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NASLOV 

Poslovni načrt novoustanovljenega podjetja Suhimontaž  

IZVLEČEK 

V diplomskem delu je opisan projekt ustanovitve lastnega podjetja Suhimontaž. 

Osebno me zanima razvoj ter realizacija idej. Rad bi ustanovil podjetje, v katerem bi 

proizvajal CD profile, ki so potrebni pri suhi gradnji in obenem izvajal suho gradnjo.  

Začel bi s tem, da bi ustanovil lastno podjetje. Najprej bi pripravil analize stroškov, 

preučil stanje na trgu in opravil SWOT analizo. Pričel bi z manjšim obsegom 

proizvodnje in storitev, ki jih bi sčasoma poskušal povečevati. 

Doma bi pritlične prostore preuredil v delavnico, kupil bi rabljeno profilirko in tako 

najprej proizvajal le suhomontažne profile ter jih prodajal. Poskušal bi biti 

konkurenčen s kvaliteto in ceno. Podjetje bi nadgrajeval tako, da bi sčasoma 

ustanovil tudi svojo montažno skupino. Skrbel bi za proizvodnjo sodobnih 

suhomontažnih profilov, ki omogočajo lažjo montažo, manjšo obremenitev obstoječe 

stavbe in manjše stroške, obenem pa omogočajo optimalno trdnost konstrukcije. 

KLJUČNE BESEDE 

Poslovni načrt, razmere na trgu, nakup opreme, zaposleni, ciljni kupci, stranke, 

izvedba. 
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TITLE 

Business Plan of a Newly-Founded Company Suhimontaž  

ABSTRACT 

The thesis describe the project of establishing my own company named Suhimontaž. 

Personally I am interested in the development and realization of my ideas. I would 

like to set up a company producing CD profiles necessary for dry construction. At 

the same time I would also like to implement dry construction.  

I would start by setting  up my own company. At the beginning I would prepare an 

analysis of costs, investigate market conditions and do a SWOT analysis. I would 

begin with a small production and service and would try to increase them over time. 

At home I would turn the ground floor into a workshop, buy a used profile-producing 

machine, and would initially only produce dry construction profiles and sell them. I 

would try to be competitive in quality and price. Later on I would also establish my 

own group of workmen to set up constructions. I would be in charge of modern dry 

construction profiles production. These profiles allow easier installation, lower 

burden on existing buildings, lower costs and provide the optimum stability of 

construction.    

KEYWORDS 

Business plan, market conditions, purchase of equipment, employees, target people, 

customers, implementation. 
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1 UVOD 

V diplomskem delu bom predstavil potek ustanovitve podjetja. Uresničiti želim svoje 

ideje, predstaviti cilje in namene ter pripraviti kalkulacije stroškov. S slednjim 

postopkom bom predvidel uspešnost oziroma dobičkonosnost lastnega podjetja. 

Raziskal bom zmožnosti in priložnosti za obstoj podjetja. Diplomska naloga mi 

predstavlja velik izziv, saj bom lahko uresničil svojo željo po lastnem podjetju v 

stroki, ki jo poznam. 

1.1 Opredelitev problema 

Osredotočil se bom na močnejšo konkurenco. V gradbeniški stroki potekajo razne 

operacije. Gradnja stanovanjske hiše je razdeljena na več ravni in prav suha gradnja 

je prisotna v več fazah. Suha oziroma suhomontažna gradnja predstavlja moderen 

način izdelave notranjih prostorov in je namenjena izvedbi zaključnih del. Izvaja se s 

pritrjevanjem mavčno-kartonskih plošč na kovinsko podkonstrukcijo. Med mavčno-

kartonske plošče in konstrukcijo namestimo izolacijske materiale in tako je bivalno 

udobje popolno. Suha gradnja se vedno bolj izpopolnjuje, prisotna je tudi v vlažnih 

prostorih, saj so nekatere mavčne plošč odporne tudi na vodo in vlago. Obenem pa 

spet druge vrste mavčno-kartonskih plošč zavirajo širjenje ognja, če se le ta pojavi. 

Prav razvoj suhe gradnje je pokazatelj, da je ta dejavnost v gradbeništvu zelo 

perspektivna.  

Problem mi predstavlja močna konkurenca, a bom poskušal biti konkurenčen na 

svojem področju ter sčasoma postati vodilni proizvajalec suhomontažnih CD profilov 

v Sloveniji. Prednost moje proizvodnje bo nižja cena, saj bom uporabil vitko 

proizvodnjo in tako ne bom imel stroškov s skladiščenjem. Kupoval bom kvalitetne 

surovine pri ugodnem dobavitelju, imel bom nižjo prodajno ceno CD profilov in tako 

nudil celotno suhomontažno storitev.  

Za proizvajanje CD profilov bom potreboval napravo, ki jo imenujemo profilirka. 

CD profil za mavčne stropove je kovinski del konstrukcije, ki se ga postavi na strop, 

nanj pa se pritrdi mavčno-kartonske plošče. Kratica CD je standardna oznaka teh 

profilov, saj črki predstavljata obliko profila oziroma spoja podolžnega in prečnega 
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profila, ki sestavljata konstrukcijo. Lahko ta isti profil imenujemo tudi stropni C 

profil, saj ima obliko črke C (GIZ, 2010).  

Sčasoma bom ustanovil suhomontažno skupino, s katero bom izvajal tovrstno 

montažo stropov in predelnih sten. Prisoten bom pri gradnji stanovanjskih objektov.  

Prisluhnil bom posameznikom, ki gradijo svoje domove in skupaj bomo oblikovali 

stanovanjsko podobo po njihovih željah. Nudil bom tudi inženirske storitve.  

Moja prednost bo v ceni, saj bom montiral lastne CD profile in bom tako cenejši od 

konkurence. Nižje stroške mi bo doprineslo tudi sodelovanje s podjetjem Baustoff, ki 

mu bom CD profile prodajal, obenem pa od njega kupoval ostale materiale za 

potrebe suhe gradnje. Podjetje Baustoff bo torej moj kupec in moj dobavitelj. To je 

mednarodno priznano podjetje, ki se ukvarja z distribucijo suhomontažnega 

materiala po Evropi (Baustoff, 2010). Suho gradnjo prikazuje slika 1: 

 

 

Slika 1: Suha gradnja (Petrič d. o. o., 2010) 
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1.2 Namen diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je priprava poslovnega načrta lastnega podjetja. Mogoča je 

kasnejša realizacija poslovnega načrta ter zaposlitev v lastnem podjetju.  

Danes je trg že dodobra zasičen z različnimi ponudniki storitev in izdelkov. V 

poplavi konkurence bom poskušal sčasoma izdelati novo vrsto profilov, do takrat pa 

bom proizvajal obstoječe CD profile iz pocinkane pločevine.  

1.3 Cilj diplomske naloge 

Cilj diplomske naloge je priprava poslovnega načrta in njegova realizacija. 

Prizadevam si najti ustrezno tržno nišo, v kateri bom lahko uspel. Pri tem je 

pomembna jasna predstavitev želja in postopkov realizacije. Z jasno predstavo o 

nastanku in delovanju podjetja bom skušal konkurirati ostalim ponudnikom na tem 

področju. 

1.4 Metode raziskovanja 

S SWOT analizo sem raziskal svoje prednosti in slabosti v podjetju, obenem pa tudi 

priložnosti ter grožnje na trgu. Pripravil sem tabelo, s pomočjo katere sem izluščil 

dejstva, ki so ključ do uspeha lastnega podjetja. Z analitičnem pristopom obravnave 

stroškov, metode diskripcije ter izračuna točke preloma sem predvidel višino 

finančnih sredstev, ki  bodo potrebna ob ustanovitvi podjetja. Izračunal sem tudi, 

kdaj bo začelo podjetje prinašati dobiček.  

1.5 Omejitve 

Proizvajal bom CD profile, katerih poraba pri postavitvi podkonstrukcije za mavčne 

stropove je zelo velika. Sčasoma bom poskušal kovinske CD profile nadomestiti z 

lažjimi profili iz polietilena. Nikjer nisem zasledil, da bi kdo že proizvajal tovrstne 

profile iz polietilena. Do ideje sem prišel, ko sem raziskoval druge materiale, ki bi 

bili primerni za tovrstno proizvodnjo. Polietilen se mi zdi najbolj primeren, saj ima 
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nižjo maso glede na pocinkano pločevino in ima odlične mehanske lastnosti.  To je 

eden najpomembnejših elementov iz skupin plastičnih materialov z majhno gostoto 

0,91-0,97 g/cm3. V gradbeništvu se veliko uporablja; iz te snovi so izdelane cevi za 

pitno vodo, služi tudi kot izolacija raznih kablov in gospodinjskih aparatov. Je 

neoporečen, zato se lahko uporablja v stiku z živili. Odlikujeta ga enostavna 

pridelava in nizka cena. Je temperaturno obstojen. Če mu povečamo gostoto, postaja 

bolj trden in tog (Umetne mase, 2010).  

Moje podjetje bo obsegalo tudi montažo na terenu. Imel bom suhomontažno skupino, 

s katero se bomo osredotočili na suho gradnjo pri stanovanjskih objektih. 

1.6 Povzetek poglavij 

V uvodu sem okvirno predstavil diplomsko nalogo. Nato sem v izhodišču za 

nastanek podjetja opisal zamisel svojega podjetja, proizvod, storitev, cilje, 

konkurenčne prednosti in stroškovne reference. V poglavju tržne analize in raziskave 

sem predstavil analizo poslovnega okolja, kupcev, konkurence in predstavil trende na 

trgu. 

V poglavju ekonomika poslovanja podjetja sem izračunal stroške, ki bodo potrebni 

za realizacijo lastnega podjetja. Predstavil sem tudi točko preloma in jo grafično 

prikazal, saj lahko iz tega grafa lepo razberemo, kdaj prične podjetje pridobivati 

dobiček. Opisal sem še kritična tveganja, probleme ter finančni plan. Nadalje sem 

predstavil plan trženja, osredotočenje na kupca, kvaliteto proizvoda ter storitve.  

Ukvarjal sem se tudi z načrtovanjem dizajna in razvoja, preučil sem trende kupcev in 

možnosti uresničitve njihovih potreb s pomočjo suhe gradnje. Opisal sem postopek 

načrtovanja novega izdelka.  

V nadaljnjih poglavjih sem opredelil plan poslovanja in navedel dobavitelje in kupce, 

s katerimi bom sodeloval. Sestavil sem terminski plan in datume posameznih 

realizacij podjetja ter predvidel vodstveno skupino in opisal naloge posameznih 

zaposlenih. Na koncu sem analiziral bilanco stanja in uspeha, letno donosnost, 

rentabilnost podjetja ter stimulacijo stroškov. 
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2 IZHODIŠČE ZA USTANOVITEV PODJETJA 

V diplomski nalogi bom predstavil svoj cilj, to je ustanovitev lastnega podjetja. Že 

od otroštva me zanimajo tako tehnika kot tudi gradbeništvo in strojništvo ter 

sestavljanje različnih komponent. Rad imam izzive in novosti, ki se pojavljajo na 

trgu. Obenem me zelo veseli delo z ljudmi in odkrivanje novih poznanstev.  

Rad bi ustanovil podjetje, ki se ne bi ukvarjalo z eno samo panogo. Povezal bi rad 

novoustanovljeno proizvodnjo z distribucijo na trgu in montažo na terenu. 

Proizvodnjo bom tehnološko razvijal in vanjo vpeljeval nove načine proizvodnje z 

najsodobnejšimi materiali. Moja želja je biti v koraku s časom ter tako proizvajati in 

distribuirati najboljše izdelke, ki so okolju prijazni, tehnološko dovršeni ter cenovno 

ugodni. Spremljal bom svetovni razvoj suhe gradnje vse od profilov, mavčnih plošč, 

drobnega materiala, pa do načina montaže.  

Na Univerzi v Novi Gorici sem pridobil znanje, ki mi bo pri ustanovitvi lastnega 

podjetja zelo pomagalo. V diplomski nalogi bom uporabil znanje iz organizacije 

podjetja, prava, informacijskih sistemov, marketinga. Pri ustanovitvi podjetja bom 

upošteval lastne potrebe, potrebe kupcev in stanje na trgu. Prav tako bom upošteval 

svoje zmogljivosti, zato bom dejavnost postopoma stopnjeval.  

Zelo pomemben je racionalen pogled na trg. Suha gradnja je prisotna pri vsaki 

moderni gradnji, res pa je tudi, da je na trgu kar nekaj konkurenčnih podjetij, ki se 

ukvarjajo s to dejavnostjo in proizvajajo suhomontažne elemente. 

 

2.1 Opis podjetja 

Podjetje bo ustanovljeno v drugi polovici leta 2011, saj bom v prvi polovici istega 

leta najprej pridobival vso potrebno dokumentacijo in preurejal domačo garažo ter 

shrambo v delavnico. Uredil bom tudi dvorišče, kjer bo dovolj prostora za obračanje 

dostavnega vozila. Septembra 2011 bom pričel s proizvodnjo CD profilov za 

postavitev podkonstrukcije suhomontažnih stropov. V začetku bom proizvajal CD 

profile, ki so že uveljavljeni na trgu; to so profili iz pocinkane pločevine. Prizadeval 

si bom za nizke stroške proizvodnje in visoko kvaliteto, zato bom pločevino v 

kolutih kupoval pri kvalitetnem ponudniku Meltal d. o. o. iz Maribora. Sčasoma bom 



6 

poskušal proizvajati profile iz drugih materialov, ki bodo ravno tako trdni, vendar 

lažji in cenejši.  

