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Naziv šole: ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA – Gimnazija 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

Čistilni servis ČISTA TRATA d.o.o. 

Člani tima: Jan FABIANI, Gašper BREZOVNIK, Jan KOSTADINOVIČ, Aljaž BERČIČ 
Mentorici: Mojca ŽELEZNIK BUDA, Patricija KASTELIC VOLF 
 
Podjetje Čista trata je podjetje, ki se ukvarja s predelavo odpadkov. Sedež 
podjetja bi bil  na Brkinčevi ulici 18, v Sežani. V poslovnem načrtu podjetja smo 
opisali vse glavne dejavnike, ki so potrebni za ustanovitev podjetja. Ustanovitelji 
podjetja smo štirje dijaki, ki bi bili zadolženi za določeno funkcijo pri vodenju 
podjetja.   
Na začetku bi vsak od nas v podjetje vložil določeno vsoto denarja in to bi nam 
predstavljalo tudi naš začetni kapital. S tem bi si nabavili prevozno sredstvo, kupili 
tudi najnujnejše delovne pripomočke (te bi poskušali dobiti rabljene, saj naš 
kapital ne bi bil dovolj velik, da bi kupovali nova delovna orodja). Začeli bi 
skromno, poskusili imeti čim ugodnejše cene storitev in si izplačevati tudi nizke 
plače. Ko bi si podjetje opomoglo in bi kapital začel naraščati, bi se razširili po 
drugih krajih in zaposlili tudi več delavcev. Kot delavce bi v začetku skušali 
zaposlovali tudi študente, saj menimo, da za delo z odpadki človek ne potrebuje 
posebnih znanj oziroma izobrazbe. 
Čistili bi na domu, kadarkoli oz. po dogovoru s strankami. Poskrbeli bi, da bi bili v 
čim boljših odnosih s strankami. Svoje storitve bi izboljševali glede na kritike 
strank, ki so zelo dobrodošle. Sami računamo na to, da bi nas klicali vsi, ki nimajo 
časa, da bi si sami pospravili in počistili določene površine. 
Prvo poslovalnico smo se odločili odpreti v Sežani zato, ker mislimo, da tam 
tovrstnih storitev ni in bi zato lahko poželi uspeh. Kot konkurenco bi lahko označili 
Komunalno podjetje Sežana a sami mislimo, da to za nas ne bi bil prevelik zalogaj. 
Verjamemo namreč v to, da se dober čistilni servis sam hvali in bi s kvalitetnimi 
Storitvami prehiteli konkurenco. 
 
USTANOVITEV PODJETJA 
Pri ustanovitvi podjetja, se mora podjetje najprej vpisati v sodni register, v 
katerem moramo natančno navesti osnovne podatke o podjetju. 
Ime podjetja:  Čista trata  d.o.o 
Sedež: Bevkova ul. 21, Sežana 6210 
Dejavnost: Čiščenje velikih površin in predelava odpadkov  
 
N 81.2 čiščenje 
N 81.21 Splošno čiščenje stavb 
C 24.3 Druga primarna predelava železa in jekla 
E 38.2 Ravnanje z odpadki. 
E 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki. 
G 46.77 Trgovina na debelo z odpadki in ostanki 
E 38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki. 

E 38 
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, pridobivanje 
sekundarnih surovin. 

E 38.1 Zbiranje in odvoz odpadkov 
E 38.11 Zbiranje nenevarnih odpadkov. 
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Oblika odgovornosti: d.o.o. (kapitalska družba) je družba z omejeno 
odgovornostjo, kar pomeni, da je vsak izmed vlagateljev udeležen z določenim 
vložkom, njeni družbeniki pa osebno ne jamčijo za dolgove in osebnosti družbe. 
Za družbo z omejeno odgovornostjo smo se odločili predvsem zato, ker menimo, da 
je ta družba primernejša za manjše podjetnike in podjetja in istočasno ne mislimo 
odgovarjati z vsem svojim premoženjem, temveč le z višino omejenega kapitala. 
Ustanovitev: leto 2012 
Naše podjetje bodo sestavljali štirje ustanovitelji: Jan Fabiani, Jan Kostadinovič, 
Aljaž Berčič in Gašper Brezovnik. Na začetku smo si omislili, da bi vsaki član za 
zagon podjetja prispeval 4.000 evrov, torej bo skupni začetni kapital znašal min. 
16.000 evrov. Ta denar naj bi potrošili za ureditev prostora, nakup opreme ipd. 
Naši deleži znašajo: 
 
   - Jan Fabiani: 
      v denarni obliki 3.000 evrov, nakazilo na TR, v stvarni obliki 1.000 evrov, 
   - Jan Kostadinovič: 
      v denarni obliki 3.000 evrov, nakazilo na TR, v stvarni obliki 1.000 evrov, 
   - Aljaž Berčič: 
      v denarni obliki 3.000 evrov, nakazilo na TR, v stvarni obliki 1.000 evrov, 
   - Gašper Brezovnik: 
      v denarni obliki 3.000 evrov, nakazilo na TR, v stvarni obliki 1.000 evrov. 
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Naziv šole: ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA  
Naslov 
poslovnega 
načrta 

S-LES d.o.o.  

Člani tima: Rok VATOVEC, Matej FABJANČIČ, Blaž UHELJ GRČA, Polona MOŽE 
Mentorici: Mojca ŽELEZNIK BUDA, Patricija KASTELIC VOLF 
 
Podjetje S-les d.o.o. je podjetje, ki se bo ukvarjalo  z obdelavo lesa, proizvodnjo 
lesnih briketov in sekancev ter prodajo peči za le-te. Svoje izdelke bi izboljševali 
glede na kritike kupcev, ki so zelo dobrodošle. Sami računamo na to, da bodo  naše 
stranke ljudje vseh starosti, ki si želijo naših uslug, ob tem pa jim bomo tudi 
brezplačno svetovali in informirali o novostih na področju ogrevanja na okolju 
prijazen način. Sedež podjetja bo v Obrtno-industrijski coni v Hrpeljah. Podjetje 
smo se odločili odpreti v Hrpeljah zaradi dobrih lokacijskih dejavnikov in sicer: 
- bližina italijanske meje,  
- bližina gozdov,  
- veliko praznih hal in posledično, 
- nižjih cen najemnin. 
 V poslovnem načrtu podjetja smo opisali vse glavne dejavnike, ki so potrebni za 
ustanovitev podjetja in odprtje prve poslovalnice. Ustanovitelji podjetja smo štirje 
dijaki, ki bi opravljali tudi funkcijo navadnega delavca v podjetju.     
Na začetku bi vsak od nas v podjetje vložil določeno vsoto denarja in to bi nam 
predstavljalo tudi naš začetni kapital. S tem bi si nabavili potrebno opremo (za 
poslovne prostore in proizvodnjo), prevozno sredstvo (traktor s priključki),  začeli 
odplačevati najemnino prostora. Začeli bi skromno, poskusili imeti čim nižje cene 
izdelkov in si izplačevati tudi nizke plače. Ko bi si podjetje opomoglo in bi kapital 
začel naraščati, bi odprli svojo prodajalno peči in  zaposlili tudi več delavcev. Kot 
delavce bi v začetku skušali zaposlovati predvsem mlajše delavce in študente s 
tehnično oz. gozdarsko srednješolsko izobrazbo,  saj menimo, da so za delo v lesni 
industriji in obratu za izdelavo peči potrebne delovne navade in dosti izkušenj. 
USTANOVITEV PODJETJA 
 
Pri ustanovitvi podjetja, se mora najprej podjetje vpisati v sodni register, v 
katerem moramo natančno navesti osnovne podatke o podjetju: 
Ime podjetja: S-les. 
Sedež: Obrtno industrijska cona Hrpelje, 6240 Kozina 
Dejavnost:  

A 02.200 Sečnja 
A 02.400 Storitve za gozdarstvo 

C 16.100 
Žaganje, skobljenje in 
impregniranje lesa 

C 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo 

C 16.290 
Proizvodnja drugih izdelkov iz 
lesa, plute 

 
Oblika odgovornosti: d.o.o. (kapitalska družba) je družba z omejeno odgovornostjo, 
kar pomeni, da je vsak izmed vlagateljev udeležen z določenim vložkom, njeni 
družbeniki pa osebno ne jamčijo za dolgove in obveznosti družbe. 
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Za družbo z omejeno odgovornostjo smo se odločili predvsem zato, ker smo štiri 
lastniki in želimo vsi sodelovati pri vodenju družbe. Vsak bi prispeval  sorazmerni 
delež tako da bi bili, vsi štirje enakovredni partnerji.  
Ustanovitev: leto 2012 
Naše podjetje bodo sestavljali štirje ustanovitelji: Rok VATOVEC, Matej FABJANČIČ, 
Blaž UHELJ GRČA in Polona MOŽE. Vsak ustanovitelj bi  za zagon podjetja prispeval  
10.000 evrov, torej bo skupni začetni kapital znašal 40.000 evrov. Ta denar naj bi 
potrošili za ureditev prostora, nakup potrebne opreme, najem prostorov, pridobitev 
dovoljenj. 
Naši deleži znašajo: 
Rok VATOVEC: 
      v denarni obliki 9.000 evrov, nakazilo na TR, v stvarni obliki 1.000 evrov. 
Matej FABJANČIČ: 
      v denarni obliki 9.000 evrov, nakazilo na TR, v stvarni obliki 1.000 evrov. 
    -  Blaž UHELJ GRČA: 
      v denarni obliki 9.000 evrov, nakazilo na TR, v stvarni obliki 1.000 evrov. 
   - Polona MOŽE: 
      v denarni obliki 9.000 evrov, nakazilo na TR, v stvarni obliki 1.000 evrov. 
 

 
Graf 1: Struktura deležev začetnega kapitala 
 
Opomba: 
Stvarni deleži vključujejo razen pisarniški pribor (računalnike, pisarniške 
potrebščine), pohištvo za opremljanje naših poslovnih prostorov. 
 
Postopek ustanovitve podjetja je prikazan v  spodnji shemi, ki prikazuje postopek 
ustanavljanja podjetja od zamisli do začetka. opremo pisarn… 
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Naziv šole: Srednja ekonomska šola Maribor 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

NANON d.o.o.  

Člani tima: Aljaž Klančnik, Nejc Klep 
Mentorica: Darinka Šarh Kramberger 
 
Živimo v 21. stoletju, v stoletju, kjer je tehnološki napredek hitrejši kot kadarkoli 
prej. Razvoj tehnologije se vedno bolj pospešuje, iz dneva v dan prihajajo novi 
izdelki, kateri so bili še pred par leti videni kot neuresničljive tehnologije. Za 
vzdrževanje tega hitrega tehnološkega razvoja so potrebni razni novi materiali. 
Nekoč so to pokrili z masivnostjo, danes pa z majhnostjo in 21. stoletje predstavlja 
rojstvo nove panoge, katera bo med najpomembnejšimi na svetu, pojav panoge 
nanomaterialov. Panoga nanomaterialov je precej mlada in je razširjena za enkrat 
samo v razvitem delu sveta. Trg nanomaterialov je od leta 2005 do leta 2011 zrasel 
za več kot 300 % in ta rast se še ni upočasnila. Največje gonilo rasti so predvsem 
nanocevke in fulereni.  
 
