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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava in razlaga poslovni načrt novega podjetja, ki se ukvarja 

z izposojo boksov za konje z oskrbo, izposojo konjev za jahanje in z gostinstvom. V 

teoretičnem delu projektna naloga obravnava teoretično opredelitev podjetništva in 

poslovnega načrta. V empiričnem delu projektne naloge pa je predstavljen konkreten poslovni 

načrt. V poslovnem načrtu je predstavljena ustanovitev podjetja, ki oddaja konjske bokse v 

najem, oddaja konje za jahanje in nudi gostinske storitve. Predstavljen je finančni načrt 

podjetja, analiza panoge in konkurence in vse strategije poslovanja.  

Ključne besede: poslovni načrti, finančni načrti, podjetja, podjetništvo, konjereja. 

SUMMARY 

The final project paper deals with a business plan and an explanation of the new company,  

which deals with renting stables for horses with taking care of them,  renting horses for riding 

and a restaurant. In the theoretical part  of the project work deals with theoretical definitions 

of entrepreneurship and business plan. In the empirical part this project work describes a 

concrete business plan. The business plan presents a plan for setting up a business to let horse 

boxes for hire, rent horses to ride in their field and offers catering services. In this project is 

presented a financial plan of the company, industry and competition analysis, and all business 

strategies of this company. 

Keywords: business plans, financial plans, companies, entrepreneurship, horse breeding. 

UDK: 005.511(083.92)(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V zaključni projektni nalogi je predstavljen poslovni načrt podjetja, ki se ukvarja z izposojo 

konjev, oddajo konjskih boksov in gostinsko dejavnostjo.  

Antončič idr. (2002) pojasnjuje, da je podjetništvo proces, ki od podjetnikov zahteva določena 

tveganja in vlaganja v zameno za ustvarjanje nečesa novega.  

Podjetništvo je poskus ustvarjanja dodane vrednosti v zameno za odkrivanja priložnosti, 

vlaganja sredstev in sprejemanja tveganj (Vahčič 2000, 50). 

V naši podjetniški skupini smo se odločili za ta poslovni načrt zato, ker nam predstavlja prvi 

izziv na tem področju in mu bomo posvetili več pozornosti. Menimo, da imamo potrebna 

sredstva, znanja in spretnosti za uresničitev poslovnega načrta.  

Poslovni načrt je dokument brez standardne oblike in vsebine. Veliko avtorjev po svoje 

razlaga poslovni načrt in njegov pomen. Ruzzier idr. (2008, 283) so opredelili poslovni načrt 

sledeče: »Poslovni načrt je dokument, ki ga zapiše podjetnik pred pričetkom posla, v katerem 

predvidi možne priložnosti, nevarnosti, prednosti in slabosti, povezane s poslom.« 

Poslovni načrt se torej sestavi pred začetkom ustanovitve podjetja in poslovanja. Poslovni 

načrt bomo sestavili z namenom, da v njem predvidimo nevarnosti, ki nam pretijo pri 

uresničevanju tega poslovnega načrta. Želimo se prepričati, ali je mogoče in ali smo zmožni 

realizirati poslovni načrt pred ustanovitvijo podjetja. Predvidevamo, da bo odprtje 

konjeniškega kluba velik finančni zalogaj, zato si bomo s pomočjo poslovnega načrta 

natančno začrtali potreben kapital za ustanovitev podjetja. 

Slovenija je pretežno hribovita država z velikim deležem pašnikov. Eno glavnih kmetijskih 

dejavnosti zato predstavlja živinoreja. Po podatkih SURS-a (2011a) je bilo leta 2000v 

Sloveniji 14.407 konjev, leta 2007 pa je število naraslo na 19.623. Število konjev in 

ljubiteljev konjev v Sloveniji narašča. V preteklosti so konje imeli le kmetje in premožnejši 

del prebivalstva. Z leti, ko se je gospodarstvo krepilo in razvijalo, se je razvijal tudi trg na 

področju konjereje. Konji so postali dostopnejši širšemu prebivalstvu. Vedno več ljudi si je 

lahko kupilo in si bo lahko kupilo konja bodisi za delo na kmetiji, za tekmovanja ali pa za 

rekreativno jahanje.  

Pri vedno večjem številu konjev v Sloveniji se seveda poraja vprašanje nastanitve in oskrbe 

konjev. Konji potrebujejo primeren življenjski prostor, tu mislimo predvsem na konjski hlev 

in pašnik. Poleg osnovnih življenjskih pogojev konj zahteva še mnogo več, in sicer dnevno 

oskrbo s hrano, čiščenje in urejanje konjskega hleva, higieno ter tudi nekoga, ki ga bo vzgajal 
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in skrbel zanj. Ljubiteljev in ljudi, ki bi imeli svojega konja, je vedno več, vendar je malo  

takih ljudi, ki si to lahko resnično privoščijo. Pa ne zaradi finančne plati, ampak zaradi zgoraj 

naštetih razlogov. Ne glede na to, ali imamo konja za tekmovanja, rekreativno jahanje ali pa 

le za družbo, konj zahteva veliko časa in truda. Konj ni hišni ljubljenček, ampak plemenita 

žival, ki predstavlja trajno obveznost. Lastnik se mora zavedati, da konj potrebuje oskrbo 365 

dni na leto, ta pa zahteva vsaj dve ure dela z njim na dan. To je za marsikoga velik zalogaj, 

tako časovno kot tudi finančno.  

Ljudje imajo radi konje in število konjev se iz leta v leto povečuje. Konji pa potrebujejo 

življenjski prostor in oskrbo za normalno življenje. V našem podjetju bi se ukvarjali prav s 

tem. Kupcem bi omogočili storitve, ki bi jih približale konjeništvu in naravi. 

Pri poslovnem načrtu smo se osredotočili na dve temeljni storitvi, in sicer na oddajo konjskih 

boksov z oskrbo in izposojo konjev za jahanje. Pri oddaji boksov bi nudili tudi celodnevno 

oskrbo konja. Kot sekundarno storitev pa bi nudili gostinske storitve v okrepčevalnici ob 

konjeniškem klubu. Ciljni kupci naših storitev bi bili lastniki konjev in ljubitelji konjev, 

predvsem meščani, ki nimajo prostorskih pogojev za konje in jim primanjkuje časa za njihovo 

oskrbo. Konjeništvo in konje bi radi približali širšemu prebivalstvu, ki je vedno bolj oddaljeno 

od narave in živali. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je sestaviti poslovni načrt podjetja, ki bi nudilo kakovostne 

storitve v konjeniški in gostinski dejavnosti. V poslovnem načrtu sta ključnega pomena 

uspešnost poslovanja tega podjetja in smiselnost implementacije.  

Cilji poslovnega načrta so ugotoviti tržne priložnosti, obseg kapitala, ki ga zahteva 

implementacija poslovnega načrta, in povpraševanje kupcev po naših storitvah. Ključni cilj je 

ugotoviti, ali bo naše podjetje na trgu poslovno uspešno. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V teoretičnem delu projektne naloge smo si pomagali z domačo in tujo literaturo, članki iz 

spletnih virov, iz katerih smo prevzemali podatke, mnenja in stališča drugih avtorjev. 

Pri pisanju empiričnega dela projektne naloge smo si pomagali z anketami in vprašalniki. 

Ankete smo ponudili na papirju in elektronsko s pomočjo spletne strani Facebook, Google 

Dokumenti ter po elektronski pošti. Ankete smo opravili na reprezentativnem vzorcu vsaj 100 

anketirancev starosti od 15 do 65 let. 
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pomembna predpostavka je ta, da število konjev narašča in kupci potrebujejo naše storitve, ki 

morajo biti predvsem kakovostne, saj imamo opravka z živimi živalmi. Osredotočili smo se 

predvsem na kupce v Sloveniji. Kot omejitev smatramo točnost podatkov, zbranih v anketah.  

Uporabljali smo domačo in tujo literaturo, omejitev vidimo v tem, da smo se pretežno 

posluževali podatkov, pridobljenih s spleta, saj so ti lahko večkrat mnenja posameznikov, 

torej podatki niso reprezentativni, kar predstavlja omejitev pri raziskavi. Pri zbiranju literature 

nismo imeli večjih težav, saj je na to temo veliko objavljenega. 
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2 PODJETNIŠTVO 

2.1 O podjetništvu 

Podjetništvo je veja gospodarstva, ki predstavlja samo gospodarstvo. Danes je podjetništvo 

verjetno najpomembnejši del gospodarstva, saj nekako predstavlja napredek in razvoj 

poslovnih idej. S tem ko se podjetništvo razvija, se razvija celo gospodarstvo. Ruzzier idr. 

(2008) ugotavljajo: »Podjetništvo je gonilna sila napredka in razvoja, ki prinaša nova delovna 

mesta in dodano vrednost.« 

Razvijanje podjetništva pomeni za družbo tudi zvišanje produktivnosti, dobičkonosnost in 

posledično tudi gospodarsko rast. V Sloveniji imamo veliko srednjih in malih podjetij, ki 

temeljijo na podjetništvu in njegovem delovanju. 

Podjetništvo predstavlja in obsega vse dejavnosti posameznika ali pa celotne podjetniške 

skupine, ki uresničijo poslovne priložnosti in ustvarijo nove vrednosti tako, da najprej 

prepoznajo tržne potrebe, potem pa se učinkovito organizirajo ter pridobijo in kombinirajo vse 

potrebne vire (Ruzzier idr. 2008). 

Podjetništvo je oblika obnašanja, v kateri nosilci podjetniških pobud, podjetniki, sistematično 

iščejo poslovne priložnosti, te priložnosti uresničujejo (največkrat v obliki novega podjetja) in 

nato požanjejo rezultate svojih prizadevanj (Možina, Bernik in Svetic 2004) 

Solymossy (1998) je definiral podjetništvo kot družbeno-ekonomski fenomen, ki je rezultat 

podjetnika kot osebnosti in podjetniške organizacije, ki obstaja v določenem okolju. 

Po podatkih SURS-a (2011b) je bilo v letu 2010 evidentiranih 165.959 podjetij. To je za 

3,1 % več kot v letu 2009. Z vidika pravnoorganizacijskih oblik so med temi podjetji 

prevladovali samostojni podjetniki posamezniki in družbe z omejeno odgovornostjo; prvih je 

bilo 48,6 %, drugih pa 30,2 %, skupaj jih je bilo torej 78,8 %. 

Ti podatki pričajo o tem, da podjetništvo v Sloveniji obstaja. Prav tako obstajajo tudi 

podjetniki, ki so s trudom, idejami, finančnim vložkom in znanjem vpeljani v ta podjetja. 