Pred začetkom proizvodnje bom moral napraviti poslovni načrt, registrirati podjetje, 

urediti delavnico in poslovne prostore, nabaviti stroje in zaposliti delavce.  

Stalno bom sledil razmeram na trgu, spremljal novosti suhe gradnje in tudi sam 

poskušal razvijati nove suhomontažne profile.  

2.2 Priložnosti in strategije 

Gradbeništvo je dejavnost, brez katere bi bila podoba današnjega sveta povsem 

drugačna. Človek si je že od samega začetka postavljal preprosta bivališča in jih 

nadgrajeval. Ta dejavnost ne bo nikoli zamrla, saj se poleg gradnje novih objektov 

izvajajo tudi popravila, obnove in prenove starejših objektov. Prav tako ta dejavnost 

ne stagnira, ampak se nadgrajuje z uporabo novejših materialov in novih metod 

gradnje; prav zato se mi zdi ta dejavnost zelo perspektivna za ustanovitev lastnega 

podjetja, poleg tega pa imam že izkušnje na tem področju.  

V gradbeništvu se prepletajo dejavnosti projektiranja načrtov, proizvodnje 

materialov, nabave, prodaje materialov in vgradnje materialov. Ker ne želim biti  

odvisen le od ene same dejavnosti, sem se odločil, da bom določene profile 

proizvajal, te profile vgrajeval in jih obenem tudi prodajal drugim podjetjem. To je 

moja  priložnost, saj bom vgrajeval lastne proizvode. Seveda bom podjetje gradil 

postopoma, prisotnih bo več faz; najprej le proizvodnja profilov, potem pa tudi 

montaža lastnih profilov na terenu. Razvijal bom obstoječe profile iz lažjih 

materialov. 

 

2.3 Ciljni trgi in projekcije 

Sprva bom proizvajal CD profile za montažne stropove; moji kupci bodo lokalni 

suhomontažerji. Stike bom vzpostavil s podjetjem Baustoff v Ljubljani, ki nabavlja 

suhomontažni material in ga prodaja suhomontažerjem po celi Evropi. To podjetje bo 

moj ciljni kupec, obenem pa bom preko le-tega kupoval suhomontažni material za 
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potrebe lastne montažne skupine. Da bom pridobil čimveč kupcev, bom organiziral 

dan odprtih vrat, na katerem si bodo lastniki suhomontažnih skupin ogledali moje 

podjetje in CD profile. V podjetje Baustoff  bom ponudbo poslal po pošti in se 

dogovoril za sestanek, na katerem jim bom približal dejavnost, vizijo in cilje. Kupce 

si bom poskušal pridobiti z nizko ceno, visoko kvaliteto in s svojo vizijo, da bom 

stalno konkuriral na trgu z novimi izdelki.  

Iz lastnih izkušenj vem, da je problem pri suhomontažnih profilih njihova masa, saj 

se vedno bolj stremi k vgradnji lažjih materialov, predvsem zaradi pogostega 

obnavljanja in preurejanja že obstoječih stavb, ki jih je zaželeno čimmanj 

obremenjevati. Ob vetrovnem vremenu so se pri strankah pojavljale pripombe, da je 

kovinska podkonstrukcija slišna – sliši se zvok kovine. Zato bom sam poskusil 

lansirati na trg nove profile, s katerimi bom odpravil slabosti obstoječih CD profilov. 

Stremel bom k temu, da bom imel 5% tržni delež v Sloveniji. Ta tržni delež je 

predvsem odvisen od mojega sodelovanja s podjetjem Baustoff.  

Današnji čas recesije je obenem tudi čas za pripravo novih stvari. Tako bom poskušal 

že vzporedno s proizvodnjo kovinskih profilov vpeljati plastične in slednje bom ob 

ponovni rasti trga lahko že uspešno prodajal. Morda bo moje CD profile podjetje 

Baustoff prodajalo tudi zunaj meja Slovenije. Proizvodnja CD profilov bo letno 

znašala 23.000 kosov. 

 

2.4 Konkurenčna prednost 

CD profil, ki ga bom pričel izdelovati, je že v zreli fazi, saj ga deloma že 

nadomeščajo novejši profili. Moj največji konkurent je Petrič d. o. o. iz  Ajdovščine. 

To je podjetje, ki prav tako proizvaja tovrstne profile in ima svoje kooperante, ki se 

ukvarjajo s suho gradnjo.  

Sam se bom osredotočil na en sam element suhe gradnje in to je CD profil, ki ga bom 

skušal sčasoma nadomestiti z elementom iz plastične mase polietilen. Tako bom na 

trg postavil izdelek v prvi fazi življenjskega cikla, kar pomeni, da bom edini 

proizvajalec na trgu in bom lahko sam postavljal ceno. Kar pa zadeva suhomontažne 

skupine na terenu, se konkurenca posveča predvsem večjim objektom, jaz pa se bom 
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posvetil manjšim objektom oz. posameznikom, ki gradijo stanovanjske hiše, saj 

menim, da takšnih gradbenih skupin primanjkuje, ker se vsi locirajo predvsem na 

večje. Moj cilj je torej predvsem sodelovanje s posamezniki, saj pri teh ni potrebno v 

nedogled čakati na plačilo kot pri nekaterih večjih investitorjih.  

Veseli me sodelovanje pri načrtovanju stanovanjskih objektov, saj bi s skupnimi 

idejami prišli do prijetnega bivalnega prostora. Moja skupina suhomontažerjev bo 

tako izvajala storitve na manjših objektih, kjer bomo delovali v skladu s standardi, 

kar je razvidno iz tabele 1. 

Tabela 1: Primerjava mojega podjetja s konkurenco (po lastnih podatkih) 

Podjetje Petrič d. o. o. Rima d. o. o. Miona d. o. o. Suhimontaž 

Sedež 
podjetja 

Ajdovščina Ljubljana Nova Gorica Vipava 

Prednosti 
vsakega 
podjetja 

Proizvodnja 
lastnih profilov 
za potrebe 
lastne  
suhomontažne 
skupine. 

Prodaja 
suhomontažnih 
profilov. 

Suha gradnja 
na objektih 
večjih površin, 
kot so npr. 
nakupovalna 
središča. 

Podjetje je 
registrirano za 
opravljanje 
dejavnosti 
povezanih z 
gradbeništvom v 
najširšem 
smislu. 

Izvajajo 
adaptacije 
starejših 
objektov, 
proizvajajo 
nizkoenergijske 
montažne 
objekte,  
suhomontažna 
gradnja. 

Nimajo 
proizvodnje 
suhomontažnih 
profilov. 

 

Zaključna dela 
v gradbeništvu, 
suhomontažna 
gradnja. 

Nimajo 
proizvodnje 
suhomontažnih 
profilov. 

Lastna 
proizvodnja CD 
profilov. 

Prodaja 
suhomontažnih 
CD profilov.  

Montaža lastnih 
CD profilov, kar 
mi omogoča 
nižjo končno 
ceno. 

Raziskave novih 
materialov za 
proizvodnjo CD 
profilov. 

Omejitev le na 
suho gradnjo na 
stanovanjskih 
objektih, tako 
lahko 
prisluhnemo 
vsem željam 
naših strank in 
jim svetujemo. 
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Konkurenca je zelo močna. Na trgu je veliko ponudnikov suhe gradnje. Podjetja 

imajo že dolgoletne izkušnje na področju gradbeništva. Slovenskih podjetij, ki 

proizvajajo CD profile, pa ni veliko. Omeniti velja podjetje Petrič d. o. o. iz 

Ajdovščine, ki proizvaja prav takšne profile, kot jih bom jaz. Skušal bom konkurirati 

na trgu v Sloveniji, predvsem upam na uspeh s proizvodnjo cenejših in lažjih 

profilov iz polietilena. Na področju suhe gradnje bom prisluhnil vsaki želji 

posameznika, saj se bom osredotočil prav na tovrstno gradnjo pri stanovanjskih 

objektih. 

2.5 Ekonomika, dobičkonosnost in možnost žetve 

Kredita ne bom najel, denarna sredstva bova prispevala skupaj z Antonom Pregljem. 

Ta denar bova porabila za preureditev garaže v delavnico, nakup profilirke, 

dostavnega vozila ter ostale opreme. Začetne stroške  prikazuje tabela 2. 

Tabela 2: Začetni stroški (po lastnih podatkih) 

Oprema Cena v evrih (EUR) 

Profilirka 10.000 

Ureditev delavnice 5.000 

Dostavno vozilo 5.000 

Ostala oprema 5.000 

Skupaj 25.000 

 

Stroški opreme in ureditve delovnih prostorov so kar visoki. Za ureditev prostorov in 

nakup potrebne opreme bom moral odšteti 25.000 evrov. To je kar zajeten zalogaj, 

ampak pričakujem, da se mi vsa oprema v dobi petih let amortizira. 



10 

2.6 Menedžment, tim 

Podjetje Suhimontaž  bom vodil jaz, Matej Pregelj bodoči dipl. inženir gospodarstva. 

Skrbel bom za nabavo surovin, prodajo in iskanje dela suhomontažni skupini ter za 

plačila in ostale račune. Anton Pregelj dipl. inženir strojništva bo skrbel za 

proizvodnjo profilov in tehnične karakteristike, raziskoval bo nove profile in njihove 

lastnosti ter podajal ocene, kaj bo najbolje za nas in za kupce. Suhomontažna skupina 

ne bo najeta. Zaposlil bom tri delavce, ki bodo vgrajevali naše CD profile. Ostali 

material bom kupoval pri podjetju Baustoff. V proizvodnji bom zaposlil delavca, ki 

bo zlagal profile na palete in jih pripravljal za transport. Palete bo vozil na dvorišče, 

kjer bom uredil skladišče. Na profilirki bo menjaval kolute s pocinkano pločevino.  

Sistem motiviranja bo potekal tako, da bom enkrat letno priredil veselico v domačem 

hramu. Skrbel bom, da se bomo kot celotni tim udeleževali gradbenih sejmov in 

seminarjev.  
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3 DEJAVNOST, PODJETJE, PROIZVODI IN STORITVE 

Podjetje bo ustanovljeno leta 2011 in najprej bom proizvajal le CD profile. Z 

Antonom Pregljem bova preuredila prostore, da bodo ustrezali delovnim pogojem in 

standardom. Sledil bo nakup profilirke, sicer rabljene, ampak tehnološko sodobne 

naprave, ki bo proizvajala CD profile. Pločevino bom dobavljal od dobavitelja, s 

katerim bom podpisal dolgoročno pogodbo. To bo podjetje Meltal d. o. o. iz 

Maribora. Moji ciljni kupci bodo domača suhomotažna podjetja ter podjetje 

Baustoff, ki je priznano na področju suhe gradnje tako v Sloveniji kot tudi širom 

Evrope. Z njimi bom prav tako podpisal dolgoročno pogodbo, saj bo to podjetje naš 

zelo pomemben kupec, ker prodaja suhomontažni material suhomontažnim 

podjetjem preko celotne Slovenije ter širne Evrope. Obenem pa bom pri tem podjetju 

kupoval potrebni material za suhomontažno skupino.  

3.1 Podjetje 

Podjetje Suhimontaž bo pričelo delovati 1. 9. 2011. Sedež bo v Budanjah 8/c, 5271 

Vipava, Slovenija. 

Lastnika bova: 

• direktor podjetja Matej Pregelj bodoči dipl. inženir gospodarstva ter 

• direktor proizvodnje Anton Pregelj dipl. inženir strojništva. 

Ustanovil bom s. p. in tako osnovni vložek ne  bo potreben. Potreben je le vpis 

fizične osebe v register AJPES. Navesti moramo podatke o družbenikih, firmi, 

sedežu firme, času delovanja družbe, morebitnih obveznostih zaposlenih do firme oz. 

obratno ter dejavnosti (AJPES, 2010). 

Po tehtnem premisleku sem se odločil za fizično osebo oz. s. p. Predvsem v začetku 

raje jamčim z vsem svojim premoženjem, kar je tudi največja slabost te oblike 

gospodarskih družb oziroma fizičnih oseb. Vendar je velika prednost s. p. ta, da ob 

ustanovitvi ni potrebno vplačati denarnega vložka. Ta vložek znaša 7500 evrov; sam 

ga bom raje investiral v nakup potrebne opreme za obratovanje podjetja. Čez nekaj 

let, če bom ustvaril dovolj kapitala, bom podjetje povečal in ustanovil gospodarsko 
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družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), ki je za večja podjetja bolj primerna z 

vidika davka na dohodek (Zavod mladi podjetnik, 2010).  

Lahko predvidevam, da bo poraba profilov v naslednjih letih nekoliko manjša, saj se 

je v zadnje čase veliko gradilo, ampak to so le domneve. Zame je poglavitno, da se v 

gradbeništvu uporablja le najkvalitetnejše ter najsodobnejše materiale. Sedanje stanje 

na trgu je dokaj nepredvidljivo zaradi prisotnosti recesije, ki je znižala prodajne cene 

ter ustavila številne projekte. Predvidevam, da se bo to stanje v naslednjih letih 

izboljšalo. Nekatera suhomontažna podjetja bodo v tem obdobju prenehala s svojo 

dejavnostjo, kar pa je priložnost zame, saj bo na trgu prisotno manj konkurence.  