Podjetje Nanon d. o. o. je eno izmed prvih podjetij, ki se je osredotočilo na 
proizvodnjo nanomaterialov ter intenzivno raziskavo uporabe le teh pri nas. Ker je 
panoga še relativno mlada je na slovenskem tržišču še veliko manj razvita v 
primerjavi z ZDA in Japonsko, kjer je okoli 80% podjetij svetovne konkurence v 
nanotehnologiji. Do leta 2020 pričakujemo, da bo trg z izdelki, ki vsebujejo 
nanomateriale zrasel na neverjetnih 35.000 milijard dolarjev. Letna rast trgov pa 
bo v naslednjih 10 letih v povprečju znašala več kot 35 % letno. 
 
Naši materiali se bodo uporabljali v večini izdelkov kot polizdelek za proizvodnjo 
drugih izdelkov. Ta uporaba pa bo v farmaciji, medicini, avtomobilski industriji, v 
gradbenih materialih, v energetiki in shranjevanju energije, v novodobnih 
katalizatorjih, v elektroniki, v oblačilih, v optični industriji, v novodobnih 
premazih, predvsem za fasade in avtomobile, v proizvodnji UV blokerjev, v živilski 
industriji, v kozmetiki in mnogih drugih sektorjih, kjer bo uporaba nanomaterialov 
povsem spremenila veliko lastnosti izdelkov, seveda na boljše. Koristi za 
potencialne kupce bodo predvsem v manjši uporabi energije in materialov - 
surovin, v gradnji, predvsem v možnosti grajenja objektov, katerih z dosedanjimi 
tehnologijami ne gre. Dodatne koristi bodo bolj varne in manj zahtevne operacije, 
predvsem na področju možganov, v proizvodnji nizkokaloričnih jedi, v cenejši 
tehnologiji, predvsem v zahvali CNT sončnih celic, kozmetiki, v mazilih za skrivanje 
gub s pomočjo nanodelcev, kateri bodo ob uporabi svetlobe razpršili in s tem 
naredili gube očem nevidne. 
 
V sodobnem svetu smo priča nenehnim spremembam, ki se dogajajo vedno hitreje. 
V poslu se vedno odpirajo nove priložnosti, ki so lahko v nadaljnjem bistvenega 
pomena za človekovo življenje. Napredek znanosti ponuja novo okno zamisli, idej 
in izdelkov, kateri bodo spremenili svet, ki ga danes poznamo. Vprašanje ni, če se 
bo ta revolucija zgodila ali kdaj, ker se že dogaja. 
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Naziv šole: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

Kozmetični salon SONČEK  

Člani tima: Barbara Omahen, Teja Fabjan, Tanja Gačnik, Urška Ribnikar 
Mentorica: Polona Drenik Trop 
 

Kozmetični salon Sonček je ustanovilo pet prijateljic, ki so v poslu prepoznale 
poslovno priložnost in so uresničile svoje mladostniške ideje o lastnem 
kozmetičnem salonu. 
 
Njihova ponudba  obsega vse, od nege telesa in obraza, masaž, shujševalnih 
anticelulitnih programov, limfne drenaže, ličenja, manikire in umetnih nohtov do 
pedikure in depilacije. Med ponudbo zasledimo tudi ponudbo orientalskih terapij in 
masaž, kar povečuje njihovo konkurenčnost in kredibilnost v okolju, kjer 
nagovarjajo stranke in potencialne kupce njihovih storitev, to pa so predvsem   
mlade ženske in moški, stari od 15 do 30 let, ki so radi urejeni. 
Vizija podjetja je postati vodilni ponudnik storitev za dobro počutje in telesno 
energijo v širši okolici Dolskega. Njeno podjetje se želi uveljaviti in doseči čim 
večji razvoj salona še v večjih mestih po Sloveniji. Največja želja pa si je pridobiti 
zaupanje ter kupiti svoj lastni prostor. 
 
Poslanstvo in vizija sta pri salonu najbolj pomembna, saj se nanašata na prihodnost 
in dobiček poslovanja. Dolgoročno ima namen izgradnje kakšnega večjega welness 
centra v termah. S svojo  kakovostjo in natančnostjo želi omogočiti zadovoljstvo 
strank v tolikšni meri, da se bodo rade vračale nazaj. Sicer pa pravijo, da se je 
treba prepustiti domišljiji, čeprav so želje lahko  uresničene ali pa ostanejo skrite.  
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Naziv šole: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

Zobna Miška d.o.o.  

Člani tima: Sara Rupert, Katja Kukavica 
Mentorica: Polona Drenik Trop 
 
Podjetje Zobna miška d.o.o. se bo ukvarjalo s shranjevanjem dentalnih matičnih 
celic v svojem laboratoriju. Najpomembnejša storitev podjetja je shranjevanje in 
razvijanje ter razmnoževanje matičnih celic iz mlečnih zob. Matične celice so 
nezrele celice, ki so zmožne samoobnavljanja in diferenciacije v bolj zrele celice z 
natančno določenimi funkcijami. Njihova naloga je »zgraditi« organizem ter ga 
nato med življenjem ohranjati zdravega in delujočega.  
 
Prednost našega podjetja je predvsem storitev v katero so stranke lahko vključene 
tudi do-življenjsko. Naša storitev je inovativna, zato bomo posvečali veliko časa in 
denarja oglaševanju. 
 
Glavni kupci oz. glavne stranke storitev v mojem podjetju bi bili starši, ki bi bili 
svojemu otroku pripravljeni plačati življenjsko naložbo v zdravje. Mogoče celo 
sorodniki, ki bi svojemu nečaku, vnuku kupili neprecenljivo darilo, ki mu bo lahko 
nekega dne rešilo življenje. Predvsem bi se trudila osveščati ljudi po Sloveniji o tej 
novosti in jih prepričati, da je naša banka matičnih celic najboljša. Kasneje bi 
ponudila slovenskemu ponudniku tovrstnih storitev, da bi lahko namesto, da svoje 
vzorce pošilja v tujino, shranjeval celice pri nas. 
 
Zakaj bi potrošniki izbrali ravno nas? Zato, ker bomo edini ponudniki v Sloveniji, ki 
bomo imeli svoj laboratorij shranjevanja matičnih celic. Vsi drugi ponudniki 
ponujajo le storitev prevzetja celic, ki jih potem pošljejo v Anglijo ali Ameriko. 
Paket s celicami mora prestati dolgo pot in če pogledamo tako ali drugače se med 
transportom lahko zgodi marsikaj. Zato bomo stranke prepričevali, da se raje 
odločijo za shranjevanje celic v našem slovenskem podjetju. 
 
Slogan našega podjetja je : ZDRAVJE ZA PRIHODNOST! 
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Naziv šole: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

NUTRILEK d.o.o. 

Člani tima: Marko Koželj in Katja Horvat  
Mentorica: Polona Drenik Trop 
 

Naše podjetje bo zeliščna lekarna z svetovanjem. Ustanovili ga bomo zato, ker 
želimo ljudem ponuditi visoko kakovostne in naravne izdelke. Želimo jim tudi 
ponuditi veliko znanja na področju svetovanja in zdravja, saj bomo v podjetju 
organizirali tudi predavanja o boleznih, težavah in različnih živilih. Strankam bomo, 
kot dodatno storitev nudili  skupaj z zunanjimi partnerji tudi različne delavnice za 
relaksacijo in izboljšanje življenja. Podjetje NutriLek d.o.o. bomo ustanovili in z 
njim pričeli poslovati v Januarju leta 2013, registrirano pa bo kot družba z omejeno 
odgovornostjo. Osnovni kapital bo obsegal približno 300.000 evrov. Podjetje bo 
imelo sedež v Ljubljani, na Wolfovi ulici 12. Lokacija se nam je zdela zelo 
primerna, saj je lahko dostopna z večino prevoznimi sredstvi, čeprav se nahaja v 
peš coni. V neposredni bližini je za tiste, ki bodo za obisk naše lekarne izbrali 
osebno vozilo podzemna parkirna hiša. Za tiste, ki želijo priti do nas z javnim 
prevozom, je le nekaj metrov stran avtobusna postaja ljubljanskega potniškega 
prometa, kjer ustavlja večina glavnih avtobusov. Poskrbeli pa bomo tudi za tiste, ki 
za obisk naše lekarne ne najdejo časa, saj bodo stranke lahko vse izdelke tudi 
naročile preko spletne strani, te pa jim bomo dostavili na dom preko hitre pošte. 
Naša lekarna pa je dostopna tudi za gibalno ovirane obiskovalce. 
 
Poslovni prostor bomo na začetku poslovanja najeli, kasneje pa imamo v načrtu 
nakup. Poslovni prostor bo obsegala prodajalna, prostor za strokovne izobraževalne 
dogodke, prostor za individualna svetovanja, manjše skladišče, sanitarije in 
pisarno. Celotni poslovni prostor bo obsegal približno 220 m2. Prodajalna bo 
obsegala prodajni pult z vso potrebno opremo in police na katerih bodo izdelki 
razporejeni po namembnosti. Iz prodajalne pa bo dostop do vseh drugih prostorov.  
 V našem podjetju bomo prodajali izdelke za nego telesa, različna prehranska 
dopolnila, zeliščne čajne mešanice, medicinske pripomočke, zdravila brez recepta 
in druge naravne izdelke kot sokovi, sladila, olja, eterična olja… Vsi proizvodi bodo 
od preverjenih proizvajalcev. Našim strankam se bomo trudili nuditi tudi čim več 
naravnih in visoko kakovostnih proizvodov. Naš cilj bo zagotavljanje strokovne 
pomoči strankam pri reševanju njihovih težav posledično pa tudi njihovo popolno 
zadovoljstvo.  Ciljni kupci bodo ljudje z različnimi boleznimi, ki potrebujejo 
svetovanje, ljudje, ki preventivno skrbijo za svoje zdravje in nego telesa ali želijo 
biti bolj ozaveščeni o različnih boleznih, težavah in njihovem preprečevanju in 
različnih živilih ter ljudje, ki si želijo sprostitve in boljšega načina življenja.  
 
 Pred drugimi ponudniki podobnih storitev, bomo našim strankam zagotovili 
ponudbo osebne celostne obravnave. Kupci pa bodo deležni tudi rednih skupinskih 
delavnic in predavanj o zdravljenju različnih bolezni, varovanju zdravja, načinu 
prehranjevanja in različnih živilih. Naša prednost je tudi v lokaciji, saj smo na bolj 
obljudenem delu mesta. Kot prednost upoštevamo tudi visoko kakovost naših 
izdelkov in storitev za ceno, ki bo dostopna veliko ljudem. Podjetje bo imelo 5 
zaposlenih. Od tega bosta zaposlena dva magistra farmacije, eden od njiju pa bo 
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tudi direktor, ki bo vodil podjetje. Zaposlili bomo še dva farmacevtska tehnika in 
enega nutricionista. Delo bo potekalo dvoizmensko. V eni izmeni bosta hkrati delala 
farmacevtski tehnik in magister farmacije. Delovni čas nutricionista  pa se bo poleg 
rednega delovnega časa prilagajalo tudi dogovorom s strankami. Ime NutriLek smo 
si izbrali, ker bo naše podjetje lekarna z nutricionističnim svetovanjem.  
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Naziv šole: Šolski center za ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

T&S d.o.o.  