2.2 Oblike podjetništva 

Ker bomo tudi sami ustanovili podjetje in bomo podjetniki, je prav, da poznamo oblike 

podjetništva in podjetij. 

Sendelbah (2009, 13) pojasnjuje, da podjetništvo delimo na dva kriterija, in sicer po hitrosti 

rasti in glede na pojavno obliko delovanja. 

Po hitrosti rasti poznamo (prav tam): 
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 podjetništvo življenjskega stila, ki pomeni obstoj majhnih, večinoma zasebnih podjetij, ki 

ne beležijo visoke rasti. Njihov osnovni cilj je ustvariti dovolj dohodka za preživetje 

družine; 

 dinamično podjetništvo, katerega cilj je hiter razvoj. Zaradi svojega potenciala rasti so ta 

podjetja zanimiva za zunanje investitorje. Pogosto dosegajo nad 20-odstotno letno rast 

prodaje. 

 

Glede na pojavno obliko poznamo (prav tam): 

 družinsko podjetništvo so podjetja, ki so v celotni lasti določene družine, vpleteni so člani 

družine, lastništvo in vodenje se prenašata iz generacije v generacijo; 

 podjetništvo na domu predstavljajo podjetja, ki opravljajo storitve in izdelujejo izdelke na 

domu lastnikov podjetja. Primer takega podjetništva je oblikovanje oglasov, vodenje 

računovodstva in prirejanje izobraževalnih tečajev na daljavo; 

 žensko podjetništvo predstavljajo predvsem dejavnosti, kot so manekenstvo in 

kozmetična podjetja, 

 elektronsko podjetništvo, kjer so podjetja večinoma virtualna in s tem poslujejo z nižjimi 

stroški kot klasična podjetja z zgradbo, zaposlenimi in opremo; 

 podjetništvo na podeželju predstavljajo podjetja v kmetijstvu; 

 notranje podjetništvo je podjetništvo v obstoječih podjetjih, večinoma v velikih 

korporacijah. 

Tudi naša podjetniška skupina bo ustanovila novo podjetje. Zato je prav, da poznamo tudi 

vrste podjetij in njihovo delitev. 

Glede na pravno obliko organiziranosti ločimo naslednje oblike podjetij (Bojnec idr. 2007, 

40–43): 

 gospodarske družbe, ki imajo (razen tihe družbe) status pravne osebe in jih delimo na 

kapitalske in osebne družbe, 

 samostojni podjetnik, ki ni pravna, temveč fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja 

svojo pridobitno dejavnost. 

Glede na način sodelovanja med člani ali način povezanosti organizacijskih enot ločimo tri 

osnovne tipe podjetji (prav tam): 

 podjetja brez hierarhije, pri čemer gre za skupino ljudi, ki sodelujejo brez odnosov 

nadrejenosti/podrejenosti (majhna podjetja), 

 podjetja z enostavno hierarhijo, pri kateri ena oseba neposredno nadzira zaposlene in 

sprejema temeljne odločitve (manjša podjetja z nekaj zaposlenimi in enim šefom), 

 podjetja z večstopenjsko hierarhijo, v katerih glavni šef samo posredno nadzira zaposlene 

na nižjih ravneh. Šef nadzira managerje – vodje oddelkov, ki so po hierarhiji neposredno 

pod njim. 
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Glede na število udeležencev ločimo tri osnovne oblike podjetji (prav tam): 

 samostojni podjetnik – s. p., ki je v lasti ene osebe, 

 družabništvo ali partnerstvo, ki je podjetje v lasti dveh ali več oseb (d. o. o. in d. n. o.), 

 delničarstvo oz. delniška družba (d. d.). 

2.3 Podjetnik 

Podjetnik je oseba, ki je lastnik podjetja ali poslovnega obrata. Podjetnik ne more biti vsaka 

oseba, ampak le tista, ki ima določeno vizijo, idejo in možnost uresničiti to idejo in nastopiti z 

njo na trgu. Podjetnika prepoznamo po lastnostih, kot so vizionarstvo, odločenost, 

motiviranost in možnost hitrega odločanja. Tudi sami se bomo s pomočjo poslovnega načrta 

podali v podjetniške vode in bomo prej ali slej morali prebuditi podjetniško žilico v nas 

samih. Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot 

svojo izključno dejavnost. Podjetnik sklepa pravne posle, je nosilec pravic in obveznosti in za 

obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem. 

Podjetniki so predvsem praktični ljudje, mislijo s svojo glavo in se skozi svoje delo uresničijo. 

Vodijo jih poslanstvo in priložnosti na trgu. Njihove vrednote so lahko etične in skozi njih 

rastejo ali pa neetične, s katerimi uničujejo sebe in propadejo (Trojnar 2005, 128–129).  

Podjetnik konstruktivno išče in uresničuje priložnosti za inovacije, investiranje in tveganje 

(Možina, Bernik in Svetic 2004). 

2.4 Obrtnik 

Obrtnik opravlja obrtno ter obrti podobno dejavnost, za katero velja, da gre za proizvodno ali 

storitveno dejavnost na podlagi individualnih naročil. Pomembno je, da se opravlja 

proizvodnja le v majhnih serijah, da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela 

dejavnosti. Uporabljajo se stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje te 

dejavnosti in da nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa. 

Formalnega pojma obrtnik ni več, sedaj obstaja pojem samostojni podjetnik. 
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3 POSLOVNI NAČRT 

Poslovni načrt je nekakšen mehanizem oz. sredstvo, ki pomaga podjetnikom pri osnovnih 

usmeritvah in tveganjih, ki pretijo v določenem poslu. Večina podjetij ima sestavljen svoj 

poslovni načrt. Poslovni načrt se običajno sestavi pred ustanovitvijo podjetja in uresničitvijo 

poslovne ideje. 

3.1 O poslovnem načrtu 

Poslovni načrt je dokument, ki ga zapiše podjetnik ali podjetniška skupina pred pričetkom 

nekega novega posla in/ali pred ustanovitvijo novega podjetja oziroma pri nadaljevanju ali 

razvoju posla v obstoječem podjetju (Vidic idr. 2008). 

Poslovni načrt je pisni dokument, v katerem podjetnik ali podjetniška skupina sistematično 

opredeli cilje pri načrtovanem poslu ter natančno opredeli poslovne pristope za dosego ciljev 

(Vidic, Vadnjal in Knez 2008).  

Mowat (2001, 107) meni, da je poslovni načrt sistem za organizacijo informacij z različnih 

vidikov poslovanja. 

V teoriji obstaja veliko različnih definicij poslovnega načrta. Pri prebiranju vseh smo prišli do 

zaključka,da ima poslovni načrt naslednje lastnosti, ki so skupne tem definicijam: 

 je pisni dokument, 

 pripravi ga podjetnik ali podjetniška skupina, 

 namenjen je predvsem novo ustanovljenim podjetjem, 

 podjetniki v poslovnem načrtu opredelijo cilje in strategije za doseganje teh ciljev. 

3.2 Glavne sestavine poslovnega načrta 

Različni avtorji omenjajo podobne sestavine poslovnega načrta. Pri temah so si avtorji 

večinoma enotni.  

Vidic idr. (2008, 7) omenjajo naslednje teme oz. glavne sestavine poslovnega načrta: 

 povzetek za management, 

 opis podjetja, 

 izdelek (ali storitev), 

 tržna analiza, 

 strategija in izvedba, 

 management, 

 finančni načrt. 
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3.3 Namen poslovnega načrta 

Namen vsakega poslovnega načrta je uresničitev poslovne ideje. Če ustanovimo podjetje in 

imamo že sestavljen poslovni načrt, nam bo v veliko pomoč pri nadaljnjem uresničevanju 

poslovne ideje in kasnejšem poslovanju.  

Vidic idr. (2008, 7) pravijo, da je poslovni načrt osnova za pridobivanje sredstev od 

vlagateljev, bank in lastnikov tveganega kapitala za ustanovitev podjetja in začetek 

uresničitve poslovne ideje. Dodajajo, da je poslovni načrt namenjen dobaviteljem, lastnikom, 

strankam, vsem ki so vpleteni v poslovni proces. 

Rosenstein (2008) pojasnjuje, da je namen poslovnega načrta razdelati svojo poslovno idejo in 

preveriti, ali je tudi poslovna priložnost. 

Mowat (2001, 107–108) meni, da ima poslovni načrt več namenov, ki se tičejo podjetnika 

tega poslovnega načrta: 

 podjetnik bo globlje razmišljal o svoji podjetniški ideji, 

 podjetniku bo pomagal presojati in vrednotiti podjetniško idejo za zmanjševanje tveganja, 

 podjetniku bo vlil samozaupanje in samozavest, 

 predvidel bo tveganja in pomoč pri odpravljanju napak v poslovanju podjetja, 

 poslovni načrt poveča možnosti za uspeh podjetja na dolgi rok, 

 poslovni načrt bo pomoč pri strukturiranju finančnega stanja, ustanovitvi podjetja. 
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4 POSLOVNI NAČRT KONJENIŠKEGA KLUBA 

4.1 Povzetek poslovnega načrta 

S pomočjo poslovnega načrta smo razdelali našo poslovno priložnost. Poslovna priložnost je 

nuditi kakovostne storitve v našem konjeniškem klubu. Zavedamo se, da so naše storitve 

povezane z živimi živalmi, ljubljenčki strank. Pri nudenju storitev bomo morali biti 

profesionalni, skrbni in delati po načelu dobrega gospodarja. 

4.1.1 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo našega konjeniškega kluba Praproče bo zagotavljanje kakovostnih storitev na 

področju oddajanja boksov za konje, oddajanje konjev in gostinske storitve. Želimo biti 

najbolj kakovosten ponudnik naših storitev, dolgoročno želimo ustvariti domače in prijazno 

okolje na našem posestvu v vasi Praproče ter se tako približati kupčevim željam. Radi bi 

približali kulturo konjeništva širšemu spektru prebivalstva, predvsem otrokom v mestih, ki 

konja ne vidijo pogosto. 

Vizija podjetja je postati podjetje z najbolj toplim in domačim vzdušjem in predvsem s 

profesionalnimi in kakovostnimi storitvami v konjeniški in gostinski dejavnosti. 

4.1.2 Cilji podjetja 

V sedmih letih želimo imeti 20-odstotni tržni delež na domačem trgu, prodajo želimo povečati 

z oddaje 21-ih boksov na 40 boksov. Želimo tudi povrniti prvotni kapital, ki ga je vsak 

posameznik vložil ob ustanovitvi podjetja. Želimo doseči vsaj 15-odstotno rast prodaje letno. 

