose z njimi, vrednost za uporabnika, distribucijske kanale, 

ključne vire, aktivnosti in partnerje, ključne stroške in prihodke. Predstavili smo finančni načrt, 

kjer smo podrobneje opisali prihodke od prodaje ter stroške. 

Z zaključno projektno nalogo smo želeli ugotoviti, ali bi podjetje se splačalo odpreti ali ne. Ker 

smo izredno veliki ljubitelji psov, bi pse vzrejali z ljubeznijo in ne zaradi dobička, to delo bi 

nam predstavljalo užitek in ne breme. Vendar je danes, če želiš »preživeti« in odpreti podjetje,  

vsakemu pomemben dobiček, da bo podjetje dobro poslovalo. S finančnim načrtom smo prišli 

do ugotovitve, da bi v prvem letu imeli 6.797,62 EUR dobička, v drugem letu 12.278,81 EUR 

in v tretjem letu 12.278,81 EUR. Ugotovili smo, da bi podjetje lahko odprli, saj bi poslovali z 

dobičkom. Moramo pa vedeti in biti pripravljeni tudi na morebitne ovire, ki se nam lahko 

pojavijo v vzreji. V nalogi je predstavljena okvirna sestava finančnega načrta, v realnosti bi še 

vedno lahko prišlo do nekaj dodatnih stroškov, ki bi lahko morebiti nastali ob dodatni 

dokumentaciji za vzrejo psov in ostalih zadev, ki jih je treba kupiti, npr. če so mladički slabotni 

ob rojstvu, je treba kupiti dodatne izdelke ipd.  

Menimo, da je vzreja psov za vse ljudi, ki ne gledajo na dobiček, ampak na ljubezen in strast 

do psov, saj je potrebno veliko časa za nego, paritev, čiščenje. Ugotovili smo, da imamo v 

Sloveniji glede vzrejanja rodovniških psov ustrezno zakonodajo. Vzreditelj mora prijaviti leglo 

ter vso dokumentacijo. Pomemben podatek, ki ga mora vsak vzreditelj upoštevati, je, da sme 

psica imeti v koledarskem letu samo eno leglo. Prav tako mora biti pozoren na roke za oddajo 

popolne dokumentacije (mikročipi, zdravstvena dokumentacije staršev legla …) in za izdajo 

rodovnikov, ki je najkasneje do dopolnjenih deset tednov starosti mladičev. 

Z raziskavo smo ugotovili, da veliko ljudi kupuje psa v tujini, ker pri nas ni na voljo dovolj 

različnih vrst pasem. Menimo, da bi morali vzreditelji vzrejati pasme, po katerih je večje 

povpraševanje. Psa kupujejo v tujini, ker je cena ugodnejša, vendar takšni psi nimajo rodovnika, 

ali imajo ponarejen rodovnik, za psa pa vseeno plačajo veliko. Če se odločate za nakup psa, je 

boljše dati malo več denarja, kupiti psa v Sloveniji z rodovnikom in preveriti celotno 
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dokumentacijo legla ali pa posvojiti psa mešanca brez rodovnika v zavetišču, kjer narediš nekaj 

dobrega ter ponudiš psu ustrezen dom in ljubezen.  
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Priloga 1       Anketa – raziskava trga 
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Pozdravljeni.  

Sem študentka Univerze na Primorskem, Fakultete za management in za izvedbo svoje 

zaključne projektne naloge potrebujem Vašo pomoč. Raziskujem temo na področju psov, ki je 

namenjena za vse stalne in bodoče lastnike ter ljubitelje psov. Vljudno vas prosim, da mi pri 

pripravi naloge pomagate tako, da izpolnite spodnji kratek anketni vprašalnik. Vzelo vam bo 

približno 5–10 minut časa. Vaša anonimnost je zagotovljena.  

Najlepša hvala za sodelovanje in lep pozdrav. 