Člani tima: Tina Slavec, Suzana Jagodić 
Mentorica: Ksenija Sever 
 
Podjetje se bo imenovalo T & S, d. o. o., in bo ustanovljeno marca 2012, ravno v 
času maturantskih plesov, ko je po tovrstni dejavnosti največ povpraševanja. Ime 
podjetja izhaja iz imen obeh lastnic, Tine in Suzane. 
 
Poslovna zamisel vsebuje ponudbo kozmetičnih storitev, bolj podrobno nego rok in 
geliranje nohtov, ki v tem delu Ljubljane še ni močno razširjeno. 
Glede na rezultate ankete (ki sva jo opravljali v okolici najinega salona) lahko 
vidimo, da bi kar polovica anketirank hodila na ureditev nohtov v bližino svojega 
doma, kar je za naju seveda spodbuden rezultat. 
 
Ker pa dejavnost na trgu ni nova, se bova morali v vseh možnih pogledih truditi, da 
bova vedno korak pred drugimi kozmetičnimi saloni. Na trgu se bova morali dobro 
utrditi, strankam nuditi več kot drugi saloni (npr. sodobnejša oprema in 
tehnologija, profesionalnost, prijaznost, fleksibilnost …) in jim tudi nuditi privlačne 
ugodnosti. 
Meniva, da se bodo stranke po uspešno in profesionalno opravljenem delu z 
veseljem vrnile prav k nama.  
 
Podjetje bo imelo sedež v Ljubljani, na Tesovnikovi 76a, kjer v stanovanjski hiši 
biva ena od lastnic in bo del hiše preuredila v kozmetični salon. 
 
Kljub temu da na trg ne stopava prvi, meniva, da bova imeli nekaj konkurenčne 
prednosti pred morebitnimi konkurenti, kajti najino podjetje bo ustanovljeno na 
lokaciji, kjer v bližini ni tovrstnih dejavnosti. 
 
Podjetje bo v začetni fazi imelo dve zaposleni, ki si bosta lastništvo delili in nosili 
enako odgovornost. V podjetje bova različno investirali; ena v denarju (kredit), 
druga v prenovi nepremičnine. Tina Slavec, rojena 19. 2. 1986, s končano Srednjo 
ekonomsko šolo in opravljenim poklicnim tečajem kozmetičnega tehnika, bo 
opravljala večino potrebnih pisarniških del v podjetju in hkrati opravljala storitve 
na področju nege rok in geliranja nohtov. Suzana Jagodić, rojena 24. 9. 1986, pa bo 
s končano Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo opravljala vsa dela, 
povezana s kozmetiko. 
 
Zagon poslovanja bova izvedli s pomočjo ustanovitvenega kapitala v višini 7.500,00 
EUR. Za nabavo opreme, pisarniškega materiala in materiala za delo ter za reklamo 
potrebujeva približno 5.000,00  EUR. 
 
Ključ uspeha načrtovanega podjetja sva mi dve kot članici podjetniškega tima, ki 
morava dobro sodelovati in si pomagati, ter edinstveno in kakovostno ponujena 
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storitev, katero tudi profesionalno opraviva. Z vsako poslovno odločitvijo morava 
soglašati obe. Najin moto je: »Moč je v timskem delu!« 
 
Cilj podjetja je do konca leta 2012 opozoriti nase in ustvariti toliko prihodka, da bi 
lahko govorili o pozitivni ničli. V naslednjih letih želiva poslovanje le še povečati in 
po treh letih uspešnega poslovanja začeti poslovati še na eni lokaciji. Po petih letih 
pa načrtujeva povečanje obsega ponudbe in ponuditi nove smeri kozmetičnih 
storitev (npr. izobraževanje, medicinska pedikura …). 
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Naziv šole: Srednja upravno administrativna šola  
Naslov 
poslovnega 
načrta 

Mobilko d.o.o.  

Člani tima: Amina Keranović, Adelita Alispahić, Eva Račič 
Mentor: Iztok Žgalin 
 
Ideja 
Mobilnost mladih - Večina mladih v Osrednji Sloveniji se vozi v šolo in na razne 
aktivnosti  z javnim prometom. Največji problemi primestnega prometa so počasen 
prevoz, dolgo čakanje in relativno visoka cena . Javnega primestnega prometa se 
poslužuje večina dijakov,  ker večina še nima vozniškega izpita. Na širšem območju 
Ljubljane in Kranja živi približno 29.000 dijakov in glede na naše podatke 
ocenjujemo, da se jih 12.000 dnevno  vozi med posameznimi kraji. 
Naša zamisel je: 
Da jim ponudimo  nekaj kar jim prihrani dosti časa in daje neodvisnost v 
mobilnosti: 
 
Osebno vozilo zagotavlja hiter prevoz, a da bi vozili avto morate biti polnoletni in 
imeti narejen vozniški izpit. Naše podjetje pa ponuja avtomobile namenjene tudi 
mladoletnikom starim od 14 - 18 let,ki rabijo samo vozniški izpit kategorije H. 
Vozniški izpit kategorije H lahko opravljajo kandidati, ki dopolnijo 14 let in 
opravijo zdravniški pregled. Avtomobili premorejo zgolj 4KW in omogočajo 
relativno hiter in varen prevoz na želeno destinacijo. 
 
Da se z medsebojnim povezovanjem preko spleta racionalizirajo prevozi: 
 
Naše podjetje bo odprlo spletni portal, kjer bi posamezniki vpisovali svoje 
nameravane poti. Vpisovali bi se tako lastniki avtomobilov, kot tudi potencialni 
sopotniki. Uporabniki portala,  se tako lahko dogovorijo za skupne vožnje in 
posledično prihranijo čas, razdelijo stroške in manj obremenjujejo okolje. Spletni 
portal je dostopen 24 ur na dan.  
 
Podjetje ima torej namen ustvarjati prihodke iz dveh naslovov, to je iz prodaje oz. 
nudenja leasinga za mala vozila in zaračunati mesečno pristojbino posamezniku za 
udeležbo na portalu.  
 
Ciljna skupina naših strank je določena kot dijaki, ki se dnevno vozijo v srednjo 
šolo iz krajev, ki jih ne pokrivajo proge Mestnega potniškega prometa. Za nakup 
malega avtomobila so ciljna skupina predvsem tisti, ki še ne bodo v roku enega leta 
stari 18 let, medtem ko so potencialni obiskovalci portala vsi prej opredeljeni 
dijaki. Predstavitev in oglaševanje produktov, bi se lahko vršilo na oglasnih deskah 
srednjih šol, oziroma na ustreznih mestih v okolici šole z tiskanimi letaki. Tovrstno 
oglaševanje zahteva zgolj zanemarljivo nizka sredstva.  
 
Projekt podjetja Mobilko d.o.o.se bo  prvi dve leti odvijal  širši v okolici Ljubljane 
in Kranja, v kolikor pa se bi ideja pokazala za ekonomsko učinkovito, ga bomo 
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razširili na območje celotne Slovenije, ki ima 82.000 dijakov. Dijaška populacija je 
stabilna in bo v naslednjih letih imela rahel trend povečevanja.  
 
Cilj podjetja Mobilko d.o.o je v prvih dveh  letih  dati v promet  80 malih vozil, pri 
čemer se ocenjuje zaslužek po vozilu 400 EUR.  V naslednjih treh letih pa se širimo 
na celoten slovenski trg in bi lahko dosegli prodajo 60 vozil na leto. 
 
Ob koncu  prvega  leta poslovanja  imamo namen imeti  500 registriranih 
uporabnikov, ki bi plačevali 4 EUR mesečno za uporabo portala. Število 
uporabnikov, bi vsako leto povečali za 20%, tako, da bi jih imeli po petih letih 
preko 1200 .  Prihodki podjetja se tako povečajo od  20.000 EUR v prvem  do 
72.000 EUR v petem letu poslovanja. Točko preloma bi dosegli v drugem letu 
poslovanja.  
 
Z zakonom določen kapital 7500 EUR bi zadoščal za nakup opreme potrebne za 
delovanje podjetja, ki pa bi potrebovalo še približno 15.000 EUR obratnega kapitala 
za vzdrževanje zaloge malih avtomobilov. Podjetje bo poslovalo v najetih 
prostorih. Ciljna stopnja dobičkonosnosti vloženega kapitala je 20%, ki jo podjetje 
zagotavlja po 4. letu poslovanja. 
  
Podjetje redno zaposluje dve osebi, ki skrbita za prodajo in oglaševanje v podjetju. 
Računovodstvo vodi  zunanji servis.  
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Naziv šole: ŠC Ptuj – Biotehniška šola 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

Prodaja suhomesnatih izdelkov AS 

Člani tima: Dolores Amon, Nataša Medved 
Mentorici: Marjan Horvat, Ban Marija 
 
Podjetje bo delovalo kot dopolnilna dejavnost na kmetiji in bo opravljalo funkcije 
nabave materialov, izdelave izdelkov in prodaje, kontrolo kakovosti. Sama izdelava 
suhomesnatih izdelkov  bo potekala na kmetiji Medved. Sedež podjetja bo v 
Lovrencu na Dravskem polju 60, 10km oddaljeno iz Ptuja. Kjer sva v prostorih ene 
od naju našle primeren prostor za nastanek in širitev novega podjetja. Za to 
ustanovitev sva se odločili ker želiva odpreti  dejavnost v kateri se bova lahko 
družabnici zaposlili in tržile s predelanim svinjskim mesom. 
 
Ustanovni podjetniški tim sestavljava dve družbenice različnih znanj in delovnih 
izkušenj, ki se med seboj dopolnjujejo.  
 
- Dolores AMON  je po poklicu cvetličarka, zato bo skrbela za zgled prodajalne, 
zaključuje  tudi program kmetijsko podjetniškega tehnika, v podjetju pa bo zraven 
še skrbela za finančno področje, ima majhno bogato znanje iz strani prašičereje saj 
je opravila 200 urni tečaj, ki je obsegal teoretično kot praktično usposabljanje.  
 
 - Nataša MEDVED - je po poklicu frizerka in cvetličarka zato ima izkušnje s 
strankami. V podjetju bo skrbela za dobro oglaševanje, znanje ima tudi iz 
kmetijstva saj zaključuje program kmetijsko podjetniškega tehnika, ima majhno 
bogato znanje iz strani prašičereje saj je opravila 200 urni tečaj, ki je obsegal 
teoretično kot praktično usposabljanje.  
 