4.1.3 Tržna priložnost in ključni dejavniki uspeha 

Tržno priložnost vidimo v tem, da so ljudje vedno bolj oddaljeni od narave in živali. Radi bi 

približali konje in konjeništvo širšemu prebivalstvu. Priložnost vidimo tudi v tem, da smo 

družbeniki mladi, prihajamo iz razvitega dela družbe in poznamo želje in stališče potencialnih 

kupcev (meščanov) do naših dejavnosti. Zelo dobro se znamo postaviti v vlogo kupca in 

razmišljati kot kupci sami. V tem vidimo tržno priložnost in prednost. 

4.2 Opis podjetja 

Podjetje bo ustanovljeno pod imenom Konjeniški klub Praproče, d. o. o., saj bo locirano na 

parceli v majhni vasici Praproče. Praproče je manjša vas na Krasu v Sloveniji, leži med 
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Kozino in Črnim kalom. Bistveni element, ki opredeljuje naše podjetje, je ta, da bo to 

konjeniški klub, v katerem bodo stranke oz. kupci imeli stik s konji.  

4.2.1 Pravno-organizacijska oblika in lastništvo podjetja 

Podjetje bo novoustanovljeno podjetje, ki bo pravno-organizacijske oblike družba z omejeno 

odgovornostjo. Za ustanovitev podjetja s tako pravno-organizacijsko obliko potrebujemo 

osnovni kapital v višini 7.500 EUR. Menimo, da je v taki dejavnosti smiselno ustanoviti 

d. o. o. , saj so finančni vložki višji in tudi lastniki niso odgovorni za podjetje z vsem svojim 

premoženjem. 

V podjetju bomo ambiciozni in delavni podjetniki. V podjetniškem timu je 5 članov, vsi bomo 

družbeniki oz. lastniki in bomo vložili začetni kapital v podjetje. Družbeniki smo med sabo 

sorodstveno povezani, torej bo Konjeniški klub Praproče družinsko podjetje. Med družbeniki 

bomo sklenili pogodbo o ustanovitvi. Vsi družbeniki pa bodo svoj delež osnovnega kapitala 

zagotovili pred vpisom v sodni register. Vsak izmed lastnikov bo imel 20-odstotni delež 

lastništva. Začetne vložke v podjetje bomo vložili, kot je pojasnjeno v preglednici 1: 

Preglednica 1: Začetni vložek lastnikov podjetja 

Lastnik Vložek kapitala Vrednost 

Daniel Dvorski Denarni vložek 25.000 EUR

Ivica Franki st. Hlev in mehanizacija 25.000 EUR

Ivica Franki ml. Oprema in konji 25.000 EUR

Jasna Franki Denarni vložek 25.000 EUR

Inge Franki Denarni vložek 25.000 EUR

4.2.2 Načrt ustanovitve podjetja 

Podjetje bo predvidoma začelo delovati 1. maja 2012. Podjetje bo v lasti petih družbenikov. 

Pred začetkom delovanja smo izbrali statusno obliko, naziv in dejavnost. Za ustanovitev 

potrebujemo po naših grobih ocenah znesek v višini 125.000,00 EUR. Ustanovitveni kapital 

znaša 125.000,00 EUR.  

Naše podjetje bo opravljalo dve glavni dejavnosti, upoštevajoč šifrant OZS-ja, in sicer: 

 56 – dejavnost strežbe jedi in pijač, 

 56.101 – restavracije in gostilne; priprava in prodaja jedi in pijač v lokalu, lahko ob 

zabavnem programu, 

 56.102 – okrepčevalnice in podobni obrati, 

 77.390 – dajanje živali v najem (npr. dirkalnih konj), 

 93.190 – dejavnosti konjušnic za tekmovalne konje, bivališč za druge tekmovalne živali. 
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Podjetje bomo ustanovili na spletni strani http://evem.gov.si/evem/, saj je to zelo preprosto in 

hitro.  

4.2.3 Lokacija in prostori podjetja 

Lokacija podjetja bo na parceli v vasi Praproče. Praproče ležijo med Kozino in Črnim Kalom, 

kot je prikazano na sliki. 

 

Slika 1: Makro lokacija podjetja v Prapročah 

Vir: Google 2011. 

Kot prikazuje slika 1, cesta, ki pelje proti vasici Praproče, vodi tudi do Podgorja in naprej do 

znamenite gore Slavnik. Slavnik je zelo priljubljena pohodniška točka. 

Parcela je v lasti vaščanke, s katero smo že dogovorjeni o oddaji parcele v najem, za katero 

bomo plačali 1.000 EUR letno. Parcela ima vso potrebno ureditev in dokumentacijo, je 

zazidljiva in ima vsa dovoljenja. Parcela je velikosti približno 5.872,32 m2. Za lažjo predstavo 

si oglejte parcelo na sliki 2. 
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Slika 2: Mikro lokacija podjetja na parceli v Prapročah 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 2011. 

Za nudenje primarnih storitev, kot je oddaja konjskih boksov v najem, potrebujemo dovolj 

velik konjski hlev. Na parceli je že postavljen hlev z desetimi boksi, ki ga imamo namen 

povečati na kapaciteto 21-ih boksov. V neposredni bližini bo senik z skladiščem za krmila v 

velikosti 50 m2. Senik z skladiščem je lesena montažna hala. 

Imeli bomo 21 boksov. Boksi so montažne gradnje, iz inoxa in lesnih panelov debeline 3 cm. 

Kvadratura boksa bo 9 m2. Vsak boks ima odprtino, dovolj veliko za vhod in izhod konja. 

Vrata boksa se delijo na dva dela, in sicer na levi in desni del, levi del so premična vrata. 

Boksi so primerno opremljeni z napajalniki za vodo in krmilniki. Boksi so veliki in 

omogočajo konjem potrebno gibanje. Kot prikazuje slika 3, je hlev res lepo urejen in primeren 

za konje.  
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Slika 3: Konjski boksi v hlevu 

Nudili bomo tudi gostinske storitve, postrežbo hrane in pijače. Naša restavracija bo lesene 

konstrukcije in montažne gradnje. Velikost gostinskega lokala bo približno 150 m2. V lokalu 

bodo moške in ženske sanitarije, kuhinja, skladišče, osrednji prostor s točilnim pultom in 

petimi mizami s stoli ter manjšo teraso. Leseno montažno restavracijo predstavljamo na sliki 

4. 

 

Slika 4: Lesena montažna restavracija 

Vir: Montažne hiše 2010. 



 

14 

4.3 Storitev 

V našem podjetju bomo nudili naslednje storitve: 

 oddajanje boksov za konje, 

 oddaja konjev za jahanje na našem poligonu, 

 gostinske storitve – nudenje brezalkoholnih, alkoholnih pijač in domače hrane. 

Oddajanje boksov za konje bi zadovoljilo potrebo tistim kupcem, ki bi potrebovali boks za 

svojega konja. Obenem jih ne bi skrbelo, kaj se dogaja z njihovimi konji, saj bi za vse 

poskrbeli mi. S hranjenjem in vzdrževanjem konjev zadovoljimo potrebo tistim kupcem, ki to 

potrebujejo oz. nimajo časa za vsakdanjo oskrbo. Konji bodo pri nas v dobrih rokah, saj bomo 

poskrbeli za vzdrževanje boksov, hranjenje, higieno in aktivnosti konjev. Ob vsem tem pa bi 

se lahko gosti okrepčali v naši restavraciji z domačimi jedmi in potešili svojo žejo z 

brezalkoholnimi in alkoholnimi pijačami.  

4.3.1 Opis storitev 

Prva izmed storitev, ki bi jih ponujali na trgu, je oddajanje boksov za konje. Na naši parceli v 

Prapročah bi imeli 21 boksov (18 boksov bomo oddajali in trije boksi bodo za naše konje) in 

naša ključna dejavnost bi bila oddajanje prostorov za konje. Bokse bi oddajali za najkrajše 

obdobje enega meseca oziroma po dogovoru s stranko. Pri tej storitvi dopuščamo veliko 

možnosti in svobode dogovora s stranko, saj želimo biti čim bolj prilagodljivi, kar je tudi naša 

konkurenčna prednost. Storitev bi bila primerna samo za zdrave konje, s potrdilom veterinarja 

o njihovem dobrem zdravstvenem stanju oz. po dogovoru. V standardno ponudbo oddajanja 

boksov štejemo: 

 oddaja samega boksa za en mesec, 

 krma in voda za konja, 

 vsakodnevni izpust konja na pašnik, v jahalnico, 

 oskrba in higiena konja (čiščenje konja), 

 kovaške storitve vsake tri mesece (za daljši najem boksa), 

 veterinarska urgentna služba vedno v pripravljenosti. 

Ponujali bi tudi storitev najema naših konjev za jahanje na našem poligonu oz. v naši 

jahalnici. Možno bi bilo tudi jahanje v spremstvu po terenu. Najkrajše obdobje najema konja 

za jahanje je ena ura. Dopuščamo veliko svobode pri dogovoru s stranko, npr. količinske 

popuste, zaključene skupine za jahanje. Stranka sprejme konja za jahanje že pripravljenega in 

osedlanega. Storitev bi bila primerna za vse fizično zmožne osebe, starejše od 6 let. 

Na naši parceli bi imeli tudi postavljeno restavracijo, v kateri bi nudili vse vrste pijač in toplih 

jedi domačega izvora. Nudili bi tako alkoholne kot tudi brezalkoholne pijače. Prirejali bi 
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kosila in aranžmaje za zaključene skupine. Člani našega konjeniškega kluba bodo imeli 

možnost koriščenja članskih popustov v naši restavraciji.  

Glavni dejavnik pri izposoji konjev za jahanje so konji. V lasti Konjeniškega kluba so tri 

kobile pasme haflinger z rodovnikom in vsemi dokumenti. Kobile so zdrave, ujahane, 

naučene vseh osnovnih in naprednih western jahalnih tehnik. Primerne so za jahanje tako 

odraslih kot tudi otrok. Kobili Stella in Molly sta stari 8 let, Miss Stella pa 3 leta, več na sliki 

5.  

 

Slika 5: Stella, MissStella in Molly 

Stella je 8-letna kobila pasme haflinger. Ima svetlo dlako in je izjemno mirna kobila. Ima lep 

sproščen hod in je lepo vodljiva. V preteklosti je preskakovala ovire, sedaj pa je že 2 leti na 

naši parceli in se uči naprednih tehnik western jahanja. Med vsemi tremi kobilami je najbolj 

mirna in pridna kobila. Na sliki 6 predstavljamo Stello. 
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Slika 6: Stella 

Molly je 8-letna kobila pasme haflinger. Ima tipično lisičje rjavo dlako za to pasmo in zelo 

močne noge. Je umirjena, dobro izučena kobila z veliko kondicije. Je zelo vzdržljiva in igriva 

kobila. Ima močno konstrukcijo celotnega telesa, kar tudi dokazuje slika 7. 
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Slika 7: Molly 

Slika 8: Miss Stella 
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Miss Stella je 3-letna kobila pasme haflinger. Je potomka kobile Molly. Skotila se je v našem 

hlevu in je ves čas v našem lastništvu. Je mlada, prijazna kobila in je naučena vseh tehnik 

western jahanja. Miss Stella (na sliki 8) je izredno ubogljiva in pridna kobila. 