1. Spol:  

 Moški  

 Ženski  

 Drugo:  

2. V katero starostno skupino spadate?  

 do 20 let  

 21–40 let  

 41–60 let  

 61 let ali več   

3. Kje živite?  

 Hiša 

 Stanovanje  

 Drugo 

4. Ali ste član Kinološke zveze Slovenije? Ali katerega drugega društva, ki je povezano z 

vzrejo psov?  

 Da  

 Ne  

 Drugo:  
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5. Kakšne izkušnje imate kot lastnik psa?  

 Imam psa  

 Kupujem psa  

 V bližnji preteklosti sem imel/a psa  

 Kot otrok sem imel/a psa  

 Nimam psa, vendar razmišljam, da bi ga imel/a  

 Nimam psa, ga ne želim  

 Drugo:  

6. Vprašanje 4: Kakšnega psa imate?  

 Z rodovnikom, kupljenega v Sloveniji  

 Z rodovnikom, kupljenega v tujini  

 Brez rodovnika, kupljenega v Sloveniji  

 Brez rodovnika, kupljenega v tujini  

 Križanca oz. mešanca, kupljenega v Sloveniji  

 Križanca oz. mešanca, kupljenega v tujini  

 Nimam psa  

 Drugo:  

7. Če bi se odločali za nakup psa v prihodnosti, katero možnost bi izbrali?  

 Z rodovnikom v SLO  

 Z rodovnikom v tujini  

 Brez rodovnika v SLO  

 Brez rodovnika v tujini  

 Psa mešanca oziroma križanca v SLO 
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 Psa mešanca oziroma križanca v tujini  

 Drugo:  

8. V kateri državi ste psa kupili?   

 Možnih je več odgovorov 

 Slovenija

 Hrvaška  

 Srbija  

 Madžarska  

 Nemčija  

 Italija  

 Avstrija  

 Rusija  

 Češka  

 Poljska  

 Nimam psa  

 Posvojil/a v Sloveniji v zavetišču  

 Posvojil/a v tujini v zavetišču  

 Drugo:  

9. Če bi se odločali za nakup psa v prihodnosti, kje bi ga kupili?  

 Slovenija  

 Hrvaška  

 Srbija  

 Madžarska  

 Češka  

 Poljska  
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 Nemčija  

 Avstrija  

 Posvojil/a v zavetišču  

 Drugo:  

10. Kakšni so razlogi, da bi psa kupili v tujini?  

 Možnih je več odgovorov  

 Večja izbira pasem  

 Cenejše cene  

 Kvalitetnejši psi 

 Vzreditelji z več izkušnjami  

 Psa ne bi kupil/a v tujini, ampak v Sloveniji  

 Drugo:  

11. Kakšna velikost psa vam ustreza?  

 Raje imam majhne pse (do 11 kg)  

 Raje imam srednje pse (11–27 kg)  

 Raje imam velike pse (27 kg +)  

 Vsaka velikost mi ustreza  

 Drugo:  
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12. Če ste se/bi se odločali za nakup psa, kaj vam je najbolj pomembno pri nakupu?  

 Nepomembno Srednje pomembno Zelo pomembno 

Pasma     

Rodovnik    

Izgled (kožuh, oči,  

velikost, barva ...) 
   

Življenjska doba    

Karakter                                    

Spol    

Država, kjer boste 

kupili   psa 
   

Cena    

Zdravje    

Aktiven in športen 

pes (daljši pohodi, 

ima veliko energije 

...) 

 

   

Manj aktiven pes (ne 

potrebuje daljših 

sprehodov, hitro se 

utrudi ...) 

   

Drugo:                                    
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13. Ali poznate pasmo nemški pritlikavi špic (pomeranec) – znan po imenu Boo? Če jo, 

zapišite kakšna je pasma za vas (kaj vam je všeč na tej pasmi, kaj vam ni všeč ...). Ali bi 

se odločili za nakup te pasme?  

__________________  

 14. Kateri so glavni razlogi, da se odločate za nakup psa oz.  zakaj imate psa?  

 Možnih je več odgovorov  

 Za družbo doma  

 Prijatelj za otroke  

 Da čuva svojo hišo in družino  

 Aktivni prijatelj, ki se mi pridruži pri mojih aktivnostih na prostem  

 Drugo:  

15. Koliko časa lahko porabite oz. bi porabili za vadbo svojega psa (vključno s hojo, tekom 

in igranjem)?  