V začetku bo podjetje zaposlovalo družbenici,  ki bosta skrbele za področje 
razvoja, nabave in kontaktov z potrošniki. Zaposlili bova tudi izkušenega mesarja, 
ki bo prihajal 2x tedensko in bo na pogodbeni zaposlitvi. 
 
Redno se bova dogovarjale o  novih idejah ali morebitnih težavah. 
V prihodnosti bo podjetje razvilo tudi podružnico. 
1.2 PONUDBA  POTROŠNIKOM 
Strankam bova ponujale spodaj naštete izdelke : 
• suho meso bunke  
• salame  
• suhe klobase  
• meso iz tunke 
• Dimljeno zaseko  
• tlačenko  
• Hišne klobase  
• Svinjsko polovico  
• domači narezek  
• krvavice 
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DELOVNI ČAS : 
Najin delovnik bo potekal od ponedeljka do sobote,  nedeljo in praznike pa je 
prodajalna zaprta. 
pon-pet : 7.30-12.00 ; 14.00-18.00 
sob : 8.00-12.00 
ned in prazniki : zaprto! 
Tel.: 041-727-937  Fax.: 02/225-7831 
 
1.3     STRATEGIJA POSLOVANJA PODJETJA 
 
Vse večje število ljudi prisega na domačnost in domačo kvaliteto. Vse večje 
povpraševanje je po doma pridelanih izdelkih.  Z izdelavo suhomesnatih izdelkov 
bova zagotovile  želje in potrebe potrošnikom. Naši potencialni kupci so ljudje, ki 
prisegajo na doma vzrejene prašiče in izdelke,  torej ljudje iz bližnje in širše 
okolice.  
 
Strategija našega poslovanja sloni na kvaliteti in izpodbujanju miselnosti 
potrošnikov, da kupujejo slovenske izdelke. Razvijanje tržnih poti že pred 
začetkom poslovanja nam bo omogočilo takojšnje oglaševanje in promocije 
izdelkov našega podjetja. Naš cilj je osvojiti čim več potrošnikov. 
 
1.4 OPIS PROIZVODA IN NJEGOVE PREDNOSTI 
 
Naš proizvod bodo predvsem suhomesnati izdelki. 
Proizvodi : 

� suho meso bunke  
� salame  
� suhe klobase  
� meso iz tunke 
� Dimljena zaseka  
� tlačenka  
� Hišne klobase  
� Svinjska polovica  
� domači narezek  
� krvavice 

  
Vsi naši proizvodi bodo vakuumsko pakirani, kar nama bo omogočilo lažjo in 
higiensko prodajo. Vse večje število ljudi prisega na domačnost in domačo 
kvaliteto. Vse večje povpraševanje je po doma pridelanih izdelkih. Z izdelavo 
suhomesnatih izdelkov bova zagotovile  želje in potrebe potrošnikov. Na najine 
proizvode sva zelo ponosni, saj so svinje vzrejene doma, z doma proizvedeno 
hrano. Ker imajo možnost prostega gibanja se to pozna v kvaliteti, barvi in okusu 
proizvodov oz. izdelkov.   
 
DEKLARACIJA 
 
Vsak izdelek, ki ga kupimo mora imeti deklaracijo. Deklaracija je etiketa, nalepka, 
listek, ki je namenjena potrošniku in mu posreduje osnovne podatke o proizvodu, 
proizvajalcu, dobavitelju, kot o tistem, ki je za proizvod na trgu odgovoren.  
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Suhomesnati proizvodi »AS« imajo svojo deklaracijo na hrbtni strani na kateri so 
natiskane naslednje stvari : vrsta proizvoda,  sestavine, rok izdelave/ uporabe, 
količina, in pa kje ga hranimo.  
nalepi sliko deklaracije.  
 
1.5  POVZETEK FINANČNE PROJEKCIJE 
 
PRIHODKI 99.396  
 
ODHODKI  94.230  
CELOTNI DOBIČEK 5.166  
DOBIČEK PO OBDAVČITVI  (ČISTI DOBIČEK) 3.875  

 
1.6 USTANOVNI KAPITAL 
 
Glede na začetno porazdelitev funkcij bodo zagonski stroški relativno visoki. 
Zagonski kapital bomo večinoma prispevali družabnici ustanovnega podjetniškega 
tima. Ustanovni kapital dopolnilne dejavnosti je 30.000 evrov. 
 
Vsaka družabnica bo prispevala k osnovnemu kapitalu 9.000 evrov.  10.000 evrov 
bova najele občinskega kredita, 2.000 evrov pa bova izplačali v času pol leta z 
denarjem prodanih izdelkov. Ta denar bova porabile za določeno opremo in 
objekte,  ki jih morava še dograditi, nabavile bova tudi kombi z ustreznim 
hladilnikom in prodajnim pultom.  Na kmetiji imava tudi prostor s parkiriščem, ki 
ga z nekaj spremembami v kratkem času lahko prilagodiva  potrebam poslovanja in 
tako omogoča prihranek pri stroških. 
 
Prostor že v startu omogoča ureditev lastne maloprodajne enote,  kar je velika 
prednost. 
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Naziv šole: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

Turistična agencija KRANJČEK d.o.o. 

Člani tima: Biljana Petković, Tina Mavrić, Mia Dedivanović 
Mentorica: Polona Maček 
 
Kranj je prijetno zgodovinsko, kulturno in naravno mesto ob sotočju rek Kokre in 
Save. Je četrto največje mesto v Sloveniji in glavno mesto Gorenjske. Kranj je bil 
neprekinjeno naseljen vse od obdobja Ilirov v prvem tisočletju pr.n.št.  
 
Bogata arheološka najdišča v Kranju in okolici pričajo o pestri poselitvi različnih 
narodov skozi stoletja, kar si lahko tudi ogledate v Gorenjskem muzeju Železna nit. 
Vsak se rad odpravi na počitnice zato, da se odpočije, sprosti  in uživa skupaj z 
družino ali prijatelji. Vse to želi naša turistična agencija Kranjček ponuditi 
turistom, ki nas bodo obiskovali. Želimo jim predstaviti mesto Kranj v taki obliki, 
kot ga ne bodo mogli spoznati pri nobeni drugi turistični agenciji, saj se v naši 
ponudbi najde prav za vsakega nekaj, kar mu bo všeč. Turisti bodo lahko izbirali 
med tremi različnimi programi, kot so kulturni program, naravni program ter 
seveda zabavni program, ki bo predvsem zanimiv za mlajše obiskovalce, ki si želijo 
zabave in sklepanja novih prijateljstev. 
 
Večina dejavnosti, ki jih bomo ponujale bodo v okolici Kranja,  zato se bodo turisti 
lahko sami odločali kakšno prevozno sredstvo bodo izbrali za ogled našega mesta. 
Ker vemo, da bo potreben kar velik kapital smo se odločile, da k lastnim 
prihrankom prispevamo še nekaj iz naše dediščine.  
 
Izvedle smo tudi anketo, katera nam je bila najboljši pokazatelj kakšno zanimanje 
je za naš kraj, in kaj si ljudje najraje ogledajo v turističnih krajih, ki jih obiščejo. 
Zaradi današnje globalne gospodarske krize smo se odločile, da bomo ceno skrbno 
prilagodile turistom, da si bodo lahko naše mesto ogledali tudi tisti, ki nimajo 
visokih dohodkov.  
 
Cena  polnega penziona, ki bo vključeval zajtrk, kosilo, malico, večerjo ter vodstvo 
vodičev po okolici Kranja se bo gibala med 25 EUR in 40 EUR na dan, cena bo 
odvisna od vrste programa, ki si ga bo turist izbral. 
 
Menimo, da bo naše podjetje z uspešno vloženim trudom dobro poslovalo, ter da 
bomo čez čas za to tudi ustrezno nagrajene. Odločile smo se, da bomo poskrbele 
tudi za oglaševanje, kjer bomo svojo turistično agencijo predstavljale po televiziji, 
radiju ter časopisih. Poskrbele bomo, da se bo o turistični agenciji slišalo zelo 
daleč, kar ji bo prineslo dodatno kakovost in s tem privabljanje dodatnih turistov. 
Posebnost naše ponudbe Kranjček d.o.o. bo ponudnik izletov, športne rekreacije in 
izobraževanja ter prireditelj raznih športnih in kulturnih dogodkov po Kranju in 
njegovi okolici.  
 
Sprva bomo ponujali: 

� ogled Kranjskih rovov, 
� ogled starega dela Kranja in njegove zgodovinske vrednosti, 
� krožni izlet Kranj-letališče Jožeta Pučnika-Mlaka-Kranj, 
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� vodeno soteskanje in ogled kanjona Kokre, 
� vodeni športni pohodi na Šmarjetno goro, Jošt 
� Bunjeejumping na Kokri, 
� Prešernov dan. 

 
Kasneje pa bomo ponudbo razširili na: 

� izlete na Bled in v Bohinj, 
� plezanje v Bohinjski Beli in v Bohinju, 
� vzpone na Krvavec, Jakob in bližnje hribe ter gore, 
� razna potopisna predavanja, 
� organiziranje kolesarskih, plezalnih, tekaških tekem v Kranju. 

 
Naše storitve bomo ponudili šolam, mladim in vsem, ki bi si želeli duhovno in 
športno obogatiti življenje. 
 
Naše podjetje bo na trgu izstopalo prav po naši ponudbi, saj združujemo duh in 
telo, z našo ponudbo bomo kmalu postali prepoznavni med kupci. Od drugih 
podjetij pa bomo izstopali tudi z ugodno in kvalitetno ponudbo storitev. 
Slogan podjetja Kranjček d. o. o.: 
 
KRANJ – TO JE MOJE MESTO! 
 
Zanimivost programa: 
Posebnost in zanimivost našega programa je Bunjeejumping na Kokri in Prešernov 
dan, saj smo prva turistična agencija v Kranju, ki ponuja to posebnost. 
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Naziv šole: Ekonomska šola Novo mesto 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

ZEKOS d.o.o. 

Člani tima: Urška Čobanović, Denis Petan, Katarina Rudman, Patricija Vrhovšek 
Mentorica: Blažena Košmerl 
 
1.1  KRATEK OPIS PODJETJA 
Podjetje ZEKOS, d. o. o., bo pravno organizirano kot družba z omejeno 
odgovornostjo. Podjetje bo vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Novem 
mestu, predvidoma v mesecu septembru 2012. Podjetje bo s svojo dejavnostjo 
pričelo 1. 10. 2012. Podjetje bomo na osnovi sklenjene družbene pogodbe 
ustanovili družbeniki in sicer: Katarina Rudman, Urška Čobanović, Patricija 
Vrhovšek, Denis Petan, Rok Kalčič, Jernej Furdi in Jan Košmerl. 
 
V prvem letu bomo zaposleni sami, v naslednjih letih bomo po potrebi najemali 
študente in za določen čas delavce za pomoč na kmetiji. 
 
Predmet dejavnosti podjetja bo turizem s poudarkom na biološki pridelavi in 
predelavi živil in dejavnost turistične kmetije.  
 