Moje poslanstvo bo proizvajati visoko kvalitetne materiale ter graditi okolju in 

ljudem prijazna stanovanja. Skrbel bom za lasten razvoj, naše dobro počutje ter 

seveda zadovoljstvo strank. Težnja h kvalitetni proizvodnji in vgradnji bo moje 

vodilo. Vizija podjetja bo postati vodilni proizvajalec suhomontažnih profilov v 

Sloveniji ter vodilna skupina montažerjev, ki se ukvarjajo z izgradnjo in nadgradnjo 

stanovanjskih objektov, na področju Vipavske doline. Od svojih idej ne bom 

odstopal, preizkušal bom različne materiale ter tako na trg postavil profile, ki bodo 

imeli visoko trdnost in majhno maso.  

Trdnost profilov se določa po predpisanih normativih. Za vsak nov profil so potrebna 

testiranja, po katerih se določi, ali profil prejme ISO certifikat ali ne. Masa profila je 

pomembna zato, ker dodatno obremeni stavbo oziroma njeno nosilnost; še posebej 

pride ta podatek do izraza pri adaptaciji starejših hiš.  

Ustanovni kapital je 45.532 evrov in je v 100% lasti podjetja, torej Mateja in Antona 

Preglja. Oba imava enak delež. Pravno organizacijska oblika podjetja (s. p.) se bo v 

prihodnje lahko spreminjala v (d. o. o.), ampak podjetje bo ostalo v lasti 

ustanoviteljev Mateja in Antona Preglja. Podjetje bom registriral preko svetovnega 

spleta, na AJPES-u, na portalu e-Vem. Na portalu je registracija enostavna in hitra, 

saj vsebuje jasna navodila. Poleg tega je podan podroben opis posamezne družbe, kar 

nam pomaga sprejeti odločitev, katera družba je prava za nas (AJPES, 2010). 
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3.2 Industrijska dejavnost 

Okolje neposredno deluje na delovanje podjetja in prav dejavnost podjetja 

predstavlja to okolje. Obstaja širok spekter panog, a potrebno je čim natančneje 

določiti dejavnost, ki ji moje podjetje pripada, zato skušam določiti ožji segment.  

Porterjev pristop petih sil konkurenčnosti pravi, da je vsaka dejavnost podrejena 

petim dejstvom. Ta dejstva se odražajo v tekmovalnosti podjetij v posamezni panogi, 

v vstopu novih konkurentov vanjo, v pogajalski moči kupcev in dobaviteljev ter v 

pritisku substitutov (Bizjak, Petrin, 1996).  

Za vstop novega podjetja v določeno panogo obstaja večje število ovir, kot sta na 

primer finančno okolje in zakonodaja. Več kot je vstopnih ovir, težji je vstop novega 

podjetja v panogo. Posledično se obstoječa podjetja na trgu obnašajo bolj sproščeno, 

kajti ne bojijo se izgube svojega tržnega deleža na trgu. Nova podjetja povzročijo boj 

za čim večji tržni delež, obenem pa povzročijo nižanje cen v boju za čimvečje število 

kupcev. S tem se zmanjša zanimanje novih podjetij za vstop v takšno panogo. 

»Bistveno je najti tisti položaj v panogi, kjer se podjetje kar najbolje brani pred 

konkurenti in hkrati razvija svoje tekmovalne prednosti (Bizjak, Petrin, 1996, str. 

186).« Konkurenca posledično prisili posamezne podjetnike k inovativnosti ter tako 

pospeši tehnološki razvoj. Ovire nas krepijo in nam dajejo motivacijo za delo v 

prihodnosti.   

Za prihod novega podjetja na trg je zelo pomembno rivalstvo obstoječih podjetij v 

panogi, saj tako podjetja ne stagnirajo, ampak nastajajo priložnosti za inovacije in 

nove pristope. Podjetja se morajo neprestano boriti za svoj obstoj in na trgu nastopati 

z novimi izdelki, kar posledično doprinese večje dobičke. Če hočemo v visoko 

konkurenčnih dejavnosti zelo izstopati, lahko pride do povečanja stroškov in tako 

naše podjetje izgubi dobičkonosnost. »Determinante, ki vplivajo na konkurenco, so 

predvsem (Bizjak, Petrin,1996, str. 187): 

• stopnja rasti panoge, 

• stalni stroški/dodatna vrednost, 

• izrabljenost zmogljivosti, 
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• razlike v izdelkih, 

• prepoznavnost blagovne znamke, 

• stroški zamenjave proizvodnih programov, 

• koncentracija in ravnotežje v panogi, 

• različnost tekmecev in 

• izstopne ovire.« 

Substituti so proizvodi, ki iz vidika zadovoljevanj potreb potrošnikov lahko 

nadomestijo prvotne izdelke, a opravljajo isto, prvotno funkcijo. Predstavljajo 

zgornjo mejo, ki jo lahko proizvajalec zahteva za svoje proizvode. Največji vpliv 

imajo substituti, če kupci veliko povprašujejo po njih. Pomembno je, da izboljšamo 

kakovost, ne povečamo stroškov, predvsem pa se ne smemo oddaljiti od prvotne 

namembnosti izdelka. Pri zamenjavi prvotnega izdelka moramo paziti na privlačnost, 

konkurenčnost novega izdelka, substituta, ki ne odstopa od prvotnih želja kupcev. 

Pozorni moramo biti, da ne povečamo stroškov, kajti v tem primeru nam grozi, da 

bodo naši kupci prešli na izdelke konkurenčnih podjetij. V svojem podjetju bom 

uvedel substitut, CD profil iz polietilena, ki bo zamenjal aktualni CD profil iz 

pocinkane pločevine. »Determinante, ki pogojujejo nevarnost nadomestnih izdelkov 

(Bizjak, Petrin, 1996, str. 188): 

• relativna cenovna uspešnost nadomestkov, 

• stroški zamenjave izdelkov in 

• naklonjenost kupcev do nadomestnih izdelkov.« 

Vstop dobaviteljev v posamezno panogo je odvisen od stroškov, ki si jih posamezna 

podjetja lahko privoščijo. Dobavitelji so zelo pomemben člen, saj močno vplivajo na 

prag donosnosti v podjetjih. Če podjetja niso rentabilna, potem se dobavitelji 

preusmerijo na podjetja z večjim dobičkom. Dobavitelji se morajo znati prilagajati 

podjetjem pri dobavi novih stvari, substitutov. Tako poteka med podjetjem in 
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dobavitelji močna povezava, ki je odvisna od stroškovne zmožnosti obeh. 

»Dejavniki, ki določajo moč dobaviteljev (Bizjak, Petrin, 1996, str. 187, 188): 

• različnost vstopnih materialov, 

• stroški zamenjave dobaviteljev v panogi, 

• dostop do substitutov, možnost zamenjav, 

• koncentracija dobaviteljev, 

• pomembnost deleža glede na celotno količino in 

• nevarnost povezave dobaviteljev.« 

Na drugi strani pa na podjetje pritiskajo kupci, brez katerih podjetje sploh ne bi 

obstajalo. Prav kupci so tisti, ki povečujejo konkurenčnost v panogi, saj zahtevajo 

poceni in kvalitetne izdelke. Za pridobitev novih kupcev moramo izdelovati cenejše 

ter boljše izdelke, čeprav nekateri kupci hočejo le cenejše izdelke. Prav slednji 

povzročajo največjo konkurenčnost, saj močno zmanjšujejo dohodek podjetij, ki 

gradijo svoj ponos na kvaliteti. Z gotovostjo lahko trdimo, da so kupci tisti, ki 

neposredno prispevajo k oblikovanju podjetij v posameznih dejavnosti. 

»Determinante moči kupcev lahko na kratko predstavimo s pogajalsko močjo, in 

sicer so to (Bizjak, Petrin, 1996, str. 188): 

• koncentracija kupcev v primerjavi s koncentracijo podjetij, 

• kupljena količina, 

• kupčevi stroški zamenjave dobavitelja, 

• informacije kupcev in 

• dostopnost nadomestnih izdelkov.« 

Moje podjetje bo na trgu prisotno v dveh dejavnostih. Uvrščal se bom tako med 

kovinarje kot tudi med gradbenike. V obeh dejavnostih je veliko konkurenčnih 

podjetij. S pomočjo kalkulacij in SWOT analize sem v posameznih dejavnostih 

skušal izbrati najboljše kupce in dobavitelje. Skrbno sem preučil vse konkurente ter 
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poskušal panogo dopolniti z asortimanom izdelkov oziroma storitev. Glede 

proizvodnje profilov za potrebe suhe gradnje so odprte številne možnosti, saj je ta 

dejavnost močno povezana z gradbeništvom, ki pa, kot vemo, nikoli ne bo povsem 

usahnilo. Prav zato bom s suhomontažno skupino prisoten tudi v tej stroki, in sicer na 

trgu gradnje stanovanjskih objektov. 

3.3 Proizvodi, storitve in opis izdelka 

Podjetje vsekakor ne more obstajati brez proizvoda oziroma svojih storitev. V 

svojem podjetju bom opravljal storitev na terenu, to bo suha gradnja. Za potrebe te 

storitve bom proizvajal en proizvod, to bo CD profil, ki ga bom uporabljal za 

postavitev kovinske podkonstrukcije, na katero se kasneje namesti mavčno-kartonske 

plošče.  

Proizvodnja mora potekati v skladu z zahtevami Slovenskega tehničnega soglasja. To 

soglasje podeljuje Zavod za gradbeništvo Slovenije, ki je pristojni organ za 

podeljevanje tehničnih soglasij po zakonodaji o gradbenih proizvodih (ZAG, 2010).  

Storitev bom prijavil na GIZ-u in se s tem seznanil z vsemi podrobnostmi suhe 

gradnje v Sloveniji in tudi zunaj nje.  

Ko se bom uveljavil na trgu, bom pričel razvijati svojo vrsto profilov, predvsem bom 

skušal znižati maso že obstoječih profilov, obenem pa ne zmanjšati njihove trdnosti. 

Ko bom pripravil nov proizvod, bom najprej podpisal izjavo o skladnosti na Zavodu 

za gradbeništvo Slovenije, kjer bom preučil kakovost ter ustreznost  novega izdelka. 

Ob pridobitvi omenjene izjave o skladnosti, bom s pomočjo marketinških spretnosti 

(7P) predstavil izdelek širšemu trgu. To bom napravil tako, da bom s pomočjo 4P 

opisal svoj izdelek, njegovo ceno, razpečavo ter promocijo. »To je kombinacija 

marketinških spremenljivk, ki jih podjetje mora kontrolirati za dosego ustrezne 

prodaje na ciljnem trgu (Devetak, 1995, str. 15).« Dogovoril se bom za predstavitev 

v Baustoffu v Ljubljani, ker nameravam njim profile tudi prodajati. Seveda bom 

izdelek tudi patentiral ter tako izrazil pravice do lastnega razvoja oziroma izdelka. 

Na dan bom proizvedel 96 CD profilov dolžine 4 m. Za to količino potrebujem 210 

kg pocinkane pločevine v kolutu, tako da jo bom dobavljal tedensko. Pripeljal mi jo 
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bo dobavitelj Meltal d. o. o. iz Maribora. Prav tako se bom dogovoril s podjetjem 

Baustoff iz Ljubljane, ki bo tedensko odvažalo CD profile, ki mu jih bom prodal. 

Tedensko bomo proizvedli 480 CD profilov. V kolikor jih ne bom porabil za 

suhomontažno skupino, jih bom prodal podjetju Baustoff, ki mi bo dobavljalo tudi 

ostali suhomontažni material za potrebe montažne skupine. Delal bom tedenske 

plane, ki jih bom prilagodil glede na potrebe skupine. Opis proizvoda prikazuje 

tabela 3. 

Tabela 3: Opis proizvoda (Petrič d. o. o., 2010) 

Proizvod Material 

(pločevina) 

Debelina 

pločevine 
(mm) 

Dolžina 

(mm) 

Masa 

(kg) 

Tolerance 

(mm) 

Stropni C 
profil (CD 
27/60) 

DX 51D EN 
10142 

0,58 4000 2,19 4 

 

Stropni profili C 27/60 so profili standardnih dolžin, uporabljajo se tako v Sloveniji 

kot tudi po Evropi. Imenujemo jih CD profili. Uporabljajo se za postavitev stropne 

podkonstrukcije. Proizvajali bomo le eno dolžino, to bo 4000 mm oziroma 4 m 

profil. Standardna debelina pločevine je 0,58 mm, kar ustreza vsem gradbenim 

standardom. Dolžina posameznega profila lahko odstopa največ 4 mm od prvotno 

določene dolžine 4000 mm. Masa posameznega CD profila je 2,19 kg, kar pomeni, 

da bo dnevna poraba pocinkane pločevine v kolutu znašala 210 kg. Stropno 

podkonstrukcijo, ki jo sestavljajo CD profili, prikazuje slika 2. 
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Slika 2: Stropna podkonstrukcija sestavljena iz CD profilov (lasten vir) 

3.4 Potencial, strategija vstopa in rasti 

Podjetja največkrat delimo na velikost, vendar moramo pri podrobnejši opredelitvi 

upoštevati tudi njihovo dinamiko, saj nam slednja omogoči koristne informacije o 

delovanju podjetja. Ob spremljanju dinamike poslovanja podjetja opazimo rast 

podjetja in ga lahko opredelimo, ali sodi med bolje rastoča podjetja ali manj. 

Posledično se lažje odločimo, ali hočemo s takšnim podjetjem sodelovati ali pa mu 

biti konkurenca v določeni panogi. Moj največji konkurent je podjetje Petrič d. o. o. 

iz Ajdovščine, saj je prisotno v isti regiji kot sem sam, prav tako ima lastno 

proizvodnjo suhomontažnih profilov.  

