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POVZETEK 

 

V današnjem svetu ima podjetništvo pomemben vpliv na ekonomsko stabilnost in moč okolja. 

Tu sta v ospredju predvsem področji inovacij in ustvarjanja novih delovnih mest, pa tudi 

življenje v družbi, v kateri deluje. Vendar pri soočanju s konkurenco na trgu sama poslovna 

ideja ni dovolj. Dolgoročno uspešen posel je največkrat rezultat dobro načrtovanih faz 

delovanja podjetja, od zagonske faze do sprejemanja vsakdanjih odločitev. Prav v zagonski 

fazi pa je poslovni načrt tista prelomna točka, kjer se podjetnik odloči za preskok iz 

razmišljanja o poslu naproti realizaciji posla ter pripravi načrt, ki mu služi kot vodilo za 

uspešno ustanovitev podjetja in uresničitev kratkoročnih ter dolgoročnih ciljev. 

 

Diplomska naloga predstavlja poslovni načrt za ustanovitev novega podjetja, ki ponuja 

storitev virtualnega pomerjanja oblačil na spletu. Zajema teoretično predstavitev podjetništva, 

na katerem sloni empirični del, ki vsebuje poslovni načrt. V empiričnem delu je med drugim 

podrobneje predstavljeno podjetje in storitve, ki jih bo podjetje ponujalo, opravljena je analiza 

kupcev, opisani sta panoga in konkurenca, zasnovana sta načrt trženja in finančni načrt.  

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali je smiselno ustanoviti podjetje, ki bi se ukvarjalo s 

storitvijo virtualnega pomerjanja oblačil. Iz izvedenega poslovnega načrta je ugotovljeno, da 

je ustanovitev tega podjetja upravičena. V svetu opazujemo trend vse večjega nakupovanja 

oblačil na spletu ter zmanjševanja števila opravljenih nakupov v fizičnih trgovinah, vendar je 

bilo na podlagi izvedene ankete ugotovljeno, da kupci pri spletnem nakupovanju oblačil 

najbolj pogrešajo prav možnost pomerjanja. Pripravljen finančni načrt je pokazal, da ima 

podjetje kljub začetnemu poslovanju brez dobička potencial za uspešno poslovanje na dolgi 

rok. 

 

 

Ključne besede: <podjetništvo> <poslovni načrt> <virtualno pomerjanje oblačil> <spletna 

prodaja> <analiza trga> <načrt trženja> <finančni načrt>  

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

In today's world, entrepreneurship has a significant impact on economic stability and the 

strength of the environment. In the foreground are the areas of innovation and the creation of 

new jobs, as well as the life in society in which it operates. However, when dealing with 

competition in the market itself, the business idea alone is often not enough. A long-term 

successful business is often the result of well-planned phases of the company's operations, 

from the start-up phase to the adaption of everyday decisions. In the start-up phase the 

business plan represents the turning point, where the entrepreneur decides to take a leap from 

thinking about the business towards the realization and prepare a plan that serves as a guide 

for the successful establishment of the company and achievement of short and long-term 

goals. 

 

Thesis presents a business plan for starting a new company that offers virtual try-on of 

clothing online. It covers the theoretical presentation of entrepreneurship, which offers the 

foundation for the empirical part, the actual business plan. In the empirical part, among other 

things, the company and services offered are presented in detail, the analysis of customers is 

carried out, the industry and competition are described, the marketing plan and the financial 

plan are being developed. 

 

The purpose of the thesis is to determine whether it is reasonable to establish a company that 

would deal with the virtual try-on of clothing. From the presented business plan, it is 

concluded that the establishment of this company is justified. Today we observe the trend of 

increasing amount of shopping clothes online and reducing the number of purchases made in 

physical stores. However, based on the survey we can establish, that customers miss being 

able to try on clothes the most, when it comes to shopping online. Prepared financial plan 

showed that despite its initial operation without profit, the company has the potential for 

successful business on the long run. 

 

 

Key words: <entrepreneurship> <business plan> <virtual try on of clothing> <web sales> 

<market analysis> <marketing plan> <financial plan>  
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1 UVOD 

 

V svetu opazujemo trend vse večjega nakupovanja oblačil na spletu ter zmanjševanja števila 

opravljenih nakupov v fizičnih trgovinah, vendar je lahko tudi spletno nakupovanje neprijetna 

izkušnja. Že po kratkem pogovoru z znanci lahko namreč ugotovimo, da je velikokrat 

največja ovira pri spletnem nakupovanju prav nezmožnost pomerjanja, ki jo fizične trgovine 

ponujajo. Tako se je porodila ideja za podjetje FESHN, ki s svojo ponudbo pomerjanja oblačil 

preko virtualnega modela to težavo odpravlja.  

 

Vendar v današnjem konkurenčnem svetu sama ideja o novem poslu ni dovolj. Do dolgoročno 

uspešnega posla mora podjetnik storiti celo vrsto korakov, od ovrednotenja priložnosti, 

priprave poslovnega načrta in zbiranja denarnih sredstev v zagonski fazi, do sprejemanja 

vsakdanjih odločitev v času poslovanja podjetja. Kot navajajo mnogi avtorji je prav poslovni 

načrt tista točka, kjer se podjetnik odloči za preskok iz razmišljanja o poslu naproti realizaciji 

posla. Dobro pretehtan poslovni načrt namreč podjetniku predstavlja najboljše sredstvo za 

uresničitev dolgoročnih ciljev v podjetju (Glas 1999, 7-9).  

 

Namen diplomskega dela je torej tako kot pravita teorija in praksa ugotoviti, ali je smiselno 

ustanoviti podjetje, ki bi se ukvarjalo s storitvijo virtualnega pomerjanja oblačil. Poslovna 

ideja se mi je zdela na prvi pogled zanimiva in potencialno tudi tržno privlačna, zato sem se v 

okviru diplomske naloge odločila za pripravo poslovnega načrta za ustanovitev podjetja, ki bi 

to vrsto storitev ponujala. Skozi samo pisanje diplomske naloge, pa sem prišla do idej za 

spremljevalne storitve, ki skupaj z virtualnim pomerjanjem oblačil zaokrožijo ponudbo 

podjetja v neko tržno zanimivo celoto.  

 

Obravnavana tema diplomske naloge je poslovni načrt, ki v večini primerov predstavlja prvi 

korak naproti realizaciji neke poslovne ideje. Z njim podjetnik izoblikuje idejo v končno 

verzijo, podrobno spozna trg, na katerega vstopa, preuči finančna sredstva, ki so potrebna za 

zagon novega posla, ter oceni rentabilnost podjetja.  

 

Za ugotavljanje smiselnosti poslovne ideje sem skozi poslovni načrt odgovarjala na nekaj 

ključnih vprašanj: 

 Ali povpraševanje po tovrstnih storitvah obstaja? 



Gregorčič, Anja. 2018. »Poslovni načrt podjetja FESHN« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

2 

 

 Kakšne so glavne značilnosti panoge in konkurence v njej?  

 Kdo so potencialni uporabniki storitev podjetja in kakšne so njihove glavne značilnosti?  

 Na kakšen način lahko podjetje najučinkoviteje doseže svoje uporabnike?  

 Ali je poslovna ideja rentabilna?  

 

1.1 Struktura diplomske naloge 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. Teoretični del 

zajema opredelitve osnovnih pojmov, kot so podjetništvo in podjetnik. Nato kratko predstavi 

podjetništvo v 21. stoletju in njegov vpliv z vidika širše družbe. Predstavljena je tudi 

podjetniška aktivnost v tem obdobju, kjer je poudarek na trendih v Sloveniji. Nato preidemo 

na faze podjetniškega procesa, kjer je kot drugi korak prav priprava poslovnega načrta. V 

drugem delu teoretičnih izhodišč je fokus postavljen povsem na poslovni načrt. Predstavljeno 

je, zakaj je poslovni načrt sploh pomemben, komu je namenjen ter katere so tiste ključne 

točke, ki jih mora zajemati. Empirični del pa služi kot praktična predstavitev strukture 

poslovnega načrta predstavljene v teoretskem delu.  

 

1.2 Metodologija  

 

Teoretični del je sestavljen izključno iz navajanja sekundarne literature in drugih virov. 

Zajema metodo povzemanja, v nekaterih delih pa tudi analizo in primerjave.  

 

Drugi, empirični del, sloni na teh teoretskih izhodiščih in predstavlja praktično prezentacijo 

pridobljenega znanja iz referenčne literature. Kot metoda dela je uporabljena deskriptivna 

metoda. Do potrebnih primarnih in sekundarnih podatkov za potrebe empiričnega dela sem 

prišla s pomočjo internetnih strani, iz katerih sem dobila vse potrebne podatke o konkurenčnih 

podjetjih, stanju panoge, možnostih pomoči za nove podjetnike ipd. Za potrebe tržne 

raziskave je bila izbrana primarna kvantitativna metoda - anketa, ki je bila oblikovana za 

namen prepoznavanja potencialnih uporabnikov storitev FESHN med naključno množico 

ljudi. Do končnih rezultatov, ki kažejo na obseg povpraševanja po storitvi virtualnega 

pomerjanja, sem prišla s pomočjo statistične obdelave pridobljenih podatkov, ki so prikazani 

besedno, tabelarno in grafično (priloga 11). 
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2 PODJETNIŠTVO 

 

 

Pojma podjetništva in podjetnika sta se skozi stoletja spreminjala in razvijala, kot se je 

spreminjalo tudi podjetniško delovanje. Richard Cantillon, ki velja za enega od začetnikov 

teorij podjetništva, je že v začetku 18. stoletja zapisal, da je podjetnik prevzemnik tveganj, saj 

le-ti kupujejo po določeni ceni in prodajajo po nedoločeni, kar pomeni, da tvegajo. Danes je 

med bolj razširjenimi definicija Roberta Hisricha iz leta 1985, ki pravi: »Podjetništvo je 

proces ustvarjanja nečesa drugačnega in vrednega, pri čemer se vloži čas in trud, prevzema 

spremljajoče finančno, psihološko in družbeno tveganje ter pridobi končne nagrade v obliki 

denarja ali osebnega zadovoljstva.« (Antončič et al. 2002, 26)  

 

Podjetništvo pogosto povezujemo z majhnimi ali mikro podjetji, vendar pojma pogosto nista 

sinonima. Na grobo bi lahko namreč opredelili dve vrsti majhnih podjetij: 

 Podjetja, ki zadovoljujejo življenjski slog lastnika. Ta tip podjetij lastnikom omogočajo, 

da se ukvarjajo z aktivnostjo, ki jih veseli in zagotavljajo prihodek, ki omogoča normalno 

življenje. To so pogosto podjetja, ki se ukvarjajo z ustvarjalno dejavnostjo. Takšen tip 

podjetij nima načrtovane rasti, kar pomeni, da ko doseže zadovoljiv prihodek, vodenje in 

delo postaneta rutinska. Takšna podjetja so redko vodena s strani podjetnika, pogosto 

nimajo zaposlenih, ampak vse delo opravlja lastnik.  

 Podjetja, ki so nastavljena za rast. Ta tip podjetij je voden s strani podjetnikov in cilja na 

hitro rast. Poudarek je na strateškem managementu in hitrem reševanju težav ter 

prilagajanju trgu. Velika podjetja so torej kot naravna posledica manjših start-upov 

vodenih s strani podjetniškega posameznika ali skupine (Burns 2011, 19-20). 

  

2.1 Podjetništvo v 21. stoletju 

 

Študije kažejo na to, da ima danes podjetništvo pomemben vpliv na ekonomsko stabilnost in 

moč okolja. Tu izstopata področji inovacij in ustvarjanja novih delovnih mest, kjer ima 

podjetništvo največji vpliv. Manjša podjetja (500 zaposlenih in manj) so v večini največji 

ustvarjalci novih delovnih mest, v ZDA zaposlujejo kar polovico vseh zaposlenih v zasebnem 

sektorju. Prav tako zagotavljajo znaten del inovacij in kar polovico bruto domačega 

proizvoda. Vendar, prav tako kot so majhna podjetja v ospredju pri ustvarjanju novih 
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delovnih mest, ko ekonomija cveti, so vodilna pri zapiranju le-teh, ko nastopijo časi recesije 

(U.S. Small Business Administration 2010). 

 

Poleg ekonomskih vplivov ima podjetništvo s svojimi inovacijami velik vpliv tudi na življenje 

v družbi, v kateri deluje. Tu so v ospredju novi produkti in storitve, ki nam olajšujejo 

življenje, dvigujejo našo produktivnost pri delu, izboljšujejo naše zdravje ali nas samo 

zabavajo. Primeri tega so pametni telefoni, socialna omrežja, spletno nakupovanje, digitalna 

fotografija... vsi ti produkti so novost trenutne generacije podjetništva, vendar si kljub temu 

težko predstavljamo življenje brez njih (Barringer and Ireland 2012, 48). 

 

2.1.1 Podjetniška aktivnost 

 

Globalne in nacionalne podjetniške aktivnosti preučuje Globalni podjetniški monitor, ki letno 

spremlja število podjetnikov v vseh fazah podjetniške aktivnosti. Prvo fazo predstavljajo 

potencialni podjetniki, ki prepoznavajo poslovne priložnosti in se odločajo o možnostih 

koriščenja. Del potencialnih podjetnikov, ki se odloči, da bodo poslovno idejo uresničevali, 

vstopi v zgodnjo podjetniško aktivnost kot nastajajoči podjetniki. Ti izvajajo aktivnosti za 

ustanovitev podjetja ali pa so ga že ustanovili pred manj kot tremi meseci. V naslednjo fazo, 

ki jo imenujemo novi podjetniki, preide le del nastajajočih podjetnikov. V to skupino spadajo 

posamezniki, ki imajo podjetje in izplačujejo plače več kot tri mesece, vendar manj kot tri leta 

in pol. Podjetja, ki preživijo zgodnje faze razvoja, preidejo med ustaljena podjetja. 

Podjetniška aktivnost se konča s prenehanjem poslovanja (Rebernik et al. 2016). 

 

Slika 2.1: Faze podjetniške aktivnosti 

 

Vir: prirejeno po (Rebernik et al. 2016) 

 

V prilogi 1 so predstavljeni rezultati raziskave za leto 2016. Tabela 1 nakazuje, da se v  

inovacijskih gospodarstvih (med katere spada tudi Slovenija), najmanj posameznikov odloča 
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za vstop v podjetništvo, vendar pa je tu to najkvalitetnejše. Primerjalno Slovenija zaostaja za 

povprečjem v vseh fazah, od nastajajočih do novih in ustaljenih podjetnikov, kot tudi pri 

prenehanju poslovanja. To kaže na majhno podjetniško aktivnost Slovenije v celotnem 

podjetniškem procesu, čeprav, kot vidimo v tabeli 2, ta skozi leta narašča.  Tu pa se povečuje 

predvsem delež nastajajočih podjetnikov, saj je le-teh za 64% več kot v fazi novih 

podjetnikov (Rebernik et al. 2016). 

 

Iz rezultatov raziskave lahko sklepam, da je pričetek podjetništva v Sloveniji, kot razvitem 

gospodarstvu, sicer ugoden, vendar je dejstvo, da od 15 nastajajočih podjetij v fazo novih 

preidejo le trije, zaskrbljujoče. Zato menim, da je za uspešno poslovanje in preživetje začetnih 

faz še posebej pomemben dobro zastavljen načrt, ki služi kot vodilo k fazi ustaljenega 

podjetja.  

 

2.2 Podjetniški proces  

 

V nasprotju s popularnim prepričanjem se podjetnik ne rodi ali nastane čez noč, ampak gre 

skozi nek podjetniški proces, ki je sestavljen iz 4 glavnih korakov: 

1. Opredelitev in vrednotenje priložnosti: v prvem koraku podjetnik išče priložnosti za 

ustanovitev podjetja ter ocenjevanje te priložnosti. Podjetnik pregleda, ali priložnost 

obstaja in v kakšnem obsegu, njeno dejansko in zaznano vrednost ter razmerje med 

tveganjem in donosnostjo. Prav tako mora presoditi, ali ta priložnost ustreza njegovim 

osebnim ciljem in zmožnostim.  

2. Priprava poslovnega načrta: ko se podjetnik odloči, da bi poslovna priložnost lahko bila 

dobičkonosna in ustreza njegovim ciljem, mora pripraviti dober poslovni načrt. Ta je 

bistvenega pomena pri razvijanju poslovne ideje in določanju višine sredstev, 

pridobivanju teh sredstev ter uspešnem vodenju podjetja.  

3. Določitev potrebnih sredstev: v tretjem koraku podjetnik oceni sredstva, ki jih bo 

potreboval pri zagonu podjetja, preveri višino lastnih sredstev ter razišče možnosti 

pridobivanja sredstev. Pri tem se opira na poslovni načrt, ki je pripravljen v 2. koraku. 

4. Vodenje podjetja: ko podjetnik pridobi potrebna sredstva, jih porabi za uresničevanje 

poslovnega načrta. Po uspešnem zagonu podjetja mora vzpostaviti managerski slog in 

strukturo ter nadzorni sistem za preverjanje in odpravo operativnih težav pri rasti podjetja 

(Antončič et al. 2002, 54-57). 
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Poslovni načrt je preskok od razmišljanja o poslu k sami realizaciji posla. Predstavlja tisto 

prelomno točko, ko se podjetnik odloči za uresničevanje poslovnih zamisli (Glas 1999, 8). 

 

 

3 POSLOVNI NAČRT  

 

 

Ugotovili smo, da je pri vstopanju v podjetništvo ključnega pomena načrtovanje. Tu je 

osrednjega pomena poslovni načrt, kot eden izmed prvih korakov pri pripravi na začetek 

uspešnega poslovanja. 

 

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

zunanje in notranje elemente, vpletene v začetek novega posla. Pogosto gre za skupek 

delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Loteva se tako kratkoročnih 

kot dolgoročnih odločitev za prva tri leta dejavnosti.« (Antončič et al. 2002, 186) 

  

3.1 Zakaj pisati poslovni načrt 

 

Poslovni načrt je bistvenega pomena pri zagonu novega podjetja. Rezultat ur priprave in 

načrtovanja je celovit in organiziran načrt, ki podjetniku služi kot vodilo in instrument za 

pridobivanje potrebnih finančnih sredstev. S poslovnim načrtom podjetnik med drugim 

podrobno spozna trg, na katerega vstopa ter najde svoje mesto na njem, dokončno razvije 

svojo poslovno idejo in preuči finančna sredstva, ki so potrebna za zagon novega posla 

(Hisrich, Peters, and Shepherd 2013, 181). 

 

Raziskave so pokazale, da je priprava poslovnega načrta v pozitivni korelaciji z vstopom v 

posel. Podjetniki, ki poslovni načrt pripravijo, šestkrat bolj verjetno začnejo svoj posel in v 

njem tudi ostanejo, kot tisti posamezniki, ki tega ne storijo (Liao and Gartner 2007).  

 

Razloge za pisanje poslovnega načrta bi lahko razdelili na dva dela: 

1. Interni razlogi: priprava poslovnega načrta prisili lastnike, da sistematično premislijo vsak 

aspekt novega posla in ustvarijo trdno podlago za uspešno delovanje podjetja.  



Gregorčič, Anja. 2018. »Poslovni načrt podjetja FESHN« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

7 

 

2. Externi razlogi: poslovni načrt predstavlja instrument, s katerim se novonastalo podjetje 

predstavlja potencialnim vlagateljem, dobaviteljem, partnerjem... Ključnim igralcem pri 

zagonu novega posla da vedeti, da je podjetnik predan svoji poslovni ideji ter da je preučil 

vse priložnosti in tveganja le-te (Barringer and Ireland 2012, 139-141). 