Lokacija kmetije bo v idiličnem okolju, daleč stran od mestnega vrveža, primerna 
za oddih od stresnega življenja in odmik v naravo. V bližini bo možen ogled 
turističnih znamenitosti, na voljo bo kolesarjenje in številne sprehajalne poti. 
Bližina reke Krke bo navsezadnje glavnega pomena, saj se bodo pri nas ustavili 
mnogi turisti, si odpočili, poskusili domače jedi, lahko bodo prespali in za tem 
nadaljevali pot.  
 
1.2 PRILOŽNOST IN STRATEGIJA 
Z analizo trga in prebiranjem strokovne literature s področja turizma, turističnih 
kmetij, ekološke pridelave, smo ugotovili, da je kar nekaj tržnih priložnosti na tem 
področju.  Tržno nišo smo zaznali, ko smo proučevali napovedi za naslednjo 
industrijsko revolucijo, ki bo šla tudi v smeri biološke pridelave hrane. Ker se 
zavedamo, da je pomemben dejavnik izobraževanje in ozaveščanje s prikazom 
kmečkih opravil, smo našo ponudbo razširili tudi v tej smeri. V času recesije je vse 
več preobremenjenih menedžerjev kot tudi ostalih zaposlenih, zato bomo poskrbeli 
tudi za ta segment populacije s sprostitvenimi aranžmaji in dodatnim 
izobraževanjem coachinga. Ker pa bomo imeli že zaposlenega fizioterapevta, bomo 
le-to izkoristili in ponudili njegove storitve tudi ljudem po operacijah, saj jim bosta 
svež gorski zrak in uspešna terapija doprinesla k hitrejšemu okrevanju.  
 
Cilj našega podjetja je ponuditi širši populaciji kvalitetne izdelke in storitve. 
Naše podjetje se bo z dobro reklamo, ugodno cenovno ponudbo, predvsem pa z  
osebnimi obiski predstavilo potencialnim kupcem. 
 
Načrti za prihodnost so uspešno poslovanje, širitev dejavnosti na celotno območje 
Slovenije ter na tuji trg in zadovoljstvo strank. 
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1.3 CILJNI TRGI IN PROJEKCIJE 
Ciljna skupina bodo ljubitelji narave in domačnosti, domači in tuji gostje, 
podjetniki, osnovnošolci in srednješolci, skupine upokojencev ter ljudje potrebni 
rehabilitacije. Na začetku, ko podjetje še ne bo poznano, bomo delovali na 
lokalnem trgu s ponudbo turistične kmetije in smoothie bara. Po uveljavitvi 
podjetja, pa bomo vstopili na celotni slovenski trg in se širili tudi na tuje trge. 
 
1.4 KONKURENČNE PREDNOSTI 
Prednost podjetja: 
- optimalna organizacija dela (odgovarjajoča kadrovska struktura, optimiranje 
delovnega časa, zaokroževanje delovnega procesa z optimalno kadrovsko zasedbo) 
- nizke cene 
- diferenciacija glede na konkurente 
- celovitost ponudbe 
- hitro zadovoljevanje potreb kupcev 
- prilagodljivost pri zadovoljevanju kupcev in pozitivna podoba podjetja v 
očeh kupcev 
- tehnologija dela (optimalna oprema,  inovativnost, spremljanje novitet na 
področju naših dejavnosti) 
- kvaliteta (doseganje za kupca sprejemljive kvalitete, z notranjo kontrolo – 
izogib kasnejšim stroškom) 
- doseganje nadstandardne kvalitete z zaposlovanjem kvalitetne delovne sile 
ter izobraževanjem le-te 
- poznavanje trga ciljnih kupcev 
- zagotavljanje zdravega delovnega okolja (varstvo pri delu, dobri medsebojni 
odnosi, certifikat družini prijazno podjetje,….. ) 
- z vso odgovornostjo in rešenim pristopom k delu z upoštevanjem pravil 
stroke in izpolnjevanjem določil pogodb 
- hiter pretok informacij 
 
1.5 EKONOMIKA, DOBIČKONOSNOST IN MOŽNOST ŽETVE 
Izkaz poslovnega izida za naše podjetje kaže, da bo podjetje v prvih petih letih 
poslovanja poslovalo dobičkonosno. S poslovnimi kazalci prikazujemo zgolj 
rezultate poslovanja. 
 
Kazalnik delež kapitala v financiranju je v prvem letu 99,23 %, kar pomeni, da je 
toliko odstotkov podjetja financiranega s kapitalom. Naše podjetje se s kazalnikom 
donosnost kapitala lahko ponaša, saj bomo v drugem letu poslovanja svoj kapital 
povečali kar za 66,98 %. Vsi izračunani kazalniki nam kažejo na dobro zastavljeno 
poslovanje podjetja, od katerega si lahko obetamo pozitivno poslovanje in čim 
večji dobiček. 
 
Velik delež financiranja posla izhaja iz lastnega kapitala, delež tega se v prvih letih 
celo povečuje, saj se obveznosti do ostalih virov financiranja manjšajo s tem, ko 
podjetje ustvarja dobiček. Podjetje bo v celotnem obdobju poslovalo likvidno, 
izkazuje pa tudi vedno boljšo ekonomičnost in vedno večjo razliko med prihodki in 
odhodki. 
 
Izračun točke preloma nam pokaže, da bomo točko (0) dosegli že v prvem letu 
poslovanja in sicer pri 51.902 EUR prihodkov. 



22 

 

Management tim 
Podjetje ZEKOS bo organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, ki ga bo 
ustanovilo sedem članov podjetniškega tima. V podjetju bodo redno zaposleni vsi 
na naslednjih delih in nalogah: 
-Denis Petan: direktor podjetja ter učitelj harmonike in jahanja 
-Katarina Rudman: vodja kakovosti 
-Patricija Vrhovšek: stiki z javnostjo ter vodja nabave 
-Urška Čobanović: računovodkinja in organizatorka delavnic 
-Jan Košmerl: fizioterapevt, maser in vodja coachinga 
-Rok Kalčič: vodja pridelave in proizvodnje 
-Jernej Furdi: športni pedagog, vodja coachinga in vodja športnih dejavnosti na 
kmetiji 
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Naziv šole: Srednja ekonomsko poslovna šola Koper 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

P-JEN d.o.o. 

Člani tima: Petra Laslo, Jasmine Mirt, Ester Gajšek, Noemi Božič 
Mentor: Davor Jurkovič, prof. 
 
Po končani fakulteti ekonomije in strojništva, smo štiri mlada odločna dekleta 
želele, da svojo profesionalno življenjsko pot začnemo kot podjetnice. Razlogi za 
to, so subjektivne in objektivne narave. Subjektivni razlogi so naša izobrazba in 
ambicije, da naredimo nekaj več, kot bi to bilo možno v standardnih službah.... 
Objektivni razlogi so trenutek globalne gospodarske krize, v kateri se je znašla tudi 
naša družba; - zelo težko je dobiti ustrezno službo.  
 
Osebni avtomobil, ki ga razvijamo, bo zadovoljeval eko-socialne namene družbe 
21.stoletja. Ob hudi gospodarski krizi in nizki kupni moči prebivalstva, bo naš 
avtomobil, ki ga bomo proizvajali v sodobni delavnici – manufakturi z lokacijo v 
Kopru, z uradno firmo P.JEN, d.o.o., Industrijska cona 22 Koper, imel malo 
prodajno ceno na domačem trgu, v višini maksimalno 3.000,00 €.  
 
Tehnične karakteristike našega standardnega vozila lahko opišemo kot sledi:  
- ekološko prijazen motor z ultra nizko porabo 
- karoserija izdelana iz fibro plastike in drugih najbolj poceni materialov 
- uporaba recikliranega materiala in vgradnih delov opreme 
- redukcija vse možne dodatne opreme kot so: radio, klimatska naprava, ABS, itd. 
 
Avtomobil P.JEN bo bil izrazito odporen na zunanje poškodbe in udarce. Celotna 
notranjost vozila bo zavarovana z enotnim sistemom zračnih blazin in visoko 
stopnjo varovanja potnikov. Povečanje varnosti dosežemo z vgradnjo 
nadstandardno kakovostnih pnevmatik. 
 
Varnost in ekološko učinkovitost vozila dosežemo z izogibanjem kakršnemukoli 
luksuzu in dodatni udobnosti. Uporabljamo najbolj poceni barve v nekaj skromnih 
različicah. Ni usnja, ni dodatne estetike, ni sodobne visoko sofisticirane 
elektronike, je pa veliko skromnosti v potezah elegance in prefinjenosti v izbiri 
nekaj osnovnih barv, nastopa tudi izredna človeška pozornost do detajlov, ki lahko 
povzročijo poškodbe na telesu voznika ali potnikov. Skratka proizvod, po meri 
človeka 21.stoletja, ki uporablja predmete iz svojega okolja s spoštovanjem in 
hvaležnostjo. 
 
Sporočilo je na voljo širokemu krogu bodočih uporabnikov, ki ob nakupu tega 
avtomobila kupijo tudi nekaj, kar so že dolgo nezavedno iskali v 'tsunamiju' 
produktov, ki nam jih danes ponuja 'podivjani' hiperprodukcijski kapitalizem. 
Naš slogan je: SKROMNOST JE LEPA VRLINA. 
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Naziv šole: ŠC Ptuj – Biotehniška šola 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

SEKANČEK d.n.o. 

Člani tima: Dominik Vrtič, Marko Mlinarič 
Mentor: Marjan Horvat 
 
1 POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA 
 
Ker so naftni derivati vse dražja oblika ogrevanja, ljudje raje pristopajo k naravnim 
in cenejšim oblikam ogrevanja. Država podpira tako rabo naravnih virov, saj tako 
pripomorejo k čistejšemu okolju in ohranjanju narave za naslednje rodove.  
 
Sekanček d. n. o.  bo tako okolju prijazno podjetje, ki se bo ukvarjalo s pridelavo 
lesne biomase in prodajo le-te, obenem pa bo podjetje tudi čistilo gozdove, kjer se 
kopičijo odvečne količine lesa oziroma grmičevja, katerega lastniki zaradi takšnih 
ali drugačnih razlogov nočejo odstraniti in na ta način bi preprečevali zaraščanje 
naših gozdov. 
 
Za začetek bi se podjetje ukvarjalo izključno s pridelavo sekancev in prodajo le-
teh. Surovine, potrebne za sekance, bi pridobilo iz gozdov lastnikov, odpadnega 
lesa in grmičevja iz gozdov, odpadnega materiala iz žag, v planu pa je tudi nasad 
grmičevja na njivskih površinah, saj se je ta praksa izkazala za dobro v nekaterih 
državah po Evropi. Ker pa se v okoliških občinah Ptuja vedno več odločajo za 
gradnjo vrstnih ali okolju prijaznih hiš, bi podjetje čez kakšno leto, ko bi se nekako 
že ustalilo, poskusilo skleniti pogodbo s katerim od lastnikov teh objektov in tako bi 
lastno biomaso pričeli spreminjati v toplotno energijo. Tako bi v podjetju uvedli 
tako imenovano daljinsko ogrevanje, s katerim bi ogrevali vrstne hiše ali skupino 
stanovanjskih objektov, saj bi na ta način bolje izkoristili lastne sekance, obenem 
pa je to velika priložnost za razširitev podjetja. Država za te vrste ogrevanja 
ponuja tudi subvencije, zato bi bila tudi ena izmed možnosti, da pridobiva finančno 
pomoč s strani države in tako pospešiva razvoj najinega podjetja. 
 