Potencialna dejavnost mojega podjetja bo suhomontažna skupina, ki bo vgrajevala 

lastne CD profile. Obenem se bom trudil ostati ponudnik storitev fizičnim osebam, 

tako bom dobil veliko izkušenj pri gradnji, adaptaciji stanovanj in si s tem pridobil 

ugled. Predvsem bom posvečal pozornost nizkim gradnjam in ne bom gradil na 

velikih objektih, ampak se bom bolj specializiral za gradnje prostorov v 
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stanovanjskih hišah. V tem vidim svojo prednost pred konkurenco. Poleg tega bom 

stremel k izdelovanju sodobnih CD profilov in sledil neprestanemu razvoju tehnike. 

Profilirko, napravo za izdelovanje CD profilov, prikazuje slika 3. 

 

Slika 3: Profilirka (Limar, 2010) 

Eden izmed ključnih dejavnikov uspešnosti podjetja so določeni SMART (specifični, 

merljivi, dosegljivi (angl. achievable) realistični ter časovno opredeljeni (angl. time 

based) cilji. Moja cilja sta postati priznan suhomontažer nizkih gradenj ter 

proizvajalec lastnih, sodobnih CD profilov. V podjetju bom jasno razporedil vloge, 

vsak zaposleni bo imel določene naloge, skupaj pa bomo skrbeli za harmonijo 

podjetja. Jasno zastavljen poslovni načrt ter določeni procesi v podjetju so ključ do 

urejenosti in posledičnega uspeha podjetja.  
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4 TRŽNE ANALIZE IN RAZISKAVE 

S pomočjo tržnih raziskav in analiz približamo naše podjetje kupcem ter 

dobaviteljem. Ko opravljamo tovrstne analize, sodelujemo s kupci na posredni ali 

neposredni ravni. Pri tem nas spremljajo tudi naši dobavitelji in kupci. Že iz tržnih 

raziskav ter analiz lahko razberejo organiziranost našega podjetja in si o njem 

ustvarijo svoje mnenje. Prav to je glavni namen opravljanja tržnih analiz, saj v 

procesu zbiranja informacij, analiziranja potreb ter navad kupcev ugotovimo, v čem 

smo boljši oziroma slabši od konkurence. Zavemo se, kaj moramo v svojem podjetju 

spremeniti oziroma kako moramo ravnati s kupci in našimi dobavitelji.  

Tržna raziskava je proces zbiranja, zapisovanja, analiziranja ter razvrščanja različnih 

podatkov, ki se nanašajo na naše ciljne kupce ter dobavitelje. Pri takšnem zbiranju 

podatkov obenem izvemo veliko prednosti ter slabosti o naši konkurenci oziroma 

drugih ponudnikih na trgu, seveda tudi o dobaviteljih. Pred pričetkom izvajanja tržne 

analize pripravimo plan, po katerem bomo pridobili želene informacije, in sicer po 

naslednjem zaporedju: najprej opredelimo problem, ki ga želimo raziskati, nato cilje 

raziskave in pripravimo plan trženja, v katerem predstavimo kje ter kako bomo 

pridobili želene informacije, sledi zbiranje ter obdelava podatkov ter seveda na 

koncu predstavitev rezultatov. Celotno analizo mora spremljati strokovno 

usposobljena skupina ljudi, saj je le tako mogoče dobiti kvalitetne rezultate, ki smo si 

jih zastavili na začetku analize (Vahčič in ostali, 2005). 

Opravil sem kratko analizo okolja, v katerem bo podjetje obratovalo. Ljudje ne 

zapuščajo Vipavske doline, ampak si tu ustvarjajo nove domove. Zadnja leta se 

veliko gradi ter obnavlja obstoječe objekte. Ljudje veliko obnavljajo starejše hiše na 

podeželju, opravljajo adaptacije ter se pri tem poslužujejo novejše, modernejše 

gradnje (ZZV Nova Gorica, 2010). Prav tu bi sam prišel do izraza s svojim 

podjetjem. Kar pa zadeva prodaje CD profilov, se bom poskušal povezati s podjetjem 

Baustoff ter posameznimi suhomontažerji. 
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4.1 Analiza poslovnega okolja 

Pri analiziranju poslovnega okolja podjetja moramo upoštevati notranje in zunanje 

okolje podjetja. Najprej moramo urediti delovno oziroma poslovno okolje znotraj 

podjetja, šele nato se posvetimo zunanjim dejavnikom okolja. Upoštevati moramo 

makro dejavnike; to je prebivalstvo in vse, kar vpliva na njegovo kupno moč. 

Upoštevati pa je treba tudi državno politiko in zakonodajo. Mikro dejavniki 

predstavljajo poslovanje podjetja ter odnos naših kupcev.  

V podjetju bom ravnal v skladu z interesi našega poslovnega okolja. Upošteval bom 

zakonodajne pristope naše države, proizvajal bom po standardih, ki so veljavni v RS. 

V podjetju bom prisluhnil željam naših strank, tako dobaviteljev kot kupcev. 

Upošteval bom našo kulturo, prijazno osebje, odnos našega osebja do strank in 

dobaviteljev. Ključ do uspeha podjetja pa predstavlja tudi upoštevanje državne 

politike, ekonomskih zakonitosti ter naravnih specifikacij.  

Spremljal bom tehnološki razvoj, delavci bodo strokovno usposobljeni ter bodo znali 

prisluhniti kupcem in dobaviteljem. Glede na to, da se ljudje veliko preseljujejo, je 

suha gradnja zelo ugodna, saj je mogoče hitro in poceni preurediti bivališča po želji 

posameznika.  

Glede na davčno politiko bom začel s samostojnim podjetništvom (s. p.), saj ni 

potrebno vplačati ustanovnega kapitala. Dejavnost bom izpopolnjeval ter predstavljal 

na raznih gradbenih sejmih. Tehnologija ni tako hitro razvijajoča se kot npr. v 

računalništvu, a se vendarle izpopolnjuje. Svoje inovacije bom prijavil na Urad RS 

za intelektualno lastnino, Sektor za patente (UIL, 2010). 

 

4.2 Analiza kupcev 

Dandanes je na tržišču prisotnih veliko ponudnikov storitev in izdelkov. Isti proizvod 

oziroma storitev proizvaja ali izvaja veliko ponudnikov. Prav to je privedlo do tega, 

da so kupci postali vedno bolj zahtevni. Vsak kupec si v poplavi izdelkov ter storitev 

lahko izbere natanko tisto, ki mu najbolj ustreza.  
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Kupce je mogoče razvrstiti v več skupin. Pri tem moramo upoštevati njihovo starost, 

spol, geografsko regijo, finančne zmožnosti in verska prepričanja, zato je 

pomembno, da že v poslovnem načrtu pripravimo izbor ciljnih kupcev. Pri pripravi 

izbora kupcev sem si pomagal s hierarhijo potreb po Maslowu. Oče humanistične 

psihologije, Abraham Maslow, je utemeljil ravni človeških potreb v naslednjem 

vrstnem redu: fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadanju in 

ljubezni, potrebe po ugledu in spoštovanju, potrebe po samouresničevanju. Človeške 

potrebe je postavil v pet skupin, v nekakšno piramido. Bistvo hierarhije potreb sloni 

na dejstvu, da človek ne more biti samozadovoljen, če nima zagotovljenih fizioloških 

potreb, potreb po varnosti, potreb po pripadanju in ljubezni ter potreb po ugledu in 

spoštovanju. Če nižja raven potreb ne zadostuje, potem piramide ni več mogoče 

nadgraditi (Wikipedija, 2010).  

Moja storitev bo zadovoljevala potrebe ljudi že v prvi, temeljni kategoriji. Potreba po 

domu je med osnovnimi željami vsakega človeka. Ampak vseeno imajo kupci tudi 

pri osnovnih željah veliko zahtev. Predvsem ciljam na mlade družine, ki si želijo 

urediti dom. Ti kupci so zelo zahtevni, saj ureditev doma ne poteka vsako leto, 

ampak je to navadno dolgoročni projekt. Mladim družinam bom skušal svetovati pri 

ureditvi novih prostorov oziroma adaptaciji starih.  

Analiza kupcev je koristna predvsem za moje podjetje, saj lahko s takšno analizo 

ocenim, koliko prometa bom imel. Moji kupci bodo osebe, ki obnavljajo, adaptirajo 

oziroma gradijo stanovanjske hiše. Ocena števila potencialnih strank je zelo 

pomembna, saj le tako lahko poslujem s suhomontažno skupino. V tem trenutku bi 

imel tri stranke v svoji neposredni bližini, tako da si upam trditi, da ne bom brez dela. 

Kar pa zadeva prodaje CD profilov, je veliko odvisno od sodelovanja s podjetjem 

Baustoff. To sodelovanje je zame zelo pomembno, saj imajo okoliški suhomontažerji 

pogodbe podpisane z že obstoječimi dobavitelji in bi bila njihova odločitev zame 

odvisna predvsem od celotne ponudbe le-teh.  

4.3 Opis trga in trendi 

Suhomontažna gradnja se vedno bolj uveljavlja na našem trgu. Ljudje se poslužujejo 

te gradnje, saj je preprosta, kvalitetna, predvsem pa omogoča enostavno montažo ter 
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premontažo. Tako lahko brez velikega napora ponovno preuredimo prostor brez 

razbijanja sten, le odvijačimo mavčne plošče in jih ponovno postavimo po svojih 

željah. Ti trendi se dodobra uveljavljajo tudi v naši regiji. 

Na Goriškem ter Vipavskem je skupno 120.000 ljudi. V tej regiji se zadnja leta 

veliko gradi. Nastajajo nove šole, stanovanjski objekti, domovi upokojencev. Res da 

je trenutna situacija ob prisotnosti recesije problematična, vendar menim, da je v 

gradbeništvu prihodnost, saj nastajajo nove mlade družine, ki bodo potrebovale 

pomoč pri urejanju domov (ZZV Nova Gorica, 2010).  

 

4.4 Kako priti do informacij? 

Da pridobimo potrebne informacije, moramo pričeti s sistematično raziskavo trga. 

Raziskave se lahko lotimo doma za mizo, ali pa raziskujemo trg na terenu. »Pri 

raziskavi prodajnega trga je naš namen, da ugotovimo družbene potrebe, kupno moč, 

velikost in značilnost trga kakor tudi težnja pri razvoju novih trgov (Devetak, 1995, 

str. 27).« Ugotavljal sem značilnosti slovenskega trga, analiziral sem prodajne poti 

ter pripravil analizo tržnega deleža na ciljnem trgu. Kratkoročno ter dolgoročno sem 

predvidel prodajo, preučil prodajne trende poslovanja ter konkurence. Preučil sem 

celotni marketinški splet. 

Zbiranje informacij lahko prepustimo organizacijam, ki se ukvarjajo z raziskovanjem 

trga, toda jaz sem raje sam izvedel raziskavo, saj sam natančno vem, kaj hočem 

početi v svojem podjetju. Najprej sem na svetovnem spletu poiskal informacije, ki 

me zanimajo, nato pa sem opravil več intervjujev z mladimi družinami, ki 

nameravajo graditi oziroma preurejati svoje domove. Pripravil sem seznam vprašanj 

ter s tem pridobil odgovore, ki mi bodo pri nadaljnjem delu v veliko pomoč. 

Intervjuval sem tudi svoje potencialne kupce CD profilov, torej suhomontažerje. 

Povprašal sem jih, na podlagi česa se odločajo pri nabavi CD profilov. Zanimalo me 

je, ali bodo bili pripravljeni vgrajevati naše profile.  
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5 EKONOMIKA POSLOVANJA PODJETJA 

Preden pričnemo z ustanovitvijo podjetja ali novega projekta, je potreben analitičen 

pristop k obravnavi stroškov. Zelo pomemben je prikaz stroškov in izračun aktive 

stanja, saj le na ta način lahko določimo pasivo stanja naših stroškov. Vsak strošek 

moramo posebej opredeliti ter ovrednotiti. Pomembna je metoda diskripcije ter 

izračun točke preloma. »Stroški so vezani na velikost cene potrošnih prvin 

poslovnega procesa (Bergant, 2001, str. 55).«  

Potrebno je napraviti tudi stimulacijo stroškov v primeru podražitve surovin na trgu. 

V takšnih primerih se moramo hitro odzvati in se odločiti, če bomo spremenili svojo 

prodajno ceno. 

 

5.1 Stroški 

Opredeliti moramo stroške materiala, dela, kapitala ter države. Stroške materiala bo 

predstavljala predvsem pocinkana pločevina v kolutih, iz katere bom izdeloval CD 

profile ter ostali suhomontažni material za potrebe moje suhomontažne skupine. 

Stroške dela bodo predstavljale plače vseh zaposlenih, stroški izobraževanj ter 

udeležbe na sejmih. Kapital podjetja bodo predstavljali vsi investicijski vložki ter 

dohodek. Državi bom moral plačevati davke, komunalne takse in elektriko. »Najbolj 

sintetična delitev stroškov je razporejanje stroškov na naravne (Bergant, 2001, str. 

56).« Predvideti moramo tudi stroške, ki so posledica spremembe ekonomije na trgu. 

Cene denarnih valut se spreminjajo in v primeru, da kupujemo oziroma prodajamo na 

območju tujih valut, se moramo temu tudi prilagajati. 