 

Za koga torej pišemo poslovni načrt? Najpogosteje poslovni načrt služi kot osnova za 

pridobivanje sredstev, potrebnih za začetek poslovanja. Tu ga zahtevajo vlagatelji, bankirji in 

lastniki tveganega kapitala, ki bodo v podjetje vlagali. Poleg tega je namenjen tudi lastnikom, 

zaposlenim, dobaviteljem, strankam, strokovnjakom... skratka vsem, ki so vpleteni v poslovni 

proces (Vidic et al. 2008, 8-9). 

 

3.2 Vrste poslovnih načrtov 

 

Poznamo več delitev poslovnih načrtov, ene izmed temeljnih pa so: 

 

3.2.1 Interni in eksterni poslovni načrti 

 

Eksterni oz. podjetniški poslovni načrti so namenjeni zunanjim poslovnim partnerjem, zato 

morajo vsebovati vse bistvene prvine. Interni oz. notranjepodjetniški pa so namenjeni uporabi 

znotraj podjetja (npr. za predstavljanje novih projektov organom upravljanja), zato lahko tu 

avtorji izpustijo nekatera dejstva, ki so bralcem že znana (Pšeničny et al. 2000, 270). 

 

3.2.2 Poslovni načrti za razvoj novega podjetja in načrti za rast podjetja 

 

Bistvena razlika med tema dvema načrtoma je v tem, da podjetja v rasti načrtujejo na podlagi 

preteklih podatkov ter uspehov, medtem pa ko nova podjetja načrtujejo predvsem na podlagi 

predvidevanj in ocenjevanj (Banič 2004, 109). 

 

3.2.3 Kratki, polni in operacijski poslovni načrti 

 

Kratki poslovni načrti obsegajo 10-15 strani in so namenjeni podjetjem v zgodnjih fazah, ki 

želijo preveriti svojo poslovno idejo in zainteresiranost vlagateljev. Polni ali "navadni" 

poslovni načrt je dolg 20-35 strani in ima primarni funkciji zbiranja finančnih sredstev ter 

usmerjanja poslovanja novega podjetja. Operativni poslovni načrt pa je daljši dokument, ki 
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zajema 40-100 strani. Namenjen je predvsem interni rabi, služi pa kot podrobno vodilo za 

operativne managerje (Barringer and Ireland 2012, 144). 

 

3.3 Struktura poslovnega načrta 

 

Standardna oblika poslovnega načrta v realnosti ne obstaja, saj se načrti razlikujejo po obsegu 

in vsebini, glede na značilnosti in kompleksnost posla ter glede poudarka, ki ga podjetnik daje 

določenim kritičnim področjem (Cassar 2003, 9). Predlaganih struktur poslovnih načrtov 

najdemo veliko, vendar vsebinsko vsi bolj ali manj pokrivajo vsa področja, ki jih je potrebno 

upoštevati pri zagonu novega posla. V Sloveniji se je skozi leta uveljavila shema sestavljena 

iz 11 osnovnih poglavij, znotraj katerih lahko podjetnik prilagodi posamezne točke, da bodo 

kar se da dobro predstavile predlagani posel (Glas 1999, 41-43). 

 

Pri svojem načrtu se bom oprla prav na to strukturo, predlagano s strani javne agencije 

SPIRIT Slovenija, financirane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Republike Slovenije (SPIRIT Slovenija 2018c). 

 

3.3.1 Povzetek poslovnega načrta 

 

Različni bralci poslovnega načrta podjetnika se bodo obnašali različno, vendar običajno 

najbolj vpliva prvih pet minut branja. V teh petih minutah bralec skuša prebrati povzetek 

poslovnega načrta ter preleteti finančne napovedi. Zato je pomembno, da je v povzetku na eni 

do dveh straneh jasno, natančno, privlačno in prepričljivo podana zamisel posla in tržna 

priložnost ter razviden slog podjetnika - ali ima dobro vizijo in znanje, da idejo spravi na trg. 

Cilj povzetka je spodbuditi bralca, da si prebere tudi preostali del poslovnega načrta (Glas 

1999, 27&46) . 

 

V veliko primerih bo potencialni vlagatelj najprej zahteval povzetek poslovnega načrta in šele 

v primeru, da je ta dovolj prepričljiv, celotni načrt, zaradi česar bi lahko rekli, da je prav to 

poglavje najpomembnejše v celotni strukturi dokumenta (Barringer and Ireland 2012, 148). 

 

Povzetek podjetnik pripravi na koncu, ko ima vsa ostala poglavja poslovnega načrta že 

zapisana. Vendar to ni le izbor nekaterih ključnih stavkov iz načrta, ampak mora zajeti 

rezultate celotnega procesa načrtovanja in predstaviti dobro zamišljeno poslovno strategijo. Iz 
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povzetka mora biti bralcu jasen temeljni koncept posla, zlasti posebnosti, ki obetajo uspeh. 

Podjetnik se lahko odloča med dvema glavnima vrstama pisanja povzetka:  

 V obliki sinopsisa, kjer so v skrajšani obliki predstavljene bistvene ugotovitve načrta. Ta 

je objektivnejši in sledi strukturi poslovnega načrta.  

 Kot "zgodba o načrtovanem poslu", kjer podjetnik skuša narediti vtis o nečem novem. 

Poudarek je na ideji posla in njegovi posebnosti. Pri izbiri te vrste pisanja ima podjetnik 

več svobode pri izbiri oblike in vsebine, ki jo bo poudaril (Glas 1999, 47). 

 

Ne glede na izbrani slog pisanja pa mora povzetek zajeti naslednje točke: 

 

3.3.1.1 Kratek opis podjetja in proizvoda / storitve 

 

V tej točki podjetnik povzame bistvene informacije o samem podjetju ter opredeli poslanstvo 

in vizijo ter ključne cilje podjetja. Poslanstvo podjetja se nanaša na sam namen obstoja 

podjetja. Podjetnik se tu vpraša, kakšno korist podjetje prinaša skupnosti, ki zajema tako 

odjemalce kot tudi vse ostale udeležence v poslovnem procesu. Poslanstvo se nanaša na 

sedanji namen podjetja, predvsem z navedbo trga in koristmi, ki jih ponuja kupcem. Vizija 

podjetja pa je tisto, kar želi podjetje postati v daljšem obdobju, običajno v obdobju petih let. 

Predstavlja neke sanje o vpletenosti podjetja v okolje, velikosti in usmerjenosti v prihodnosti. 

Cilji podjetja služijo kot merilci uspešnosti poslovne ideje, zato morajo biti konkretni in 

merljivi. Ključni poslovni cilji se nanašajo predvsem na tržni delež, obseg prodaje in dobiček 

(Vidic et al. 2008, 12-14). 

 

3.3.1.2 Priložnost in strategija 

 

Ena izmed najpomembnejših točk povzetka prikazuje poslovno priložnost podjetja, jo razloži 

in pojasni njene prednosti ter morebitne slabosti. Opis poslovne priložnosti podjetnik 

podkrepi s ključnimi dejstvi pridobljenimi skozi analizo konkurence, panožnih trendov, 

kupcev in drugih sestavin poslovne priložnosti. Opis poslovne priložnosti mora biti privlačen, 

izviren in tekoče napisan, da bo pritegnil zanimanje bralcev ter jih prepričal v nadaljnje branje 

poslovnega načrta (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 7). 
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3.3.1.3 Povzetek finančnih projekcij 

 

Finančni vidiki posla so za investitorje ena pomembnejših točk, saj vlagajo v posel zaradi 

lastnega zaslužka. V povzetku podjetnik povzame pričakovani finančni rezultat, predvideno 

rast podjetja ter predstavi potrebni kapital in vire pridobivanja le-tega. Finančne projekcije 

morajo biti realistične in uresničljive, razvidno mora biti, da je podjetnik dobro preučil vse 

plati poslovne priložnosti (Glas 1999, 29-30 & 47-48). 

 

3.3.1.4 Vodstvena skupina in kadri 

 

Investitorji ne vlagajo le v poslovno idejo, temveč tudi v vodstveno ekipo in kadre, ki bodo 

poslovno priložnost izpeljali. V tej točki podjetnik kratko predstavi glavne člane podjetniške 

skupine in ključne zaposlene. Osredotoča se na njihovo formalno in neformalno izobrazbo ter 

izkušnje, ki vplivajo na sposobnost vodenja. Izpostavi njihove posebne odlike in dosedanje 

uspehe. Bistveno je, da podjetnik pokaže, da je vodstvena skupina sposobna dobro voditi 

podjetje. (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 8)   

 

3.3.2 Opis panoge, podjetja in proizvoda oz. storitve 

 

V tem poglavju podjetnik predstavi posel, ki je predmet poslovnega načrta in njegovo vizijo o 

njem. (Glas 1999, 49) Jasno mora biti predstavljeno poslovno področje, proizvod ali storitev, 

ki ga bo podjetje ponujalo na trgu ter značilnosti panoge in priložnosti, ki se ponujajo pri 

prodaji proizvoda ali storitve (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 9) 

 

3.3.2.1 Podjetje  

 

V tej točki podjetnik predstavi podjetje. Če je to že ustanovil, predstavi temeljna dejstva o 

njem, v nasprotnem primeru pa le svojo zamisel (Glas 1999, 56). 

 

Pri opredeljevanju podjetja je smiselno navesti firmo podjetja, dejavnosti, s katerimi se bo 

podjetje ukvarjalo ter pravnoorganizacijsko obliko. Podjetnik navede tudi sedež podjetja in 

okviren datum registracije ter ustanovitelje (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 9).  
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Firma je ime, s katerim podjetje posluje. Sestavine firme so zakonsko določene in sicer ime, 

oblika in dejavnost (primer: Blesk, čiščenje poslovnih prostorov, d.o.o.). Pri tem se kot 

označba dejavnosti šteje glavna dejavnost podjetja in ne vsa področja, ki jih podjetnik navede 

pri registraciji (Vidic et al. 2008, 23).  

 

Pri registraciji lahko ustanovitelj navede tudi dejavnosti po SKD (Standardna klasifikacija 

dejavnosti), s katerimi se bo ukvarjal. Pri tem lahko navede več dejavnosti, kjer si izbere 

glavno dejavnost podjetja, stranske dejavnosti in dejavnosti, ki bi lahko bile pomembne za 

podjetje v prihodnosti. S tem se izogne dodatnim postopkom, v primeru širjenja posla 

(Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 9).  

 

Izbira pravnoorganizacijske oblike pa je predvsem odvisna od dejavnosti podjetja, obsega 

poslovanja, višine začetnega kapitala ter predvidenega števila lastnikov. Dve najpogostejši 

obliki, primerni za manjša podjetja sta: 

 Samostojni podjetnik (s.p.), fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 

dejavnost. Ta oblika je primerna za manjša podjetja, z manjšim obsegom poslovanja in 

nizko stopnjo tveganja, saj ustanovitelj odgovarja s celotnim premoženjem, tudi osebnim. 

Za pričetek poslovanja se podjetnik vpiše v poslovni register Slovenije ter odpre 

transakcijski račun.  

 Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o), kapitalska družba, kjer družbeniki ne 

odgovarjajo z osebnim premoženjem. Pri zagonu te vrste podjetja potrebujemo 7.500 

EUR osnovnega kapitala, ki je sestavljen iz osnovnih vložkov družbenikov. Družbeniki na 

podlagi višine vložka pridobijo poslovne deleže v podjetju. Pri družbah je podlaga za vpis 

v sodni register družbena pogodba, ki opredeljuje značilnosti podjetja (firma, dejavnosti, 

sedež, zastopanje), razmerje med deležniki, morebitne organe ipd. Glede na število 

družbenikov razlikujemo enoosebne d.o.o., z enim samim družbenikom in večosebne 

d.o.o., z dvema ali več družbeniki. (Vidic et al. 2008, 16-24). 

 

V kolikor ideja o podjetju izhaja iz čustvenih, navdihujočih razlogov, to v tem delu podjetnik 

tudi predstavi. Cilj tega je, da podjetnik prisili bralca, da se s poslovno idejo poistoveti in s 

tem izboljša možnosti vlaganja vanjo (Barringer and Ireland 2012, 149). 
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V tej točki podjetnik tudi podrobneje predstavi zadane cilje za obdobje 3-5 let. Ti se lahko 

nanašajo na finančno plat, podobo podjetja, odnos do okolja v katerem deluje ipd. (Glas 1999, 

58).  

 

3.3.2.2 Panoga  

 

Vsako podjetje se nahaja v neki panogi, znotraj katere izdeluje in ponuja svoje produkte. 

Izbira panoge je popolnoma odvisna od vrste produkta, s katerim podjetje stopa na trg, pri 

natančni določitvi panoge delovanja pa si lahko podjetnik pomaga s Standardno klasifikacijo 

dejavnosti (SKD), postavljeno s strani Statističnega urada Slovenije. Ta skupno zajema 645 

dejavnosti, razvrščenih v 21 glavnih kategorij (priloga 2). 

 

Podjetnik opiše sedanje stanje in razvojne možnosti panoge. Odkriti mora okvir družbenih in 

gospodarskih razmer ter razvojnih trendov, ki lahko vplivajo na poslovanje podjetja. Pri tem 

se ne sme omejiti zgolj na lokalne, regionalne ali nacionalne značilnosti panoge, temveč 

preuči tudi globalne (Kovač 1990, 5-2).  

 

Pri analizi panoge podjetnik odgovarja na tri ključne točke: 

1. Struktura panoge in stopnja konkurenčnosti znotraj nje.  

2. Razvojni trendi panoge, s ključnimi silami, ki določajo smer razvoja.  

3. Ključni dejavniki uspeha znotraj panoge, na katere se mora podjetje osredotočati, da si 

zagotovi dolgoročni uspeh (Rebernik 2008, 235-249). 

 

3.3.2.3 Proizvod ali storitev 

 

Vsako podjetje na trg vstopa z nekim produktom. Tega bi lahko definirali kot proizvod ali 

storitev, ki je nastal kot posledica nekega procesa in v družbi zadovoljuje neko potrebo ali 

željo. Po SSKJ je proizvod opredeljen kot nekaj »kar je proizvedeno, narejeno a) z ročnim, 

strojnim delom b) z umskim delom« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, n.d.). Gre za 

otipljive proizvode, vsakega izmed katerih podjetje izdela enkratno in nato prodaja na trgu. 

Storitev pa predstavlja »naročeno delo, ki se opravi za koga navadno za plačilo« (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, n.d.). Gre torej za neotipljive produkte, ki jih podjetnik lahko 

izvede šele po prejetem naročilu, za vsako individualno stranko posebej.  
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Bistven element v tem poglavju je sam opis proizvoda ali storitve, ki je jedro dejavnosti. Pri 

tem podjetnik poudari katere potrebe kupcev zadovoljuje, v čem je njegova posebnost, 

morebitne dodatne storitve povezane s proizvodom ter status proizvoda oz. storitve v panogi. 

Izpostavi tudi pozicioniranje lastnega proizvoda oz. storitve nasproti konkurenčnim ter 

možnosti pravne zaščite navedenih posebnosti (Glas 1999, 59).  

 

3.3.3 Raziskava in analiza trga 

 

»Raziskava trga je proces zbiranja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in drugih 

dejavnikih, ki vplivajo na odnose med ponudniki izdelkov in storitev ter kupci.« (SPIRIT 

Slovenija 2018e) 

Podjetnik tržno raziskavo izvaja z namenom orientacije na trgu, spoznavanja konkurence in 

povpraševanja, temeljnih značilnosti kupcev. V nadaljevanju jo uporablja kot pomoč pri 

odločitvah na področju trženja (F. Vidic 2000, 44-45).  

 

Pri izvedbi tržne analize mora podjetnik najprej opredeliti kateri trg bo preučeval. Potencialni 

trg sestavljajo vsi uporabniki, ki imajo zadostno zanimanje za ponudbo podjetja. Vendar samo 

zanimanje še ne zadostuje za opredelitev trga, ampak morajo ti potencialni kupci izpolnjevati 

tudi neke pogoje, kot sta zadosten dohodek ali dostop do ponudbe. Ti predstavljajo 

razpoložljivi trg. Ta trg podjetnik deli s konkurenčnimi blagovnimi znamkami, zato je 

smiselno, da se podjetje odloči za pokrivanje določenih segmentov, kar imenujemo ciljni trg 

podjetja. Dejanski trg pa predstavljajo kupci, ki so proizvod oz. storitev podjetja že koristili 

(F. Vidic 2002, 189-191).  

 

3.3.3.1 Analiza kupcev 

 

Da se podjetje lahko pozicionira na trg in opredeli svoj ciljni segment mora najprej preučiti 

potencialne kupce, njihove potrebe in nakupne odločitve. 

 

Pri analizi kupcev podjetnika zanima:  

 Kdo so kupci?  

 Kaj kupci kupujejo?  

 Kdaj kupci kupujejo?  



Gregorčič, Anja. 2018. »Poslovni načrt podjetja FESHN« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

14 

 

 Kateri dejavniki vplivajo na nakupne odločitve?  

 Kakšne so potrebe kupcev, kako izdelek/storitev te potrebe zadovoljuje in kako lahko 

podjetje še izboljša zadovoljstvo kupcev? (SPIRIT Slovenija 2018e) 

 

Kupci proizvodov ali storitev ne kupujejo zgolj za zadovoljitev funkcionalnih potreb, temveč 

tudi za zadovoljitev drugih potreb, katerih se včasih niti sami ne zavedajo. Zato mora podjetje 

ugotoviti, katere so tiste ključne potrebe, katere s svojim proizvodom oz. storitvijo 

zadovoljuje. Vendar ima vsak potrošnik nekoliko drugačne želje in potrebe od drugega, zato 

zaradi lažje analize kupcev in določitve ciljnega trga pred samo analizo podjetnik kupce 

razdeli v homogene skupine – segmente. Tu lahko kupce razdeli glede na njihove značilnosti 

ali glede na lastnosti proizvodov oz. storitev. Glede na značilnosti kupcev lahko uporabi na 

primer kriterije geografske lokacije, demografske in družbeno ekonomske osnove, 

psihografske osnove ali vedenjske osnove, glede na lastnosti produkta pa način uporabe, 

občutljivost na ceno, pogostost uporabe ipd. Izbira kriterija je torej v celoti odvisna od 

značilnosti proizvoda oz. produkta in lastnosti kupcev v odnosu do tega. V naslednji točki 

poslovnega načrta podjetnik za vsakega izmed ciljnih tržnih segmentov oblikuje primerno 

trženjsko strategijo, da bo dosegla čim več kupcev znotraj ugotovljenega segmenta in imela 

čim večji učinek (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 28-31).  

 

Podjetnik podatke o značilnostih in potrebah kupcev išče iz primarnih ali sekundarnih virov 

oz. kombinacije obeh. Sekundarni viri so tisti, ki jih je zbral že nekdo drug, za druge namene. 

Ta vrsta podatkov je poceni, vendar pogosto netočna, nepopolna ali zastarela. Primarni viri pa 

so tisti, ki jih podjetnik zbira za namen te raziskave. Te lahko pridobiva na različne načine: s 

pomočjo metode opazovanja, komunikacije ali z eksperimenti. Najpogosteje se uporabljajo 

anketni vprašalniki (F. Vidic 2002, 39-40).  

 

3.3.3.2 Analiza konkurence 

 

Znan pregovor pravi »Keep your friends close and your enemies closer«, kar velja tudi v 

poslovnem svetu. Bolje je, da podjetnik dobro pozna svojo konkurenco in ve, s kom bo na 

trgu tekmoval, kot pa da je presenečen in nepripravljen pri srečanju z ostrimi sotekmovalci.  

 

V tem delu poslovnega načrta podjetnik preuči: 

 Kdo so glavni konkurenti?  
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 Kakšni so tržni deleži, prodaja in proizvodne zmožnosti konkurentov? 

 V čem se podjetnik razlikuje od konkurence in v čem ji je podoben ter kakšne so 

konkurenčne prednosti (in slabosti) njegove ponudbe?  

 Kakšno trženjsko strategijo uporablja konkurent? 