4.3.2 Konkurenčna primerjava 

Po podatkih Konjeniške zveze Slovenije (2011) je v Sloveniji 67 tekmovalnih konjeniških 

klubov, konjeniških klubov, društev, rejskih združenj ter turističnih kmetij s konjeniško 

dejavnostjo. Na Primorskem jih je 11, od tega jih je 6 tekmovalnih konjeniških klubov, 5 pa 

ostalih konjeniških klubov in društev (prav tam). 

Za konkurenčno primerjavo smo si izbrali štiri podjetja s Primorske, ki se ukvarjajo s 

podobnimi dejavnostmi kot mi in so naši konkurenti na trgu: 

1. Konjeniški klub Vrtnica (v nadaljevanju KK Vrtnica) se nahaja v Ozeljanu v bližini uvoza 

ali izvoza na hitro cesto Vogrsko, 10 kilometrov iz Nove Gorice. KK Vrtnica predstavlja 

za nas najmočnejšega konkurenta. Ponaša se z vrhunsko urejeno jahalnico, ima tri hleve, 

zunanjo manežo, travnat park in velik senik ter nadstrešek za konjske prikolice. V hlevih 

KK Vrtnice je približno 60 konjev. Večina med njimi je športnih konjev, ki s svojimi 

lastniki tudi tekmujejo na raznih tekmovanjih. Organizirano imajo tudi šolo jahanja, ki je 

namenjena osnovnošolskim otrokom od dopolnjenega osmega leta starosti naprej. KK 

Vrtnica ima precej več konjev kot mi, imajo tudi večje jahalnice. 

2. Turistična kmetija Babuder se nahaja v bližini glavne ceste Reka–Trst. Ukvarjajo se s 

turističnim jahanjem v naravi sredi Brkinov. Poleg tega oddajajo prenočišča ter ponujajo 

domačo kmečko hrano. Njihova konkurenčna prednost je ta, da ponujajo prenočišča.  

3. Konjeniški klub Kras Sežana se nahaja v Filipčjem brdu blizu Sežane. Osnovna dejavnost 

kluba je združevanje ljubiteljev konjev in jahanja vseh disciplin, predvsem pa se 

posvečajo preskakovanju ovir, dresuri in jahanju v naravi. Poleg tega imajo v klubu lastno 

rejo konj, ki jih vzgajajo za svoje potrebe, tako rekreativne kot tudi tekmovalne. Klub 

vseskozi sodeluje s Konjeniško zvezo Slovenije. Naša konkurenčna prednost je v tem, da 

ponujamo še pijačo in domačo hrano v naši okrepčevalnici. Pomanjkljivost pa je ta, da 

nimamo reje in dresure konjev. 

4. Konjeniški klub Medljan s sedežem na Kmetiji Medljan v Šaredu nad Izolo. Klub je bil 

formalno ustanovljen leta 1996, deluje pa že od leta 1991. Šteje preko 60 članic in članov 

najrazličnejših starosti, od otrok pa do upokojencev. Osnove jahanja in izpopolnjevanje 

trenirajo v odprti maneži (20x60m), ki je zvečer osvetljena. V hlevu imajo približno 17 

konj različnih pasem. Od teh je nekaj namenjenih za šolo jahanja, 10 konj pa je lastniških 

in so v oskrbi. Naša konkurenčna prednost KK Medljan je predvsem v tem, da imamo 

dodatno še okrepčevalnico. 
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Vsa ta podjetja in klubi obstajajo že vrsto let na trgu in so močen konkurent, za nas, ki bomo 

na novo ustanovili podjetje, pa predstavljajo toliko večjo konkurenčno oviro. V preglednici 2 

predstavljamo SWOT analizo našega podjetja. 

Preglednica 2: SWOT analiza podjetja 

Prednosti Slabosti 
Okrepčevalnica z domačo hrano Slabša lokacija Konjeniškega kluba 
Intuitiven in ambiciozen kader Pomanjkanje znanj in izkušenj pri lastnikih 
Velika želja po uspehu Začetek podjetniške kariere 
Sorodstvena povezanost med lastniki  

Priložnosti Nevarnosti 
Prilagodljivi in fleksibilni na trgu Podaljšanje svetovne finančne krize 
Poslovne povezave z osnovnimi šolami 
(športni dnevi)  

Večji izbruh bolezni konjev  

Poslovne povezave in sodelovanje s 
konkurenti  

Močna konkurenca 
Poostritev zakonodaje 

4.3.3 Poslovni proces 

Poslovni proces pri storitvah gostinske dejavnosti se razlikuje od tistega pri storitvah 

oddajanja konjskih boksov in konjev v najem. Pri storitvah v gostinski dejavnosti bo lastnik 

konjeniškega kluba Praproče naročal živila in ostale surovine pri dobaviteljih. Dobavitelji 

bodo prevzeli naročila, jih pripravili ter tudi dobavili v dogovorjenem času, na dogovorjenem 

mestu, v dogovorjeni količini. Ko bo kuhar oz. natakar prevzel naročilo, bo lastnik plačal 

dobaviteljem. Kuhar bo nato živila pripravil za nadaljnjo obdelavo. Ob prihodu kupca bo 

natakar sprejel naročilo hrane in pijače ter ga posredoval kuharju, ki bo pripravil obrok. 

Pripravljen obrok bo natakar servisiral stranki, ta pa bo pred odhodom poravnala račun. Pri 

našem procesu bomo potrebovali prostor, kjer bo ta dejavnost potekala, razne aparate in 

opremljeno kuhinjo, zaposlene (natakar, kuhar) in računalnik za izpis računov in vodenje 

drugih evidenc. Poslovni proces gostinskih storitev prikazujemo na sliki 9. 
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Slika 9: Poslovni proces v gostinski dejavnosti 

Lastnik konjeniškega kluba Praproče bo naročal dobaviteljem živila (hrana za konje) in ostale 

surovine pri dobaviteljih, ki bodo prevzeli naročila, jih pripravili ter dobavili v določenem 

času. Po prevzemu naročila, za katerega bo pristojen vzdrževalec konjev oziroma boksov, bo 

lastnik plačal dobaviteljem. Nato bo vzdrževalec prejeto dobavo shranil v ustrezne prostore, 

da bomo lahko ustrezno poskrbeli za naše konje ter konje strank. Ko se bo stranka odločila za 

najem boksa oziroma jahanje, bo vzdrževalec konjev oz. boksov naročilo prevzel in pripravil 

bokse oz. konje za jahanje. Nato bo konja prevzel v boks oziroma oddal konja stranki za ježo 

na površinah konjeniškega kluba, ki so temu namenjene. Na koncu bo stranka poravnala 

storitev. 

Pri našem procesu bomo potrebovali prostor, kjer bo ta dejavnost potekala, konje, opremo za 

konje ter zaposlene (vzdrževalec konjev). Poslovni proces konjeniških storitev na sliki 10. 
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Slika 10: Poslovni proces konjeniških storitev 
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4.3.4 Tehnologija 

Sestavili smo predvideno tehnologijo v gostinski dejavnosti v preglednici 3. 

Preglednica 3: Predvidena tehnologija v gostinski dejavnosti 

Gostninska dejavnost Kosi Cena v EUR 
Nabavna 

vrednost v EUR 
Hladilnik za pijačo 2 500 1.000  

Zamrzovalna omara 1 1.000  1.000  

Hladilna komora za živila 1  1.000  1.000  

Salamoreznice 1 200  200  

Gospodinjski pripomočki 1 500  500  

Kuhinjska napa 1 700  700  

Pomivalni stroj za kozarce 1 1.250  1.250  

Visokozmogljive peči 1 1.500  1.500  
Pomivalni stroj za belo 
posodo 

1 1.290  1.290  

Plinski gorilnik 2 1.140  2.280  

Litoželezna plošča 2 90  180  

Posode in lonci 30 80 2400 

Ledomat 1 350  350  

Omare za shranjevanje živil 4 300  1.200  
Pomivalno korito za belo 
posodo 

1 300  300  

Pomivalno korito za črno 
posodo 

2 390  780  

Aparat za kavo 1  900  900  

Delovni pult v kuhinji 1  1.500  1.500  

Točilni pult 1  1.000  1.000  

Friteza 1  100  100  

Mize 5 300  1.500  

Stoli 20 50 1.000 

Barski stoli 6 150  900  

Računalnik 1  500  500  

Radio 1  300  300  

Krušna peč 1  1.200  1.200  

Glinena posoda 4 120  480  

Kozarci razni 100 1 100  

Skodelice razne 35 1 35  

Vitrine za pripravljeno hrano 2 450  900  

Klima 2 400  800  

Prezračevanje 1  1.700  1.700  

Lesena montažna restavracija 1  30.000  30.000  

Skupaj 58.845 

Za nudenje konjeniških storitev pa potrebujemo sledečo tehnologijo, prikazano v preglednici 

4. 
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Preglednica 4: Predvidena tehnologija v konjeniški dejavnosti 

Konjeniška dejavnost Kosi Cena v EUR 
Nabavna vrednost v 

EUR 

Boksi za konje 21  500  10.500  

Hlev 1  10.000  10.000  

Napajalnik z vodo 21  150  3.150  

Krmilniki za konje 21  20  420  

Infrastruktura (ograja, električni pastir)  / 1.500  1.500  

Odeje za konje 25  30  750  

Razne krtače 15  15  225  

Prikolica za prevoz konj 1  3.500  3.500  

Delovna obleka in obutev 5  30  150  

Vile za seno 8  10  80  

Samokolnice 5  25  125  

Posode za žita 30  10  300  

Skedenj za seno 1  5.000  5.000  

Traktor 1  5.000  5.000  

Priključki (vile in kosilnica) 2  1.000  2.000  

Balirka 1  2.500  2.500  

Oprema za jahanje 5  900  4.500  

Skupaj   49.700

Skupaj bi vrednost vse predvidene tehnologije znašala približno 108.845,00 EUR. 