Določiti moramo prodajno ceno našega izdelka oziroma storitev. V pomoč so nam 

izračuni, ki prikazujejo fiksne ter variabilne stroške. »Nemška metoda deli stroške po 

vrstah na: materialne stroške, stroške dela in amortizacijo (Bergant, 2001, str. 174).« 

Po naših računovodskih standardih lahko uporabljamo francosko, anglosaško ali 

nemško obliko bilance uspeha. Slednjo v naših podjetjih največ uporabljajo, zato jo 

bom uporabil tudi sam. Stroškovno opredelitev proizvodnjo CD profilov prikazuje 

tabela 4. 
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Tabela 4: Prikaz kalkulacij proizvodnje (po lastnih podatkih) 

Kalkulacije proizvodnje 

Dnevna proizvodnja profilov CD 
60/4000 

96 kosov  

Masa profila CD 60/4000 2,19 kg 

Cena pocinkane pločevine v kolutu 0,80 EUR / kg 

Poraba pocinkane pločevine v kolutu na 
mesec 

4.415 kg 

Strošek nabave pocinkane pločevine na 
mesec 

3.532 EUR 

Prodajna cena profila CD 60/4000 2,50 EUR 

Mesečna proizvodnja profilov CD 
60/4000 

 2.016 kosov 

Mesečni prihodek 5.040 EUR 

Mesečni strošek 3.532 EUR 

Mesečni dohodek 1.508 EUR 

*plačilo delavca ni všteto 

Dnevna proizvodnja bo znašala 96 CD profilov. Za mesečno povprečje sem vzel 21 

delovnih dni, kar pomeni 2016 CD profilov na mesec. Strošek nabave pocinkane 

pločevine v kolutih je dokaj visok, saj pri enem CD profilu porabimo 2,19 kg te 

surovine. Kljub majhnemu mesečnemu dobičku se mi proizvodnja obrestuje, saj bom 

pri montaži uporabljal profile lastne proizvodnje. V delavnici bo zaposlen en 

delavec, ki bo skrbel za menjavo kolutov s pocinkano pločevino ter za zlaganje 

proizvedenih profilov na paleto. To bo z ročnim viličarjem odvažal na dvorišče, kjer 

bom imel skladišče. Njegova plača bo približno 1.200 evrov bruto, kar pomeni, da 

nam bo proizvodnja mesečno doprinesla 300 evrov dobička. Stroškovno opredelitev 

lastne suhomontažne skupine prikazuje tabela 5. 
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Tabela 5. Prikaz kalkulacij suhomontažne skupine (IBIDEM) 

Kalkulacije suhomontažne skupine 

Prodajna cena kvadratnega metra (vzel 
sem povprečje) 

30 EUR 

Mesečna količina opravljenega dela 1.000 m² 

Stroški materiala na kvadratni meter 16 EUR/m² 

Mesečni prihodek 30.000 EUR 

Mesečni stroški materiala 16.000 EUR 

Mesečni dohodek 14.000 EUR 

*plačilo delavcev ni všteto 

Suhomontažna skupina bo delovala na področju Vipavske doline. Zaposleni bodo 

trije delavci, ki bodo opravljali tovrstno storitev na terenu, delo pa jim bom iskal jaz. 

Osredotočil se bom na suho gradnjo v stanovanjskih objektih. Moja želja je 

sodelovati s posamezniki, ki gradijo lastne bivalne prostore. Pripravljen sem nuditi 

pomoč in svetovanje pri izdelavi načrta podobe bivalnega prostora. Montiral bom 

lastne CD profile, kar mi bo zmanjšalo stroške nabave surovin in materiala. Ostali 

suhomontažni material mi bo dostavljalo podjetje Baustoff iz Ljubljane. Izračun 

amortizacije prikazuje tabela 6. 
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Tabela 6: Izračun amortizacije (IBIDEM) 

Izračun amortizacije 

Stalna sredstva Nabavna vrednost 
v evrih (EUR) 

Doba v mesecih 

 

Znesek na mesec v 
evrih (EUR) 

Profilirka 10.000 60 167 

Vozilo 5.000 60 84 

Ostala oprema 5.000 60 84 

Zgradba 5.000 60 84 

SKUPAJ   419 

 

Kupiti bom moral dostavno vozilo, ki ga bo potrebovala suhomontažna skupina. To 

bo rabljeno kombinirano vozilo. Prav tako bo rabljena tudi profilirka, ki bo 

proizvajala CD profile. Delovne prostore bom uredil v domači hiši, kjer bom 

preuredil garažo ter shrambo. Ostalo opremo bom kupil novo, in sicer voziček oz. 

ročni viličar, ki bo služil za prevoz palet s CD profili v skladišče. Kupil bom dva 

prenosna računalnika, telefonske aparate, pisarniško pohištvo, vrtalni stroj in delovne 

obleke. Vse to bom amortiziral v dobi 60 mesecev. Celotne mesečne stroške 

prikazuje tabela 7. 
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Tabela 7: Prikaz vseh mesečnih stroškov (IBIDEM) 

Fiksni stroški na mesec v evrih (EUR) 

Amortizacija 419  

Stroški elektrike, komunalnih 
prispevkov, Siol naročnine, goriva, 
ogrevanja 

500  

Bruto plače 9.000  

Izobraževanje, reklame 100  

SKUPAJ 10.019  

Variabilni stroški na mesec v evrih (EUR) 

Stroški materiala potrebnega za 
suhomontažno gradnjo 

16.000  

Stroški materiala potrebnega za 
proizvodnjo CD profilov 

3.532  

Ostali stroški materiala, ki se ga sproti 
naroča 

500  

SKUPAJ 20.032  

SKUPAJ 30.051  

 

Celotni mesečni stroški zajemajo stroške nabave surovin, amortizacijo ter plače 

zaposlenih. Ovrednotil sem tudi stroške izobraževanj, reklam, naročnin in materiala, 

ki ga bom sproti naročal. Mesečni dohodek prikazuje tabela 8. 
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Tabela 8: Mesečni dohodek (IBIDEM) 

Skupne kalkulacije (proizvodnja + suhomontažna skupina) v evrih (EUR) 

Prihodki 35.040  

Odhodki 30.051  

Dohodek 4.989  

 

Mesečni dohodek bo znašal 4.989 evrov. Dohodek mi prinese predvsem 

suhomontažna skupina, saj proizvodnja CD profilov iz pocinkane pločevine zaradi 

visoke nabavne vrednosti tega materiala ni zelo dobičkonosna. Ker bom vgrajeval 

lastne CD profile, bom tako žel še dodatni dohodek pri suhomontažni skupini. 

Začetno bilanco stanja prikazuje tabela 9. 

Tabela 9: Bilanca stanja (IBIDEM) 

Začetna bilanca stanja 

Sredstva Znesek v evrih (EUR) 

A.) Stalna sredstva  

1. Zgradba 5.000 

2. Oprema 20.000 

3. Drugo 500 

B.) Gibljiva sredstva  

1. Material 500 

2. Predujemi in zaloge 19.532 

    Skupaj aktiva 45.532 

C.) Obveznosti do virov sredstev  

I. Osnovni kapital 45.532 

   Skupaj pasiva 45.532 
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Začetni vložek v moje podjetje bo znašal 45.528 evrov. Prispevala ga bova skupaj z 

Antonom Pregljem. Da ugotovim, kdaj pričnem pridobivati na dobičku, moram 

izračunati točko preloma. 

V tabelah sem predstavil svoje stroške. Upošteval sem ceno proizvoda, CD profila 

ter ceno postavitve kvadratnega metra stropa. Izračunal sem tudi amortizacijo 

opreme. Navedel sem stalna ter gibljiva sredstva in tako izračunal pasivo bilance 

stanja. Izračunal sem mesečni dohodek.  

5.2 Točka preloma in njen grafični prikaz 

Potem ko sem pripravil izračun prihodkov od prodaje ter upošteval variabilne ter 

fiksne stroške, lahko pripravim izračun točke preloma. Ko od prihodkov odštejem 

vse odhodke, dobim dohodek. Prikaz mesečnih stroškov ter dobička, s pomočjo 

katerih bom prikazal točko preloma, prikazuje tabela 10. 

Tabela 10: Izračun točke preloma (po lastnih podatkih) 

Doba v mesecih Strošek v (EUR) Dohodek v (EUR) 

September 2011 8.728 5.040 

Oktober 2011 17.456 10.080 

November 2011 26.184 15.120 

December 2011 34.912 20.160 

Januar 2012 62.840 55.200 

Februar 2012 90.768 90.240 

Marec 2012 118.696 125.280 

April 2012 146.624 160.320 

 

Za lažjo predstavo točke preloma bom stroške ter dohodek prikazal na grafu. Graf 

točke preloma prikazuje slika 4. 
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Slika 4: Grafični prikaz točke preloma (lasten vir) 

Grafično prikažemo točko preloma tako, da postavimo vse stroške in dohodek na 

ordinatno os. Na abscisno os pa postavimo dobo, ki je določena v mesecih. Iz 

zgornjega grafa je razvidno, da dohodek prekaša stroške v šestem mesecu 

obratovanja podjetja.  
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6 PLAN TRŽENJA 

V tem poglavju bom predstavil plan trženja ter skrb za kvaliteto, inovativnost ter 

zadovoljstvo kupcev. To bom prikazal s pomočjo SWOT analize, obravnave SWOT 

ter marketinškega spleta 7P.   

6.1 SWOT analiza 

Pred pričetkom ustanovitve podjetja je dobro opraviti SWOT analizo. Zelo 

pomembno je dobro poznavanje stanja na trgu. Vedeti moramo, katere so naše 

prednosti, na kaj se lahko zanašamo. V primeru kritičnih situacij, nam prav naše 

prednosti lahko zelo pomagajo. Delovati moramo po standardih in zakonih, imeti 

moramo usposobljen kader in dobro logistiko. V primeru pomanjkanja prostora nam 

prav logistika veliko pomaga, saj z ustrezno razporeditvijo strojev ter opreme 

omogočimo boljši izkoristek delovnih površin. Raziskati pa moramo tudi stanje 

ciljnega trga. Potrebno je analizirati kupce, predvideti njihovo število. Imeti moramo 

svojo vizijo ter cilje, vedeti moramo, kaj hočemo kupcem ponuditi. Le z jasno 

zastavljeno vizijo lahko kljubujemo grožnjam na trgu, ki nas bi sicer pokončale. 

V SWOT analizi opredelimo naše prednosti in slabosti z vidika našega podjetja. 

Priložnosti in grožnje nam predstavlja trg oziroma tržno okolje. Opredelil bom svoje 

priložnosti in grožnje, ki mi jih predstavlja trg. Osredotočil se bom tudi na prednosti 

in slabosti lastnega podjetja. To bom predstavil v tabeli 11. 
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Tabela 11: SWOT analiza (po lastnih podatkih) 

PREDNOSTI (S) 

Popolne storitve. 

Dobra lokacija. 

Majhno podjetje, zato lahko prisluhnemo 
vsaki najmanjši želji naše stranke. 

Prijazno osebje. 

Usposabljanje kadra. 

Spremljanje ter sledenje novostim. 

Standardi po GIZ-u. 

 

SLABOSTI (W) 

Manjši kolektiv. 

Prostorska stiska. 

 

PRILOŽNOSTI (O) 

Cena storitve ter izdelka. 

Adaptacija starejših, podeželskih hiš v 
moderne, varčne hiše. 

Stranke, ki želijo inovativnost v svojih 
objektih. 

 

GROŽNJE (T) 

Naraščanje stroškov materiala, električne 
energije. 

Večja podjetja lahko v primeru 
pomanjkanja dela pridejo na trg z boljšo 
ponudbo. 

 

6.2 Obravnava SWOT analize 

Trgu bom predstavil ponudbo CD profilov, ki jih bom prodajal okoliškim 

suhomontažerjem ter podjetju Baustoff iz Ljubljane. Slednje bo obenem tudi moj 

dobavitelj ostalega suhomontažnega materiala. Tako bom lahko ponudil popolne 

storitve suhe gradnje na terenu. Gradil bom stanovanjske objekte po željah svojih 

strank. Lokacija podjetja se bo nahajala v Zgornji Vipavski dolini, kjer je veliko 

priložnosti za adaptacijo starejših stanovanjskih objektov. Predvsem na podeželju se 

ljudje odločajo za adaptacijo starejših objektov v modernejše stavbe, energetsko 
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varčnejše objekte. Poleg tega se na to območje priseljuje prebivalstvo in gradi nove 

stanovanjske hiše.  

Podjetje bo manjšega obsega, imel bom manjši kolektiv, vendar se bom trudil 

zadostiti vsakršni želji strank. To bom dosegel tudi s prijaznim osebjem, saj bom 

podjetje gradil na prijaznih odnosih znotraj podjetja ter zunaj njega. Poleg 

motiviranja zaposlenih ter naših kupcev, bom sledil tudi novostim na trgu suhe 

gradnje. Proizvodnja CD profilov bo potekala skladno z ISO standardi. CD profile 

ter vse ostale elemente bom vgrajeval po standardih, ki jih določa GIZ. Spremljal 

bom cenovno politiko našega tržnega okolja, udeleževal se bom raznih sejmov in 

organiziral vsakoletni dan odprtih vrat za naše stranke. Zaposleni v podjetju bodo 

deležni vsakoletnega piknika.  

Med slabosti lahko prištejem manjši kolektiv, saj v primeru velike količine naročil ne 

bom uspel najhitreje zadovoljiti potrebam vseh strank. V takšnih primerih bom moral 

poseči po kooperantih, ki bodo delovali v skladu z mojimi zahtevami. Prav tako bodo 

začetni poslovni ter proizvodni prostori manjših površin in bo morda potrebna širitev 

le teh.  