 Vsaj 60 minut na dan  

 Približno 40 minut na dan  

 Približno 20 minut na dan  

 Več kot 60 minut na dan  

 Psa ne morem vzeti na vadbo ali se igrati vsak dan  

 Drugo:  

16. Kakšna je velikost vaše nepremičnine?  

 Velika posest z veliko prostora in z veliko zunanjo površino za psa  

 Stoječa hiša z vrtom in nekaj oddaljenosti od sosedov  

 Hiša z nekaj zunanjega prostora (vrt, terasa, velik balkon) v gosto poseljenem območju  

 Stanovanje brez zunanjega območja in s sosedi v bližini 
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 Stanovanje z balkonom/teraso  

 Drugo

17. Kdo je oziroma bi bil glavni lastnik psa?  

 Odrasla oseba v gospodinjstvu (mlajša od 60 let)  

 Odrasla oseba med 60 in 80 let  

 Starejša oseba nad 80 let  

 Otrok star 10+ let.  

 Drugo: 

18. Kje nameravate imeti oziroma imate svojega psa večino časa, vključno s spanjem?  

 Naš pes bo bival/biva znotraj in zunaj, spal/spi pa bo zunaj  

 Naš pes bo živel/živi predvsem zunaj, vendar bo spal/spi znotraj  

 Naš pes bo živel/živi predvsem zunaj, vendar bo spal/spi znotraj 

 Naš pes bo živel/živi in spal/spi znotraj na svoji postelji  

 Naš pes bo živel/živi v notranjosti in bo spal/spi v naši postelji.  

 Drugo:  

19. Kakšno dlako ima vaš pes?  

 Dolgo  

 Srednjo  

 Kratko  

 Kodrasto  

 Nimam psa  

 Drugo:  

20. Kaj pa če bi v prihodnosti kupovali psa, kakšno dlako bi želeli, da bi imel vaš pes?  

 Dolgo 

 Srednjo  
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 Kratko  

 Kodrasto  

 Drugo: 

21. Ponavadi so psi brez rodovnika po nižji ceni, vendar pa zaradi tega lahko kupimo psa, 

ki ima lahko pogostejše zdravstvene težave. Kaj vam je pri nakupu psa bolj pomembno, 

cena ali kvaliteta psa?  

 Cena  

 Kvaliteta 

 Drugo:  

22. Kje kupujete hrano, opremo, igrače ipd. za svojega psa?  

 Mr. Pet  

 Zootic  

 Premium Pet  

 Spletna  trgovina  

 Drugo:  

23. V kateri spletni trgovini?  

__________________  

24. Katera pasma je vaš pes?  

 Možnih je več odgovorov  

 Nemški ovčar  

 Bernardinec  

 Staffordshirski bulterier  
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 Nemški pritlikavi špic – Boo  

 Bernardinec  

 Samojed  

 Shih-tzu  

 Ameriški pit bul terier  

 Mešanec  

 Nimam psa  

 Drugo:  

25. Če bi se odločali za nakup psa, katero pasmo bi kupili?  

 Možnih je več odgovorov  

 Angleški buldog  

 Nemški ovčar  

 Labradorec  

 Zlati prinašalec 

 Aljaški malamut  

 Bernski planšarski pes

 Pomeranec – Boo  

 Nemška doga  

 Ameriški pit bull terier  

 Ameriški staffordshirski terier  

 Samojed 

 Shih-tzu  

 Maltežan  

 Čivava  
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 Psa že imam  

 Francoski buldog  

 Čov čov  

 Bokser  

 Drugo: 

26. Koliko bi plačali za psa?  

 50–100 € 

 100–200 € 

 200–500 € 

 500–700 € 

  700–1.000 € 

  1.000–1.500 € 

  1.500–2.000 € 

  Nad 2.000 € 

  Drugo:  

 

 

 