4.3.5 Prihodnje storitve 

V prvih mesecih po odprtju Konjeniškega kluba Praproče, d. o. o., bomo ponujali najem 

boksov za konje, najem konjev za jahanje na našem poligonu ter gostinske storitve v 

restavraciji. V restavraciji bomo ponujali tople napitke, brezalkoholne in alkoholne pijače, 

hladne in tople domače jedi in predjedi. Kot prihodnje storitve bi lahko kasneje nudili šolo 

jahanja za vse starostne skupine. Za tako potezo smo se odločili zaradi potreb potrošnikov in 

ker si želimo približati svet konjeništva obiskovalcem kluba. Ena izmed potreb, ki bi se s 

časom pokazala, je morda večje število boksov ali večji prostor za organizirane družbe. Pri 

tem mislimo predvsem na večje zaključene skupine. Zanimivo bi bilo nuditi tudi prevoze s 

kočijo za razne proslave, poroke ipd.  
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4.4 Tržna analiza 

Trg je po strukturi monopolistična konkurenca, saj je večje število sorazmerno majhnih 

kupcev in prodajalcev. Je sorazmerno enostaven vstop na trg in izstop iz trga. Na trgu je 67 

podjetij v konjeniški dejavnosti, od tega jih je 11 na Primorskem. Nekateri naši konkurentje 

so: 

 Kobilarna Lipica na trgu pozicionira kot svetovno znan rekreativni center s pridihom 

tradicije. 

 Osnovna dejavnost konjeniškega kluba Kras Sežana je združevanje ljubiteljev konjev in 

jahanja vseh disciplin. 

 Konjeniški klub Vrtnica se lahko ponaša z vrhunsko urejeno jahalnico, ima tri hleve, 

zunanjo manežo, travnat park in velik senik ter nadstrešek za konjske prikolice. 

 Konjeniški klub Nova Gorica daje možnost spoznavanja konjev, konjskih navad in 

življenje s konjem v naravi; eno- ali večdnevno ježo in druženje na terenu.  

 Konjeniški klub Trnovo se ukvarja  s šolo jahanja, preskakovanjem zaprek in dresurnim 

jahanjem. Imajo strokovno usposobljene kadre za zagotavljanje optimalnih pogojev za 

vadbo in trening. 

Kot lahko vidimo iz teh podatkov, se večina konkurentov ukvarja z oddajo konjev za učenje 

jahanja in storitvami, povezanimi s poučevanjem o konjih, malo pa jih oddaja bokse v najem. 

Razlikujejo pa se v tem, da nekateri nimajo bara, gostilne oziroma okrepčevalnice. Vzroki za 

odhod podjetij iz panoge: 

 pomanjkanje povpraševanja, 

 premočna konkurenca obstoječih podjetij, 

 napačne odločitve, 

 vstop novih konkurentov. 

4.4.1 Rezultati anketnega vprašalnika 

Analizo trga smo opravili z anketnim vprašalnikom, ki smo ga ponudili v elektronski obliki in 

v pisni obliki na papirju. Anketni vprašalnik na papirju smo ponudili znancem in prijateljem, 

spletni vprašalnik pa smo objavili na spletni strani Facebook in pošiljali po elektronski pošti. 

Rezultate smo zbirali elektronsko, pisne rezultate pa smo sami elektronsko dodali v bazo 

rezultatov. Anketni vprašalnik sta izpolnila 102 anketiranca v starosti od 14 do 59 let. Deleži 

po starostnih skupinah so prikazani na sliki 11. 
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Slika 11: Starost 

Kot je prikazano na sliki 12, je v anketi sodelovalo 36 % moških in 64 % žensk. 

 

Slika 12: Spol 

Raziskava (slika 13) nam je podala podatek, da je 67 % anketirancev že jahalo konja.  
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Slika 13: Jahanje konja v preteklosti 

Raziskava je pokazala, da 13 % anketirancev ima svojega konja, 87 % pa ga nima (slika 14). 

 

Slika 14: Lastniki konjev 

Ugotovili smo tudi, da ima 77 % anketirancev, ki so lastniki konj, svoje konje nastanjene v 

najetem konjskem boksu v konjeniškem klubu ali društvu, več na sliki 15. 
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Slika 15:  Konj v lastnem ali najetem konjskem boksu 

Na vprašanje, kakšen je glavni razlog za to, da nimajo konjev, je 48 % anketirancev, ki nima 

konja, odgovorilo, da je glavni razlog pomanjkanje interesa (slika 16). 

 

Slika 16: Razlog 

46 % anketirancev bi, če bi imeli svojega konja, zanj najelo konjski boks v konjeniškem klubu 

oz. društvu, kar tudi prikazuje slika 17. 
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Slika 17: Najem konjskega boksa z oskrbo 

Raziskava je pokazala (slika 18), da bi 42 % anketirancev za enomesečni najem konjskega 

boksa z oskrbo plačalo do 100 EUR. Ta podatek je zaskrbljujoč, saj menimo, da je ta znesek 

prenizek. Veseli nas pa podatek, da bi 48 % anketirancev plačalo od 101 EUR do 300 EUR.  

 

Slika 18: Cena enomesečnega najema boksa z oskrbo 

Rezultati ankete so pokazali, da bi si 64 % anketirancev izposodilo konja za jahanje na 

poligonu ali terenu (slika 19). 
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Slika 19: Izposoja konja za jahanje 

46 % anketiranih, ki bi se odločilo za izposojo konja za jahanje na našem poligonu ali terenu, 

bi plačalo enourno jahanje od 11 EUR do 20 EUR. Ostali podatki o pripravljenosti plačila za 

enourno jahanje na sliki 20. 

 

Slika 20: Cena enourne izposoje konja za jahanje 

67 % anketirancev meni, da bi s svojimi storitvami približali konjeništvo in konje otrokom in 

širšemu občinstvu, kar prikazuje slika 21.  
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Slika 21: Mnenje o kulturi konjeništva in konjev 

Raziskava je pokazala, da bi se 52 % anketirancev zagotovo posluževalo naših gostinskih 

storitev, poleg tega pa bi se 42 % anketirancev verjetno posluževalo gostinskih storitev (slika 

22). To nam pove, da bi se velik odstotek strank ustavil in kaj prigriznil ali popil ob našem 

klubu v restavraciji. 

 

Slika 22: Obisk gostinskih storitev 

Anketirance smo spraševali tudi, po katerih kriterijih bi ocenjevali naše storitve. 78 % 

anketirancev je mnenja, da je pomemben kriterij kakovost storitev, obenem pa jih 68 % meni, 

da je pomemben kriterij tudi ugodna cena (slika 23).  
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Slika 23: Kriteriji ocenjevanja storitev v konjeniški dejavnosti 

4.4.2 Tržni segmenti 

Naši kupci oz. stranke bi bili iz cele Slovenije, predvsem iz večjih mest ter številne stranke s 

Krasa. Pričakujemo tudi stranke iz sosednjih zamejskih krajev, predvsem iz tržaškega dela 

Italije.  

 Socio-demografsko segmentiranje glede na starost, spol, poklic, izobrazbo in dohodek. 

Starost strank ne bi bila pomembna, otroci, stari vsaj šest let bi že lahko uporabljali naše 

storitve (jahanje na manjših konjih). Pri starejših strankah nebi bilo starostne omejitve, 

vendar bi se za jahanje lahko odločile le fizično sposobne stranke. Konjske bokse bi 

oddajali le polnoletnim osebam. Gostinske storitve v restavraciji bi nudili vsem gostom, 

alkoholne pijače pa le polnoletnim osebam, kot to določa zakon. Pričakujemo kupce obeh 

spolov, ne glede na njihov poklic ali raso. Resda obstajajo stereotipi, da imajo konje samo 

premožnejši sloji prebivalstva. Vendar bi s svojimi storitvami približali konje ljudem, ki 

ne prihajajo iz premožnejših slojev družbe. Zato menimo, da nebi bili pomembni 

izobrazba, poklic ali rasa naših potencialnih kupcev oz. strank. Glede dohodka pa 

menimo, da si bodo tisti kupci z nižjim dohodkom, ki si ne morejo privoščiti svojega 

konja,ogledali naš konjeniški klub in se odločili za najem konja oz. jahanje po našem 

poligonu. Med potencialnimi kupci bi si želeli imeti tudi osnovne šole, katerim bi 

omogočili ekskurzijo v našem konjeniškem klubu. 

 Pri psihografskem segmentiranju menimo, da bi kupci oz. stranke bile predvsem ljubitelji 

konjev ter interesenti, ki bi se želeli naučiti jahati konje in jih od bližje spoznati. Stranke 

na trgu so predvsem ljudje z visokimi vrednotami o konjih in spoštovanjem do njih. 
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 Vedenjsko segmentiranje. Kot smo že omenili, bi bili naši kupci tisti, ki bi bili privrženci 

konjev in bi imeli spoštljiv odnos do konjev, ter tisti, ki bi imeli potrebo po jahanju 

konjev in sprostitvi v naravi. 

4.4.3 Strategije za ciljne tržne segmente 

Odločili smo se za strategijo diferenciacije izdelkov in storitev. To pomeni, da bomo nudili na 

trgu podobne izdelke in storitve kot konkurenti, vendar bomo dodali diferenciacijo samega 

izdelka in storitve, kar menimo, da bi bila naša konkurenčna prednost in ključ do našega 

uspeha in ciljev. Usmerili bi se predvsem na strokovnost in profesionalnost nudenju naših 

konjeniških storitev, ki bi bila naša konkurenčna prednost pred konkurenti. 

4.4.4 Tržni trendi 

V konjeniški dejavnosti ni zelo izrazitih trendov, dopuščamo pa možnost razvoja novih 

trendov, ki bi povečali povpraševanje v konjeniški dejavnosti. V gostinski dejavnosti so 

nihajoči trendi, ki se menjajo zaradi sprememb in želja kupcev. Veliko strank lahko 

pričakujemo iz Italije, zato bi morali slediti trendom, ki so prisotni v Italiji. 

4.4.5 Tržna rast 

Po podatkih SURS-a (2011c) je bilo leta 2007 5.081 kmetijskih gospodarstev, ki je imelo v 

lasti 19.623 konjev, leta 2010 pa je 5.912 kmetijskih gospodarstev imelo v lasti 22.539 

konjev. Torej število konjev v kmetijskih gospodarstvih narašča.  

4.5 Analiza panoge in konkurence 

Vstop v panogo je preprost in mogoč, neposrednih konkurentov nimamo, le posredne, ki 

imajo podobne storitve kot mi. V konjeniški dejavnosti je težko ugotoviti dejansko število 

konjeniških objektov in konjev, saj imamo opravka z živimi živalmi, katerih število 

neprestano niha. 