 Kakšne so ovire za vstop na trg? (Glas 1999, 75-81) 

 

Ko podjetje identificira vse svoje konkurente, jih razdeli v skupine glede na njihov potencialni 

vpliv na poslovanje podjetja. Pod primarne konkurente spadajo tisti, ki delujejo na enakem 

tržnem segmentu in določeno tržno potrebo zadovoljujejo na enak ali podoben način. Med 

sekundarne konkurente štejemo vse tiste, ki zadovoljujejo enako tržno potrebo, vendar ne na 

istem tržnem segmentu. Potencialna konkurenca je pa tista, ki še ne zadovoljuje iste tržne 

potrebe, vendar obstaja možnost, da bo to v prihodnosti počela. Pri pripravi poslovnega načrta 

je pomembna predvsem natančnejša preučitev primarne skupine konkurentov (Drnovšek, 

Stritar, and Vahčič 2005, 31-32).  

 

3.3.3.3 SWOT analiza  

 

SWOT analiza je orodje strateškega načrtovanja, ki se uporablja za vrednotenje prednosti, 

pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti projekta. Vključuje določitev cilja projekta in 

opredelitev notranjih in zunanjih dejavnikov, ki so ugodni in neugodni za dosego tega cilja 

(Haughey 2017). 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov iz preostalih točk poslovnega načrta lahko podjetnik 

pripravi analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na trgu, ki služi kot pomoč pri 

pripravi učinkovite strategije vstopa na trg. Pri vodenju podjetja mora biti pozoren, da 

zmanjšuje slabosti in izkorišča prednosti podjetja (F. Vidic 2000, 97-98). 

 

Pri pripravi SWOT analize se vidika prednosti in slabosti nanašata na notranje dejavnike, 

priložnosti in nevarnosti pa na zunanje. Glavna razlika med njimi je, da ima podjetnik pri 

notranjih vpliv, možnost da se prilagodi, izboljša ali razvije, pri zunanjih pa ne. Tu je možnost 

le prilagajanja notranjih lastnosti, kot posledica spremembe zunanjih (Haughey 2017).  

 



Gregorčič, Anja. 2018. »Poslovni načrt podjetja FESHN« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

16 

 

3.3.4 Načrt trženja 

 

Trženje lahko definiramo kot »proces načrtovanja, snovanja in ponudbe izdelkov na trgu, 

določanja pogojev menjave teh izdelkov, določanja ustreznih tržnih poti (distribucije) in 

tržnega komuniciranja, z namenom, da se s ciljnimi skupinami ustvari taka menjava, ki 

zadovolji pričakovanja ciljnih skupin in izvajalca trženja« (Vukasović and Jagodič 2017, 13) 

 

Z načrtom trženja podjetje opiše, kako bo doseglo načrtovano prodajo. V tem poglavju 

podjetnik predstavi splošno trženjsko strategijo, ki izhaja iz raziskave trga. Opiše kateri ciljni 

segmenti bodo izbrani za začetne intenzivne napore in kateri za poznejše, kako bodo 

posamezni kupci znotraj izbranih segmentov kontaktirani, katera lastnost proizvoda bo 

poudarjena za zagotavljanje prodaje ter kakšna bo strategija vstopa na trg in načrt za rast 

(Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 68).  

 

3.3.4.1 Ciljni trg  

 

Po opravljeni analizi trga se podjetnik odloči, kateri segmenti kupcev so zanj najprivlačnejši 

in jih lahko uspešno zadovolji. Določi svoj primarni trg in velikost le-tega in v nadaljevanju 

oblikuje ponudbo za vsakega izmed izbranih segmentov, prilagodi cene, prodajne poti, 

oglaševanje itd. (SPIRIT Slovenija 2018a).  

 

3.3.4.2 Izdelek 

 

Glavna lastnost proizvoda ali storitve, ki jo bo podjetje tržilo, je tisti element, ki ustvarja 

največjo vrednost za izbrani segment kupcev. Te vrednote so lahko kvantitativne (cena, 

hitrost) ali kvalitativne (dizajn, izkušnja potrošnika). Elementi, ki gradijo vrednost kupcev so 

lahko novost proizvoda, njegova zmogljivost in izboljšava, njegova prilagoditev potrebam in 

željam posameznega segmenta kupcev, dizajn, blagovna znamka, nizka cena, dostopnost, 

priročnost ipd. (Osterwalder and Pigneur 2010, 23-25). 
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3.3.4.3 Cena 

 

V tej točki se podjetnik vpraša, koliko so kupci resnično pripravljeni plačati in na kakšen 

način? Pri izbiri načina plačila lahko izbira med sedmimi osnovnimi načini generiranja 

dobička:  

 »Navadna« prodaja, kjer podjetnik po fiksni ceni prodaja določen izdelek.  

 Plačilo glede na uporabo, kjer cena produkta, ki jo kupec plača, narašča z uporabo tega 

izdelka. Primer uporabe tega načina so mobilni operaterji, ki uporabniku računajo glede 

na porabo njihovih storitev.  

 Naročnina, kjer je dobiček generiran s prodajo neomejenega dostopa do določenega 

produkta. Ta način uporabljajo razni fitnesi, ponudniki TV storitev ipd.  

 Plačilo za najem, kjer podjetje kupcu ponudi nek produkt v neomejeno uporabo za 

določeno časovno obdobje. Ta način najemodajalcu zagotavlja ponovljiv prihodek za isti 

produkt, kupcu pa znižuje stroške, saj se mu ni potrebno odločiti za nakup. Primer 

uporabe modela so podjetja, ki ponujajo dnevne najeme avtomobilov.   

 Plačilo proti licenčnini, kjer podjetje v zameno za plačilo dovoljuje uporabo zaščitene 

intelektualne lastnine. 

 Posredniške provizije, kjer podjetje generira dobiček z opravljanjem posredniških storitev 

med dvema strankama. V praksi ta način uporabljajo razni nepremičninski in 

zavarovalniški agenti, ki si prislužijo provizijo vsakič, ko uspešno povežejo prodajalca s 

kupcem.  

 Plačilo za oglaševanje, kjer podjetnik generira dobiček z oglaševanjem določenih 

produktov, storitev ali blagovnih znamk. 

Podjetje lahko za vsak segment kupcev uporablja drug način generiranja dobička, lahko pa 

uporablja enoten način, določen glede na lastnosti izdelka (Osterwalder and Pigneur 2010, 30-

33). 

 

Pri določitvi prodajnih cen ne gre samo za seštevek povprečnih stroškov in želenega dobička, 

temveč mora podjetnik tu upoštevati dva osnovna elementa: višino povprečnih stroškov in 

ceno, ki so jo kupci pripravljeni plačati. Oblikovanje cen zato poteka po določeni proceduri, 

ki poteka v več korakih. 

1. Analiza stroškov: podjetnik podrobno preuči, kakšni so celotni in povprečni stroški 

vsakega izmed proizvodov oz. storitev. 
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2. Analiza panoge: pri ugotavljanju kupnega obnašanja kupcev se podjetnik naslanja na že 

opravljeno analizo panoge. Tu ga zanima predvsem ocena koliko izdelkov in po kakšni 

ceni bi bilo možno prodati v danem obdobju. 

3. Ugotovitev cenovnih omejitev: v tem koraku podjetnik ugotavlja spodnjo in zgornjo mejo 

cene produkta. Spodnja meja je povezana s pragom pokritja stroškov, zgornja meja pa je 

odvisna od konkurenčnosti in elastičnosti znotraj panoge.  

4. Določitev cenovnih ciljev: podjetnik določi cilje, ki se lahko nanašajo na kritje stroškov, 

obseg prodaje, doseganje želenega tržnega deleža ipd.  

5. Kalkulacija strukture cene: glede na določene cilje podjetnik začne s kalkulacijo višine 

prodajne cene. Tu se lahko odloči za oblikovanje cene na podlagi enega izmed treh 

osnovnih modelov oblikovanja prodajnih cen: 1. Oblikovanje cen na podlagi 

povpraševanja, kjer prodajna cena temelji na ocenah vrednosti izdelka za kupca in 

možnem obsegu prodaje. 2. Oblikovanje cen na podlagi stroškov, kjer je cena oblikovana 

po formuli cena = povprečni stroški + % pribitka na povprečne stroške. Višina pribitka je 

navadno določena s strani panoge. 3. Oblikovanje cen na podlagi konkurence, kjer so cene 

oblikovane glede na višino cen konkurenčnih podjetij.  

6. Določitev cene: v zadnjem koraku, v skladu s cenovnimi politikami podjetja, podjetnik 

določi ceno za vsak tržni segment posebej (Rebernik 2008, 325-337).  

 

3.3.4.4 Prodajne poti (distribucija) 

 

Prodajne poti predstavljajo stik podjetja s kupci, zato mora podjetje izbrati tiste prodajne poti, 

ki omogočajo optimalno posredovanje proizvoda oz. storitve do ciljnega segmenta kupcev. 

Pri tem lahko podjetje izbira med dvema osnovnima vrstama stikov: posredni in neposredni 

oz. kombinacijo obeh. Neposredni stik med proizvajalcem in kupcem podjetje dosega s 

pomočjo lastne prodajne »od vrat do vrat« sile ali prodaje preko spleta, posredne pa preko 

lastne trgovinske prodaje ali prodaje preko posrednika (primer: prodaja na debelo) 

(Osterwalder and Pigneur 2010, 26-27). 

 

3.3.4.5 Tržno komuniciranje 

 

»Tržno komuniciranje obsega vse komunikacijske aktivnosti, s katerimi podjetje osvešča in 

prepričuje porabnike na ciljnem trgu o svojih izdelkih. Tržno komuniciranje obsega 

organizacijo, sredstva, metode in sporočila, s katerimi prenašamo informacije o značilnostih 
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izdelka z namenom prepričati porabnika v nakup izbranega izdelka.« (Vukasović and Jagodič 

2017, 129) 

 

Kupci navadno ne sedijo in čakajo, da novo podjetje odpre svoja vrata, temveč morajo biti o 

ponudbi informirani in spodbujeni k preizkusu. Podjetja to največkrat dosežejo z 

oglaševanjem, vendar ta ni edini element tržnega komuniciranja. Tu so tudi dejavnosti 

pospeševanja prodaje, odnosov z javnostmi, osebne prodaje, neposrednega in elektronskega 

trženja ter trženja od ust do ust, ki so zaradi visokih stroškov oglaševanja in možnosti 

osebnega pristopa primernejši predvsem za majhna podjetja (Burns 2011, 167-199).  

 

Oglaševanje je plačana oblika promocije proizvoda oz. storitve, katere cilj je širiti zavedanje o 

izdelku in blagovni znamki, vplivati na namero nakupa ter nakup pospešiti. Podjetje lahko 

oglašuje preko nabora tradicionalnih in digitalnih medijev, kot so televizija, radio, tiskani 

mediji, plakati, splet ipd. Po odločitvi za oglaševanje podjetnik najprej določi ciljno skupino, 

katero želi z oglasom doseči. Nato opredeli cilje oglaševanja, oblikuje sporočilo, izbere 

medije, preko katerih bo oglaševal in določi proračun, namenjen oglaševanju. Pomembno je 

tudi, da po končani oglaševalski akciji izmeri učinkovitost komuniciranja (Vukasović and 

Jagodič 2017, 131-137).  

 

Pospeševanje prodaje zajema vse aktivnosti, ki kratkoročno spodbudijo kupce k nakupu. 

Namen je vplivati na hitrejšo in povečano prodajo, ki dosega zastavljene prodajne cilje. 

Orodja za pospeševanje prodaje delimo na cenovna in necenovna. Med cenovna uvrščamo 

razne kupone, znižanja, ponudbe z vračilom gotovine ipd. Med necenovna pa uvrščamo 

nagradne igre, darila, vzorce, kartice zvestobe ipd. Pri pospeševanju prodaje se je potrebno 

zavedati, da je to le kratkoročno. Pritegne namreč predvsem cenovno občutljive kupce, ki niso 

lojalni eni blagovni znamki in jih ne moremo spremeniti v dolgoročne, lojalne kupce 

(Vukasović and Jagodič 2017, 137-138). 

 

Odnosi z javnostmi je način komuniciranja podjetja z okoljem, v katerem se nahaja. Namen 

vodenja odnosov z javnostmi je graditi verodostojnost podjetja, ustvarjati njegov ugled, 

doseči zaupanje javnosti, graditi zavedanje o proizvodu oz. storitvi in nižati stroške tržnega 

komuniciranja. Gre namreč za aktivnost z bistveno nižjimi stroški kot pri oglaševanju, saj 

podjetju ni potrebno plačati zakupa oglaševalskega prostora ali časa. Osrednja orodja pri 

izvajanju te vrste aktivnosti so razne publikacije, dogodki, govori, sporočila za javnost, novice 
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o podjetju ipd., pri čemer podjetnik največkrat sodeluje z množičnimi mediji (Vukasović and 

Jagodič 2017, 138-140). 

 

Osebna prodaja temelji na osebnem stiku med prodajnim osebjem in potencialnimi kupci. Ta 

tip stika je še posebej pomemben pri izdelkih, kjer je proces nakupnega odločanja daljši oz. 

pri nakupih velikih količin. Pri osebni prodaji je možno proizvod oz. storitev in njune lastnosti 

predstaviti bolje, kot ga lahko katerokoli oglasno sporočilo v množičnih medijih (Drnovšek, 

Stritar, and Vahčič 2005, 65-66).  

 

Neposredno trženje zajema splet prodajnih metod in podjetju omogoča vzpostaviti neposreden 

stik z neznanim kupcem, analizirati njegove nakupne navade in preference ter jih uporabiti pri 

določanju tržnega pristopa za segment na trgu. Poudarek je na merljivem odzivu, torej 

porabnikovem naročilu, in na dolgoročnem odnosu z kupcem. Tu ima veliko prednost spletno 

nakupovanje, saj s pomočjo podatkovnih baz, ki shranjujejo porabnikove informacije in 

nakupno odločanje, podjetjem omogoča, da se hitro prilagajajo na spremembe razmer na trgu 

in prilagajajo izdelke željam in potrebam kupcev. Poleg spletne prodaje pod neposredno 

trženje uvrščamo tudi prodajo po pošti, kataloško prodajo, prodajo po telefonu, neposredno 

televizijsko trženje ipd. (Vukasović and Jagodič 2017, 141-145). 

 

Pri trženju od ust do ust pa gre za aktivnosti izražanja mnenj porabnikov o preteklih izkušnjah 

z izdelkom. Tu gre lahko za priporočila ali svarila, zato je pomembno, da podjetje skuša s tem 

načinom trženja primerno upravljati. K oblikam trženja od ust do ust uvrščamo štiri osnovne 

tipe: 

 Virtualno oziroma virusno širjenje, kjer gre za usmerjeno širjenje govoric na spletu, pri 

čemer podjetje uporabi komunikacijo med porabniki kot sredstvo za širjenje zavedanja o 

izdelkih. 

 Trženje buzz, ki vključuje konkreten dogodek ali predstavo o izdelku, z namenom 

spodbujanja vznemirjenja med porabniki in širjenja zavedanja o izdelku. Podjetje na 

dogodek povabi omejeno število kupcev, ki lahko izdelke preizkusijo, z željo, da bodo 

širili govorice o novem izdelku med prijatelji in znanci.  

 Gverilsko trženje, kjer podjetje strateško in eksperimentalno izrablja nove načine širjenja 

informacij skozi vedno bolj zakrite medijske kanale. V večini primerov potrošniki ne 

opazijo, da so soočeni z oglaševanjem.  
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 Trženje preko spleta oz. družbenih omrežij, kjer uporabniki hitro delijo informacije s 

svojimi prijatelji in znanci. Med priljubljenimi družbenimi omrežji so Facebook, 

Instagram, Twitter ipd. Poleg družbenih omrežij med spletna omrežja, ki omogočajo hitro 

delitev informacij, uvrščamo tudi razne klepetalnice, bloge, spletna mesta za objavljanje 

videoposnetkov in druga omrežja, ki omogočajo interakcijo med porabniki (Vukasović 

and Jagodič 2017, 144-145).  

 

3.3.5 Kadri in organizacija 

 

Da lahko podjetnik poslovno idejo spremeni v uspešno podjetje potrebuje ustrezne kadre in 

dobro organizacijsko strukturo. V tem poglavju je podrobno opisana vodstvena skupina, 

organizacijska struktura in struktura upravljanja. Pri tem ima velik vpliv sam proizvodni 

proces, kot tudi število zaposlenih in faza življenjskega cikla, v katerem se podjetje nahaja 

(SPIRIT Slovenija 2018b). 

 

3.3.5.1 Organizacijska struktura 

 

Organizacijska struktura je formalni sistem razdelitve nalog, odgovornosti in pooblastil 

znotraj podjetja. Struktura organizacije je določena s cilji podjetja in določa način delovanja 

posameznih zaposlenih in timov znotraj podjetja, kar pomeni, da ima velik vpliv na uspeh 

samega podjetja. Organizacijska struktura podjetja je pogosto predstavljena grafično, z 

organizacijsko shemo, kjer je delitev pristojnosti predstavljena po horizontalni osi, delitev 

dela pa po vertikalni (Hellriegel and Slocum 2010, 446).  

 

Na oblikovanje organizacijskih struktur vplivajo naslednja načela strukturiranja: 

 Centralizacija: Pri centraliziranih strukturah se naloga opravlja na enem mestu. Prednosti 

so specializacija, enotna poslovna politika in enoten nastop na trgu. 

 Decentralizacija: Pri decentraliziranih strukturah se ista naloga opravlja na več mestih. Za 

te oblike je značilna večja svoboda posameznikov in skupin, večja odgovornost pri delu in 

višjih stroških poslovanja. 

 Avtoriteta ali način vodenja (Ivanko 2006).  
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Z vidika načina vodenja poznamo tri vrste organizacijskih struktur, shematsko predstavljene v 

prilogi 3. 

1. Linijska organizacijska struktura predstavlja osnovno strukturo, kjer odločanje poteka 

izključno od zgoraj navzdol. Shematsko je ta oblika izrazito horizontalna in izraža linijo 

avtoritete. 

2. Funkcijska organizacijska struktura nastane, ko se v podjetju pojavi potreba, da področja, 

sektorji oziroma službe s podobnimi delovnimi nalogami delujejo pod enotnim vodstvom, 

brez neposrednega nadzora višjih organov podjetja. Ta tip strukture je najpogostejši in se 

najbolj uporablja v manjših industrijskih podjetjih. Funkcije v podjetju so odvisne od 

ciljev, ki si jih je podjetje zadalo, vodilnih kadrov, potreb podjetja, uporabljene strategije. 

Nekatere izmed osnovnih so prodaja, nabava, trženje, finance, razvoj ipd. Tu je od 

posameznega podjetja odvisno katere funkcije ima in kako jih grupira.  

3. Štabno-linijska organizacijska struktura je po svoji naravi svetovalnega karakterja. Ta tip 

strukture pozna štabne organe, ki opravljajo funkcijo strokovnega svetovanja podjetju na 

specifično določenem področju (Raspor 2018, 47-49).  

 

Z vidika centralizacije in decentralizacije nalog v organizaciji pa razlikujemo šest temeljnih 

vrst struktur organiziranosti, shematsko predstavljenih v prilogi 4.  

1. Funkcijska struktura organiziranosti  

2. Produktna (panožna, divizijska) organizacijska struktura ureja službe znotraj podjetja 

glede na ključne proizvode, ki jih podjetje ponuja na trgu. Primerna je za tista podjetja, ki 

so osredotočena na proizvodnjo in trženje in med proizvodi nimajo velike sorodnosti.  

3. Matrična organizacijska struktura predstavlja kombinacijo funkcijske in divizijske 

strukture organiziranosti. Ta oblika daje poudarek na timsko delovanje podjetja, omejuje 

pristojnosti posameznikov in poudarja enakopravnost med sodelavci znotraj organizacije.  

4. Trapezoidna organizacijska struktura je primerna za velika podjetja, kot odmik od 

birokracije. Le redko jo najdemo v majhnih podjetjih in start up-ih. Zavzema lahko obliko 

detelje, čebeljega satovja ali trapezoida, odvisno od razvojne stopnje, v kateri se podjetje 

nahaja.  