Na trgu bom prisoten z nižjo ceno, ki jo bom dosegel s proizvodnjo ter montažo 

lastnih CD profilov. Trgovina Merkur ponuja profile po ceni 3,80 evra, moja  

prodajna cena pa bo 2,50 evra za CD profil iste dimenzije (Merkur, 2010). Sodeloval 

bom s podjetjem Baustoff, kateremu bom prodajal svoje CD profile, obenem pa bom 

od njega kupoval ostali suhomontažni material. Izbral bom ugodnega dobavitelja 

pocinkane pločevine, to bo Meltal d. o. o. iz Maribora. Vse to bo privedlo do ugodne 

cene. Na trgu se veliko gradi, kar je zame velika priložnost.  

V resne težave lahko pridem, če pričnejo naraščati stroški surovin, npr. elektrike. Ob 

pomanjkanju dela na trgu, bodo tudi ostala podjetja prišla z nižjimi ponudbami. 

6.3 Marketinški splet (7P) 

Na svoje podjetje moramo gledati iz več zornih kotov. Podjetje je lahko uspešno le, 

če posvečamo skrb vsem njegovim enotam. To najlažje dosežemo z upoštevanjem 

marketinškega spleta. »To je kombinacija marketinških spremenljivk, ki jih podjetje 
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mora kontrolirati za dosego ustrezne prodaje na ciljnem trgu (Devetak, 1995, str. 

15).« Zavedati se moramo, da naše podjetje lahko uspe le z upoštevanjem celotnega 

kolektiva v podjetju. Ta kolektiv pa mora skrbeti za razvoj, proizvodnjo izdelka ter 

njegovo distribucijo na trg. 

Če hočemo uspeti na trgu, moramo obvladati spremenljivke, ki jih opišemo z 

marketinškim spletom. »Raziskovanje trga je sistematično delo, ki temelji na 

znanstvenih metodah zbiranja, registriranja in analize vseh problemov v zvezi s 

prometom, prodajo in potrošnjo dobrin (proizvodov in storitev) ( Devetak, 1995, str. 

27).« Tako se pripravimo na postopek uvajanja našega podjetja na prodajni trg.  

Marketinški splet 7P predstavimo tako, da najprej opišemo izdelek, potem ceno, 

razpečavo ter promocijo. V primeru, da imamo storitveno podjetje, opišemo še 

dodatne tri prvine. To so ljudje, procesiranje ter fizični dokazi.  

6.4 Osredotočenje na kupce 

Kupcu se moramo predstaviti v dobri luči. Napraviti moramo izdelek, ki je kupcu 

zanimiv ter varen pri uporabi. Kupce lahko pozitivno presenetimo že z malenkostmi, 

kot so razni popusti, promocijski materiali ali takojšnje upoštevanje garancije.  

Izdelek mora biti v skladu s standardi ter željami kupcev. Kupci želijo lepe, 

kakovostne, poceni izdelke, zato moramo poleg skrbnega razvoja izdelka poskrbeti 

tudi za njegovo ceno. Cena ne sme biti prenizka in ne previsoka. V primeru izredno 

nizke cene začnejo kupci sumiti, da je izdelek nekvaliteten. Če pa so cene 

astronomsko visoke, nihče ne bo kupil našega izdelka. To je odvisno tudi od dobrega 

imena oziroma priznanja našega podjetja na trgu ter med kupci. Upoštevati moramo 

plačilne pogoje, kreditiranje, garancijsko dobo.  

Velik pomen nosi tudi razpečava; nekateri ponudniki ponujajo prevoz izdelkov na 

dom oziroma opravljanje storitev na domu, drugi imajo eno prodajalno ali pa večje 

število prodajaln na različnih lokacijah. Pri razpečavi lahko nastopa tudi vmesni 

posrednik, kot so na primer grosisti. »Običajno težimo za tem, da imamo čimmanj ali 

nobenega posrednika (Devetak, 1995, str. 16).« Kupcu približamo izdelek s pomočjo 

promocije, s katero predstavimo svoje podjetje, izdelek oziroma storitev ciljnemu 
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trgu. Poznamo tudi ekonomsko propagando, kar pomeni, da plačamo oglaševalski 

agenciji, ki nas potem promovira.  

Meni osebno je boljša osebna prodaja, saj sem mnenja, da svoj izdelek oziroma 

storitev sami najbolje predstavimo kupcem. Menim, da je najbolje pripraviti osebne 

prodajne predstavitve ali srečanja.  

Prodajo pospešujemo tudi z udeleževanjem na sejmih ali organizacijo dni odprtih 

vrat. »Promocija predstavlja enega od načinov komuniciranja s potrošniki oziroma 

kupci zaradi pospeševanja in povečanja prodaje (Devetak, 1995, str. 16).« 

Organiziral bom vsakoletni dan odprtih vrat, kjer bom obiskovalcem predstavil svojo 

ponudbo. Udeleževal se bom raznih srečanj montažerjev suhe gradnje, kot celotni 

tim bomo dejavni na obrtnih sejmih. 

Ko gre za storitev, moramo upoštevati tudi naslednje 3P marketinškega spleta. To so 

ljudje, procesiranje (izvajanje) ter fizični dokazi. Čeprav nekateri uporabljajo le 4P 

tudi za storitev, sem se sam odločil, da marketinški splet obravnavam v celoti. 

Menim, da je koristno spoznati tudi dodatne prvine, ki jih nudijo ti naslednji 3P. 

Ljudje imamo pomembno vlogo pri izvajanju storitev. Niso pomembni samo 

ponudniki storitev, ampak prav toliko tudi porabniki. Pomembna je kakovost 

storitev, saj mora biti opravljena v skladu z zakonodajo ter vsebovati vsa sredstva za 

dosego zadovoljstva porabnikov storitev. Pomembna je hitrost opravljenih storitev, 

saj v primeru prevelikih čakalnih vrst ter trajanja storitev, porabniki preidejo k 

drugim ponudnikom. Izvajalci storitev morajo biti ustrezno motivirani, saj le tako 

potekajo storitve v skladu s pričakovanji potrošnikov. V primeru, da izvajalec 

storitev ni stimuliran, motiviran ali nima ustreznega znanja, se kvaliteta storitev zniža 

na raven, da za porabnike ni več zanimiva. Še posebej to velja za industrijsko razvite 

države.  

Poleg vsega tega je pomembna urejenost izvajalca storitev, torej primerna obleka, 

pričeska, vonj, geste, ki jih uporablja. Za vsakega izvajalca storitev je pomembna 

naklonjenost kupcev oziroma uporabnikov storitev. »Če imajo izvajalci storitev 

opravka z »manj kultiviranimi strankami«, se morajo še toliko bolj potruditi, da 

celovito sprovedejo določeno storitev (Devetak, 1995, str. 18).« Pri izvajanju 
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oziroma procesiranju moramo upoštevati celoten potek izvajanja storitve. Poskrbeti 

moramo za kvaliteto opravljene storitve; k temu lahko pripomorejo usposobljeni 

delavci ter dober vodstveni ter delovni tim.  

6.5 Osredotočenje na kvaliteto 

Kvaliteta je skupek upoštevanja različnih faktorjev, ki so ključnega pomena, da je 

naš izdelek oziroma storitev v skladu s pričakovanji potrošnikov. Pogoj za 

kakovostno delovanje podjetja je urejenost delovnega okolja, saj se morajo zaposleni 

v njem prijetno počutiti. Vizija ter poslovna filozofija podjetja morata biti jasno 

zastavljeni ter morata biti spoštovani s strani zaposlenih. »Za uspešna podjetja je 

značilno tako imenovano celovito upravljanje kakovosti (»total quality 

management«) (Vahčič in ostali, 2005, str. 55).« Skrbno dodeljene delovne naloge, 

prijetno vzdušje v podjetju in delo v timih privede do visoke kvalitete proizvodnje 

oziroma izvajanja storitve. Zaposleni morajo biti ustrezno izobraženi in se stalno 

strokovno izpopolnjevati. Potrebna je stalna kontrola kakovosti proizvodnje oziroma 

izvajanja storitev. S svojimi dobavitelji ter kooperanti je potrebno vzpostaviti 

kakovostne odnose ter skupaj izpopolnjevati stvari. Potrebna je dobra motivacija, 

predvsem pa nagrajevanje inovatorjev v podjetju, saj lahko s tem povečamo 

produktivnost in dovzetnost za inovacije.  

Svoje podjetje bom gradil na kvalitetnih temeljih, saj bom zaposlil le strokovno 

podkovane delavce, katerim bom nudil še dodatna izobraževanja. Material potreben 

za izdelavo CD profilov bom kupoval od kvalitetnega dobavitelja, prav tako ves 

ostali montažni material za potrebo montaže na terenu. Izvajal bom stalno kontrolo 

na področju proizvodnje suhomontažnih profilov. Analiziral bom zadovoljstvo naših 

strank, ter tako uvedel spremembe na področju montaže. 

6.6 Osredotočenje na prikladnost proizvodov in storitev 

Razvoj industrije in modernizacija človeka sta prišla do te točke, da potrošniki želijo 

vedno več. Še nedavno nazaj so bile restavracije v trgovskih centrih luksuz. 

»Prikladnost, dostopnost podjetja s strani kupcev je še posebno pomembna za 



38 

podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo potrošnih dobrin (Vahčič in ostali, 2005, str. 56).« 

Dandanes so določene stvari in prvine samoumevne, saj se kupci počutijo 

zapostavljeni, če jih ni. Navedel sem le en primer oz. trend, ki se pojavlja.  

Potrebe kupcev moramo razumeti, se z njimi posvetovati ter hitro reševati njihove 

probleme. Naša ponudba mora biti kakovostna, hitra ter v skladu s pričakovanji. 

Slediti moramo njihovim željam ter jim ponuditi kar se da največ. Prilagoditi 

moramo svoj urnik ter seznam dodatnih storitev. Če pričakujemo stranke v vseh 

vremenskih razmerah, je dobro, da pripravimo garažno hišo ali pokrito parkirišče. 

Tako mnogi ponudniki nudijo dostavo na dom, spletno nakupovanje ali naročilo 

storitve preko spleta. Mnogi kupci pa pričakujejo, da jim bomo storitev opravili na 

domu.  

Trudil se bom po svojih najboljših močeh. Prišel si bom ogledat strankin objekt, da 

bi tako skupaj pripravili načrt. CD profili bodo proizvedeni v skladu z vsemi 

normativi, tako da bodo kompatibilni za montažo z vsemi mavčnimi sistemi. 

Zagotavljal bom strokovnost, znanje, zanesljivost, odgovornost; zveste kupce bom 

nagrajeval ter svoje ime gradil na poštenosti. 

6.7 Osredotočenje na inovativnost 

Podjetje mora biti fleksibilno, saj če ni sposobno hitro reagirati na ostalo tržno 

ponudbo, pomeni to lahko njegov konec. Na trg prihajajo nove tehnologije, novi 

materiali ter novi načini uporabe obstoječih izdelkov. »Potrebe kupcev, trgi, 

tehnologija in drugi dejavniki se spreminjajo čedalje hitreje (Vahčič in ostali, 2005, 

str. 56).« Predvsem moramo upoštevati želje kupcev in se zavedati da izdelke 

razvijamo zanje. Če ne razvijamo v skladu s pričakovanji, željami kupcev, naš 

izdelek ne bo sprejet iz njihove strani. 

Sam se bom trudil, da bom na trgu prisoten s tehnološko dovršenimi izdelki ter 

storitvami. Suho gradnjo bom izvajal v skladu z vsemi modernimi načeli. Strankam 

bom zagotavljal dobavo ter vgradnjo materialov, ki bodo na trgu veljali za sinonim 

moderne gradnje. CD profile bom poskušal v isti obliki proizvajati iz polietilena. 
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6.8 Osredotočenje na uvajanje novega izdelka 

Že takrat, ko se naš izdelek dobro prodaja, ko je še v zreli fazi prodaje, moramo 

pričeti z razvojem novega izdelka. Vsaka zamuda lahko za nas pomeni propad. 

Pripravljeni moramo biti na hitro rastoči trg. Ne sme nas biti strah vlaganja v razvoj, 

saj se nam to ob pravočasni postavitvi izdelka na trg zelo obrestuje.   

Suha gradnja se hitro spreminja, saj prihajajo novi trendi montaže ter vedno novejši 

materiali. Sam bom poskušal v najkrajšem možnem času na trg lansirati CD profil iz 

polietilena, ker je iz dneva v dan večja verjetnost, da že kdo drug pripravlja enake 

profile iz podobnih, lažjih materialov. Tako bi moja vizija propadla, oziroma ne bi 

požel začetnega monopola na trgu. Trgu bi rad prvi predstavil svojo vrsto CD 

profilov iz polietilena in takoj po ustanovitvi podjetja pričel z raziskavami tega 

materiala. Povezal se bom z inštituti ter pri podjetjih, kjer brizgajo plastične izdelke, 

naročil model. Svoje inovacije bom prijavil na Uradu RS za intelektualno lastnino, 

Sektor za patente. 

Po razvojni fazi izdelka bo sledila faza uvajanja. V tej fazi še vedno ne bom žel 

dobička, saj bodo stroški podjetja še vedno dokaj visoki. Potrebno bo pripraviti 

oglaševalno akcijo ter izdelek predstaviti kupcem. Svoj novi proizvod bom predstavil 

podjetju Baustoff v Ljubljani. Dogovorili se bomo za sestanek in predstavitev novega 

proizvoda. V podjetju bom organiziral dan odprtih vrat, kjer bom kupcem razkazal 

celotno ponudbo storitev ter izdelkov.  

Če poteka življenjski cikel izdelka po želenih fazah podjetnika, potem pristane v fazi 

rasti. Tu pričnemo beležiti dohodek. Oglaševanje je še vedno močno usmerjeno v 

prepričevanje kupcev o odličnosti izbranega izdelka.  