4.5.1 Značilnosti panoge 

Cilj gostinske panoge kot take je, da zadovoljimo čim več potreb strank po hrani in pijači na 

edinstven način, predvsem z ustvarjanjem domačega vzdušja. Ker je v gostinski dejavnosti 

veliko konkurence, smo se odločili poleg dobro pripravljene domače hrane nuditi tudi 

kvalitetno postrežbo jedi in pijač. V osrčju kraške pokrajine bomo postavili restavracijo, ki bo 

na tem prostoru nekaj novega in ki bo  hkrati zelo privlačna, saj bi bil les njen glavni gradnik.  
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Značilnost konjeniške panoge je širjenje konjeniške kulture. S konjeniško dejavnostjo želimo 

predvsem zadovoljiti potrebe kupcev, jim biti zelo naklonjeni, biti prilagodljivi in sklepati 

kompromise na vseh področjih, npr. pri oskrbi, jahanju itd. Na trgu še ni mogoče zaslediti 

tako celostne ponudbe konjeniških in gostinskih dejavnosti, ki se združujejo na enem kraju.  

Privlačnost panoge kot celote je odvisna od petih sil: 

 konkurenca med obstoječimi podjetji v panogi je pozitiven dejavnik; 

 nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo je pozitiven dejavnik; 

 nevarnost substitutov je negativen dejavnik; 

 pogajalska moč kupcev je negativen dejavnik; 

 pogajalska moč dobaviteljev je pozitiven dejavnik. 

4.5.2 Delovanje distribucije 

Mreža dobaviteljev pijače in hrane je v Sloveniji zelo dobro razvita, veliko je ponudnikov, 

konkurenca je popolna. Ne pričakujemo večjih težav pri vzpostavitvi poslovnih odnosov z 

dobavitelji. Eden izmed dobaviteljev je Grosist diskont Bajt, d. o. o., ki uspešno posluje na 

Obali že vrsto let. 

V konjeniški dejavnosti bi se za nakup opreme, materiala in drobnega inventarja povezali s 

ponudniki teh izdelkov. Primer take trgovine je Thowrahorse & pet shop, Martina Ivančič s.p. 

4.5.3 Konkurenca in nakupne navade 

Kupci pričakujejo predvsem prijaznost, kakovostne storitve, dostopno lokacijo kluba in 

ugodno ceno.  

4.5.4 Glavni tekmeci in ključni dejavniki uspeha 

Glavni konkurenti so ostali konjeniški klubi in društva v obalno-kraški regiji in Kobilarna 

Lipica. Ključni dejavniki uspeha so ugodne cene, kakovostne storitve, zaupanje strank in 

prijazno osebje. Naše podjetje se je odločilo, da bo konkuriralo s kakovostnimi storitvami, 

ugodnimi cenami in prijaznim osebjem. V prvih letih poslovanja se bomo potrudili, da 

zadovoljimo čim večji spekter potreb naših strank, zato da nam nebi »ušle« h konkurenci. 

4.5.5 Drugi dejavniki, ki vplivajo na panogo 

Glavni tekmeci, kot smo že povedali, bi bili konjeniški klubi, vendar ne neposredno klubi, saj 

naš klub nebi imel registriranih tekmovalcev pri Konjeniški zvezi Slovenije. Ključ do uspeha 

vidimo v tem, da bi želeli s kakovostnimi storitvami, prijaznim osebjem in okoljem ter 100-
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odstotno zanesljivostjo zadovoljiti vse potrebe kupcev. Največji cilje ustvariti dobro ime 

podjetju, kar bi bila konkurenčna prednost. 

4.6 Strategija in izvedba 

Strategijo lahko opredelimo kot celoto vseh ciljev, ki jih želi podjetje doseči v določenem 

obdobju. Ob vstopu na tržišče moramo upoštevati dejstvo, da bomo ponujali inovativno 

rešitev za oskrbo in vzdrževanje naših konjev ter bomo za trg zanimivi. Cenovna strategija bo 

posledično temeljila na srednje cenovnem razredu, saj želimo, da bodo naše storitve dostopne 

večini kupcev. Odločili smo se za strategijo diferenciacije izdelkov in storitev, to pomeni, da 

bomo na trgu ponujali podobne izdelke in storitve kot naši konkurenti, vendar bomo dodali 

diferenciacijo storitve, kar menimo, da bi bila naša konkurenčna prednost in ključ do našega 

uspeha in ciljev. Usmerili bi se predvsem na strokovnost in profesionalnost nudenja naših 

konjeniških storitev in to bi bila naša konkurenčna prednost pred konkurenti. Želimo biti 

drugačni od svojih konkurentov in ustvariti topel in domač odnos s kupcem, biti prijazni in 

obenem zelo profesionalni. 

4.6.1 Strategija 

Podjetje se bo osredotočilo predvsem na potrebe, vrednote in zadovoljstvo kupcev, na 

kakovost hrane in hitre postrežbe ter na izpopolnjevanje naših storitev, saj bo to pripeljalo do 

dobičkonosne rasti na osnovi ohranjanja kupcev in njihove zvestobe. V naši panogi ni 

pomembna le kakovost storitev, ampak tudi način postrežbe, estetika, počutje v lokalu, 

ljubezen do konjev ipd. Ti faktorji bistveno vplivajo na to, ali se bo potencialni kupec odločil 

za naše podjetje ali za naše konkurente. Da bi se razlikovali od konkurence, bomo ponudili še 

druge storitve, ki smo jih omenili v prejšnjem poglavju. Cene bodo primerljive našim 

konkurentom, saj se nam ne zdi primerna strategija nizkih cen, ker po našem mnenju nizka 

cena ni vedno pot do večjega povpraševanja.  

Skušali se bomo tudi strateško povezovati z drugimi podjetji na lokalni in regijski ravni. Tu 

mislimo predvsem na dobavitelje. Sodelovanje z dobavitelji se nam zdi zelo pomembno, saj 

lahko z dobro mrežo pravih dobaviteljev zagotovimo nizke nabavne cene in s tem tudi večjo 

dodano vrednost storitve. Pozorni bomo tudi na strokovnost osebja in njihovo nenehno 

izpopolnjevanje ter izobraževanje. 

4.6.2 Konkurenčna prednost 

Temeljna in osrednja dejavnost v podjetju bo oddajanje konjskih boksov ter vzdrževanje in 

hranjenje konjev in jahanje na našem poligonu. Kot dodaten vir prihodkov in obogatitev 

ponudbe pa bomo nudili še gostinske storitve. Prav to nam bo zagotavljalo konkurenčno 
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prednost in diferenciacijo, s katero si bomo zagotovili želeni tržni delež. Naše storitve bomo 

redno izboljševali in posodabljali, da bodo v koraku s trenutnimi trendi in zahtevami kupcev v 

tej panogi. Združenje konjeniške dejavnosti z gostinskimi storitvami po ugodnih cenah na 

dostopni lokaciji je gotovo velika prednost našega podjetja pred vsemi neposrednimi 

konkurenti. Bistvena konkurenčna prednost našega podjetja je tudi lokacija, saj vas Praproče 

leži na poti, ki pelje proti turistični destinaciji in gori Slavnik. Tja se odpravi vsak dan na 

stotine turistov in pohodnikov.  

4.6.3 Trženjska strategija 

Glavni tekmeci, kot smo že povedali, bi bili konjeniški klubi in društva, vendar ne neposredno 

klubi, saj naš klub nebi imel registriranih tekmovalcev pri Konjeniški zvezi Slovenije. Ključ 

do uspeha vidimo v tem, da bi nenehoma sledili tržnim potrebam in prisluhnili obstoječim 

strankam. Največji cilj je ustvariti dobro ime podjetju, kar bi bila konkurenčna prednost. 

Našo strategijo smo oblikovali tako, da si nas bodo obiskovalci zapomnili po dobri hrani in 

prijaznem sprejemu. Želimo si, da bi si naše ime zapomnili in se še večkrat vrnili. Od ostalih 

konkurenčnih podjetij se bomo razlikovali predvsem po pestri izbiri za vse ciljne skupine ter 

po celoletnem delovnem času.  

4.6.4 Pozicioniranje 

Ciljni odjemalci naše ponudbe se delijo na štiri skupine. Na podlagi ugotovljenih tržnih potreb 

vsake skupine smo se odločili, da bomo za vsako skupino odjemalcev pripravili cenovno 

ustrezno ponudbo, ki bo hkrati zadovoljila ciljno skupino: 

 Prva izmed ciljnih skupin so turisti v tranzitu in drugi potniki. Ta skupina povprašuje 

predvsem po jahanju konjev, po hitrih in lahkih obrokih ter osvežilni pijači. Največje 

povpraševanje je v poletnih mesecih. Za te mesece bomo pripravili turistične ponudbe in 

menije.  

 Druga ciljna skupina so lokalni prebivalci. Za to ciljno skupino bomo pripravili osnovne 

storitve, kot so oddaja boksov in učenje jahanja na našem poligonu ipd. Prav tako bomo 

ponudili možnost prevoza s kočijo ob večjih dogodkih, kot so poročna slavja, obletnice 

itd. 

 V tretjo ciljno skupino smo uvrstili prebivalce iz drugih delov Slovenije in iz sosednjih 

zamejskih krajev, predvsem iz tržaškega dela Italije. Za to ciljno skupino bomo 

oblikovali posebne lokalne in sezonske storitve. Predvsem se bomo posvečali skrbni 

izbiri jedi. Zadovoljiti bomo poskušali tudi najbolj zahtevne goste, vendar bomo pazili, da 

bodo cene ponudbe kljub temu zmerne. 

 Zadnja, vendar ne najmanj pomembna, je ciljna skupina osnovnošolcev. Otroci, stari vsaj 

8 let, bi že lahko uporabljali našo storitev, in sicer jahanje na konjih. Za to skupino bomo 
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oblikovali oz. omogočili ekskurzije v našem konjeniškem klubu ter pri tem predvsem 

omogočili ugodnejše cene. 

4.6.5 Cenovna strategija 

Na podlagi anketnega vprašalnika smo izvedeli, da bi kupci bili pripravljeni plačati do 500 

EUR za enomesečni najem konjskega boksa z oskrbo, do 50 EUR za enourno izposojo konja 

za jahanje,pri gostinskih storitvah pa smo primerjali cene iz cenikov gostinskih lokalov z 

našega območja. Pričakovati je sezonski vpliv, pri oddajanju konjev za jahanje predvsem 

povečano povpraševanje v poletni sezoni. Za oddajanje boksov pa je vpliv sezone ničen. Kar 

se tiče gostinske dejavnosti, je sezonski vpliv zelo velik, in sicer bi se po našem mnenju 

povečalo povpraševanje v poletni sezoni in med prazniki. 