Dejavnost podjetja bi financirala z lastnim kapitalom, delno pa tudi s kratkoročnim 
kreditom. Pri poslovanju bi se vključila v različne krožke, obrtniško zbornico, …, 
kjer bi nama že izkušeni podjetniki lahko svetovali, kako v najkrajšem času 
pridobiti veliko število kupcev; najin največji adut pa bi bile nove in inovativne 
ideje, kako pridobiti kupce in prodati izdelek. 
 
Ker se oba zavedava tveganja ustanovitve podjetja, v začetku ne pričakujeva 
velikih dobičkov in se zavedava, da bo pričeti zelo težko in bo potrebno vložiti 
veliko truda. Pričakujeva pa tudi, da bi s strani države dobila kakšno subvencijo za 
ekološko prijazno podjetje, saj se bova prijavila tudi na kakšen razpis; če se bo vse 
odvijalo po načrtih, lahko trdiva, da se bo v najinem podjetju v roku enega leta 
odprlo vsaj eno novo delovno mesto, ob dobrem delovanju podjetja pa je možno 
tudi več. 
 
 1. LETO 
PRIHODKI 111.500 
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ODHODKI 98.950 
DOBIČEK 12.550 
 
 
S poslovnim načrtom sva želela pokazati: 
da lahko tudi v današnjih kriznih časih uspeš s podjetjem, ki varuje naravo, obenem 
pa nudi nove zaposlitvene možnosti; 
na nastajajoč problem onesnaženega zraka v današnjem času; 
da se mladim podjetnikom, ki želijo trdo delati, splača odpreti novo podjetje. 
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Naziv šole: ŠC Ptuj – Ekonomska šola 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

GROBKO UREJA d.o.o. 

Člani tima: Sandra Majhen, Eva Pacher, Petra Grabovec 
Mentorica: Patricija Koler 
 
POVZETEK 
Podjetje Grobko ureja, d.o.o. bo  podjetje z mladim a vseeno izkušenim in 
kvalitetnim kolektivom, ki ga bomo sestavljale Petra Grabrovec, Sandra Majhen in 
Eva Pacher, vse tri z diplomo iz področja ekonomije. Vse tri bomo v podjetje 
vložile enak delež, funkcijo vodje pa bo prevzela Petra Grabrovec, univ.dipl.ekon. 
Podjetje Grobko ureja, d.o.o. se bo nahajalo na Rajšpovi 18 na Ptuju, v industrijski 
coni. Za to lokacijo smo se odločile zaradi ugodne cene najemnine za prostore in 
zaradi lokacije samih prostorov.  
 
Podjetje Grobko ureja, d.o.o. bo združevalo edinstveno ponudbo, ki se na našem 
lokalnem trgu na Ptuju z okolico še ne pojavlja. V podjetju se bomo ukvarjale z 
urejanjem grobov in travnatih površin, poleg tega pa bomo poslovale na Rajšpovi 
18, v naši cvetličarni. Cvetje, aranžmaje in sveče pa bomo prodajale tudi s 
pomočjo premične prodaje, s kombijem, tako nam bo omogočena prodaja kar 
neposredno pred pokopališči. Zraven urejanja in prodaje bomo nudile tudi 
pogrebne storitve, in sicer vso potrebno dokumentacijo za pogreb ter pogrebne 
slovesnosti.  
 
V prvih letih bomo poslovale le na našem regionalnem trgu, v roku 3 do 5 let pa 
bomo svojo ponudbo razširile tudi na druge lokalne trge: v Maribor, Hoče itd. 
V času pisanja poslovnega načrta za podjetje Grobko ureja, d.o.o. smo opravile 
tudi analizo trga, s katero smo pridobile veliko koristnih informacij, ki so nam 
pripomogle pri pisanju načrta. Z analizo smo ugotovile koliko grobov imajo naše 
potencialne stranke, koliko denarja so pripravljeni kupci odšteti za urejanje grobov 
in travnatih površin.  
 
Na lokalnem trgu nimamo veliko konkurentov, razen v dejavnosti cvetličarstva, saj 
je na našem območju sorazmerno veliko cvetličarn, toda to nam ne predstavlja 
prave grožnje, saj bo naše podjetje poleg same prodaje cvetja, sveč, aranžmajev… 
ponujalo še ureditev grobov in drugih zelenih površin. Čeprav se tudi na področju 
urejanja pokopališč in javnih površin pojavljata dve podjetji, vendar nimata v svoji 
dejavnosti take ponudbe, kot bo jo združevalo naše podjetje.  
 
Prav zaradi naše zanimive ponudbe pričakujemo dobiček že prvo leto poslovanja. 
Tudi v ostalih letih pričakujemo pozitivno poslovanje.  
 
V podjetju Grobko ureja, d.o.o. bomo prodajale, v cvetličarni in premičnem 
kombiju, že končane izdelke (cvetje, sveče), ki jih bomo dobavljale od izbranih 
ponudnikov.  
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V začetku poslovanja bomo v našem podjetju zaposlene le ustanoviteljice: Petra 
Grabrovec, univ.dipl.ekon., ki bo podjetje vodila, Sandra Majhen, univ.dipl.ekon., 
ki bo v podjetju računovodkinja in Eva Pacher, univ.dipl.ekon.,  v podjetju pa bo 
vodja prodaje. V podjetju, v prvih letih poslovanja ne bomo dodatno zaposlovale, 
razen ob posebnih priložnostih, kot so dnevi, kadar bo prodaja bistveno večja(ob 
dnevu vseh svetih) in v primeru, da ne bi zmogle same opravljati vsega dela v 
podjetju. 
 
Cene bomo oblikovale na podlagi konkurence, stroškov in osnovi povpraševanja. 
Nove stranke bomo privabljale z raznimi ugodnostmi, kot so: brezplačen prevoz ob 
ureditvi celotne površine ali groba, popusti na izdelke v cvetličarni pri plačilu z 
gotovino, popust na določeno število obiskov.  
 
Naš slogan se glasi: » Grobko ureja, d.o.o. poskrbi za vaše grobove in vrtove lepo.«. 
Naše podjetje se bo z dobrim poslovanjem trudilo za zadovoljstvo strank. 
Naše največje tveganje je, da smo mlade, neizkušene podjetnice, imamo bistveno 
manj izkušen z vodenjem podjetja, in ne vemo, kakšna vsa znanja bomo poleg teh, 
kar jih že imamo še potrebovala. Veliko tveganje je že to, da si bomo lastništvo 
delile tri različne osebe, kar pomeni tri različne osebnosti. Morale se bomo znati 
dogovarjati, pogovarjati, saj lahko pride do nesoglasij in takšno podjetje, z takšnim 
vodstvom, ne more uspešno poslovati.  
 
Verjamemo, da bo naša poslovna ideja zaživela in ostala na trgu, saj združuje 
posebno in edinstveno ponudbo, ki je še ni na našem lokalnem trgu.  
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Naziv šole: Ekonomska šola Novo mesto 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

NARAVNA KOZMETIKA SIVKA 

Člani tima: Tamara Princ, Tadeja Pust, Ksenija Smolič, Lucija Šalehar 
Mentorica: Karmen Virc 
 
Današnji tempo življenja je vse bolj stresen in ljudje nimamo dovolj časa, da bi se 
posvetili sami sebi, svojemu telesu. Ko pa najdemo čas, posežemo po izdelkih, 
proizvedenih v kemičnih tovarnah. Naše telo na le-te ni navajeno, zato so se 
pojavile številne alergije. Zeliščni pripravki pa imajo zaradi naravne mešanice 
številnih snovi pogosto večji učinek. Ker se dandanes vse več ljudi zaveda, kako 
pomembni so izdelki iz naravnih sestavin,  verjamemo, da bo naša ponudba na trgu 
dobila pozitiven odziv. 
 
Podjetje z imenom Naravna kozmetika Sivka bo predstavljalo vrnitev k naravi. 
Poudarjala bo lepoto na podlagi naravne kozmetike.  
 
Podjetje bomo ustanovile štiri družabnice. Naše izdelke bomo proizvajale same in 
jih vse prodajale v naši prodajalni na Novem trgu v Novem mestu. Kupcem bomo 
tudi svetovale pri nakupu izdelkov. Za nabavo surovin bo skrbela Tadeja Pust, za 
vodenje računov Lucija Šalehar, za oglaševanje Ksenija Smolič, za organizacijo 
predavanj o naravni lepoti pa bo skrbela Tamara Princ.  
 
Da bi izvedele, kakšen bo odziv na trgu, smo izvedle anketo, v kateri smo 
analizirale trg. Iz ankete smo ugotovile, da je smiselno izdelovati enak obseg 
ponudbe za moške in ženske ter da se moramo osredotočiti na izdelke za obraz 
(kreme proti gubam, aknam, obrazne maske), mila in lotione.  
 
Za še večje osveščanje ljudi o naravni kozmetiki bomo organizirale tudi razna 
predavanja. Organizirale jih bomo enkrat mesečno na v naprej dogovorjenih 
mestih. O različnih temah predavanj bodo predavali različni predavatelji, med 
njimi tudi ena izmed nas in gosti, ki jih bomo povabile k sodelovanju.  
 
IME: Naravna kozmetika Sivka 
Za ime smo se odločile na podlagi pomena sivke. Predstavlja prefinjenost, eleganco 
in lepoto, kar je cilj naše ponudbe. Že beseda sivka ima pomirjevalen učinek, ki 
odvrača negativno energijo. 
Za barvo imena smo izbrale svetlo vijolično barvo, ki predstavlja neomejenost, 
ambicioznost, finančni uspeh, moč in navdih. Vse te lastnosti predstavljajo želje po 
našem poslovanju. 
SLOGAN: Nega kože, ki nam jo nudi narava. 
Z njim želimo še dodatno poudariti našo dejavnost, ki temelji na naravni negi 
telesa. Slogan je oblikovan tako, da kupci že na prvi pogled opazijo poudarek na 
naravni proizvodnji. 
 
CILJNA SKUPINA KUPCEV: Ženske v vseh starostnih obdobjih. 
 
TRŽNO PODROČJE: Novo mesto z okolico. 
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Blizu naše prodajalne že obstajata dve trgovini z naravnimi izdelki. L'occitane in 
čajarna Stari most. Vendar L'occitane ne proizvaja 100% iz naravnih sestavin, saj 
izdelek vsebuje kemične dodatke, ki povečujejo rok trajanja, njihova cena pa je 
previsoka. Čajarna Stari most je posrednik tujih proizvajalcev, katerih izdelki prav 
tako niso 100% naravni. 
 