Če kupci ne sprejmejo izdelka, potem ta potone v pozabo, zato je potrebno pričeti z 

razvojem novega izdelka, ampak to je zelo težko, saj od izdelka, ki ga kupci ne 

sprejmejo, nimamo nobenega dobička, le stroške. 

Upam, da bo naš izdelek sprejet iz strani kupcev in bo tako prešel v fazo zrelosti. V 

tej fazi se dobički povečujejo, dosežejo vrh ter pričnejo upadati, ko se na trgu pojavi 

konkurenca. V tej fazi ne izboljšujemo izdelka, ampak le težimo k čimboljši prodaji. 
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Obenem pa začnemo razvijati nov izdelek, ki bo nadomestil obstoječega, saj fazo 

zrelosti nasledi faza upadanja. 

V fazi upadanja se prične dohodek zmanjševati. Poraja se vprašanje, ali bi morda 

prodajo povečali z agresivnim oglaševanjem  ali povečati obseg prodaje z znižanjem 

prodajne cene. Ugotoviti moramo, ali je izdelek še dovolj »dober« ali pa razmisliti o 

razširitvi trga prodaje. Ukrepati moramo hitro, kajti v primeru, da ne sledimo 

razvojnim fazam, ostanemo brez dobička ter lahko izgubimo prodajni trg. 

Trudil se bom za hitro opravljene storitve, strank ne bom pustil čakati v nedogled. Če 

bodo potrebe po izdelkih oziroma storitvah večje od lastnih zmožnosti, bom razširil 

oziroma povečal dejavnost. 

6.9 Osredotočenje na zadovoljstvo kupcev 

Prisluhniti moramo željam naših kupcev. Pripraviti moramo uporabi prijazne izdelke. 

Pomembna je tudi embalaža ter način, kako strankam približamo naš izdelek oziroma 

storitev. Pozornost moramo posvetiti tudi najmanjšim podrobnostim. Naši izdelki 

morajo zadostiti pričakovanjem naših kupcev, storitve pa morajo ostati v spominu 

naših strank. To pripomore tudi k promociji in vračanju kupcev k nam. Če se 

pojavijo problemi, jih moramo znati hitro reševati. K čim manjšemu številu napak 

pripomore stalno izobraževanje delavcev. 

Strankam bom nudil popolne storitve, ki jih bom opravil v najkrajšem možnem času, 

obenem pa najvišjo kvaliteto. S strankami se bom posvetoval, prišel bom k njim na 

dom, na ogled objekta. Nudil jim bom popust na zvestobo, prav tako bom pripravil 

ugodno ceno kupcem svojih profilov. Nudil bom promocijski material, kot npr. 

majice in skodelice. Ob morebitnih napakah bom takoj ukrepal. Da bom vzdrževal 

čimmanjše število napak, bom veliko poudarka posvetil izobraževanju svojih 

zaposlenih. 
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7 NAČRTOVANJE DIZAJNA IN RAZVOJ 

Najprej se moramo zavedati, kakšno vrsto proizvoda bomo ponudili kupcem in ali je 

naš proizvod primeren za vsakdanjo rabo. Med tovrstne izdelke sodijo prehrambni 

izdelki in izdelki za osebno higieno. Naslednjo skupino izdelkov predstavljajo tisti, 

ki jih ne kupujemo ravno vsak dan, vendar so prav tako pomembni v našem 

vsakdanjem življenju. Sem spadajo oblačila, obutev, pohištvo ter gospodinjski 

aparati. V tretjo skupino spadajo t. i. luksuzni izdelki. Za nakup takšnih izdelkov 

porabimo več časa in potrošimo večje količine denarja. To so nakup avtomobila, 

nakita ter nakup, obnova ali izgradnja stanovanja. V četrto skupino spadajo neiskani 

izdelki. »V to skupino spadajo izdelki, katerih kupec še ne pozna ali pa jih ne išče 

(Vahčič in ostali, 2005, str. 57).« Kupca prisilijo v nakup agresivnejše prodajne 

taktike, ki jih izvajajo ponudniki zavarovalnih storitev in naročnin na razne storitve.  

Naš izdelek ter storitev sodita v tretjo skupino, saj pri urejanju stanovanja dobro 

premislimo, kako bomo to izpeljali. Ni pa to vsakodnevno opravilo, saj pri tem 

porabimo kar nekaj časa in denarja, gre torej za dolgoročno naložbo. Prav zato si 

bom vzel čas, da bom s stranko pripravil popoln plan, po katerem bomo skupaj 

uredili njihovo stanovanje.  

7.1 Opredelitev pojmov dizajna in razvoja 

Ko govorimo o dizajnu izdelka, moramo upoštevati kupčeva pričakovanja. Ne samo 

izdelek, ampak tudi embalaža mora biti privlačna. Sam izdelek mora imeti zanimiv 

dizajn. Ni dobro kopirati obstoječih produktov, ampak je potrebna inovativnost pri 

oblikovanju. »Konkurenca med podjetji ne temelji več na tistem, kar podjetja 

proizvedejo, ampak na tistem, kar podjetja dodajo svojim proizvodom in storitvam 

(Vahčič in ostali, 2005, str. 57).« Včasih preveč drzno oblikovanje pripelje do 

slabega odziva iz strani kupcev, zato je potrebno napraviti kompromis med željami 

kupcev ter našimi željami pri oblikovanju izdelka. V našem podjetju bomo 

proizvajali standardne CD profile, ki ustrezajo evropskim standardom.  

O razvoju govorimo takrat, ko želimo ustvariti nov izdelek, oziroma želimo 

obstoječega nadomestiti z novejšimi materiali, bolj prijazno uporabo porabniku ter 
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okolju. Z razvojem moramo pričeti pravočasno, že tedaj ko je obstoječi izdelek v 

zreli fazi proizvodnje. Ne sme nam biti žal nameniti denarja za potrebe razvoja. V 

podjetju je potrebno imeti tim, ki je zadolžen za razvoj povsem novih oziroma za 

izboljšavo obstoječih izdelkov. Podjetja lahko imajo svoje raziskovalne inštitute ali 

pa svoja testiranja opravijo na inštitutih in laboratorijih izven matičnega podjetja. 

Razvoj izdelka je zahtevna naloga. Uporabiti moramo sodobne materiale, prilagoditi 

uporabo in dizajn, cene pa ne smejo biti previsoke. Izdelek mora biti predstavljen 

pravočasno, preden konkurenca predstavi kaj podobnega.  

7.2 Oblikovanje novega izdelka v podjetju 

Poskušal bom oblikovati CD profil iz lažjega materiala. Dizajn bo ostal isti, vendar 

bom za izdelavo namesto pocinkane pločevine uporabil polietilen. S tem bom 

omogočil nižjo težo CD profilov, ki bodo manj obremenili konstrukcijo zgradbe. 

Obenem bom poskušal poceniti proizvodnjo, saj bom uporabljal polietilen, ki je 

močno razširjen pri izdelovanju izdelkov iz plastičnih mas. Trudil se bom, da bom 

dobil surovino polietilena iz recikliranega materiala. Seveda pa bom proizvod razvil 

tako, da bo ustrezal vsem evropskim standardom, zato ga bom testiral na inštitutu, 

kjer bom določili njegovo trdnost. CD profil iz polietilena bo izdelan v skladu z 

evropskimi standardi, pridobil bom tudi slovensko tehnično soglasje.  

Izdelek bom načrtoval po standardih obstoječih CD profilov iz pocinkane pločevine. 

Dolžina profilov bo prav tako 4 m, le masa bo manjša. V sodelovanju z inštitutom 

bom moral pripraviti kalupe za brizganje polietilena. V programu AutoCAD bom 

pripravil načrt CD profila in kalupa, v katerega bomo brizgali CD profil. Ta kalup mi 

bodo izdelali v livarni, saj bo iz litega železa. V ta kalup bomo na inštitutu vbrizgali 

polietilen in tako bo nastal CD profil. Nato bomo na tem profilu opravili analize 

trdnosti ter določili težo.  

Profil bom patentiral na Uradu RS za intelektualno lastnino, Sektor za patente. 

Postavili bomo konstrukcijo, pri kateri bomo uporabili vzorčne CD profile iz 

polietilena. Sodeloval bo celotni tim podjetja. To konstrukcijo bomo predstavili 

Gospodarskemu interesnemu združenju slovenskih izvajalcev suhe gradnje (GIZ, 

2010). Model CD profila je razviden na sliki 5. 
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Slika 5: Model CD profila (Webgradnja, 2010) 

7.3 Ugotavljanje potreb kupcev 

Stremel bom k uresničevanju ter zadovoljevanju potreb svojih kupcev. Skrbel bom 

za kvalitetno in moderno suho gradnjo ter uporabljal materiale glede na njihove želje. 

Na dnevu odprtih vrat, ki ga bom organiziral vsako leto, bom pripravil vprašalnike, 

ki jih bodo obstoječe ter potencialne stranke izpolnile. Z vprašalniki bom ugotavljal 

mnenja glede zadovoljstva z našo suho gradnjo in z našim delom ter preverjal ali 

imajo namen v bližnji prihodnosti kaj graditi. Vprašalnik bom skrbno pregledal in z 

njegovo pomočjo poskušal še izboljšati svoje storitve. Prav tako bom anketiral kupce 

svojih CD profilov ter jih povprašal ali bi te CD profile priporočili tudi drugim 

suhomontažerjem. 
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8 NAČRTOVANJE PROIZVODNJE IN POSLOVANJA 

V podjetju bomo delovali v skladu z našimi zmogljivostmi. Dnevna proizvodnja bo 

znašala 96 CD profilov. V primeru velikega povpraševanja po CD profilih bom 

povečal zmogljivosti, toda preden se bom lotil širitve podjetja, bom pripravil 

potrebne kalkulacije stroškov.  

Prav tako bom v primeru povečanja proizvodnje zgradil proizvodno halo v 

Ajdovščini ali Vipavi, tik ob uvozu na avtocestno povezavo, saj menim, da bom tako 

še bolj dostopen kupcem svojih izdelkov. Obenem pa si s to potezo ne smem dovoliti 

previsokih stroškov, ki bi nastali kot posledica izgradnje nove proizvodne hale. 

S suhomontažno skupino bom prisoten na območju Vipavske doline. V primeru 

velikega povpraševanja bom zaposlil nove delavce ter tako povečal svoje 

zmogljivosti. Zopet ne smem pozabiti na predhodne kalkulacije stroškov, saj lahko le 

tako predvidim dejanski dohodek, ki bi ga prineslo večje število zaposlenih in bi bili 

ti lahko prisotni na več objektih ob istem času. 
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9 VODSTVENA SKUPINA IN KADRI 

Direktor podjetja bom jaz, Matej Pregelj bodoči dipl. ing. gospodarstva. Skrbel bom 

za finančno plat podjetja in za usposabljanje delavcev ter udeleževanje na raznih 

obrtnih sejmih. Iskal bom ponudbe dela za lastno suhomontažno skupino, prav tako 

pa bom skrbel za nabavo potrebnega materiala ter prodajo CD profilov.  

Anton Pregelj dipl. ing. strojništva bo vodja proizvodnje. Skrbel bo za nabavo 

surovin, ki bodo potrebne za izdelavo CD profilov. Obenem bo skrbel za tehnološki 

razvoj v podjetju, s tem da bo analiziral CD profile ter jih izboljševal. Zadolžen bo za 

pravilno skladiščenje le teh profilov ter drugega materiala potrebnega za 

suhomontažno skupino.  

Suhomontažni delavci bodo strokovno usposobljeni na svojem področju. Skrbel bom 

za njihovo izobraževanje, saj želim stranke zadovoljiti v največji meri. Vsi delavci 

bodo prisotni tudi na sejmih, kjer bomo skupaj predstavljali naše podjetje. 

Delavec, ki bo skladal CD profile na palete ter jih skladiščil, ne bo najet preko 

študentskega servisa, ampak bo redno zaposlen. V primeru, da se bo pokazala 

potreba po še enem delavcu, pa bom slednjega najel preko študentskega servisa.  

V podjetju bom skrbel za harmonijo, povezanost in prijetno vzdušje. Spremljal bom 

stanje na trgu ter se tako prilagajal aktualnim tržnim razmeram. Skrbel bom za 

strokovno usposobljenost vseh zaposlenih. Timsko delo bo vsekakor prisotno, saj 

bova z Antonom Pregljem neprestano medsebojno sodelovala in prav tako tudi s 

suhomontažerji ter delavci v proizvodnji.  
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10 TERMINSKI NAČRT 

V tem poglavju bom predstavil časovni potek aktivnosti v svojem podjetju. »V 

terminskem planu morate upoštevati tudi možnost odstopanja dejanskih rokov za 

izvedbo posamezne aktivnosti od planiranih, zato navedite vpliv nedoseganja rokov 

na uspeh podjetja, še posebej na potencialno nevarnost za preživetje in potrebe po 

kapitalu (Vahčič in ostali, 2005, str. 101).« To je pripomoček za planiranje, s katerim 

lahko našim kupcem prikažemo razvoj podjetja. Terminski plan nam predstavlja 

plan, o količini časa, ki jo imamo na razpolago za opravljanje določene aktivnosti 

oziroma določa časovno prelomne dogodke v našem podjetju, na katere moramo biti 

še posebej pozorni. Za boljšo predstavo bom terminski načrt predstavil v naslednji 

tabeli 12. 