Plačilni pogoji naših storitev bi bilo odvisni od narave posla. Za stalne stranke bi upoštevali 

dodatne popuste in ugodnosti, popuste bi upoštevali tudi pri večjih gotovinskih plačilih. V 

gostinski dejavnosti bi simpatizerjem konjeniškega kluba upoštevali članski popust v primerni 

višini. Imeli bi vzpostavljeno tudi negotovinsko poslovanje. 

Če spremenimo ceno za 1 % v gostinski dejavnosti, se obseg povpraševanja po tem izdelku ali 

storitvi spremeni za manj kot 1 %. Pri ostalih konjeniških storitvah pa je drugače, saj je 

povpraševanje neelastično in zelo odvisno od cene in ostalih dejavnikov. 

Cene naših storitev bi določili upoštevajoč dejstvo, da nam na začetku pokrijejo celotne 

stroške. Na začetku našega poslovanja bi se odpovedali dobičku, postopoma bi cene 

preoblikovali glede na povprečne stroške, dobiček bi ustvarili tako, da bi povečali obseg 

prodaje ali znižali stroške. Dobiček nebi nikakor poskušali doseči z višanjem cen. 

Predvidene cene v konjeniški dejavnosti bi bile 250 EUR za enomesečni najem konjskega 

boksa z oskrbo in 20 EUR enourna izposoja konja za jahanje na našem poligonu ali terenu.  

Strošek v konjeniški dejavnosti predstavljajo zaposleni in krma za konje. Pri oddaji konjskega 

boksa za en mesec predvidevamo, da bi znašal strošek materiala (hrane) približno 30 EUR na 

konja.  

4.6.6 Promocijska strategija 

Pri tržnem komuniciranju je zelo pomembno kdo, komu, kaj sporoča, po kakšni poti, s 

kakšnim učinkom. Treba je izbrati čim boljše komunikacijske kanale, po katerih bomo 

prenesli naše sporočilo kupcem, zato smo se odločili za naslednje komunikacijske kanale: 

 radio Radio Capris, Radio 1 

 reklamne table, jumbo plakati na lastni parceli in ob bližnjih regionalnih cestah, 
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 internet (naša domača spletna stran, ustanovljena 1 mesec pred začetkom poslovanja), 

 letaki po okoliških vaseh, 

 oglaševanje v časopisih (Žurnal 24). 

Radio ter reklamne table oziroma jumbo plakate bi uporabili pred otvoritvijo Konjeniškega 

kluba Praproče. Uporabili bi jih 2 meseca pred otvoritvijo, tako da bi bili kupci seznanjeni z 

dogodkom. Za oglaševanje z jumbo plakati(približno 100 plakatov) bi namenili 500 EUR, za 

oglaševanje preko radia pa bi bili stroški odvisni od tega, kateri radio bi si izbrali, kakšne 

vrste bi bil naš oglas, kako intenzivno bi ga predvajali ter koliko časa bi trajal. 

Oglaševanja preko interneta in letakov pa bi uporabljali stalno. Za izdelavo spletne strani bi 

najeli podjetje, ki bi ustrezalo temu področju. Osnovni paket bi znašal 30 EUR na mesec, s 

tem da lahko sami optimiziramo spletno stran, vnašamo vsebine, slike. Natisnili pa bi tudi 

nekaj reklamnih letakov in plakatov, ki bi jih delili na javnih mestih oz. lepili na dovoljenih 

območjih za plakatiranje.   

Prodajo bi pospeševali z raznimi prireditvami, ki bi jih organizirali ob vikendih, predvsem ob 

nedeljah. Ob ustanovitvi bi organizirali dan odprtih vrat, kjer bi se lahko predstavili javnosti, 

obiskovalce pogostili s hrano in pijačo, predstavili konje, hlev, bokse itd. 

Poleg tega bi ob posebnih dnevih oziroma praznikih obdarovali vse obiskovalce z darilom, 

primernim za posamezen praznik. Našim stalnim obiskovalcem oziroma stalnim strankam pa 

bi poklonili darilo tudi za njihov rojstni dan. S tem bi jim pokazali pozornost, obenem pa bi se 

stranka počutila cenjena in pomembna. 

Odnosi z javnostjo so celota ukrepov podjetja, s katerimi želimo ustvariti ugodno predstavo o 

svojem delovanju v družbenem in gospodarskem okolju. Naš glavni namen je vzpostavljanje, 

ohranjanje in skrb za kvalitetne odnose s strankami in med drugim tudi organizacijami, ki so 

za nas pomembni. Za izboljšanje odnosov bi uporabili publikacije, da bi dosegli ciljne trge in 

nanje vplivali. Ponujali bi brošure ter članke, tako da bi bile stranke seznanjene s tem, kaj je 

namen našega podjetja in kaj ponujamo.  

Glavna prednost osebne prodaje je osebni stik, zato je nujno, da so zaposleni prijazni in 

ustrežljivi, saj se bodo tako gostje oziroma stranke vračali znova in znova, saj se bodo počutili 

zaželeni. Zato bomo ponudili klubsko kartico, ki bo prinašala ugodnosti v konjeniškem klubu, 

in če bo stranka redna, bo dobila tudi brezplačen obrok ali pijačo in seveda vabilo k 

ponovnemu obisku. 

4.6.7 Distribucijska strategija 

Naše storitve bomo ponujali neposredno na naši parceli v Prapročah, kjer bo zgrajena vsa 

infrastruktura. V Prapročah bomo ponujali in izvajali vse naše storitve. Ostalih prodajnih poti 
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nebi imeli. Kot o možnosti razširitve in posledično organiziranja novih prodajnih poti 

razmišljamo o dodatni storitvi v gostinski dejavnosti, in sicer o razvozu hrane in pijače 

ponudnikom na dom. Vendar bi se za to dodatno storitev odločili le v primeru velikega 

povpraševanja po dostavi hrane na dom.  

Preko naše domače spletne strani bi omogočali rezervacije za naše storitve, npr. vnaprej 

določen datum rezervacije za najem konja oz. kočije, rezervacije za zaključene skupine v naši 

okrepčevalnici (rojstni dnevi, zabave). 

Svojim kupcem bi seveda bili tudi dosegljivi preko telefona. Enako kot preko naše domače 

spletne strani bi lahko preko telefona kupci rezervirali termine za določene storitve. Ustvarili 

bi tudi profil na mednarodnem spletnem omrežju Facebook, kjer bi stalno ažurirali podatke o 

prireditvah, ugodnostih in našem podjetju samem. 

4.6.8 Programi trženja 

V preglednici 5 je prikazan program trženja in predvideni stroški, ki bi nastali ob vsaki 

aktivnosti. Pred začetkom poslovanja bomo opravili analizo trga, pripravili poslovni načrt. 

Sočasno pa bomo iskali poslovne partnerje in dobavitelje.  

Preglednica 5: Programi trženja 

Aktivnost Čas izvedbe Strošek Odgovorna oseba 

Radijski oglasi 
Izvajanje sredi aprila 
2012, kasneje po 
potrebi 

Približno 250 EUR 
mesečno 

Manager 

Spletna stran 
Postavitev aprila 
2012, sprotni pregled 

Približno 30 EUR 
mesečno 

Manager 

Deljenje letakov Celo leto 
Tisk 500 EUR, 
študenti 1.100 EUR 

Manager, izvajalci 

Plakati 
Ob odprtju in nato 
enkrat mesečno 

5 EUR na plakat Manager, izvajalci 

Oglaševanje »od ust 
do ust« 

Od začetka 0 EUR 
Celotna podjetniška 
skupina in zaposleni

4.6.9 Prodajna strategija in načrtovana prodaja 

Podjetju bo prodaja rasla predvidoma tako, kot smo začrtali v tabelah za prvo leto po mesecih 

in za nadaljnjih pet let. Ločili smo prihodke od prodaje naše restavracije od oddaje boksov ter  

najemov konjev za jahanje. Na začetku poslovanja bomo imeli nekoliko nižje cene, da 

privabimo stranke, kasneje bi pa cene določili sorazmerno s konkurenti. 
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Načrtovano prodajo oddaje konjskih boksov predstavljamo v preglednici 6. 

Preglednica 6: Načrtovana prodaja oddaje konjskih boksov v prvih petih letih 

Mesec/leto 
Število prodanih enot v 

konjeništvu 
(oddaja boksov) 

Povprečna cena enote v EUR 
Znesek 

prihodka EUR

maj. 12 5 250  1.250
jun. 12 7 250 1.750
jul. 12 9  250 2.250
avg. 12 9  250 2.250
sep. 12 10  250 2.500
okt. 12 12  250 3.000
nov. 12 14  250 3.500
dec. 12 16 250 4.000
jan. 13 18  250 4.500
feb. 13 18  250 4.500
mar. 13 18  250 4.500
apr. 13 18  250 4.500
2013 170  250 42.500
2014 200  250 50.000
2015 215  250 53.750
2016 240  250 60.000
2017 264  250 66.000
Skupaj  310.750
 
Prvi mesec pričakujemo oddanih pet konjskih boksov, ker bi komaj vstopili na trg. Vendar 
predvidevamo boljšo prodajo v naslednjih mesecih.  
 
Načrtovano prodajo izposoje konjev v prvih petih letih prikazujemo v preglednici 7. 
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Preglednica 7: Načrtovana prodaja izposoje konjev v prvem letu in prvih petih letih 

Mesec/leto 
Število prodanih 

enot (ure jahanja) 

Povprečna cena 

enote v EUR 

Znesek prihodka 

EUR 

maj. 12 30 20 600

jun. 12 35 20 700

jul. 12 40 20 800

avg. 12 45 20 900

sep. 12 50  20 1000

okt. 12 55  20 1100

nov. 12 60  20 1200

dec. 12 65 20 1300

jan. 13 70  20 1400

feb. 13 75  20 1500

mar. 13 80  20 1600

apr. 13 85  20 1700

2013 600  20 12.000

2014 750  20 15.000

2015 1.050  20 21.000

2016 1.200  20 24.000

2017 1.300  20 26.000

Skupaj   111.800
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Preglednica 8: Načrtovana prodaja pijače in hrane v prvem letu in prvih petih letih 

Mesec/leto 
Število prodanih enot 

(povprečna prodaja pijače in 
hrane) 

Povprečna cena 
enote v EUR 

Znesek prihodka 
EUR 

maj. 12 600 3,5 2100 

jun. 12 1300  3,5 4550 

jul. 12 2500  3,5 8750 

avg. 12 2700  3,5 9450 

sep. 12 2500.  3,5 8750 

okt. 12 900  3,5 3150 

nov. 12 700  3,5 2450 

dec. 12 900 3,5 3150 

jan. 13 600  3,5 2100 

feb. 13 400  3,5 1400 

mar. 13 500  3,5 1750 

apr. 13 700  3,5 2450 

2013 15.300  3,5 53550 

2014 15.500  3,5 54250 

2015 16.000  3,5 56000 

2016 17.500  3,5 61250 

2017 18.000  3,5 63000 

Skupaj 338.100

V zgornji preglednici 8 prikazujemo načrtovano prodajo pijač in hrane v gostinski dejavnosti. 