Naše podjetje bo pokrivalo lokalni trg, kar pomeni, da bomo oglaševale v časopisu 
Dolenjski list, na Radiu Center ter na lokalni televiziji Vaš kanal, za katerega smo 
posnele oglas. 
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Naziv šole: Ekonomska šola Novo mesto 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

TANDEE – kuharski tečaj tujih jezikov 

Člani tima: Anja Skube, Neja Špehar, Teja Zupančič 
Mentorica: Karmen Virc 
 
 
V naši okolici je veliko jezikovnih in kuharskih tečajev, vendar nikjer ne ponujajo 
obeh storitev hkrati. Zato smo prišle na do ideje, da bomo ustanovile podjetje, ki 
združuje obe dejavnosti. Udeleženci bodo tako imeli možnost, da se naučijo dve 
stvari hkrati. Naš slogan bo »Naužijte se naših dobrot in postanite poliglot. 
 
Za to dejavnost smo se odločile na podlagi naših hobijev. Ugotovile smo, da veliko 
ljudi ne obvladuje kuhanja, niti tujih jezikov. V kuhinji je še posebej nespretna 
mladina, starejši pa se  tujih jezikov niso učili. Zato je ta tečaj primeren za ljudi 
vseh starosti. Lahko bodo izbirali med tremi tujimi jeziki in sicer angleščino, 
španščino in nemščino. Navduševala jih bo kulinarika teh držav, spoznavanje 
njihove kulture in jezika, druženje z ostalimi tečajniki in okušanje dobrot, ki jih 
bomo skupaj pripravili. Tečaj ponuja tudi izlet v dežele, katere jezika se tečajnik 
uči. Tam bo lahko svoje znanje uporabil tudi v resničnem življenju.  
 
Podjetje bomo ustanovile tri družabnice. Naše podjetje pa bo delovalo zgolj v 
dolenjski regiji. 
 
Rezultati anket so pokazali, da je največje povpraševanje po naši dejavnosti pri 
ljudeh med 36. in 50. letom starosti, saj bi se ti radi naučili kaj novega in prinesli 
svežino v svoje vsakdanje življenje. Poleg tega je to dejavnost, ki je na trgu še ni, 
zato se ljudem zdi izredno zanimiva in vredna obiska. Delovni čas podjetja bomo 
prilagodile možnostim in željam kandidatov, ter se redno izpolnjevale in tako 
sledile vsem novostim. Glede na rezultate anket, nam strank zagotovo ne bo 
primanjkovalo.  
 
S kuharskim ali jezikovnim tečajem se ukvarja kar nekaj podjetij v Sloveniji. 
Nobeno pa ne nudi obe dejavnosti v enem. Zato je naše podjetje TANDEE 
edinstveno. Ker smo ugotovile, da imajo nekatera podjetja prednosti pred našim, 
naša ponudba vsebuje tudi inštrukcije, prevajanja in lektoriranje tujih besedil. Da 
bomo opozorile ljudi na našo dejavnost, bomo uporabile različna oglaševanja – 
oglaševale bomo na Radiu Ena in Radiu Sraka, na televiziji Vaš kanal in časopisu 
Dolenjski list.  
 
Vsako podjetje ima na trgu cilj doseči visoko učinkovitost v proizvodnji in 
distribuciji proizvoda z nižjimi delovnimi, administrativnimi in materialnimi stroški, 
pri tem pa še vedno ustvariti dobiček.  
 
Vizija našega podjetja je postati vodilni ponudnik kombiniranih tečajev v Sloveniji 
ter z mednarodno izmenjavo dejavnost razširiti še na države katerih jezike 
poučujemo. Naše delo odlikujejo inovativnost, kakovost in mladost. 
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Poslanstvo vidimo v zadovoljevanju potreb mladih parov po znanju kuhanja ter 
osveževanju znanja tujih jezikov pri populaciji srednjih let. Z nenehnim 
izboljševanjem kakovosti poslovanja bomo skrbele za donosnost družbe, kot tudi za 
zadovoljstvo tečajnikov ter širšega družbenega okolja. 
 
Vrednote: Kakovost 
Delo opravljamo tako, da smo nanj ponosni. 
Vedno rešimo vsako težavo. 
Razumevanje kupca je ključ do uspeha.  
                  
Samoiniciativnost 
Z novimi idejami bomo močnejše. 
Olajšamo si delo z novimi rešitvami. 
Z medsebojno pomočjo rešujemo težave. 
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Naziv šole: ŠC Ptuj – Ekonomska šola 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

SLADKI GREH d.o.o. 

Člani tima: Nina Bedrač, Suzana Turk, Mateja Gojkošek 
Mentorica: Patricija Koler 
 
Podjetniška skupina Nina, Mateja in Suzana smo se odločile, da bomo ustanovile 
podjetje Sladki greh d.o.o., ki se ukvarja s prodajo in peko slaščic, ter pripravo 
naravnega soka.  
Naša ponudba izbranih izdelkov bo kakovostna ter prijazna za naše zdravje. Ker je 
dandanes vedno več ljudi, ki jih skrbi za svoje zdravje in želijo svoje telo lepo in 
hkrati zdravo, bomo ponudile izdelke, ki bodo eko izdelki namenjeni krepitvi 
našega zdravja. Surovine za našo ponudbo so pridelane na naraven način v 
domačem okolju.  
Za podjetje smo izbrale všečno ime, ter primerno lokacijo, dodale slogan, ki vabi k 
okušanju naše ponudbe. V naši slaščičarni bomo prodajale torte za vse svečanosti 
(rojstne dneve, obhajila, krste, poroke, valete, birme…) kekse, peciva, sladoled, 
rogljičke,… V prodajnem prostoru bo tudi manjša kavarna, kjer bomo do 9. ure 
ponujale ob kavi, sveže pečene čokoladne ali vaniljeve rogljičke. 
Pohvalimo se lahko z našo edinstveno Štajersko gibanico, ki jo pripravljamo po 
nespremenjenem izvirnem receptu naše babice. Ponujamo pa tudi edinstven 
energijski sadni napitek Poln energije, za katerega smo pripravile posebno video 
predstavitev. Najprej bomo odprle slaščičarno v nakupovalnem centru Qlandija na 
Ptuju, kjer vidimo velike možnosti prodaje. Naši ciljni kupci so otroci, dijaki, 
študenti, zaposleni, brezposelni, upokojenci… vsi ki se radi sladkajo. Tudi tisti, ki 
imajo težave z zdravjem in ne smejo jesti hrane s pretirano vsebnostjo sladkorja.  
Peciva se bodo prodajala na našem naslovu v Qlandiji, pekle pa jih bomo na 
drugem naslovu, pri Nini Bedrač v Hajdošah 43, 2288 Hajdina. V naši kuhinji, ki smo 
jo posebej opremile, z vsemi pripomočki za peko bomo pekle pecivo, ki ga sproti 
dovažamo v našo poslovalnico. Za prevoz imamo posebno specializirano vozilo. Eko 
surovine bomo nabavljale pri eko kmetiji Pleteršek iz Slovenje vasi. Zelenjavo 
bomo nabavljale pri mami direktorice Nine Bedrač, saj imajo doma rastlinjake v 
katerih pridelujejo zelenjavo. Sadje pa pri domačem sadjarju. 
Na začetku poslovanja si bomo vso delo razdelile med nas. Torej med Nino Suzano 
in Matejo. Delo bomo razdelile pravično. Po potrebi nam bodo pomagali družinski 
člani. Ko si bomo lahko privoščile, da koga zaposlimo bomo to tudi storile. 
Prepričane smo, da dodatna promocija ne bo potrebna, saj se slaščičarna nahaja v 
nakupovalnem centru Qlandija. Ljudje bodo hodili mimo, se tudi ustavili pri nas ter 
dober glas o naši slaščičarni Sladki greh ponesli naokrog. Kot sem omenila bomo 
velik val oglaševanja sprožile le ob otvoritvi (do 6 mesecev po odprtju vrat se bodo 
na radiu še vrtele naše reklame) med časom poslovanja pa se bo le občasno kakšna 
reklama znašla tudi v lokalnem časopisu ali na reklamnih panojih v Qlandiji. Najbolj 
bomo promovirale naš naravno pridelan energijski sok (za katerega smo posnele 
reklamni videospot, na katerega smo še posebej ponosne) ter štajersko gibanico s 
katero s katero se bomo predstavljale na različnih prireditvah. Prav tako pa bomo 
močno poudarjale kakovost izdelkov ter prijeten ambient, ki prevladuje v naših 
prostorih. 
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Sledile bomo dogajanju na področju promocije mesta Ptuj in se vključile s ponudbo 
naše Štajerske gibanice. Turistom, ki bodo obiskali mesto Ptuj, bomo tudi ponudile 
našo gibanico. 
 
Naše največje tveganje je, da smo še vse neizkušene pri ustvarjanju lastnega 
podjetja. Menimo da tudi pri konkurenci ni večjih obremenitev, saj imamo 
posebnost Štajersko gibanico, s katero lahko privabimo marsikaterega kupca. 
Menimo tudi, da smo boljše od njih, saj imamo boljšo in bolj ugodno ponudbo. 
Poleg tega tveganja po moramo poudariti, da smo polne znanja, ki ga želimo 
uporabiti v praksi. 
 
V podjetju se zavedamo, da smo vsi zaposleni nosilci poslovnega uspeha, zato bomo 
ustvarjale pogoje za sodelovanje zaposlenih pri skupnih ciljih. Dobro poslovanje 
podjetja bomo gradile tudi s pomočjo dobrih delovnih razmer in zanesljivosti 
zaposlitve. Vemo, da bo delo naporno in da nas čaka mnogo odrekanja. Glede na 
rezultate v poslovnem načrtu pa smo prepričane, da nam bo uspelo. Zelo 
pomembno je že to, da se bomo lahko vse tri zaposlile in s tem rešimo naš problem 
iskanja neke druge zaposlitve. 
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Naziv šole: Srednja šola Slovenska Bistrica 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

KARMA d.o.o. 

Člani tima: Sara Stegne, Nina Mernik 
Mentorica: Barbara Korošec 
  
Dejavnost podjetja Karma, d. o. o.:  
Podjetje se ukvarja z razvedrilno gostinskim centrom, katere dejavnosti so zelo 
raznolike, saj zajemajo kino predstave, bowling, slaščičarno in diskoteko. Do ideje 
smo prišli na podlagi raziskave in analize trga, ki je pokazala, da prebivalci 
Slovenske Bistrice najbolj v svojem mestu pogrešajo center za sprostitev, zabavo in 
rekreacijo, ob hkratnem nakupu življenjskih potrebščin.  
 
2. Ciljne skupine:  
dijaki, študenti, mlade družine, seniorji, na drugi strani pa večji porabniki kot so 
vrtci, šole, različna kulturna društva in lokalna podjetja.  
 