5. Mrežna in virtualna organizacijska struktura predstavlja povezavo podjetij z namenom 

proizvajanja kompleksnega izdelka, storitve oz. projekta. Prednost te oblike je visoka 

stopnja fleksibilnosti, izraba človeških virov in večja učinkovitost ter poslovna uspešnost.  

6. Procesna organizacijska struktura je oblika, s katero podjetje preide iz navpične na 

vodoravno organiziranost. Praviloma ima ta vrsta strukture tri ravni, in sicer vrhovnega 
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vodjo, vodje procesov in time znotraj procesov. Procesi so zasnovani tako, da omogočajo 

samostojno delovanje, neodvisno od ostalih. To pomeni, da morajo razpolagati z vsemi 

potrebnimi zmogljivostmi za proizvodnjo lastnih izdelkov (Ivanko 2006, 31-50).  

 

3.3.5.2 Vodstvena skupina  

 

Uspeh posla v veliki meri odloča kvaliteta vodstva, kar potrjuje tudi trditev, da je za neuspeh 

98% majhnih podjetij kriva vodstvena skupina, ki ni bila dorasla izzivom. Zato večina 

investitorjev ocenjuje potencial podjetja predvsem po zmožnostih njegove vodstvene skupine 

oz. ustanovitelja. V ta namen podjetnik v tej točki predstavi izobrazbo, izkušnje, pretekle 

uspehe in druge relevantne lastnosti ključnega osebja podjetja, ki pričajo o sposobnosti 

vodenja in razvijanja podjetja ter zaposlenih v njem. V tej točki podjetnik lahko poudari tudi 

šibke točke članov vodstva ter načrt, kako jih bo odpravil (Glas 1999, 130-132).   

 

3.3.5.3 Politika zaposlovanja in nagrajevanja  

 

Da bi v podjetju preprečili fluktuacije, absentizem in druge problematike, ki se pojavijo pri 

nezadovoljenih in nemotiviranih posameznikih, mora podjetnik v prvi vrsti pridobiti ustrezne 

kadre. Pri pridobivanju teh kadrov podjetje sledi desetim fazam v procesu planiranja kadrov: 

1. Opis dela, kar zajema opis namena, nalog, obveznosti in odgovornosti za določeno 

delovno mesto. 

2. Analiza dela, ki predstavlja odločitev o tem, katera znanja, izkušnje in spretnosti mora 

posedovati kandidat.  

3. Izbira vedenjske dimenzije, kjer podjetnik opredeli želene vzorce vedenja.  

4. Določitev oblike intervjuja. 

5. Privabitev ustreznih kandidatov, kar podjetnik doseže s pravilnim definiranjem lastnosti, 

znanj in posebnosti dela pri objavi razpisa za delo.  

6. Preučitev prijav in izbor kandidatov za nadaljnjo obravnavo oz. zavrnitev. 

7. Intervju z izbranimi kandidati, katerega namen je zbiranje dejstev o kandidatu. 

8. Vrednotenje intervjujev, kjer podjetnik ugotovitve pridobljene z intervjujem ovrednoti po 

vsaki dimenziji, ki jo je določil v prvih treh fazah procesa. 

9. Uporaba konsenza več ocenjevalcev, v kolikor je to možno. Z vključitvijo več 

ocenjevalcev se podjetnik izogne subjektivnosti.  

10. Odločitev o kandidatu (Merkač Skok 2005, 82-86).   
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Naslednja pomembna točka pri uspešnem vodenju kadrov in samega podjetja je izobraževanje 

in izpopolnjevanje zaposlenih. Tu podjetnik opiše predvidene načine dodatnega usposabljanja 

v podjetju, tako nižjih zaposlenih kot vodstvene ekipe. Najpogostejši tipi programov, ki se jih 

lahko posluži so orientacijski treningi, treningi tehničnih spretnosti in treningi razvoja 

managerskih spretnosti in znanj (Merkač Skok 2005, 193).   

 

Zadnji vidik vodenja kadrov pa predstavlja sistem motiviranja in vrednotenja zaposlenih. Tu 

podjetje definira plače in ostale nagrade, ki jih tako zaposleni kot tudi vodstvena skupina v 

podjetju prejemajo (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 99).  

 

Plače sodijo med psihološke faktorje in predstavljajo osnovo, na kateri podjetje gradi večjo 

zavzetost in pripadnost zaposlenih. Sistem nagrajevanja v podjetju je odvisen od ciljev in 

narave dela znotraj podjetja, kljub temu pa je v praksi najpogosteje uporabljenih naslednjih 

pet sistemov: 

 Nagrajevanje po času, kjer je delavec plačan za čas, ki ga preživi v podjetju.  

 Nagrajevanje po normi, ki od delavca zahteva vnaprej določeno količino rezultatov, 

znotraj določene enote čase. 

 Nagrajevanje po akordu, ki je sicer podoben nagrajevanju po normi, le da je količina 

rezultatov določena s pogajanjem med zaposlenim in vodstvom. 

 Nagrajevanje po skupnem ekonomskem rezultatu, kjer so zaposleni udeleženi pri delitvi 

izkupička. 

 Sistem premij in nagrad, ki pa obstaja le kot dopolnitev enega od zgoraj naštetih sistemov 

nagrajevanja. V tem sistemu si lahko posameznik pridobi nagrado za posebne zmožnosti, 

zvestobo, požrtvovalnost, življenjske stroške ipd. Sem spada tudi plačilo za nedelo, ki se 

izplačuje, ko je delavec na bolniški, dopustu, porodniški ali katerikoli drugi upravičeni 

odsotnosti z dela (Merkač Skok 2005, 197-198).   

 

3.3.5.4 Lastništvo in drugi investitorji  

 

Če podjetnik v svojem poslovnem načrtu predvidi ustanovitev podjetja z več lastniki ali 

načrtuje vstop novih investitorjev, mora v tem delu obravnavati lastniško strukturo podjetja. 

Tu analizira strukturo lastniških deležev, predvidene deleže v dobičku ter vlogo lastnikov pri 
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upravljanju podjetja. Pri obstoju investitorjev opredeli tudi politiko podjetja pri delitvi 

dobička in možnosti izstopa posameznih investitorjev (Glas 1999, 139-141).   

 

3.3.6 Razvoj izdelka ali storitve 

 

V hitro se spreminjajočem svetu je sposobnost prilagajanja in ustvarjanja novih, inovativnih, 

uporabnih in privlačnih produktov ključnega pomena pri ohranjanju konkurenčnosti podjetja. 

V tem poglavju podjetnik predstavi dizajn že obstoječih in prihodnjih produktov, določi 

sredstva namenjena raziskavam in razvoju ter poišče ustrezno rešitev za zaščito konkurenčne 

prednosti podjetja (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 82-90). 

 

3.3.6.1 Status razvoja in prihodnje naloge 

 

V tej točki podjetnik predstavi sedanji status proizvoda ali storitve in opiše aktivnosti, ki jih je 

še potrebno opraviti za komercializacijo produkta na trgu. Poleg tega identificira večje 

pričakovane probleme na področju razvoja in dizajna ter opiše, kako bo podjetje te probleme 

reševalo (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 89).  

 

3.3.6.2 Izboljšave in novi proizvodi oz. storitve 

 

Ugotovili smo že, da je za ohranjanje konkurenčnosti na trgu nujno neprestano 

izpopolnjevanje in razvoj, zato podjetnik tu opiše, kako bo podjetje zagotavljajo 

konkurenčnost že obstoječega proizvoda ali storitve. 

 

Poleg tega opiše tudi načrte za razvoj novih, sorodnih produktov v podjetju. Pri tem si lahko 

pomaga s procesom razvoja koncepta novega izdelka, ki bi ga lahko razdelili na šest faz: 

1. Prepoznavanje potreb kupcev 

2. Opredelitev ciljnih značilnosti proizvoda oz. storitve 

3. Analiza konkurenčnih proizvodov oz. storitev 

4. Generiranje konceptov novega proizvoda oz. storitve 

5. Izbira najustreznejšega koncepta 

6. Ponovna opredelitev značilnosti proizvoda (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 84) 
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3.3.6.3 Sredstva, namenjena razvoju 

 

Razvoj produktov in izpopolnjevanje dizajna le-teh velikokrat ni poceni, zato mora podjetnik 

že tu opredeliti sredstva, ki jih bo podjetje namenjalo razvoju. Ocena stroškov mora 

vključevati plačilo za delo, material, tarife svetovalcev ipd., skupen znesek pa predstavlja 

enega izmed sestavnih delov finančnega načrta (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 89). 

 

3.3.6.4 Intelektualna lastnina 

 

V tej točki podjetnik opiše vse pravice do intelektualne lastnine, katere podjetje že poseduje 

oz. jih želi v prihodnosti. Obstajajo štiri kategorije zaščite:  

 Patentiranje, ki predstavlja neko pogodbo med izumiteljem in državo. Država se z 

inovatorjem dogovori, da mu v primeru, da je pripravljen razkriti podrobnosti o inovaciji, 

v zameno omogoči izkoriščanje monopola za inovacijo naslednjih 20 let. Stroški 

patentiranja so relativno visoki, prav tako pridobitev patenta velja le za posamezno 

državo. Zaradi visokih stroškov in same primoranosti v razkritje ideje se veliko 

podjetnikov odloča za druge načine zaščite ideje.  

 Registracija blagovne oz. storitvene znamke, ki zaščiti ime podjetja, določene besede, 

monograme, slike, logotipe ali pa kombinacijo naštetega. 

 Registracija dizajna, ki ščiti zunanji videz komercialnega proizvoda.  

 Avtorske pravice ščitijo originalna umetniška in kreativna dela, kot so članki, knjige, 

slike, glasba in filmi (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 19-21).  

 

3.3.7 Poslovni proces in proizvodni viri 

 

»Poslovni proces opredeljujemo kot takšno sestavo med seboj logično povezanih izvajalskih 

in nadzornih aktivnosti, katerih posledica je proizvod, na primer načrtovani izdelek, 

opravljena storitev, izdelan dokument ali sklenjen dogovor.« (Kosi 2010, 8) V tem poglavju 

podjetnik opiše vse elemente poslovnega procesa, kot so dobavitelji in surovine, ki jih 

podjetje potrebuje za poslovanje, vrsto proizvodnje ter načine nadzora nad kakovostjo in 

načrtovanje zalog. Prav tako opredeli geografsko lokacijo in predstavi pravne zahteve, 

dovoljenja in vprašanja okolja (SPIRIT Slovenija 2018d).  
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3.3.7.1 Geografska lokacija in poslovni prostori podjetja 

 

V nekaterih poslih je lokacija eden izmed ključnih dejavnikov uspešnega poslovanja. Tu 

izstopajo predvsem trgovine na drobno in storitvene dejavnosti, ki so vezane na to, da kupci 

pridejo na lokacijo podjetja. Pri raznih proizvodnih obratih pa je poudarek predvsem pri 

transportnih poteh ali zaščiti okolja, če gre za občutljivo proizvodnjo (Glas 1999, 92-93). 

 

V tej točki podjetnik najprej določi geografsko področje, ki ga bo podjetje pokrivalo, torej 

državo in regijo znotraj države. V naslednjem koraku določi mesto in predel, znotraj katerega 

bo iskal poslovni prostor. Pri določitvi ustreznosti poslovne lokacije mora podjetnik 

upoštevati nekatere ključne točke, kot so bližina dobaviteljev in ciljnih kupcev, stroški 

zemljišča oz. prostorov, razvitost infrastrukture, razpoložljivi kadri v okolju, obseg 

konkurenčnih podjetij, možnost rasti in širjenja, prometnost lokacije ipd. Pomembnost teh 

dejavnikov in prisotnost še drugih je odvisna od samih značilnosti podjetja in poslovne 

priložnosti. V tej točki se  podjetnik, glede na razpoložljiva sredstva, odloči tudi ali bo 

poslovne prostore kupil, na novo zgradil ali zgolj najel (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 

71-73). 

 

3.3.7.2 Načrtovanje strojev in opreme 

 

Tako za proizvodnjo kot tudi za izvajanje storitev podjetje potrebuje določeno opremo. V tej 

točki podjetnik natančno opredeli potrebne stroje in opremo, zabeleži katera je že v lasti 

podjetja ter pripravi finančni pregled za tisto opremo, ki jo podjetje še potrebuje. Pri tem 

predvidi ali bodo oprema in stroji kupljeni na novo, kupljeni iz druge roke, najeti ali 

nabavljeni na leasing ter koliko bo izbrana oblika nabave opreme stala (Glas 1999, 101). 

 

3.3.7.3 Proizvodni oz. storitveni in izdelavni načrt 

 

Proizvodni načrt predstavlja potrebno količino virov, ki jih podjetje potrebuje za delovanje, 

njihovo ceno ter celotni strošek na enoto proizvoda in mesečne stroške nabave podjetja. Pod 

stroške se upoštevajo tako materiali kot tudi delo in kapital. Običajno ga v poslovni načrt 

vključi v obliki tabele. Izdelavni načrt pa predstavlja postopek od nabave materiala do končne 

izdelave produkta. Običajno je prikazan v obliki linijskega grafikona. Primera proizvodnega 

in izdelavnega načrta sta predstavljena v prilogi 5 (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 75). 
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3.3.7.4 Dobavitelji in kooperanti podjetja 

 

Podjetja za poslovanje običajno potrebujejo neke materiale, ki jih pridobivajo s strani 

dobaviteljev. V tej točki podjetnik izbere ključne in alternativne dobavitelje na podlagi cene, 

kakovosti in zanesljivosti. Pri pripravi načrta nabave navede dobavitelje glede na njihovo 

pomembnost, pri vsakem pa zabeleži kraj, odgovorno osebo, surovine, ki jih nabavlja, 

količino in vrednost teh surovin na letni ravni ter rezervnega dobavitelja (Glas 1999, 97-98).  

 

Na podoben način podjetnik pripravi tudi seznam drugih kooperantov, ki se jih bo podjetje 

posluževalo. To so lahko razni svetovalci, računovodske, transportne in druge storitve 

(SPIRIT Slovenija 2018d).  

 

3.3.7.5 Načrt nadzora kakovosti 

 

»Kakovost pomeni ujemanje lastnosti proizvoda z zahtevami kupca. Kakovost končnega 

proizvoda je odvisna predvsem od dobavljenih vhodnih surovin v poslovni proces, kakovosti 

poslovnega procesa in kakovosti dela vseh zaposlenih v podjetju.« (Drnovšek, Stritar, and 

Vahčič 2005, 79) 

 

V tej točki podjetnik opiše, na kakšen način bo podjetje zagotavljajo kakovost svojih 

proizvodov oz. storitev ter opredeli stroške, povezane s tem. V povezavi z zagotavljanjem 

kakovosti poznamo štiri osnovne vrste stroškov: 

 Stroški napak, ki nastajajo zaradi vračanja produktov, popravil izmečkov in zastojev 

proizvodnje. 

 Stroški odkrivanja in kontrole 

 Stroški preventive, ki nastajajo z izvajanjem preventivnega vzdrževanja opreme, notranjih 

revizij in izobraževanja ljudi. 

 Stroški izgub, ki nastopijo, ko podjetje zaradi slabe kakovosti izgubi prodajo (Drnovšek, 

Stritar, and Vahčič 2005, 79).  
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3.3.7.6 Pravne zahteve, dovoljenja in vprašanja okolja 

 

Podjetja se morajo pri svojem delovanju podrejati raznim zakonskih in drugim predpisom, ki 

jih narekuje okolje, v katerem podjetje deluje. Tu podjetnik opravi pregled vseh pravnih 

zahtev, ki se neposredno nanašajo na proizvod ali storitev, ki jo podjetje na trgu ponuja ter jih 

finančno opredeli. V to kategorijo spadajo razna lokacijska in zdravstvena dovoljenja, licence 

ter odobritve, ki se tičejo zaščite okolja (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 80).  

 

3.3.8 Terminski načrt 

 

Terminski načrt predstavlja časovni okvir aktivnosti potrebnih za zagon podjetja in 

uresničitev ciljev poslovnega načrta. Iz njega mora biti jasno razvidno, kaj je potrebno storiti, 

kdo bo to storil in do kdaj. Ker pri sami izvedbi lahko pride do odstopanja, lahko podjetnik 

opredeli tudi, kakšne posledice na poslovanje bodo ta odstopanja imela (SPIRIT Slovenija 

2018f). 

 

3.3.9 Kritična tveganja in problemi 

 

Vsak nov posel ima možnost soočenja z nevarnostnimi, ki so značilne za posamezno panogo 

in konkurenčno okolje. V tem poglavju podjetnik oceni tveganja in pripravi strategijo za 

spopadanje z le-temi. Tveganja lahko izhajajo iz podjetja samega, panoge, države ali okolja, v 

katerem podjetje deluje. To so lahko razni odzivi konkurentov, pojav negativnih trendov v 

panogi, napredek v tehnologiji, nedoseganje načrtovanega obsega prodaje ipd. Ti dejavniki pri 

samem zagonu posla še ne predstavljajo nevarnosti, vendar mora podjetnik nanje kljub temu v 

poslovnem načrtu opozoriti (Antončič et al. 2002, 200).  

 

3.3.10 Finančni načrt  

 

Enega najpomembnejših poglavij poslovnega načrta predstavlja finančni načrt, saj je prav ta 

del tisti, ki ga potencialni investitorji največkrat najbolj natančno preučijo. V tem delu 

podjetnik predstavi donosnost posla ter predvidi poslovanje podjetja z raznih finančnih 

vidikov, kot so: prihodki in stroški, izkazi uspeha, bilance stanja, likvidnost podjetja ipd. 

Finančni načrt podjetniku predstavlja še zadnji preizkus morebitnih slabosti poslovne ideje in 

njeno izvedljivost (L. Vidic et al. 2008, 87).  
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Republika Slovenija z predpisom o slovenskih računovodskih standardih pod računovodske 

izkaze šteje: bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in denarnih tokov 

ter razlagalna računovodska pojasnila (Slovenski Računovodski Standardi 2005). 

 

3.3.10.1 Finančni in poslovni kazalci 

 

Lahko bi rekli, da so finančni in poslovni kazalci kot povzetek vseh opravljenih finančnih 

izkazov, zato je smiselno, da podjetnik to poglavje finančnega načrta pripravlja zadnje. 

Poznamo naslednje ključne kazalce: »celotni prihodki in odhodki poslovanja, kosmati 

dobiček iz prodaje, delež kapitala v financiranju, čista donosnost kapitala, likvidnost, 

ekonomičnost, dobičkonosnost prihodkov« (L. Vidic et al. 2008, 89).  

 

Omenjeni kazalci so podjetniku v pomoč pri odkrivanju možnosti za izboljšavo posla. Delimo 

jih na poslovne in finančne kazalnike, kjer so poslovni le kot izkaz rezultatov poslovanja, 

finančni pa prikazujejo naslednje podatke:  

 Delež kapitala v financiranju pove, kolikšen del kapitala podjetje potrebuje za financiranje 

posla. Predstavljen % prikazuje podjetnikova lastna sredstva, medtem ko razlika do 100 

predstavlja delež tujih sredstev. 

 Čista donosnost kapitala prikaže, koliko dobička ustvari vloženi kapital.  

 Likvidnost pove, ali ima podjetje v danem trenutku dovolj denarja za plačilo stroškov. 

Priporočena vrednost likvidnosti je 2, vrednost manjša od 1,5 pa kaže na to, da se podjetje 

nahaja v likvidnostnih težavah. 

 Ekonomičnost oz. gospodarnost predstavlja intenzivnost odmika prihodkov od odhodkov. 

Z drugimi besedami, ekonomičnost relativno izraža poslovni izid.  

 Dobičkonosnost prihodkov izkazuje doseženi čisti poslovni izid podjetja na evro 

doseženih poslovnih prihodkov (L. Vidic et al. 2008, 89).  