Tabela 12: Terminski načrt (Po lastnih podatkih) 

 Januar 

2011 

Februar 

2011 

Marec 

2011 

April 

2011 

Maj 

2011 

Junij 

2011 

Julij 

2011 

Avgust 

2011 

September 

2011 

Ureditev  

delavnice 

x x x x x x    

Nakup 
opreme 

   x x x    

Registracija 
podjetja 

       x  

Iskanje 
dobaviteljev 

   x x x x x  

Zaposlovanje        x x 

 

Predstavil sem obdobje prvih devetih mesecev leta 2011. V tem obdobju se bo 

izvršila registracija podjetja, nakup strojev, ureditev delovnih prostorov, iskanje 

dobaviteljev ter zaposlovanje. 
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11 FINANČNI IZKAZ 

V tem poglavju bom predstavil finančni izkaz podjetja. »Priprava projekcij finančnih 

izkazov je gotovo eden pomembnejših izzivov v pripravi poslovnega načrta (Vahčič 

in ostali, 2005, str. 106).« To poglavje je zelo zanimivo za naše kupce ter dobavitelje. 

Podjetja, ki se bodo zanimala za sodelovanje z nami, bodo najprej pregledala prav to 

poglavje. Lahko zatrdim, da bom plačeval svoje obveznosti v predvidenim roku in ne 

bom najemal kreditov za ustanovitev podjetja.  

11.1 Izkaz uspeha 

Po Zakonu o gospodarskih družbah spada naše podjetje, ki bo imelo pravno obliko 

samostojnega podjetnika, med mikro oziroma med mala podjetja, če bomo pričeli 

pridobivati na kapitalu. Število delavcev ne bo preseglo števila 10. Bilanco uspeha 

bom predstavil po vzoru nemške oblike v tabeli 13. 
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Tabela 13: Izkaz uspeha (Po lastnih podatkih) 

1. Aktivni del Znesek v evrih (EUR) 

Zgradba 1.008 

Oprema 4.020 

Drugo (prispevki, gorivo) 12.000 

Plače 108.000 

Zaloge materiala 234.384 

Izobraževanje, reklame 1.200 

Skupaj 360.612 

2. Pasivni del  

Prihodek proizvodnje CD profilov 60.480 

Prihodek suhomontažne skupine 360.000 

Skupaj 420.480 

Dohodek 59.868 

 

Največ dohodka nam doprinese suhomontažna skupina, obenem pa je proizvodnja 

profilov prav tako pomembna za nas, saj vgradnja lastnih CD profilov povečuje letni 

dohodek. Velik strošek nam predstavljata nabava materiala in plače. Predvsem se 

visok strošek kaže v nabavi pocinkane pločevine v kolutih, ki jo potrebujemo za 

izdelavo CD profilov, zato bom poskušal razviti CD profil iz polietilena. 

Amortizacijska doba zgradbe, strojev in opreme je 5 let. Dohodek sem izračunal 

tako, da sem od pasive stroškov odštel aktivo. 

11.2 Bilanca stanja 

Po koncu koledarskega oziroma poslovnega leta pripravimo bilanco stanja. Ta 

bilanca zajema finančno stanje posameznega obdobja. Sam bom pripravil letno 

bilanco stanja. Zajel bom letne prihodke in odhodke. To prikazuje tabela 14. 
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Tabela 14: Bilanca stanja (po lastnih podatkih) 

 Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 

Prihodki v 
evrih (EUR) 

420.480 504.576 605.491 726.589 871.907 

Odhodki v 
evrih (EUR) 

360.612 432.734 519.281 623.137 747.765 

Dohodek v 
evrih (EUR) 

59.868 71.842 86.210 103.452 124.142 

 

Predvidel sem vsakoletno 20% povečevanje prihodkov ter odhodkov. Prav tako sem 

predvidel povečevanje montaže na terenu; tako se bo tudi dohodek povečeval, kar 

bom izkoristil za razvoj CD profilov iz polietilena.  

11.3 Bilanca denarnih tokov 

V poslovnem načrtu moramo predvideti stroškovno zmožnost. »Cilj končnega načrta 

je ugotoviti potencial tvegane naložbe in terminski plan finančno pozitivnega 

rezultata (Vahčič in ostali, 2005, str. 115).« To pomeni, da moramo izračunati 

količino denarja, ki ga potrebujemo za zagon ter obratovanje podjetja. Obenem pa 

moramo predvideti tudi rentabilnost in donosnost podjetja.  

Rentabilnost izračunamo tako, da dohodek delimo z vložkom. V mojem primeru je 

dohodek na letni ravni 59.868 evrov, vložek pa znaša 45.532 evrov. Koeficient 

rentabilnosti znaša 1,31, kar pomnožimo s 100% in dobimo profitno mero 131%. 

Potrebno je izračunati tudi donosnost podjetja, saj je za nas ter za podjetja, ki z nami 

poslujejo, to zelo pomemben podatek. Donosnost izračunamo tako, da seštejemo 

letno vrednost amortizacije ter dohodek. To vsoto delimo z nabavno vrednostjo 

strojev, opreme, stavbe. Letna amortizacija znaša 5.028 evrov. Letni dobiček znaša 

59.868 evrov. Če to dvoje seštejem, dobim 64.896 evrov. To delim s 25.000 evri, 

kolikor znaša nabavna vrednost moje stavbe, strojev in opreme. Dobim količnik 2,60 

ki ga pomnožim s 100% in dobim 260% donosnost. 
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11.4 Projekcija stroškov 

Predpostavljam, da se bodo cene materiala na trgu podražile za 5%. Prodajne cene ne 

bom spreminjal. To bom prikazal v tabelah 15, 16 in 17 

Tabela 15: Kalkulacije proizvodnje s 5% povečanjem cen surovin (po lastnih 

podatkih) 

Kalkulacije proizvodnje 

Dnevna proizvodnja profilov CD 
60/4000 

96 kosov 

Masa profila CD 60/4000 2,19 kg 

Cena pocinkane pločevine v kolutu 0,84 EUR / kg 

Poraba pocinkane pločevine v kolutu na 
mesec 

4.415 kg 

Strošek nabave pocinkane pločevine na 
mesec 

3.709 EUR 

Prodajna cena profila CD 60/4000 2,50 EUR 

Mesečna proizvodnja profilov CD 
60/4000 

2.016 kosov 

Mesečni prihodek 5.040 EUR 

Mesečni strošek 3.709 EUR 

Mesečni dohodek 1.331 EUR 
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Tabela 16: Kalkulacije suhomontažne skupine v primeru povečanja cen materiala za 

5% (IBIDEM) 

Kalkulacije suhomontažne skupine  

Prodajna cena kvadratnega metra (vzel 
sem povprečje) 

30 EUR 

Mesečna količina opravljenega dela 1.000 m² 

Stroški materiala na kvadratni meter 16,8 EUR/ m² 

Mesečni prihodek 30.000 EUR 

Mesečni stroški materiala 16.800 EUR 

Mesečni dohodek 13.200 EUR 

 

Tabela 17: Primerjava mesečnega dobička pred in po 5% podražitvi surovin na trgu 

(IBIDEM) 

Dejavnost Pred podražitvijo v 
(EUR) 

Po 5% podražitvi 
surovin v (EUR) 

Razlika v evrih 
(EUR) in procentih 

(%) 

Proizvodnja 1.508 1.331  177 (11,7) 

Montaža 14.000 13.200  800 (5,7) 

 

V primeru, da se cene nabavnih surovin na trgu povečajo za 5%, se bo naš dohodek 

bistveno zmanjšal. Dohodek proizvodnje CD profilov se bo zmanjšal za 11,7%, 

suhomontažne gradnje pa za 5,7%. Upošteval sem 5% dvig cen surovin na trgu, 

prodajne cene pa nisem spreminjal. Plač delavcev nisem zajel, predvidevam pa, da bi 

ostale enake. 

V primeru, da bi hotel obdržati enak dohodek, kot sem ga imel pred podražitvijo 

surovin, bi moral povečati lastno prodajno ceno. Vendar se mi pri tem poraja 

vprašanje, ali bi me trg še sprejemal; kajti če bo moja konkurenca cenejša, bom 
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izgubil posle. S tem bom ustvaril še večjo izgubo, kot bi jo brez zmanjšanja lastne 

prodajne cene.  

Vedno moramo slediti trgu cen, spremljati cene surovin ter cene konkurence, saj 

lahko le tako uspešno poslujemo. Če cene surovin na trgu padajo, potem lahko z 

nespremenjeno prodajno ceno povečamo naš dohodek. Toda če konkurenca prične z 

zmanjševanjem svoje prodajne cene, moramo pričeti s tem tudi mi, da lahko 

ostanemo konkurenčni na trgu. S tem se seveda zmanjša dohodek, vendar ne toliko, 

kot bi se v primeru, če bi ostali na trgu s previsoko prodajno ceno in posledično tudi 

brez poslov. 
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12 ZAKLJUČEK 

Diplomska naloga predstavlja načrt ustanovitve lastnega podjetja. Podjetje je še v 

zasnovi, ampak upam, da ga bom uspel realizirati. Pred ustanovitvijo podjetja je zelo 

priporočljivo sestaviti poslovni načrt. Tako lahko natančno določimo determinante, 

ki so za nas pomembne. Predvsem je za nas zanimiv prikaz stroškov, saj s pomočjo 

kalkulacij ugotovimo višino denarnih sredstev, ki so potrebna za ustanovitev 

podjetja.  

Poleg priprave kalkulacij stroškov je dobro raziskati tudi naš ciljni trg. Pri tej 

raziskavi predstavimo naše prednosti ter slabosti, potem pa jih primerjamo še s 

priložnostmi in grožnjami na trgu. Tako si dodobra ustvarimo vizijo in določimo 

naše cilje. Izvedemo tudi analizo kupcev ter dobaviteljev; za slednje potrebujemo 

tudi finančni izkaz podjetja. V kolikor nismo rentabilni, se dobavitelji ne bodo 

odločili za sodelovanje z nami, kupci pa prav tako ne bodo imeli zaupanja v nas. V 

podjetju moramo stremeti k tehnološkemu razvoju in ustvarjanju dobrega stika s 

kupci in dobavitelji. V kolikor prodajamo tehnološko nenapreden izdelek, za naše 

kupce ne bomo zanimivi. Posledično tudi naši dobavitelji ne bodo pripravljeni z nami 

sodelovati, saj ne bomo imeli veliko prometa.  

Sam bom stalno sledil novostim na trgu in sam pripravljal izboljšave na obstoječih 

izdelkih. Kupcem bi rad predstavil tehnološko napredne izdelke ter storitve. Pri 

izvajanju storitev se bom posvetoval s strankami. Nudil jim bom inženirske storitve 

in jim svetoval pri oblikovanju podobe njihovih bivalnih prostorov. Svetoval jim 

bom tudi pri izbiri materialov in tako zadostil njihovim potrebam. Kupci so naše 

gonilo, brez katerih podjetje ne more obratovati, zato jim bom posvečal veliko 

pozornost.  

Dobavitelje bom iskal tako, da se bom z njimi dogovarjal za sestanke. Vsako leto 

bom prisoten na vsaj enem gradbenem sejmu in redno prirejal vsakoletni dan odprtih 

vrat. Promocijo pri suhi gradnji si bom skušal ustvariti z dobrim imenom. V kolikor 

bodo moje stranke zadovoljne z opravljenimi storitvami, bodo za to izvedeli njihovi 

prijatelji, znanci in se tako odločili za izbiro našega podjetja. 
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Rad sem svoboden in sledim svojim ciljem. Najbolj me veseli delo z ljudmi v 

povezavi z napredkom tehnologije. Prav zato sem izbral študij na Univerzi v Novi 

Gorici, saj sem se naučil organizacije dela z ljudmi v povezavi s tehničnimi vedami. 

Praktično usposabljanje sem opravil v podjetju Petrič d. o. o. v Ajdovščini, kjer sem 

spoznal suho gradnjo, ki mi je postala zelo zanimiva. Sodeloval sem tako s kupci kot 

izvajalci storitev. Opravljal sem meritve stavb na terenu ter opravil primerjavo 

posameznih podkonstrukcij; s tem sem določil primernost posamezne 

podkonstrukcije za določeno stavbo.  

Suha gradnja se uporablja za oblikovanje podobe notranjih prostorov. Tako si lahko 

uredimo prijetno bivalno udobje po lastnih zamislih. Predvsem bi se rad posvetil 

posameznikom, ki gradijo ali obnavljajo svoje stanovanjske objekte, da bi skupaj 

napravili všečno podobo njihovih domov. Na trgu bom skušal konkurirati z lastno 

proizvodnjo CD profilov ter inovativnostjo. Poskušal bom razviti CD profile iz 

plastične mase polietilen. Rad bi proizvajal omenjene profile iz visoko kvalitetnih 

materialov, ki omogočajo visoko trdnost, manjšo težo in ugodno ceno.  

Realizacija projekta je dokaj zahtevna, saj je začetni denarni vložek za študentski žep 

zelo visok, zato bom podjetje skušal ustanoviti skupaj z očetom, pri čemer bosta 

ključna faktorja ureditev delovnih prostorov in nakup naprave za izdelovanje CD 

profilov. Prav tako bom veliko denarja namenil za nakup ostale opreme, ki bo 

potrebna za normalno obratovanje proizvodnje ter montaže na terenu.  

Zagotoviti si bom moral še dobavitelja pločevine za izdelavo CD profilov in prav 

tako dobavitelja ostalega suhomontažnega materiala za suho gradnjo. Konkurenčen 

bom skušal biti zaradi lastne proizvodnje CD profilov, ki jih bom vgrajeval. Kot 

suhomontažer se bom skušal uveljaviti na področju Vipavske doline, prodajo 

profilov pa bom sčasoma razširil preko celotne Slovenije in morda tudi Evrope. 
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