3. Registracija podjetja:  
Karma, trgovsko sprostitveni center, d.o.o. bo vpisan v register firm v Slovenski 
Bistrici, dne 1. 7. 2014, s sedežem na Rimski cesti 15, v Slovenski Bistrici. 
Ustanovitelji podjetja so: Nina Mernik in Sara Stegne , mag. Boštjan Petak, NKBM, 
d.d. , podjetje Trgovina, d. o. o. in Bar NANA s. p.  
 
4. Prostori:  
Površina zemljišča obsega skupaj 15.756 m², od tega parkirišče s 400 parkirnimi 
prostori, velikosti 8100m². Sam objekt bo zavzemal 7.656 m² prostora, 3 kino 
dvorane, 6 bowling stez, slaščičarno, diskoteko ter igrala za otroke (podjetje 
Karma, d. o. o.), ostali prostori pa bodo namenjeni različnim najemnikom. Celoten 
center je namenjen različnim obiskovalcem, od tistih najmlajših do najstarejših.  
 
5. Finančni plan:  
Za izgradnjo in opremo objekta potrebujemo okoli 7.000.000 € osnovnega kapitala, 
z različnimi deleži družbenikov: Nina Mernik (12%) in Sara Stegne (12%), mag. 
Boštjan Petak (18%), NKBM, d.d. (35%), podjetje Trgovina, d. o. o. (10%) in Bar 
NANA s. p. (10%). Sprotna sredstva pa bodo prispevali še najemniki, ki bodo hkrati 
tudi investitorji preostalih trgovskih, gostinskih in poslovnih prostorov.  
 
6. Raziskava trga in tržne analize:  
Po raziskavi trga, sva ugotovili, da imamo v Sloveniji imava dva večja konkurenta 
(Planet Tuš, d.o.o. in Kolosej Maribor ter več manjših zasebnikov s podobnimi 
rekreacijsko razvedrilnimi ponudbo. Vsa konkurenca je od mesta Slovenska Bistrica 
oddaljena najmanj 25 km, zato nam ne predstavlja večje nevarnosti. Sicer pa bo 
naša strategija uspeha temeljila na posebnem – individualnem pristopu do kupca, v 
čemer se bomo razlikovali od ostale konkurence. Odlikovali se bomo še z dobrimi 
poslovnimi odnosi, ugodno poslovno klimo, ki se nanaša na teamsko delo med 
zaposlenimi in do sprotnega prilagajanja tržnim zahtevam. Zato predvidevamo, da 
bomo v naslednjih osmih letih prevzeli kar predstavlja 5% tržni delež tovrstne 
ponudbe v Sloveniji.  
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7. Načrt oglaševanja:  
Trenutno najbolj znano in učinkovito oglaševanje je socialno omrežje, zato sva se 
odločili, da bi pred otvoritvijo oglaševali na teh omrežjih (Facebook), kasneje bi 
imeli svojo spletno stran, kjer bi objavljali fotografije dogajanj. Po mestu, bi 
nalepili plakate, delili letake, oglaševali pa bi še preko ostalih medijev – lokalnih 
radijskih postaj, lokalnih televizijskih programov, v časopisih in revijah ipd. 
Tedensko bi izdelali zloženko dogajanj in mesečni napovednik dogodkov.  
 
8. Ključ do uspeha:  
Kljub težkim razmeram na trgu, verajmemo, da nam bi uspelo, saj so ljudje vedno 
več željni sprostitve, zabave in druženja. Naše vodilo je poslanstvo:  
»Razvijati družbeno odgovornega in zadovoljnega potrošnika, ki z navdušenjem 
redno obiskuje naš center zabave, sprostitve in druženja.«  
In vizija podjetja Karma, d.o.o.:  
“Postati želimo širše poznana družba, ki s celovito kakovostno ponudbo, kar 
najbolje zadovoljuje potrebe in želje kupca, obenem pa učinkovito sodeluje s 
poslovnimi partnerji in dobavitelji.”  
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Naziv šole: Gimnazija Novo mesto 
Naslov 
poslovnega 
načrta 

C-YOU d.o.o. 

Člani tima: Katja Klevišar, Manica Bukovac, Iva Starc, Petra Ravbar 
Mentorji: Janez Gorenc, Matija Goljar, Vinko Sladoljev 
 
Poslovni svet je v zadnjih letih doživel kulturni šok, za katerega so v veliki meri 
kriva socialna omrežja. Podjetja se množično odločajo za prisotnost na Facebooku, 
prepričana, da so odkrila neusahljiv izvir novih strank. 
 
Žal pa Facebook ni sveti gral, ki bi podjetjem omogočil bajen zaslužek, to je le še 
eno orodje, ki jim je na voljo za nagovarjanje strank. Veliko število “prijateljev” še 
ne pomeni povečanja prodaje. Podjetja, ki znajo na pravi način pritegniti kupce in 
dejansko ustvarjajo dobiček s svojimi aktivnostmi na socialnih mrežah, so v veliki 
manjšini. Mnogo bolj pogosta so podjetja, ki z neizvirnimi nagradnimi igrami 
umetno večajo bazo svojih “všečkarjev,” nato pa njihove profile zasipajo z 
oglasnimi sporočili o tem ali onem popustu. Zdi se, kot da nagradne igre za 
brezplačne majice danes prirejajo prav vsi – od evropskih poslank, do 
zobozdravnikov. 
 
Za marketinški uspeh podjetja je bistveno, da se zna čimbolje približati svojim 
kupcem. Med njimi in podjetjem se mora ustvariti odnos zaupanja in poznanstva, 
tako kot v časih naših babic, ko je vaški trgovec osebno poznal vse svoje stranke.  
 
Socialna omrežja omogočajo, da takšen odnos s kupci stkejo tudi novodobni 
trgovci, in to z ogromnim številom kupcev. Na dolgi rok ima podjetje, ki je s 
kupcem stkalo pristnejši odnos od konkurence, gotovo veliko prednost. Zasipanje 
Facebooka z reklamnimi sporočili takšnega odnosa s kupci zagotovo ne bo ustvarilo. 
Čeprav je pojavljanje podjetij na socialnih omrežjih podobno slabo v vseh panogah, 
še posebej izstopa segment prodajalcev očal. V Sloveniji je samo šest od več kot 
štiristotih optik prisotnih na Facebooku in od teh ima le ena več kot tisoč sledilcev. 
Nobena od njih se ne trudi s svojimi kupci ustvariti pristnega stika, njihova 
prisotnost je omejena na ponavljajoče se objave o popustih in občasnih nagradnih 
igrah. 
 
Aplikacija Cyou.si, ki jo razvijamo, se zato usmerja točno v ta segment. Je 
interaktivno ogledalo za pomerjanje očal, programska oprema, ki smo jo razvili 
sami, omogoča posamezniku, da se fotografira ali naloži fotografijo svojega obraza, 
nato pa lahko virtualno pomerja različna očala. Tehnologija, ki to omogoča, ni nova 
– tudi računalniških programov, ki omogočajo pomerjanje očal je na spletu kar 
precej. Naša aplikacija se od njih bistveno razlikuje. 
 
Ključna prednost Cyou.si je v tem, da optika nanjo naloži očala, ki jih dejansko 
prodaja. Aplikacija kupcu olajša pomerjanje in odločitev za nakup v optiki, kjer je 
težko preizkusiti čisto vse artikle, ki jih nudijo. Namesto dolgotrajnega pomerjanja 
lahko kupec uporabi aplikacijo, ki je postavljena na zaslonu za dotik v trgovini in v 
miru preizkuša očala. Tista, ki so mu všeč, lahko naroči pri prodajalcu, kar stori s 
klikom v aplikaciji. Ko to stori, se aplikacija poveže z njegovim Facebook profilom 
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in slika z očali se objavi na njegovem facebook zidu s komentarjem "V optiki X 
pomerjam tale očala. Mi pristojijo?" 
 
Za trgovca je to odlična promocija in prepoznavnost za njegovo optiko, saj bo na 
tak način mnogo ljudi izvedelo za njegovo ponudbo. Kupec očal bo v resničnem 
času lahko bral komentarje in spremljal, kateri model je njegovim prijateljem bolj 
všeč, zaradi česar se bo lažje odločil. Trgovcu to zelo odgovarja, saj bo zaradi tega 
še več ljudi vključenih v pogovor o njegovih izdelkih, marsikdo pa se bo tudi sam 
odločil, da pride pomeriti model, ki ga je videl pri prijatelju. 
 
Enaka rešitev se umesti tudi na Facebook profil trgovca, kar doseg aplikacije še 
razširi, omogoči stik s številnimi potencialnimi kupci, ter prodajo prek spleta. Na 
tak način trgovec, ki bi sicer lahko računal le na stranke iz njegove bližnje okolice, 
nagovarja mnogo širši trg. Za uporabo aplikacije se trgovcu zaračuna naročnina, 
trži pa se več naročniških paketov (uporaba aplikacije samo na Facebooku ali samo 
v trgovini, oboje…), ki stanejo med 200 in 450eur na mesec. Trgovca se s pogodbo 
veže na uporabo aplikacije za daljše obdobje, kar pomeni za podjetje stabilen 
dohodek. Razvoj aplikacije bo končan 1. junija 2012, ko se bo začela tržiti med 
izbranimi optikami v Sloveniji. Pričakuje se, da bomo do konca leta prodali 20 
naročniških paketov, kar nam bo omogočilo širitev na mednarodno tržišče. 
 
Nove kupce bomo v Sloveniji pridobivali s prodajnimi pismi, osebnim kontaktom in 
predstavitvami v optikah, pri čemer nam bo s svojo prodajno mrežo pomagal 
partner – Agencija Zajavnost. V tujini se bomo predstavljali prek objav o naših 
storitvah na blogih in forumih s področja marketinga, podjetništva in socialnih 
omrežij ter z e-poštnim marketingom.  
 
Potrebna začetna investicija v podjetje je minimalna, saj bomo ves razvoj izvedli 
partnerji sami, tako da se vložek povrne že ob prodaji enega naročniškega paketa. 
Ob dosegi zastavljenega cilja prodaje pa bo podjetje vsak mesec ustvarilo prek 
4.000eur prostega denarnega toka. Za trženje aplikacije se bo ustanovilo podjetje 
CYOU, d.o.o., spin-off podjetja Agencija Zajavnost, d.o.o., ki se ukvarja z odnosi z 
javnostmi in marketingom na socialnih omrežjih. Ustanovljeno bo takoj, ko bo 
aplikacija izdelana. Agencija Zajavnost je zagotovila vsa zagonska sredstva in bo 
imela 50% lastniški delež, 50% pa bo imel Podjetniški krožek Gimnazije Novo mesto, 
ki bo s podjetjem upravljal. CYOU, d.o.o. bo tako postalo gimnazijsko učno 
podjetje, katerega poslanstvo bo učenje podjetniških veščin med srednješolci.  
 
V naslednjih letih je strateška usmeritev podjetja vlaganje v razvoj novih 
produktov s področja marketinga na socialnih omrežjih in širše, odvisno od 
sposobnosti in znanja prihodnjih generacij v podjetniškemu krožku. 