 

Celotna tabela finančnih in poslovnih kazalcev, s formulami za izračun, je predstavljena v 

prilogi 6. 
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3.3.10.2 Predračun izkaza poslovnega izida  

 

Z izkazom poslovnega izida podjetnik načrtuje dobiček. Slovenski računovodski standardi 

predpisujejo obliko, v kateri mora biti ta izkaz sestavljen. Ta mora vsebovati glavne točke: 

poslovni prihodki in odhodki, finančni prihodki in odhodki, drugi prihodki ali odhodki, davek 

ter izračun čistega poslovnega izida poslovnega leta. Razčlenitev znotraj le-teh pa je odvisna 

od velikosti posameznega podjetja (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 106). Mali 

samostojni podjetniki uporabljajo najbolj grobo različico razčlenjevanja glavnih točk izkaza 

poslovnega izida, katera je prikazana v prilogi 7 (Slovenski Računovodski Standardi 2005).  

 

3.3.10.3 Predračun bilance stanja  

 

Bilanca stanja je opredeljena kot: »dvostranski računovodski izkaz, v katerem je na levi strani 

prikazano stanje sredstev in na desni strani v enakem znesku stanje obveznosti do virov 

sredstev« (Slovenski Računovodski Standardi 2005). Gre torej za prikaz stanja sredstev in 

virov teh sredstev na trenutek ko se bilanca stanja pripravlja. Navadno je to v začetku 

poslovanja ter ob koncu vsakega poslovnega leta. Na levi strani podjetnik prikazuje vsa 

sredstva, ki so mu za poslovanje na voljo, na desni strani pa vse vire za ta sredstva (L. Vidic 

et al. 2008, 95). Sestavine bilance stanja, ki velja za samostojnega podjetnika, so 

predstavljene v prilogi 8. 

 

3.3.10.4 Predračun denarnih tokov  

 

Majhnim podjetjem in samostojnim podjetnikom zakonsko izkaza denarnih tokov sicer ni 

potrebno pripraviti, vendar je za investitorja ravno ta predračun najbolj pomemben, saj 

podrobno prikaže potrebe po finančnih sredstvih (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 116). 

Zato je smiselno, da v tej točki podjetnik podrobneje predstavi mesečne prejemke in izdatke 

za zagonsko leto glede na vrsto priliva oz. odliva.  

 

3.3.11 Pridobitev finančnih sredstev 

 

Za uresničitev poslovne ideje so nujno potrebna neka finančna sredstva, s katerimi bo 

podjetnik začel in uspešno nadaljeval poslovanje. V tem poglavju podjetnik opredeli višino 

želenih sredstev ob zagonu podjetja in vrsto teh sredstev. Pri tem se lahko odloči za 



Gregorčič, Anja. 2018. »Poslovni načrt podjetja FESHN« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

32 

 

financiranje iz lastniškega kapitala, dolžniškega kapitala ali, v večini primerov, za 

kombinacijo obeh (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005).  

 

Pri financiranju z lastniškim kapitalom gre za pridobitev denarnih sredstev v zameno za del 

lastništva, ki je proporcionalen glede na višino vloženih denarnih sredstev. Pri financiranju z 

dolžniškim kapitalom pa gre za izposojo denarnih sredstev, ki v kasnejših fazah od podjetnika 

zahteva, da izposojena sredstva v celoti odplača, vključno z obrestno mero. (Antončič et al. 

2002, 303-304).  

 

Pri ustanovitvi majhnih in mikro podjetjih sta vira lastniškega kapitala največkrat lastna 

denarna sredstva ter družina in prijatelji. Dolžniški kapital pa lahko podjetnik pridobiva od 

različnih vlagateljev, pri čemer so najpogostejši naslednji trije: 

 Poslovni angeli so uspešni poslovneži, katerim finančno stanje omogoča, da investirajo 

tudi v zelo tvegane naložbe, kot so »start-up« podjetja. Ti posamezniki investirajo v nov 

podjetniški projekt, poleg tega pa, s svojimi izkušnjami in znanji, nudijo tudi pomoč pri 

sprejemanju vsakdanjih odločitev v podjetju. V zameno je poslovni angel deležen dela 

dobička, če projekt uspe oz. si deli izgubo, če projekt propade.  

 Poslovne banke predstavljajo najpomembnejši vir dolžniškega financiranja mladih 

podjetij. Najpogostejša oblika sodelovanja med podjetjem in banko so posojila in 

garancije, obstajajo pa še druge oblike, kot so naložbe ali prodaje lastniških deležev, 

zakup (lizing), odkup terjatev ter nakupi ali prodaje obveznic. Podjetja izposojeni kapital 

odplačujejo skupaj z obrestno mero, ki je določena ob sklenitvi posojila in je neodvisna od 

dobička samega podjetja.  

 Subvencije oz. subvencionirani krediti so izredna priložnost, ki se v zadnjem času 

uveljavlja tudi v Sloveniji. Sem spadajo razne subvencije za mlade podjetnike, subvencije 

za žensko podjetništvo, razne subvencije na regionalni ravni ipd., na katere se podjetnik 

prijavi preko javnega razpisa (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 119-120).  
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4 POSLOVNI NAČRT PODJETJA FESHN S.P. 

 

4.1 Povzetek  

 

V današnjem hitrem tempu življenja si kupci vse težje vzamemo čas za večurno brskanje po 

nakupovalnih središčih in pomerjanje vseh možnih oblačil, zato se vse pogosteje odločamo za 

spletno nakupovanje v udobju lastnega doma. Vendar lahko z gotovostjo trdim, da se je 

vsakemu izmed nas, ki na spletu kupujemo, že zgodilo, da smo ob odprtju paketa doživeli 

razočaranje. Mogoče nam je bila nova obleka prekratka, preširoka ali nam preprosto ni 

pristajala. Ideja za podjetje FESHN se je porodila ravno v enem izmed teh trenutkov. Zakaj bi 

morali izbirati med zapravljanjem časa v fizičnih trgovinah in tveganjem, da nam novo 

oblačilo ne bo prav, če pa lahko z eno samo storitvijo odpravimo obe nevšečnosti?  

 

Kaj točno v podjetju sploh ponujamo? Naša mreža storitev je široka, vendar v celoti 

skoncentrirana na eni spletni strani. Tu uporabnikom ponujamo nakupovanje oblačil in 

modnih dodatkov iz širokega nabora spletnih trgovin, pomerjanje le-teh na virtualni avatar, ki 

deluje kot digitalna preslikava nas samih in možnost sledenja samim artiklom.  

 

Pripravljen poslovni načrt služi kot vodilo ustanoviteljice skozi faze zagona podjetja in 

dokončno razjasnitev poslovne ideje. Skozi pripravo poslovnega načrta smo ugotovili, da 

povpraševanje za tovrstno storitev obstaja in da panoga, v katero vstopamo, ponuja ogromno 

priložnosti. Kljub temu, da so naši vstopni stroški visoki, je poslovna ideja dobro rentabilna in 

izvedljiva.  

 

4.2 Opis panoge, podjetja in storitve 

 

4.2.1 Panoga 

 

V svetu opazujemo trend vse večjega nakupovanja oblačil na spletu ter zmanjševanja števila 

opravljenih nakupov v fizičnih trgovinah, ki ga potrjujejo tudi rezultati raznih raziskav. 

Spodnji graf predstavlja izsek raziskave, naročene s strani Evropske komisije, prikazuje pa 

navade spletnega nakupovanja prebivalcev Evropske Unije od leta 2013 do leta 2017. Vidimo 



Gregorčič, Anja. 2018. »Poslovni načrt podjetja FESHN« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

34 

 

lahko, da je odstotek tistih, ki nakup na spletu opravijo, vsako leto višji, panoga pa po 

napovedih še ne kaže na upad. 

 

Slika 4.1 Procent vseh uporabnikov interneta, ki nakupuje na spletu (Evropska Unija) 

 

Vir: (European Commission 2015, 2017, 2018) 

 

Tako kot mnogi drugi podjetniki, sem se tudi sama odločila izkoristiti ta trend. Vendar je 

lahko tudi spletno nakupovanje neprijetna izkušnja: ogromno število različnih spletnih 

trgovin, cene v vseh možnih valutah, zakompliciran check-out sistem in sistem plačila, 

potreba po ustvarjanju na desetine uporabniških računov pa nezmožnost pomerjanja in tako 

dalje. Zato je nastala ideja o podjetju, odločenem, da te pomanjkljivosti odpravi in spremeni 

spletno nakupovanje v prijetno in zadovoljivo izkušnjo.  

 

4.2.2 Podjetje  

 

Ustanovljeno bo podjetje FESHN, ki bo ponujalo popolnoma inovativno storitev virtualnega 

pomerjanja, spremljanja in kupovanja oblačil, ki se prodajajo na raznih spletnih trgovinah. 

Podjetje bo delovalo izključno na spletu, svoje storitve bo ponujalo tako drugim podjetjem kot 

tudi posameznim potrošnikom na globalni ravni. 

 

Naša vizija je postati vodilni posrednik za opravljanje vseh nakupov oblačil in modnih 

dodatkov na spletu. Naše poslanstvo pa je z našimi storitvami doseči popolno zadovoljstvo 

naših strank, v nadaljevanju pa skrb za neprestano inovativnost in rast podjetja.  
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4.2.2.1 Pravnoorganizacijska ureditev  

 

Kot pravnoorganizacijska oblika pri zagonu je bil izbran s.p. (samostojni podjetnik). Gre za 

obliko podjetja, kjer posameznik kot fizična oseba na trgu opravlja neko pridobitno dejavnost 

v okviru organiziranega podjetja. Podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem, prav tako 

pa tudi prosto razpolaga z vsem dobičkom. V zagonskih letih podjetja bomo davke plačevali z 

upoštevanjem normiranih odhodkov.  

 

Po SKD bo podjetje opravljajo glavno dejavnost 63.120: Obratovanje spletnih portalov. Poleg 

tega bodo ob registraciji registrirane tudi dejavnosti: 

46.160: Posredništvo pri prodaji tekstila, 

oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov 

46.180: Specializirano posredništvo pri 

prodaji drugih določenih izdelkov 

46.190: Nespecializirano posredništvo pri 

prodaji raznovrstnih izdelkov 

47.710: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z oblačili 

47.720: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki 

47.910: Trgovina na drobno po pošti ali po 

internetu 

58.190: Drugo založništvo 

58.290: Drugo izdajanje programja 

62.020: Svetovanje o računalniških napravah 

in programih 

62.030: Upravljanje računalniških naprav in 

sistemov 

62.090: Druge z informacijsko tehnologijo in 

računalniškimi storitvami povezane 

dejavnosti 

63.110: Obdelava podatkov in s tem 

povezane dejavnosti 

 

Nekatere izmed teh so potrebne za takojšnje obratovanje podjetja, medtem ko bodo nekatere 

potencialno potrebne v prihodnosti, ko bo samo podjetje raslo in se širilo.  

 

Podjetje bo registrirano z januarjem 2019, s strani ustanoviteljice in edine lastnice Anje 

Gregorčič. Kot sedež podjetja bo registrirano njeno stalno prebivališče, na Cankarjevi ulici v 

Novi Gorici, saj podjetje za svoje delovanje poslovnih prostorov ob zagonu še ne potrebuje.  

 

4.2.2.2 Cilji podjetja 

 

Da bi lahko opredelili ali je neko podjetje uspešno in dosega pričakovano raven moramo že 

takoj v začetku postaviti cilje, za katere se bomo trudili. V podjetju smo opredelili nekaj 
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ciljev, ki se nanašajo na finance, tržni delež in splošno podobo podjetja v prvih petih letih 

poslovanja.  

 

1. Postati prepoznavna spletna trgovina v spletnem okolju. 

2. Doseči pozitivno končno finančno stanje v drugem letu poslovanja.  

3. Pridobiti 15 partnerskih trgovin v prvih treh letih poslovanja. 

4. Imeti 20.000 EUR čistega dobička ob koncu četrtega poslovnega leta. 

5. Doseči 4.000 EUR dnevne prodaje partnerskih oblačil v petem letu poslovanja. 

 

4.2.3 Storitev 

 

Podjetje bo delovalo izključno na spletu, ponujalo pa bo popolnoma novo izkušnjo spletnega 

nakupovanja oblačil. Delovalo bo preko spletne strani, ki bo prilagojena tako za dostop preko 

računalnika kot za dostop preko telefona / tablice. Ponudba je usmerjena v dve smeri: k 

samemu potrošniku, ki bo našo storitev uporabljal pri svojem nakupovanju, ter k podjetjem, ki 

bodo svoja oblačila in modne dodatke preko nas ponujala oz. bodo naš avatar le najela. 

 

4.2.3.1 Za uporabnika 

 

Naši uporabniki so posamezniki, ki bodo našo spletno stran uporabljali v svojem vsakdanjem 

življenju. Tem ponujamo tri medsebojno povezane storitve: 

 Aplikacijo, kjer si posameznik vzpostavi svoj avatar. S pomočjo tega avatarja lahko 

"pomerimo" vsako oblačilo s partnerskih spletnih trgovin. 

 Opravljanje celotnega nakupa oblačil preko naše spletne strani. 

 Možnost sledenja določenim artiklom  

 

1. Pomerjanje oblačil 

Največja inovacija, ki jo naše podjetje ponuja, je prav možnost pomerjanja oblačil na spletu. 

Vsak uporabnik si ob registraciji ustvari svoj avatar. Ta je sestavljen iz štirih osnovnih poz 

(od spredaj, zadaj ter oba boka). Narejen je s pomočjo naloženih slik (fotografije posameznika 

v oprijetih oblačilih) in vpisane višine. Aplikacija nato sama izpiše preostale mere, ki jih 

lahko posameznik ureja, v kolikor so nepravilne. S pomočjo tega avatarja lahko "pomerimo" 

vsako oblačilo s partnerskih spletnih trgovin. 
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2. Opravljanje celotnega nakupa oblačil na eni spletni strani 

Dandanes ima vsaka blagovna znamka svojo spletno stran, na kateri svoja oblačila in modne 

dodatke tudi prodaja. Vendar to lahko za posameznika, ki ne išče le oblačil določene znamke, 

pomeni ure in ure brskanja po različnih spletnih straneh, ustvarjanje velikega števila košaric 

in posledično tudi uporabniških računov. V podjetju FESHN bomo to neprijetno izkušnjo 

spletnega nakupovanja popolnoma odpravili. Na le eni spletni strani bo predstavljena celotna 

ponudba partnerskih podjetij, ki jo lahko uporabnik pregleduje in iz nje nakupuje ali si s 

pomočjo raznih filtrov prilagodi rezultate iskanja.  

 

Potek nakupa je preprost, združuje pa obe prednosti tako spletnega kot tradicionalnega 

nakupovanja: oblačila in modni dodatki so razvrščeni v pregledno mrežo z možnostmi 

filtriranja rezultatov, klik na posamezni kos pa omogoča pomerjanje le-tega. 

 

V tej točki se pojavi vprašanje poštnine, ki ga bomo reševali z vsakim partnerskim podjetjem 

posebej. Raziskave so pokazale, da je prav poštnina največji razlog za opustitve košaric, zato 

bomo kot podjetje svojim partnerjem predlagali, da svojim kupcem ponudijo zastonj poštnino. 

Vendar bomo tu upoštevali tudi želje podjetij, zato bo sama poštninska politika oblikovana v 

fazi pogajanj s posameznim potencialnim partnerjem.  

 

3. Sledenje oblačilom in modnim dodatkom 

Kot potrošniki velikokrat skočimo v impulziven nakup, ki ga čez dan ali teden obžalujemo. 

To lahko pusti grenak priokus k spletnemu nakupovanju. Po drugi strani pa velikokrat 

opazimo kos oblačila, ki nam je všeč, vendar se za nakup v tistem trenutku ne odločimo. 

Mogoče nismo še popolnoma prepričani, želimo vprašati še koga za mnenje, nam bančno 

stanje ne dopušča ali pa le nismo na volji za nakupovanje. Pri brskanju po na stotine spletnih 

trgovinah je takšen kos ponovno poiskati praktično nemogoče, tudi ko se končno odločimo za 

nakup.  

 

Zato v podjetju FESHN predstavljamo možnost sledenja artiklom: vsak uporabnik, ki 

potrebuje dodaten trenutek za premislek, lahko artiklu sledi ter si ga s tem shrani za 

prihodnost. Uporabnikom, ki artiklom sledijo, omogočamo sporočanje preko e-maila, ko je ta 

artikel na razprodaji oz. bo kmalu umaknjen s prodaje ter ponujamo možnost deljenja na vseh 

socialnih omrežjih. 

 



Gregorčič, Anja. 2018. »Poslovni načrt podjetja FESHN« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

38 

 

4.2.3.2 Za podjetja 

 

Spletne trgovine z oblačili in modnimi dodatki, ki bodo našo aplikacijo uporabljali za 

izboljšanje svojega poslovanja, so tisti, ki bodo našemu podjetju prinesli največ profita. 

Zasnovani so štirje paketi, ki bodo ponujeni samim podjetjem: 

A. Možnost najema aplikacije za ustvarjanje avatarja proti uporabnini in uporabo v lastni 

spletni trgovini. 

B. Možnost partnerstva: podjetje, ki se ukvarja s spletno prodajo oblačil, na naši spletni 

strani predstavlja in prodaja svoja oblačila. 

C. Možnost sporočanja podjetjem kdaj neko, v naprej določeno število uporabnikov spremlja 

nek artikel ter jim s tem ponuditi možnost, da ga dajo na akcijo. 

D. Oglaševanje: preko aplikacij za spletno oglaševanje, kot je AdSense, dovoljujemo drugim, 

da oglašujejo na naši spletni strani. Prav tako lahko posamezno podjetje doplača, da je 

njihova kolekcija predstavljena na prvi strani. 

 

Podrobnosti bodo dogovorjene z vsakim posameznim podjetjem pred sklenitvijo pogodbe.  

 

4.3 Raziskava in analiza trga  

 

4.3.1 Analiza kupcev  

 

Za namen analize kupcev in določitve tržnih segmentov potencialnih kupcev ter njihovih 

osnovnih značilnosti je bila opravljena anketa (priloga 9). Izvedena je bila na spletu, saj je 

tako dosegla največje potencialno uporabniško občinstvo FESHN-a. S spletno anketo je bilo 

zajetih veliko različnih potencialnih uporabnikov, ki že uporabljajo splet v vsakdanjem 

življenju. Raziskavo sem zaključila s 74 odgovori, na katerih bom temeljila svojo analizo. Na 

anketo so odgovorili ljudje vseh starostnih skupin, prav tako ponuja na splošno dober pregled 

nad možnimi uporabniki. Celotni rezultati raziskave so predstavljeni v prilogi 10.  

 

Kot tržni segment so bili izbrani posamezniki, ki so na vprašanje »Kaj je glavni razlog, da ne 

opravite večjega števila nakupov oblačil na spletu?« odgovorili z »Oblačil ne morem 

pomeriti«. Teh je bilo kar 62%, kar predstavlja daleč največji razlog za to, da vprašani ne 

nakupujejo na spletu več. To je velika večina uporabnikov, kar nam pokaže, da trg za naše 

storitve definitivno obstaja. Sledili so jim nezaupanje v spletne trgovine in kakovost končnega 
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produkta, najmanjšo težo so imeli dodatni stroški, strah pred zlorabo kartic in počasna 

dostava, ki praktično skoraj niso igrali vloge.  

 

Slika 4.2 Prikaz odgovorov na vprašanje »Kaj je glavni razlog, da ne opravite večjega števila 

nakupov oblačil na spletu?« 

 

Vir: Gregorčič, anketa (2018)  

 

Na podlagi ankete smo lahko nato določili glavne značilnosti potencialnih kupcev (priloga 

11). Ugotovili smo, da jih je večina v svojih zgodnjih dvajsetih letih, kar nam skupaj s 

podatkom, da jih je večina z dokončano višjo stopnjo izobrazbe, pove, da se bo podjetje 

moralo osredotočati na pridobivanje partnerstev s podjetji, ki ponujajo modna oblačila za to 

skupino ljudi. Najmanj zastopani sta bili skupini starejših od 50 in mlajših od 18, zato bomo 

na te manj osredotočeni v prvih letih delovanja. Majhna večina uporabnikov, ki smo jih 

opredelili kot ciljni segment, so ženske, vendar je razlika tako majhna, da ne moremo 

natančno določiti ciljnega prejemnika, ki temelji na spolu.  

 

Večina potencialnih uporabnikov kupuje oblačila na spletu letno ali manj in je pri tem 

pripravljena porabiti od 100 do 500 evrov, kar nam pove, da se bo podjetje cenovno 

osredotočilo na oblačila v srednjem cenovnem razredu, da bi čim večjemu številu 

uporabnikov ponudilo izbiro, ki jih zanima. Ker pa je bil pri vprašanju »Kaj so glavni razlogi, 

da nakupujete oblačila na spletu?« najpogostejši odgovor »Možnost nakupa od doma« in 

zaradi dejstva, da so prav vsi izjavili, da bi na spletu kupovali več, če bi lahko oblačilo 

pomerili, lahko pričakujemo, da se bo ta statistika spremenila, ko uporabniki preizkusijo 

aplikacijo FESHN in se navadijo na njeno uporabo. Predvidevam lahko, da bodo s tem 

zamenjali del nakupov, ki jih opravijo v fizičnih trgovinah, z nakupi na spletu.  
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Iz ankete lahko zaključim, da ima podjetje FESHN velik potencial za pridobivanje večjega 

števila strank za partnerska podjetja. Ter da je starostna skupina, ki bo najbolj uporabljala 

našo aplikacijo, impulzivna mladina, kar pomeni, da lahko enostavno ustvarimo ciljno 

usmerjene marketinške akcije, da v kratkem času dosežemo čim večje občinstvo. 

 

4.3.2 Analiza konkurence 

 

Trenutno na trgu nismo uspeli najti konkurence, ki bi pokrivala enak obseg storitev, kot jih bo 

podjetje FESHN. Obstajajo pa podjetja, ki ponujajo nekatere storitve, kot jih bomo mi, zato si 

je smiselno ogledati konkurenco za vsako posamično storitev.  

 

4.3.2.1 Konkurenca na področju virtualnega pomerjanja oblačil 

 

Storitev virtualnega pomerjanja oblačil je gotovo privlačna, na kar kaže tudi dejstvo, da se je 

v zadnjih letih kar nekaj podjetij podalo na pot razvijanja tovrstnih aplikacij.  

 

Kot največji korak naproti virtualnemu pomerjanju oblačil smo v podjetju identificirali 

projekt ClothCap. Gre za projekt, ki se ukvarja z oblikovanjem in simulacijo realističnih 

oblačil. Za razliko od našega produkta pa se tu osredotočajo na simulacijo oblačil na človeka 

v gibanju. Poudarek je na premikanju modela in istočasnem premikanju kosa obleke na tem 

modelu. Prav ta razlika pa ustvarja našo konkurenčno prednost. 3D model z možnostjo 

premikanja se sicer sliši dobro, vendar je razvoj te vrste aplikacije zahtevnejši in 

dolgotrajnejši, zaradi česar velikokrat trpi kvaliteta prikaza. Ker se bomo v podjetju FESHN v 

začetku osredotočali le na 2D model verjamemo, da lahko naš končni produkt prikaže tako 

model kot tudi kos oblačila v višji kvaliteti, z nižjimi stroški in v krajšem časovnem okviru. 

Vendar kljub temu prepoznavamo inovativnost in potencial projekta ClothCap, zato bomo 

njihov napredek tudi tekom poslovanja še naprej spremljali.  

 

Drugo konkurenčno podjetje, ki je po svojem virtualnem modelu bližje našemu, je Metail. To 

je podjetje, ki spletnim trgovinam ponuja svojo storitev, proti plačilu. Z nekaj kliki na njihovi 

spletni strani lahko tudi sami testiramo njihov virtualni model. Ustvarimo si lastni model, na 

podlagi višine, teže in velikosti košarice. Prav tako moramo izbrati eno izmed osnovnih oblik 

postave (ravna, hruškasta, oblika peščene ure ipd.) in enega izmed vnaprej ponujenih obrazov. 

Na spletni strani nam je ponujenih nekaj kombinacij oblačil, ki jih lahko »pomerimo« in 
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predlog velikosti vsakega posameznega kosa oblačil. Četudi gre tu za storitev podobno naši, 

lahko rečemo, da bodo storitve podjetja FESHN predstavljale veliko nadgradnjo le-tega. Naša 

aplikacija bo namreč delovala na podlagi slik uporabnikov in tako ustvarila personaliziran 

model na podlagi širšega nabora parametrov, kot so širina pasu in bokov, osnovni proporci 

telesa ipd.   

 

Ker je aplikacija Metail tako podobna naši, si lahko od njih »izposodimo« tudi rezultate 

uporabe takšne vrste storitev na spletnih trgovinah. Ugotovili so namreč, da se je v trgovinah, 

ki aplikacijo uporabljajo, povečal promet za kar 22% na kupca. Prav tako se je procent 

vrnjenega blaga znižal za 5% (Metail, n.d.). S tem so ugotovitve lastne raziskave nakupnih 

navad potrošnikov tudi praktično potrjene.  

 

Zadnja aplikacija, ki bi jo bilo smiselno omeniti je aplikacija, ki jo razvija podjetje GAP. Ta je 

sicer še v fazi razvoja, zato z gotovostjo ne moremo trditi, v čem se razlikuje od naše. 

Sklepamo pa lahko, da bo v vsakem primeru na voljo samo za oblačila podjetja GAP, kar bo 

pri drugih podjetjih ustvarjalo še večje povpraševanje po naši storitvi, če bodo v panogi želela 

ostati konkurenčna. 

 

4.3.2.2 Konkurenca na področju sledenja izbranemu kosu oblačil 

 

Kot konkurenco za ta segment naše ponudbe bi lahko omenili Thinkover. Gre za razširitev, ki 

jo dodamo v brskalnik, ponuja pa možnost shranjevanja določenega kosa oblačila za 

prihodnost. Deluje na podoben princip, kot je zasnovana naša možnost sledenja, vendar tu 

samega artikla ne moremo kupiti, temveč moramo obiskati originalno spletno stran za nakup. 

Verjamemo, da je ravno udobje opravljanja celotnega nakupa na eni strani, ki ga naše podjetje 

ponuja, tisto, kar nas dela boljše od razširitve Thinkover. 

 

4.3.2.3 Ostala konkurenca 

 

En del nam gotovo predstavljajo spletne trgovine z oblačili, kar pa bomo skušali odpraviti s 

sodelovanjem – partnerstvi.  

 

Vendar, če pogledamo na druga področja, kot je področje okulistike, lahko vidimo, da se tam 

že leta uporablja možnost pomerjanja očal na digitalno fotografijo uporabnika. Trgovine, ki to 
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možnost ponujajo, beležijo več nakupov kot trgovine, ki te možnosti nimajo. Iz tega lahko 

sklepamo, da tudi če neka spletna trgovina z nami ne bo želela sodelovati, imamo pred njo še 

vedno veliko konkurenčno prednost. 

 

4.3.3 SWOT analiza 

 

PREDNOSTI 

Inovativnost  

Preprostost uporabe 

Lahka dostopnost 

Želja po uspehu 

Možnost nadaljnjega inovativnega razvoja 

SLABOSTI 

Visoki vstopni stroški 

Pomanjkanje tehničnega znanja lastnice 

Neprepoznavnost na trgu 

Neizkušenost ustanoviteljice 

PRILOŽNOSTI 

Veliko in naraščajoče povpraševanje  

Popolnoma konkurenčna panoga 

Odsotnost resne konkurence 

NEVARNOSTI 

Pojav podobne storitve na trgu 

Nezmožnost pridobitve zadostnih sredstev 

Preseganje pričakovanih stroškov 

Nezmožnost pridobitve partnerjev 

 

Naša glavna prednost je brez dvoma popolna inovativnost. Na trgu trenutno ne najdemo 

storitve, ki bi v celoti ponujala kar mi. Storitev bo dostopna vsem, nastaja pa z mislijo na 

uporabnika in njegove želje / potrebe. Možnost za nadaljnji inovativni razvoj je na široko 

odprta, kot prvi dve nadgradnji sta zadana 3D vrtljivi avatar in modno svetovanje.  

 

Glede na to, da je ustanoviteljica na novo diplomirana in posledično nima velikih prihrankov, 

so največja slabost gotovo vstopni stroški. Kot bo v finančnem načrtu predstavljeno, so 

sredstva, namenjena za razvoj same aplikacije spletnega pomerjanja oblačil, relativno visoka. 

Pri zbiranju le-teh se bomo v veliki meri zanašali na posojila družine in subvencijo države. Tu 

se pojavi nevarnost nezmožnosti pridobitve zadostnih sredstev, na čemer pa bomo aktivno 

delali.  

 

Druge slabosti in nevarnosti so še nerazpoznavnost na trgu, ki jo bomo odpravili z vlaganjem 

v oglaševanje, neizkušenost ustanoviteljice, vpliv česar bomo skušali omejiti z udeležbo na 
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raznih izobraževanjih, ki jih izvaja tehnološki center, nezmožnost pridobitve partnerjev, ki so 

ključnega pomena za uspešno poslovanje in nevarnost vstopa velikih konkurentov.  

 

4.4 Načrt trženja 

 

4.4.1 Cena 

 

Prihodki podjetja bodo v večini odvisni od količine partnerskih podjetij, ki nam jih bo uspelo 

pridobiti. Da bi pridobili zadovoljivo število teh partnerjev, mora biti cena oblikovana na 

način, s katerim bodo vse udeležene strani zadovoljne. Okvirna pristopna cena za partnerska 

podjetja je odvisna od števila artiklov, ki jih bodo na našo spletno stran dodali (tabela 4.1). 

Dodatne podrobnosti pa bodo dogovorjene na sestankih s posamičnimi potencialnimi 

partnerskimi podjetji.  

 

Tabela 4.1 Pristopna cena za partnerska podjetja 

Število artiklov Cena 

0-500 500 € 

500-1500 1.000 € 

1500-2500 1.500 € 

2500-5000 2.000 € 

Nad 5000 2.500 € 

Vir: samooblikovanje 

 

Poleg tega podjetjem nudimo tudi najem proti plačilu za uporabo. Ta bo znašal 1.000 EUR 

letno in kupcu omogočal popoln dostop do tehnologije za uporabo aplikacije na lastni spletni 

strani, na podlagi pogodbe.  

 

4.4.2 Prodajne poti 

 

Naše podjetje bo delovalo izključno na spletu, ki kot še vedno rastoči trg ponuja ogromno 

priložnost.  

 



Gregorčič, Anja. 2018. »Poslovni načrt podjetja FESHN« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

44 

 

Ker bomo svojo storitev ponujali na lastni spletni strani in ponujali možnost najema naše 

aplikacije drugim spletnim trgovinam, bomo s tem zajeli široko populacijo s celega sveta. 

Spletna stran bo urejena v minimalističnem slogu, enostavna za uporabo in uporabniku 

prijazna. Uporabnik bo do nje dostopal brez problemov, vse kar potrebuje, je dostop do 

interneta in pametni telefon ali računalnik.  

 

Za pridobivanje partnerskih podjetij bomo uporabili neposreden pristop: posamezna podjetja 

bomo kontaktirali s kratko predstavitvijo naše storitve in se dogovorili za sestanek, v kolikor 

bodo zainteresirani. Sestanek se bo izvedlo v živo ali preko spleta, odvisno od lokacije sedeža 

podjetja. 

 

4.4.3 Tržno komuniciranje  

 

Ker delujemo na spletu, se bo tudi večina našega oglaševanja odvijala ravno tu. Največ se 

bomo posluževali oglaševanja preko socialnih omrežij in Googlove aplikacije AdWords. 

Skupni proračun za prvo leto oglaševanja bo 3.000 EUR, intenzivnost bo odvisna od dveh 

faktorjev: 

 Stopnje, v kateri podjetje je: V današnjem času je hiter preboj na trg ključnega pomena, 

zato v prvem mesecu nameravamo nameniti podvojeno število sredstev za oglaševanje kot 

v sledečih mesecih.  

 Sklenitve novega partnerstva: Ob vsaki sklenitvi novega partnerstva bomo vlaganje v 

oglaševanje za dva tedna povečali – s tem bomo obvestili in privabili stranke, ki jim je 

partnersko podjetje všeč in pri njih redno nakupujejo. V prvem letu je naš cilj skleniti vsaj 

štiri partnerstva, kar pomeni osem tednov intenzivnega oglaševanja.  

 

Ker razni programi, kot je AdBlock in podobno, oglasov na socialnih omrežjih v večini ne 

blokirajo, bomo večji del sredstev namenili za oglaševanje prav na teh. Izhajajoč iz ankete bo 

osrednji fokus na omrežju Facebook, kateremu bosta sledila Instagram in YouTube. 
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Tabela 4.2 Sredstva namenjena za oglaševanje v prvem letu – tedensko 

Vrsta oglaševanja Sredstva za 

oglaševanje 

Sredstva za oglaševanje 

v prvih štirih tednih 

Sredstva za oglaševanje 

ob sklenitvi novega 

partnerstva (dva tedna) 

Oglaševanje preko 

socialnih omrežij 

23 € 200 € 100 € 

AdWords 12 € 100 € 50 € 

Skupaj: 35 € 300 € 150 € 

Vir: samooblikovanje 

 

V naslednjih letih nameravamo oglaševanje ohraniti isto, torej neko osnovno z bolj 

intenzivnim ob sklenitvah novih partnerstev.  

 

V zadnjih letih narašča tudi trend blogerjev in vlogerjev, ki ga nameravamo izkoristiti. To so 

posamezniki, ki pišejo o svojem življenju in s svojo publiko komunicirajo na zelo oseben 

način. Verjamemo, da je ravno ta oseben pristop ključ, da jim gledalci zaupajo. Izbranih bo 

100 blogerjev in vlogerjev, ki jim bo ponujen zgodnji dostop do naše storitve, v zameno za 

omembo na blogu / vlogu teden dni pred samim začetkom delovanja. Po samem zagonu 

verjamemo, da bodo tudi drugi o naši storitvi začeli govoriti in pisati, kar nam bo služilo kot 

dodatna, zastonj promocija.  

 

4.5 Kadri in organizacija  

 

V začetku delovanja podjetja bo zaposlena samo ena oseba: Anja Gregorčič. Kot nosilka 

podjetja bo v začetku opravljala vse naloge in zadolžitve, ki se pojavljajo tekom zagona.  

 

Sama ustanoviteljica je diplomirana družboslovka iz Fakultete za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici, kar pomeni, da ima vsa potrebna znanja, prav tako kot osebnostne lastnosti za 

vstop v panogo. Poleg ustreznega izobraževanja ima znanje treh jezikov (angleščina, 

italijanščina, slovenščina), željo in determinacijo za uspeh, dobro poznavanje spletnega 

okolja, poznavanje kupcev in njihovih želja. 
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Kot s.p. odgovarja z vsem svojim premoženjem, hkrati pa prosto razpolaga z dobičkom. To 

pomeni, da nima redne, vnaprej določene plače, temveč je le-ta odvisna od poslovanja. 

Mesečno mora državi plačevati prispevke za socialno varstvo, v višini: 

 254,06 EUR za prvo leto poslovanja 

 301,60 EUR za drugo leto poslovanja 

 372,91 EUR v vseh naslednjih letih (Fortuna 2018).  

 

Ob zagonu podjetja bo za stran in aplikacijo skrbelo zunanje podjetje, zato tehničnega kadra 

še ne potrebujemo. Po uspešni triletni dobi poslovanja, bo podjetje zaposlilo tehnični kader, ki 

bo skrbel za pravilno delovanje in nadaljnji razvoj aplikacije in spletne strani, leto kasneje pa 

tudi ekipo treh modnih svetovalcev.  

 

4.6 Razvoj storitve 

 

Najbolj inovativen produkt podjetja FESHN je gotovo aplikacija za virtualno pomerjanje 

oblačil. Ta bo delovala na osnovi štirih slik in vpisane višine posameznika. Po predhodno 

določenih parametrih bo aplikacija sama izpisala preostale mere posameznika. Te bodo 

vključevale obseg pasu, bokov, prsi, širino ramen, obseg rok, nog, višino koraka ipd. 

Uporabniku bo ponujena tudi možnost spreminjanja teh mer, v kolikor ugotovi nepravilnosti. 

 

Spletna stran, preko katere bo podjetje ponujalo oblačila partnerskih trgovin, bo zasnovana v 

minimalističnem slogu, velik poudarek bo na dobri preglednosti. Naslovna stran bo vsebovala 

kolekcijo oblačil, za katere bo partner doplačal izpostavitev in projekcijo novih artiklov, 

dodanih v spletno trgovino. Vsem stranem bo skupna glava, v kateri se bo nahajalo ime 

podjetja, dva osnovna filtra (moški-ženske) in okno za iskanje. Ob premiku miške na enega 

izmed treh osnovnih filtrov se bodo pojavile nove možnosti izbire glede na tip oblačila 

(majice, hlače, obleke, jakne, modni dodatki...) ter možnosti novo, znižano in prikaži vse. 

Aplikacija za pomerjanje oblačil in modnih dodatkov bo zasnovana karseda realistično, 

upoštevajoč proporce in druge značilnosti posameznika, ki bo aplikacijo uporabljal. 

 

V času pisanja poslovnega načrta storitve podjetja FESHN še niso v fazi razvoja. Storitve 

bodo namreč razvite v sodelovanju z zunanjim sodelavcem, ki ga bo ustanoviteljica izbrala na 

podlagi strokovnih znanj, skladno s cilji in vizijo podjetja ter v končni fazi tudi cene. Za 
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razvoj aplikacije ter vzpostavitev spletne strani bo okvirno namenjenih 20.000 EUR, končna 

cena pa po nastala v dialogu z izbranim izvajalcem.  

 

4.6.1 Vizija za prihodnost 

 

V prihodnosti je predviden razvoj vrtljivega 3D modela. Tako si bo uporabnik lahko artikel 

ogledal z vseh zornih kotov in ne s samo štirih osnovnih položajev.  

 

Prav tako je predvideno modno svetovanje: zaposlitev ekipe modnih svetovalcev, ki bodo 

sestavljali kombinacije oblačil in jih ponujali kot predloge glede na priložnost, starost, tip 

postave, barvo in obliko pričeske… Poleg splošnih smernic bo ekipa (ob doplačilu) ponujala 

tudi individualno modno usmerjanje. 

 

4.6.2 Pravna vprašanja 

 

Podjetje za svoje delovanje ne potrebuje posebnih dovoljenj. Prav tako podjetje ne bo 

pridobilo nobenih patentov in drugih zaščit intelektualne lastnine, saj so predraga, če bi jih 

želeli vzdrževati v več državah sveta. Namesto tega bo podjetje v začetku z drugimi podjetji 

delovalo na podlagi pogodb o nerazkritju informacij. Ob razvoju 3D modela za pomerjanje 

oblačil na spletu pa bo podjetje izum tudi patentiralo.  

 

4.7 Proizvodni proces in proizvodni viri  

 

Ker podjetje deluje izključno na spletu, poslovni prostori niso potrebni. Ustanoviteljica bo 

delovala od doma, uporabnik pa bo do naše storitve dostopal preko spletne strani. Prav tako 

posebna oprema za nemoteno delovanje podjetja ni potrebna. Lastnica bo z uporabniki in 

ostalimi podjetja v največji meri komunicirala preko spleta, v nekaterih primerih pa tudi preko 

telefona. Tako računalnik kot telefon in dostop do interneta sta v zasebni lasti ustanoviteljice, 

kar pomeni, da ne bosta vpisana v lastnino podjetja.  
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4.8 Terminski načrt 

 

Tabela 4.3 Terminski načrt 

Aktivnost Odgovornost Rok 

Podjetniško usposabljanje s pridobitvijo 

potrjenega podjetniškega načrta   

Ustanoviteljica Januar 2019 

Začetek iskanja zunanjega sodelavca Ustanoviteljica Januar 2019 

Ustanovitev podjetja Ustanoviteljica Februar 2019 

Registracija Ustanoviteljica Februar 2019 

Podpis pogodbe z zunanjim sodelavcem Ustanoviteljica Februar 2019 

Začetek iskanja partnerstev Ustanoviteljica Marec 2019 

Konec razvoja aplikacije Zunanji sodelavec  Maj 2019 

Dodajanje artiklov partnerskih podjetij  Zunanji sodelavec  Junij 2019 

Zagon spletne strani Ustanoviteljica Julij 2019 

Začetek oglaševanja Ustanoviteljica Julij 2019 

Zaposlitev in začetek delovanja tehnične 

ekipe 

Ustanoviteljica 2022 

Zaposlitev in začetek delovanja ekipe modnih 

svetovalcev 

Ustanoviteljica 2023 

Vir: samooblikovanje  

 

4.9 Kritična tveganja in problemi  

 

V tem poglavju smo predvideli nekatera tveganja, s katerimi se bo podjetje morebiti 

spopadalo v prihodnosti in načrt, kako bomo to reševali. 

 

Nevarnost: Vstop močnega konkurenta 

Rešitev: Tekom vsakdanjega poslovanja podjetja bomo spremljali razmere v panogi, 

predvsem pa tehnološke napredke na področju virtualnega pomerjanja oblačil. Hkrati bomo 

tudi sami neprestano delali na inovacijah in izboljševanju naših storitev. To pomeni, da bomo 

v primeru vstopa novega konkurenta to predvideli in bili pripravljeni. Prvi ukrep, ki se ga 

bomo poslužili, je gotovo povečanje oglaševanja. Poleg tega bomo ponovno vprašali stranke 

za mnenje ter našo ponudbo skušali prilagoditi njihovim željam. V primeru, da nam bo kljub 
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temu prodaja še vedno upadala, bomo primorani spustiti cene in ponovno oceniti poslovanje 

podjetja.  

 

Nevarnost: Stroški presegajo pričakovane 

Rešitev: Stroški podjetja naj bi bili po zagonu spletne strani skozi celotno poslovanje enaki, 

vendar bi lahko na povečanje stroškov vplival dvig cen zunanjega izvajalca oz. dvig drugih 

dajatev za delovanje s.p. in spletne strani. V tem primeru si bomo ogledali cene drugih 

ponudnikov in morebiti opravili zamenjavo ponudnika. V najslabšem primeru pa bomo 

primorani dvigniti cene naših storitev.  

 

Nevarnost: Nezmožnost pridobivanja partnerstev 

Rešitev: Uspešnost podjetja brez dvoma temelji na količini pridobljenih partnerskih podjetij. 

Ustanoviteljica bo za pridobivanje le-teh uporabljala oseben pristop, kjer bo s predstavnikom 

podjetja vzpostavljen stik, predstavljen mu bo t.i. »elevator pitch«, kasneje pa tudi daljši 

sestanek. V primeru, da se na osebno povabilo podjetja ne bodo odzivala, jih bomo skušali 

doseči preko poslovnih vez. In sicer bomo za pomoč prosili že uveljavljene podjetnike, ki 

svoje znanje in poslovne stike ponujajo mladim podjetnikom v okviru raznih tehnoloških 

centrov in poslovnih inkubatorjev.   

 

Nevarnost: Sprememba zakonodaje  

Rešitev: Tako kot vsi ostali subjekti na trgu bomo tudi v podjetju podvrženi spremembam v 

zakonodaji. Teh sicer ne moremo predvideti, lahko pa jih neprestano spremljamo in smo na 

njih pripravljeni.  

 

4.10 Finančni načrt 

 

Podjetje, registrirano kot s.p., lahko na trg vstopi brez osnovnega kapitala. A ker sta osnovi 

podjetja spletna stran in aplikacija za pomerjanje oblačil, katera bi razvil zunanji sodelavec, so 

sami začetni stroški visoki. Finančni načrt je sestavljen konzervativno, odraža le minimalni 

promet, ki ga bomo dosegali, da podjetje preživi. 

 

V s.p.-ju ugotavljamo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih 

odhodkov, kar pomeni, da nismo dolžni voditi poslovnih knjig, temveč le evidence izdanih 

knjigovodskih listin in evidenco osnovnih sredstev. In ker ne vodimo poslovnih knjig, tudi 
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nismo dolžni izdelati bilance stanja, izkaza poslovnega izida, kar pomeni, da je tudi za potrebe 

poslovnega načrta zadostni prikaz prihodkov in odhodkov podjetja.  

 

Za začetne stroške poslovanja podjetja, kar vključuje razvoj aplikacije in postavitev spletne 

strani (vključno z nakupom domene in stroški gostovanja), bo namenjenih 20.000 EUR. Za 

dodajanje nove kolekcije partnerske ponudbe bosta namenjeni 2/3 sredstev pridobljenih od 

partnerjev. Kot spletna trgovina bomo pridobili tudi SSL certifikat in sicer v prvem letu 

Comodo InstantSSL Pro. Ta znaša 129,91 EUR letno in zagotavlja našim uporabnikom 

varstvo osebnih podatkov. Ob širitvi podjetja bomo nadgradili tudi SSL certifikat. Poleg teh 

odlivov so tu še stroški vezani na sam s.p.: prispevki za socialno varnost podjetnika, davki in 

enkratni znesek za tečaj iz varstva pri delu.  

 

Prihodki bodo zelo odvisno od količine partnerskih podjetij, ki nam jih bo uspelo pridobiti. V 

prvem letu poslovanja računamo na vsaj štiri takšna podjetja. Ob štirih takih podjetjih, ki bi 

na naši spletni strani ponujala 500-1500 kosov oblačil ali modnih dodatkov, bi imeli v prvem 

letu 4.000 EUR prihodka. Najem našega avatarja proti plačilu za uporabo bo znašal 1.000 

EUR. V prvem letu predvidevamo, da bodo tri podjetja želela naš model le najeti, kar bi 

pomenilo 3.000 EUR prihodka. S pomočjo postavitve oglasov na našo spletno stran bomo 

skušali pokriti stroške lastnega oglaševanja, torej 3.000 EUR letno.  

 

Tabela 4.4 Stroški v prvem letu poslovanja 

Strošek Vsota 

Začetni stroški poslovanja 20.000 € 

Dodajanje kolekcije novih partnerjev x4 666 € * 4 = 2.664 € 

Oglaševanje 3.000 € 

SSL certifikat 130 € 

Prispevki 254,06 € * 12 = 3048,72 € 

Varnost pri delu  85 € 

Davek 400 € 

Skupaj 29.327,72 € 

Vir: samooblikovanje 
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Tabela 4.5 Prihodki v prvem letu poslovanja 

Prihodek Vsota 

Lastna sredstva 10.000 € 

Subvencija v okviru programa Spodbude za 

mlade podjetnike 

5.000 € 

Investicije družine 5.000 € 

Skupaj zagonska sredstva 20.000 € 

Partnerstvo x4 1.000 € * 4 = 4.000 € 

Najem proti plačilu x3 1.000 € * 3 = 3.000 € 

Postavitev oglasov na spletno stran 3.000 € 

Skupaj prihodki od poslovanja 10.000 € 

Skupaj 30.000 € 

Vir: samooblikovanje 

 

V prvem letu bi podjetje poslovalo brez dobička, vendar se bo stanje obrnilo že v drugem letu 

poslovanja, kjer pričakujemo veliko povpraševanje manjših trgovin po možnosti partnerstva. 

Prav tako pričakujemo izid novih kolekcij že obstoječih partnerskih trgovin, ki se obračunajo 

po tabeli glede na število dodanih artiklov ter vsaj dve dodatni podjetji z željo po najemu. 

Pričakujemo pa tudi samo povečanje prometa na naši spletni strani, kar bo potrojilo prihodke 

iz postavitve oglasov na našo spletno stran.  

 

Tabela 4.6 Stroški v drugem letu poslovanja 

Strošek Vsota 

Stroški gostovanja 20 € * 12 = 240 € 

Dodajanje kolekcije novih partnerjev x6 333 € * 6 = 2.000 € 

Dodajanje kolekcije starih partnerjev x4 333 € * 4 = 1.332 € 

Oglaševanje 3.000 € 

SSL certifikat 130 € 

Prispevki 301,60 € * 12 = 3619,20 € 

Davek 780 € 

Skupaj 11.101,20 € 

Vir: samooblikovanje 
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Tabela 4.7 Prihodki v drugem letu poslovanja 

Prihodek Vsota 

Partnerstvo x6 500 € * 6 = 3.000 € 

Dodajanje nove kolekcije x4 500 € * 4 = 2.000 € 

Najem proti plačilu x5 1.000 € * 5 = 5.000 € 

Postavitev oglasov na spletno stran 9.000 € 

Skupaj 19.000€ 

Vir: samooblikovanje 

 

V naslednjih letih predvidevamo še večjo rast podjetja, ki bo omogočila zaposlitev novih 

sodelavcev.  

  

4.11 Pridobitev finančnih sredstev  

 

Največji izziv ob ustanavljanju podjetja je zagotovitev zadostnih finančnih sredstev. Sama 

ustanoviteljica je ob začetku poslovanja pripravljena vložiti lastna sredstva v višini 10.000 

EUR. Naslednjih 5.000 EUR bo pridobila s strani subvencije Republike Slovenije za mlade 

podjetnike, preostali delež (5.000 EUR) pa s strani družinskih članov. Šlo bo za izposojo brez 

obresti, kar pomeni da podjetju ne bo potrebno oddati dela lastništva. Izposojena sredstva bo 

lastnica začela vračati po petih letih uspešnega poslovanja, v primeru neuspeha podjetja pa v 

širšem časovnem razponu, iz prihodkov redne službe pri drugem delodajalcu.  

 

4.11.1 Finančna in nefinančna pomoč Republike Slovenije 

 

Republika Slovenija nudi podjetjem v fazah zagona različne oblike finančne in nefinančne 

pomoči, katerih se bomo poslužili tudi v podjetju FESHN.  

 

Kot prva oblika finančne pomoči, za katero ustanoviteljica izpolnjuje pogoje, je delna 

oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu v register. Gre za 50% oprostitev stroškov za 

obvezno socialno zavarovanje v prvem letu poslovanja podjetja in 30% v drugem letu. Edini 

pogoj za pridobitev te oblike pomoči je, da registracija podjetja predstavlja prvi vpis v register 

samozaposlenega (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, n.d.). 
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Druga subvencija, ki jo bo podjetje pridobilo, je v okviru programa Spodbude za mlade 

podjetnike. Gre za enkratno pridobitev nepovratnih denarnih sredstev v višini 5.000 EUR za 

mlade podjetnike v procesu uresničitve svoje poslovne ideje. Posameznik, ki se za subvencijo 

prijavlja mora izpolnjevati naslednje pogoje: mlajši od 29 let, brezposeln in z opravljenim 

podjetniškim usposabljanjem, na katerega ga predhodno napotijo z Zavoda za zaposlovanje 

(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, n.d.).  

 

Za nefinančno pomoč je podjetniško usposabljanje, ki za zahodno kohezijsko regijo poteka na 

Tehnološkem parku Ljubljana, gotovo dobrodošel vir informacij. Poleg tega se bomo obrnili 

za nasvete in odgovore na morebitna vprašanja na Primorski tehnološki park, ki se nahaja v 

okolici Nove Gorice, kjer bo podjetje imelo svoj sedež. Tam med drugim nudijo tudi 

brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja ter svetovanja podjetniških mentorjev.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

Sama diplomska naloga je praktično zastavljena. Njen namen je bilo ugotoviti, ali je smiselno 

ustanoviti podjetje, ki bi se ukvarjalo s storitvijo virtualnega pomerjanja oblačil. Skozi 

izdelavo poslovnega načrta sem ugotovila, da je ustanovitev tega podjetja smiselna, saj ima 

kljub začetnemu poslovanju brez dobička potencial za uspešno poslovanje na dolgi rok. Tako 

sem na svojem primeru praktično preverila tudi, ali študenti uporabnih družbenih študij 

dobimo dovolj znanja, da lahko sestavimo poslovni načrt.  

 

Skozi raziskavo trga sem ugotovila, da si ljudje želijo več storitev, ki jih podjetje FESHN 

ponuja. Povpraševanje torej obstaja, prav tako so končni uporabniki podjetju lahko dosegljivi. 

Poleg tega je bilo ugotovljeno, da konkurenca sicer obstaja, vendar panoga še ni prenasičena 

in ponuja še kar velik razmik med ponudbo in povpraševanjem.  

 

Z anketnim vprašalnikom je bilo ugotovljeno, da je glavni segment potencialnih uporabnikov 

storitve virtualnega pomerjanja starostna skupina 18 – 25 let, z dokončano višjo stopnjo 

izobrazbe. Le-ti trenutno na spletu kupujejo oblačila letno ali manj in so pri tem pripravljeni 

porabiti od 100 do 500 evrov. Na osnovi teh podatkov bo podjetje v prihodnosti oblikovalo 

tako vrsto ponudbe kot tudi ciljno usmerjene marketinške akcije. 

 

S poslovnim načrtom sem prišla tudi do novih ugotovitev s strani marketinga. Ugotavljala 

sem, na kakšen način je najučinkovitejše oglaševati ter kako podjetje lahko doseže kar največ 

potencialnih uporabnikov. Ugotovila sem, da oglaševanje preko socialnih omrežij in 

Googlovega AdWords ne zahteva visokih finančnih vložkov, vendar je kljub temu najcenejše 

gotovo oglaševanje »od ust do ust«. Z anketo sem ugotovila, da potencialni uporabniki 

storitev podjetja FESHN radi spletno trgovino priporočijo prijateljem, kar bo podjetju v 

veliko korist.  

 

S finančnega vidika, sem ugotovila, da glede na ocenjeno prodajo podjetje v prvem letu 

delovanja sicer še ne bo delalo dobička, vendar se bo to spremenilo že v drugem letu 

poslovanja. Kljub temu bo ta dobiček znašal le 8.000 EUR, kar na letni ravni ni udobna vsota 

za preživetje. Vendar ocenjujem, da se bo ta dobiček skozi leta še višal, tako da lahko trdim, 

da v kolikor podjetje preživi prve dve zagonski leti, ima potencial za dolgo in uspešno 
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delovanje. Podjetje lahko tako že po treh letih poslovanja, ko si nekoliko finančno opomore, 

začne s razširjanjem ponudbe in postopnim zaposlovanjem lastnih programerjev ter drugih 

delavcev v podjetju.  

 

Cilj podjetja je postati vodilni posrednik za opravljanje vseh nakupov oblačil in modnih 

dodatkov na spletu in glede na poslovni načrt lahko trdim, da ima ves potencial za to. Vendar 

bo za dosego tega cilja potrebnega veliko truda, pazljivega dela, nekaj pa tudi podjetniške 

sreče.  

 

5.1 Omejitve diplomske naloge 

 

V diplomski nalogi predstavljen poslovni načrt je zgolj predstavitev metodologije izdelave 

poslovnega načrta, ki bi pri realni uresničitvi najverjetneje potreboval dopolnitev nekaterih 

kritičnih dejavnikov za uspešno delovanje podjetja. Kot tak služi ustanoviteljici pri 

dokončnem izoblikovanju poslovne ideje ter kot pomoč pri iskanju zunanjega sodelavca, 

programerja. Pri podpisu pogodbe z le-tempa bi bilo smiselno poslovni načrt posodobiti in po 

potrebi popraviti.  

 

Prav tako vzorec anketnega vprašalnika ni popolnoma reprezentativen, temveč služi učenju 

metodologije. Pred potencialno realizacijo poslovne ideje bo raziskava trga ponovljena kot 

samostojni dokument, s podrobnejšimi in bolj specifičnimi vprašanji ter obširnejšo 

interpretacijo, povzetek tega pa nato vključen v poslovni načrt.  
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Priloga 1: Raziskava GEM 

 

Tabela 1.1: Pregled podjetniške aktivnosti med odraslim prebivalstvom po posameznih fazah 

in skupinah držav 

 

Faze podjetniške aktivnosti 

 

Slovenija 

 

GEM 

Inovacijska 

gospodarstva 

Nastajajoči podjetniki 5,06% 7,14% 5,54% 

Novi podjetniki 3,08% 5,41% 3,68% 

Ustaljeni podjetniki 6,75% 8,05% 6,68% 

Prenehanje poslovanja 1,97% 4,28% 3,02% 

Vir: prirejeno po (Rebernik et al. 2016) 

 

Tabela 2: Razmerje med nastajajočimi in novimi podjetniki v Sloveniji 

Leto Nastajajoči podjetniki Novi podjetniki Indeks smrtnosti 

2011 1,91 1,75 1,09 

2012 2,95 2,53 1,17 

2013 3,58 2,87 1,25 

2014 3,78 2,66 1,42 

2015 3,22 2,79 1,15 

2016 5,06 3,08 1,64 

Vir: prirejeno po (Rebernik et al. 2016) 

 

 



 

 

 

Priloga 2: Glavne kategorije klasifikacije po SKD 

 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

B Rudarstvo  

C Predelovalne dejavnosti  

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 

E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 

F Gradbeništvo  

G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil  

H Promet in skladiščenje. 

I Gostinstvo  

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti  

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti  

L Poslovanje z nepremičninami 

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 

P Izobraževanje  

Q Zdravstvo in socialno varstvo  

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

S Druge dejavnosti 

T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo  

U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (Braunsberger et al. 2010) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 3: Organizacijske strukture z vidika načina vodenja 

 

Slika 3.1: Linijska organizacijska struktura 

 

Vir: prirejeno po (Raspor 2018) 

 

Slika 3.2: Funkcijska organizacijska struktura 

 

Vir: prirejeno po (Raspor 2018) 
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Slika 3.3: Štabno-linijska organizacijska struktura 

 

Vir: prirejeno po (Raspor 2018) 
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Priloga 4: Organizacijske strukture z vidika centralizacije in decentralizacije 

 

Slika 4.1: Produktna (panožna, divizijska) organizacijska struktura  

 

Vir: prirejeno po (Ivanko 2006) 

 

Slika 4.2: Matrična organizacijska struktura 

 

Vir: prirejeno po (Ivanko 2006) 
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Slika 4.3: Deteljičasta organizacijska struktura  

 

Vir: (Ivanko 2006) 

 

Slika 4.4: Organizacijska struktura satovja 

 

Vir: prirejeno po (Ivanko 2006) 

 

Slika 4.5: Trapezoidna organizacijska struktura 

 

Vir: (Ivanko 2006) 



 

 

 

Slika 4.4: Mrežna in virtualna organizacijska struktura 

 

Vir: prirejeno po (Ivanko 2006) 
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Priloga 5: Primer proizvodnega in izdelavnega načrta  

 

Tabela 5.1: Količina porabljenega materiala, dela in kapitala na enoto proizvoda, primer 

ribjega krožnika 

 M1 M2 M3 M4 L K 

Vrsta materiala Riba Krompir Omaka Začimbe Priprava Peka 

Poraba materiala 1 kos 2 kosa 2 žlici 1 ščep 5 min 7 min 

Cena na enoto 1,10 0,15 0,20 0,05 0,08 0,01 

Skupaj 1,10 0,30 0,40 0,05 0,40 0,07 

Skupaj stroški na enoto: 2,32 € 

Vir: prirejeno po (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 75) 

 

Legenda: 

M = materialni stroški 

L = stroški dela 

K = stroški kapitala  

 

Tabela 5.2: Primer mesečne nabave materiala, dela in kapitala, primer restavracije 

 

Količina M1 M2 M3 M4 M5 M6 L K 

  

Kruh Solata Sir Riba Krompir Začimbe Priprava Peka 

P1 1 0,55 0,10 0,20 0,90 - - 0,50 0,10 

P2 1 - - - 1,1 0,30 0,05 0,40 0,07 

Nabava 

P1 1900 1045 190 380 1710 - - 950 190 

P2 600 - - - 660 180 30 240 42 

Skupaj 1045 190 380 2370 180 30 1190 232 

Skupaj nabava materiala, dela in kapitala: 5617 € 

Vir: prirejeno po (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 76) 

 

Legenda: 

M = materialni stroški 

L = stroški dela 

K = stroški kapitala  



 

 

 

P = proizvod ali storitev 

 

Slika 5.1: Primer izdelavnega načrta za restavracijo  

 

Vir: prirejeno po (Drnovšek, Stritar, and Vahčič 2005, 77) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 6: Sestavine finančnih in poslovnih kazalnikov 

 

Tabela 6.1: Poslovni kazalniki 

Poslovni kazalnik 

Prihodki 

Odhodki 

Dobiček 

Dobiček po obdavčitvi 

Vir: (L. Vidic et al. 2008, 90) 

 

Tabela 6.2: Finančni kazalniki 

Finančni kazalnik Formula za izračun 

Delež kapitala v financiranju Podjetnikov kapital / Celotne obveznosti do 

virov sredstev  

Čista donosnost kapitala Čisti dobiček / Podjetnikov kapital  

Likvidnost Kratkoročna sredstva / Kratkoročne obveznosti 

Ekonomičnost Celotni prihodki / Celotni odhodki  

Dobičkonosnost prihodkov Čisti dobiček / Celotni prihodki  

Vir: prirejeno po (L. Vidic et al. 2008, 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 7: Sestavine izkaza poslovnega izida  

 

Tabela 7.1: Izkaz poslovnega izida 

1. Čisti prihodki od prodaje 

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 

b) Stroški storitev 

6. Stroški dela 

a) Stroški plač 

b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj) 

c) Drugi stroški dela 

7. Odpisi vrednosti 

a) Amortizacija 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 

osnovnih sredstvih 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 

8. Drugi poslovni odhodki 

9. Finančni prihodki iz deležev 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 

15. Drugi prihodki 

16. Drugi odhodki  

17. Poslovni izid obračunskega obdobja (1 ± 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11 - 12 - 

13 -14 + 15 - 16) 

a) Podjetnikov dohodek 

b) Negativni poslovni izid 

Vir: (Slovenski Računovodski Standardi 2005) 



 

 

 

Priloga 8: Sestavine bilance stanja 

 

Tabela 8.1: Bilanca stanja 

SREDSTVA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

A. Dolgoročna sredstva A. Podjetnikov kapital 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne 

časovne razmejitve 

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne 

časovne razmejitve 

II. Opredmetena osnovna sredstva 1. Rezervacije 

III. Naložbene nepremičnine 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

IV. Dolgoročne finančne naložbe C. Dolgoročne obveznosti 

V. Dolgoročne poslovne terjatve I. Dolgoročne finančne obveznosti 

VI. Odložene terjatve za davek II. Dolgoročne poslovne obveznosti 

B. Kratkoročna sredstva Č. Kratkoročne obveznosti 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo I. Obveznosti, vključene v skupine za 

odtujitev 

II.  Zaloge II. Kratkoročne finančne obveznosti 

III. Kratkoročne finančne naložbe III. Kratkoročne poslovne obveznosti 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve D. Kratkoročne pasivne časovne 

razmejitve 

V. Denarna sredstva  

C. Kratkoročne aktivne časovne 

razmejitve 

 

Č. Terjatve do podjetnika  

Vir: (Slovenski Računovodski Standardi 2005) 

 



 

 

 

Priloga 9: Anketni vprašalnik  

 

Sem študentka Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, kjer v okviru diplomske 

naloge razvijam poslovno idejo. Preden grem v realizacijo, bi želela preveriti nakupne navade 

potrošnikov. V kolikor bi želeli biti so-kreator te poslovne ideje, vas naprošam, da izpolnite 

krajši anketni vprašalnik.  

Anja Gregorčič 

 

* Odgovori bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene, prav tako je zagotovljena 

anonimnost udeležencev. 

 

 

1. V katero starostno skupino spadate? 

o do 18 let 

o 18 – 25 let  

o 26 – 35 let  

o 36 – 50 let  

o 50 let ali več  

 

2. Spol: 

o Moški  

o Ženski  

 

3. V kateri državi prebivate? 

o Slovenija 

o Ostale Evropske države 

o Ostale države 

 

4. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  

o Osnovnošolska izobrazba ali nižje  

o Srednješolska ali poklicna izobrazba  

o Univerzitetna, visokošolska ali višješolska izobrazba  

o Magistrska ali doktorska izobrazba  

 



 

 

 

5. Kako pogosto nakupujete oblačila na spletu? 

o Tedensko  

o Mesečno  

o Vsake 3-4 mesece  

o Vsake pol leta  

o Letno ali manj 

o Na spletu ne nakupujem  

 

6. Kaj so glavni razlogi, da nakupujete oblačila na spletu? (možnih je več odgovorov)  

o Možnost nakupa od doma 

o Anonimnost  

o Boljši pregled nad ponudbo, kot v fizičnih trgovinah 

o Večja selekcija oblačil, kot v fizičnih trgovinah 

o Boljši dostop do raznih akcij, znižanj 

o Drugo: __________ 

 

7. Kaj je glavni razlog, da ne opravite večjega števila nakupov na spletu?  

o Oblačil ne morem pomeriti  

o Dodatni stroški (poštnina, carina, ipd.)  

o Spletnim trgovinam ne zaupam, da bo končni produkt enak oglaševanemu 

o Strah pred zlorabo kreditnih kartic 

o Počasna dostava  

o Drugo: __________ 

 

8. Ali bi na spletu kupovali več, če bi vedeli, kako vam izbrani kos oblačila pristaja? 

o Da 

o Ne 

 

9. V povprečju, koliko časa porabite za vsako izbiro in nakup oblačil na spletu? 

o 10 minut ali manj  

o 1 uro ali manj 

o Več kot 1 uro 

 

10. Na koliko spletnih straneh nakupujete? 



 

 

 

o Uporabljam le eno spletno trgovino in tega nisem pripravljen spremeniti 

o Uporabljam le eno spletno trgovino, vendar bi to spremenil, če bi nova trgovina 

zagotavljala boljše pogoje 

o Nakupujem na širokem naboru spletnih trgovin 

 

11. Na merilski lestvici od 1 do 5 označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi 

trditvami, kjer 1 pomeni se sploh ne strinjam, 5 pa se popolnoma strinjam. 

 1 2 3 4 5 

Pri nakupu oblačil na spletu je pomembno, da poznam vizualno velikost 

oblačil. 

     

Pomembno mi je, da spletna trgovina ponuja pomoč v realnem času.      

Na isti spletni trgovini bom večkrat kupil, če sem imel dobro izkušnjo.      

Spletno trgovino bom priporočil prijatelju, če sem imel dobro izkušnjo.      

 

12. Koliko bi bili pripravljeni porabiti za nakupovanje vsakdanjih oblačil na spletu v 

enkratnem nakupu, če bi bili izpolnjeni vsi pogoji? 

o do 30 € 

o 31 – 50 € 

o 51 – 100 € 

o 100 € + 

 

13. Koliko bi bili letno pripravljeni porabiti za nakupovanje vsakdanjih oblačil na spletu, če 

bi bili izpolnjeni vsi pogoji? 

o 100 € ali manj 

o 100 – 500 € 

o 500 – 1000 € 

o 1000 € ali več 

 

14. Katere plačilne metode pri nakupovanju na spletu navadno uporabljate? (možnih je več 

odgovorov) 

o Kreditna oz. debetna kartica 

o PayPal 

o Bančno nakazilo 

o Plačilo ob prevzetju 



 

 

 

o Drugo: __________ 

 

15. Katere kreditne oz. debetne kartice navadno uporabljate? (možnih je več odgovorov) 

o Visa 

o Mastercard 

o Diners Club 

o American Express  

o Drugo: __________ 

 

16. Katera družbena omrežja uporabljate? (možnih je več odgovorov) 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o YouTube 

o Drugo: __________ 

o Družbenih omrežij ne uporabljam  

 

17. Ali na družbenih omrežjih delite svoje izkušnje s spletnimi trgovinami? 

o Da 

o Ne 

 

 



 

 

 

Priloga 10: Rezultati anketnega vprašalnika  

 

N=74 

1. V katero starostno skupino spadate? 

do 18 let 1 

18 – 25 let  33 

26 – 35 let  16 

36 – 50 let  15 

50 let ali več  9 

 

2. Spol: 

Moški  36 

Ženski  38 

 

3. V kateri državi prebivate? 

Slovenija 27 

Ostale Evropske države 34 

Ostale države 13 

 

4. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  

Osnovnošolska izobrazba ali nižje  9 

Srednješolska ali poklicna izobrazba  31 

Univerzitetna, visokošolska ali višješolska izobrazba  31 

Magistrska ali doktorska izobrazba  3 

 

5. Kako pogosto nakupujete oblačila na spletu? 

Tedensko  0 

Mesečno  4 

Vsake 3-4 mesece  13 

Vsake pol leta  13 

Letno ali manj 24 

Na spletu ne nakupujem  20 

 



 

 

 

6. Kaj so glavni razlogi, da nakupujete oblačila na spletu? (možnih je več odgovorov)  

Možnost nakupa od doma 28 

Anonimnost  4 

Boljši pregled nad ponudbo, kot v fizičnih trgovinah 14 

Večja selekcija oblačil, kot v fizičnih trgovinah 21 

Boljši dostop do raznih akcij, znižanj 18 

Drugo:  6 

Because i\'m lazy 

Laziness 

Sale 

Cheaper 

Because the only place i buy clothes from that is not just some Walmart\'ish store is 

one called \"lovers are lunatics\" which does not have a physical store 

Band merch 

 

7. Kaj je glavni razlog, da ne opravite večjega števila nakupov na spletu?  

Oblačil ne morem pomeriti  46 

Dodatni stroški (poštnina, carina, ipd.)  2 

Spletnim trgovinam ne zaupam, da bo končni produkt  

enak oglaševanemu 

11 

Strah pred zlorabo kreditnih kartic 2 

Počasna dostava  2 

Drugo:  11 

ne rabim 

kupi vse mama 

Not enough money 

Don\'t need much clothes 

I dont like to buy clothes 

Iz vseh naštetih razlogov. 

I dont need more clothes 

all of the above as well as my card cannot be used to make online purchases the way 

it is set up, also it would make speding far too quick and easy if I were to set it up 

that way. 



 

 

 

Dont need New clothes that much 😆 

No interest 

Don’t need that much clothes 

 

8. Ali bi na spletu kupovali več, če bi vedeli, kako vam izbrani kos oblačila pristaja? 

Da 46 

Ne 0 

 

9. V povprečju, koliko časa porabite za vsako izbiro in nakup oblačil na spletu? 

10 minut ali manj  11 

1 uro ali manj 33 

Več kot 1 uro 10 

 

10. Na koliko spletnih straneh nakupujete? 

Uporabljam le eno spletno trgovino in tega nisem pripravljen 

spremeniti 

8 

Uporabljam le eno spletno trgovino, vendar bi to spremenil, če bi nova 

trgovina zagotavljala boljše pogoje 

4 

Nakupujem na širokem naboru spletnih trgovin 42 

 

11. Na merilski lestvici od 1 do 5 označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi 

trditvami, kjer 1 pomeni se sploh ne strinjam, 5 pa se popolnoma strinjam. 

 1 2 3 4 5 

Pri nakupu oblačil na spletu je pomembno, da poznam  

vizualno velikost oblačil. 

2 1 10 16 25 

Pomembno mi je, da spletna trgovina ponuja pomoč v realnem času. 1 6 21 10 16 

Na isti spletni trgovini bom večkrat kupil, če sem imel dobro izkušnjo. 1 1 8 11 33 

Spletno trgovino bom priporočil prijatelju, če sem imel  

dobro izkušnjo. 

5 4 8 12 25 

 

12. Koliko bi bili pripravljeni porabiti za nakupovanje vsakdanjih oblačil na spletu v 

enkratnem nakupu, če bi bili izpolnjeni vsi pogoji? 

do 30 € 21 



 

 

 

31 – 50 € 24 

51 – 100 € 15 

100 € + 14 

 

13. Koliko bi bili letno pripravljeni porabiti za nakupovanje vsakdanjih oblačil na spletu, če 

bi bili izpolnjeni vsi pogoji? 

100 € ali manj 14 

100 – 500 € 32 

500 – 1000 € 20 

1000 € ali več 8 

 

14. Katere plačilne metode pri nakupovanju na spletu navadno uporabljate? (možnih je več 

odgovorov) 

Kreditna oz. debetna kartica 41 

PayPal 19 

Bančno nakazilo 1 

Plačilo ob prevzetju 5 

Drugo: 1 

Mobile pay 

 

15. Katere kreditne oz. debetne kartice navadno uporabljate? (možnih je več odgovorov) 

Visa 33 

Mastercard 12 

Diners Club 0 

American Express  1 

Drugo: 0 

 

16. Katera družbena omrežja uporabljate? (možnih je več odgovorov) 

Facebook 64 

Twitter 15 

Instagram 35 

YouTube 37 

Drugo: 2 



 

 

 

LinkedIn 

Snapchat 

Družbenih omrežij ne uporabljam  3 

 

17. Ali na družbenih omrežjih delite svoje izkušnje s spletnimi trgovinami? 

Da 11 

Ne 60 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 11: Analiza odgovorov posameznikov, ki so na »Kaj je glavni razlog, da ne 

opravite večjega števila nakupov oblačil na spletu?« odgovorili z »Oblačil ne morem 

pomeriti« (n=46).  

 

Tabela 11.1 V katero starostno skupino spadate? 

 Frekvenca Odstotek  

 

do 18 let 0 0% 

18 - 25 let 20 43% 

26 - 35 let 9 20% 

36 - 50 let 12 26% 

50 let ali več 5 11% 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 

 

Tabela 11.2 Spol 

 Frekvenca Odstotek 

 

Moški 22 48% 

Ženski 24 52% 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 

 

Tabela 11.3 V kateri državi prebivate?  

 Frekvenca Odstotek 

 

Slovenija 15 33% 

Ostale Evropske 

države 

22 48% 

Ostale države 9 20% 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 
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Tabela 11.4 Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  

 Frekvenca Odstotek 

 

Osnovnošolska izobrazba 

ali nižje 

5 11% 

Srednješolska ali poklicna 

izobrazba 

16 35% 

Univerzitetna, visokošolska 

ali višješolska izobrazba 

22 48% 

Magistrska ali doktorska 

izobrazba 

3 7% 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 

 

Tabela 11.5 Kako pogosto nakupujete oblačila na spletu? 

 Frekvenca Odstotek 

 

Tedensko 0 0% 

Mesečno 3 7% 

Vsake 3-4 mesece 8 17% 

Vsake pol leta 7 15% 

Letno ali manj 17 37% 

Na spletu ne 

nakupujem 

11 24% 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 

 

Tabela 11.6 Kaj so glavni razlogi, da nakupujete oblačila na spletu? (možnih je več 

odgovorov) 

 Frekvenca Odstotek 

Možnost nakupa od doma 19 41% 

Anonimnost 2 4% 

Boljši pregled nad ponudbo, kot v fizičnih trgovinah 10 22% 

Večja selekcija oblačil, kot v fizičnih trgovinah 13 28% 

Boljši dostop do raznih akcij, znižanj 7 15% 

Drugo 3 15% 

Ne nakupuje na spletu 11 7% 
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Vir: Gregorčič, anketa (2018) 

 

Tabela 11.7 Ali bi na spletu kupovali več, če bi vedeli, kako vam izbrani kos oblačila 

pristaja?  

 Frekvenca Odstotek 

Da 46 100% 

Ne 0 0% 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 

 

Tabela 11.8 V povprečju, koliko časa porabite za vsako izbiro in nakup oblačil na spletu?  

 Frekvenca Odstotek 

 

10 minut ali manj 5 11% 

1 uro ali manj 22 48% 

Več kot 1 uro 8 17% 

Ne kupuje na spletu 11  

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 

 

Tabela 11.9 Na koliko spletnih straneh nakupujete? 

 Frekvenca Odstotek 

Uporabljam le eno spletno trgovino in tega nisem 

pripravljen spremeniti 

4 9% 

Uporabljam le eno spletno trgovino, vendar bi to 

spremenil, če bi nova trgovina zagotavljala boljše pogoje 

2 4% 

Nakupujem na širokem naboru spletnih trgovin 29 63% 

Ne nakupuje na spletu 11 24% 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 
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Tabela 11.10 Na merilski lestvici od 1 do 5 označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi 

trditvami, kjer 1 pomeni se sploh ne strinjam, 5 pa se popolnoma strinjam. 

 1 2 3 4 5 Povprečje St. odklon 

Pri nakupu oblačil na spletu je 

pomembno, da poznam vizualno velikost 

oblačil. 

0 5 13 7 10 3,6 1,15 

Pomembno mi je, da spletna trgovina 

ponuja pomoč v realnem času. 

1 1 4 11 18 4,1 1,1 

Na isti spletni trgovini bom večkrat kupil, 

če sem imel dobro izkušnjo. 

4 3 6 9 13 4,1 1,23 

Spletno trgovino bom priporočil 

prijatelju, če sem imel dobro izkušnjo. 

1 0 5 10 19 4,5 0,97 

 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 

 

Tabela 11.11 Koliko bi bili pripravljeni porabiti za nakupovanje vsakdanjih oblačil na spletu v 

enkratnem nakupu, če bi bili izpolnjeni vsi pogoji? 

 Frekvenca Odstotek 

do 30 € 8 17% 

31 – 50 € 18 39% 

51 – 100 € 12 26% 

100 € + 8 17% 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 
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Spletno trgovino bom priporočil prijatelju, če sem

imel dobro izkušnjo.

Na isti spletni trgovini bom večkrat kupil, če sem

imel dobro izkušnjo.



 

 

 

Tabela 10.12 Koliko bi bili letno pripravljeni porabiti za nakupovanje vsakdanjih oblačil na 

spletu, če bi bili izpolnjeni vsi pogoji? 

 Frekvenca Odstotek 

100 € ali manj 7 15% 

100 – 500 € 22 48% 

500 – 1000 € 12 26% 

1000 € ali več 5 11% 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 

 

Tabela 11.13 Katere plačilne metode pri nakupovanju na spletu navadno uporabljate? (možnih 

je več odgovorov) 

 Frekvenca Odstotek 

 

Kreditna oz. debetna 

kartica 

27 59% 

PayPal 15 33% 

Bančno nakazilo 1 2% 

Plačilo ob prevzetju 2 4% 

Drugo 0 0% 

Ne kupuje na spletu 11 24% 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 

 

Tabela 11.14 Katere kreditne oz. debetne kartice navadno uporabljate? (možnih je več 

odgovorov) – delež posameznikov, ki kartice uporabljajo  

 Frekvenca Odstotek 

Visa 25 93% 

Mastercard 5 19% 

Diners Club 0 0% 

American Express 1 4% 

Drugo 0 0% 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 
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Tabela 10.15 Katera družbena omrežja uporabljate? (možnih je več odgovorov) 

 Frekvenca Odstotek 

Facebook 40 87% 

Twitter 10 22% 

Instagram 20 43% 

YouTube 19 41% 

Drugo 1 2% 

Družbenih omrežij ne uporabljam 2 4% 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 

 

Tabela 11.16 Ali na družbenih omrežjih delite svoje izkušnje s spletnimi trgovinami? 

 Frekvenca 

 

Da 6 

Ne 38 

Vir: Gregorčič, anketa (2018) 
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