To je načrtovana prodaja po matematični enačbi, uporabili smo povprečja. Podatki so 

predvideni. 

4.6.10 Programi prodaje 

Za izvedbo prodajnega načrta bo zadolžen manager podjetja, sodeloval bo tudi z ostalimi 

družbeniki. V začetnem letu se bo naše podjetje financiralo s tistim, kar je ostalo od začetnega 

vložka lastnikov, ki je znašal 125.000 EUR, kasneje pa tudi z ustvarjenimi prihodki, nastalimi 

zaradi dobrega poslovanja podjetja. 

4.6.11 Strateške povezave 

Naše podjetje se bo povezalo z različnimi dobavitelji hrane in pijače. Povezali se bomo s 

bližnjimi kmetijami, in sicer za nakup sezonskega sadja in zelenjave, da bomo skozi celo leto 

našim gostom nudili povsem zdravo hrano. Povezali se bomo tudi z računovodskim servisom, 

ki nam bo nudil računovodske storitve. Kot enega od strateških partnerjev pa želimo tudi 

podjetje, ki bo izdelalo našo spletno stran.  
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4.6.12 Terminski načrt 

Terminski načrt se začne z oktobrom 2011. Ključna opravila v podjetju so priprava 

poslovnega načrta, registracija podjetja, ureditev infrastrukture v okolici, zunanja in notranja 

gradbena dela na objektih, nakup opreme za notranjost, tržno komuniciranje, pridobitev 

zaposlenih. Vsa ključna opravila bodo potekala po naslednjem terminskem načrtu:  

 priprava poslovnega načrta: od 1. 10. do 31. 10. 2011, 

 registracija podjetja : od 10. 11. 2011, 

 ureditev infrastrukture: od 15. 11. do 20. 12. 2011, 

 zunanja gradbena dela na objektih.: od 15. 12. 2011 do 31. 3. 2012, 

 notranja gradbena dela na objektih: od 1. 3. do 15. 4. 2012, 

 nakup opreme za notranjost objekta: od 1. 3. do 30. 4. 2012, 

 tržno komuniciranje: od 1. 3. 2012 dalje, 

 pričetek delovanja: od 1. 5. 2012 dalje, 

 nakup konjev: od 25. 4. do 30. 4. 2012, 

 prejem rezervacij in naročil: od 1. 4. 2012 dalje, 

 pridobitev zaposlenih: od 1. 3. do 31. 3. 2012, 

 izplačilo plač: od 15. 5. 2012 dalje, 

 prejem plačil: od 1. 5. 2012 dalje, 

 prilivi sredstev: od 1. 5. 2012 dalje, 

 odlivi sredstev: od 15. 11. 2012 dalje.  
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Preglednica 9: Terminski načrt 

4.7 Management 

Dobro vodstvo je ključ za dobro izvedbo zamisli. Management in njegova opredelitev v 

poslovnem načrtu je zelo pomembna. Za vodenje podjetja je potrebna usposobljenost, 

motiviranost in ambicioznost managerja. Vsi člani podjetniške skupine bomo lastniki oz. 

družbeniki v podjetju. Vsak izmed družbenikov bo imel svojo funkcijo, naloge in zadolžitve. 

Ob začetku poslovanja bomo potrebovali dodatnega delavca, in sicer enega kuharja. Kot 

kuhar bi bil pripravljen delati oče enega izmed članov skupine, ki je sicer poklicni kuhar. Za 

računovodske naloge (zaključki blagajn, dnevni iztržki ipd. in svetovanje) pa bi poskrbela 

mama enega izmed članov skupine, saj je zaposlena v računovodskem oddelku in ima že 30 

let računovodskih izkušenj. Poskrbeti bo treba, da bodo vsi dovolj motivirani, tako materialno 

kot tudi nematerialno, in da se bodo počutili kot del naše organizacije. 

4.7.1 Managerska ekipa 

Managerska ekipa je sestavljena iz družbenikov, glavni manager in tudi direktor v podjetju bo 

Daniel Dvorski, ki ima potrebna znanja in vodstvene sposobnosti voditi tako podjetje. Ostali 

družbeniki bodo imeli druge funkcije in zadolžitve v podjetju. Pri načrtovanju in odločanju se 

Aktivnost /Meseci O N D J F M A M J J A S 

Priprava poslovnega načrta             

Registracija podjeta  
 

           

Ureditev infrastrukture v okolici 
(voda, elektrika, kanalizacija, 
parkirišče) 

 
 

          

Zunanja gradbena dela na 
objektih 

           

Notranja gradbena dela na 
objektih 

           

Nakup opreme za notranjost 
objekta 

           

Tržno komuniciranje            

Pričetek delovanja            

Nakup konjev            

Prejem rezervacij in naročil            

Pridobitev zaposlenih            

Izplačilo plač            

Prejem plačil             

Prilivi sredstev             

Odlivi sredstev            
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bo manager posvetoval z ostalimi družbeniki. Dolžnost managerske ekipe je, da čim 

uspešnejše vodijo podjetje in da podjetje dosega zastavljene cilje. Pomembno je tudi 

sodelovanje in skladnost med družbeniki. 

4.7.2 Vrzeli v managerski ekipi in svetovalci 

Menimo, da je naša managerska ekipa ustrezno formulirana. Na ključnih funkcijah bodo  

ustrezno usposobljene osebe, ki se zavedajo svojih dolžnosti in nalog. Posluževali se bomo 

raznih svetovanj in pomoči pri sorodnikih, znancih in prijateljih, ki se ukvarjajo s konji in 

kmetijstvom. Pri računovodskih zadevah nam bo pomagala mama enega izmed družbenikov, 

prav tako bomo zaposlili očeta enega izmed družbenikov, ki bo opravljal delo kuharja. 

4.7.3 Načrt osebja 

V podjetju bo 6 stalno zaposlenih delavcev. Po potrebi bomo najeli tudi študente z urno 

postavko 5 EUR. Nagrajevali bi vsakega delavca glede na zastavljene cilje, in sicer po 

različnih metodah nagrajevanja. Finančno bo to dodatek k plači, materialno pa s praktičnimi 

nagradami in plačanimi prostimi dnevi. Zaposleni bodo prejemali plačo po pogodbi, vsakega 

petnajstega v mesecu za pretekli mesec. Uspešno poslovanje podjetja bomo nagradili konec 

leta s trinajsto plačo. Glavna nagrada managementa bo uspešnost poslovanja podjetja. 

Predvidevamo, da se bo potreba po novih delovnih mestih z leti zvišala. 

Kot prikazuje preglednica 10, bi imeli 5.000 EUR predvidenih mesečnih stroškov zaposlenih. 

Preglednica 10: Predvideni mesečni stroški zaposlenih 

Osebje Število 
Mesečna bruto plača 

na zaposlenega  
(v EUR) 

Skupaj mesečne 
bruto plače  

(v EUR) 
Družbenik in oskrba 
in vzdrževanje 
boksov in konjev 

2 800 1600

Družbenik in 
manager 

1 1000 1000

Družbenik in natakar 2 800 1600
Kuhar 1 800 800
Skupaj 5.000

4.8 Finančni načrt 

Finančni načrt podjetja prikazuje naše finančno stanje v prvih petih letih. Predstavljena je 

otvoritvena bilanca, bilanca stanja, izkaz uspeha, poslovni in finančni kazalniki, analiza točke 

preloma ter izkaz denarnih tokov za prvo leto. 
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4.8.1 Pomembne predpostavke 

Naš presežek denarnih sredstev bi plasirali in financirali v ostala podjetja kot posojilo, 

obrestna mera pri vračilu posojila pa bi bila 5 %. V delnice in v druge deleže podjetij nebi 

vlagali denarja, zato tudi ne pričakujemo donosa. Prav tako nimamo potrebe po najemu 

posojila pri bankah in ostalih finančnih ustanovah, zato je tudi pri tej predpostavki obrestna 

mera 0 %. Naše obveznosti do dobaviteljev bi poravnali v enem mesecu od prejetja računa, 

naši kupci pa bi nam plačevali v roku 15 dni. Zaloge bi potrebovali za vsaj enomesečno 

poslovanje v vseh dejavnostih. Stopnja amortizacije bo 20-odstotna.  

4.8.2 Načrt otvoritvene bilance stanja 

V otvoritveni bilanci stanja (preglednica 11) so zajeta vsa sredstva in na drugi strani vse 

obveznosti do virov sredstev.  

Preglednica 11: Otvoritvena bilanca stanja 

Sredstva 125.000 
Stalna sredstva 108.845 
Opredmetena osnovna sredstva 108.845 
- Zgradbe 40.000 
- Oprema 68.845 
Gibljiva sredstva 16.155 
- Zaloge - 5.000 
- Denarna sredstva - 11.155 
Obveznosti do virov sredstev 125.000 
Kapital 125.000 
- Osnovni kapital 125.000 
Obveznosti 0 

4.8.3 Načrt izkaza uspeha 

Iz načrta izkaza uspeha za prvih pet let (preglednica 12) je razvidno, da bomo prvi dve leti 

predvidoma poslovali z izgubo, vendar bi že tretje leto poslovali z dobičkom. 
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Preglednica 12: Načrt izkaza uspeha za prvih pet let 

1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto
Prihodki skupaj 102.350 119.250 130.750 145.260 155.000

Prihodki od poslovanja 102.350 119.250 130.750 145.260 155.000

Odhodki skupaj 108.909 118.848 115.529 131.329 124.549

Stroški prodanega blaga 9.320 13.000 14.450 17.200 19.920

- Stroški materiala 4.320 6.000 6.450 7.200 7.920

- Nabavna vrednost prodanega blaga 5.000 7.000 8.000 10.000 12.000

Stroški bruto plač 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Davki in prispevki (bod * 0.226) 13.560 13.560 13.560 13.560 13.560

Amortizacija 14.569 14.569 14.569 14.569 14.569

Drugi stroški poslovanja 11.460 12.800 12.950 26.000 16.500

- Reklama 2.860 3.000 3.250 3.400 4.000

- Vzdrževanje, ogrevanje, energija itd.  1.500 2.200 2.500 2.700 2.900

- Najemnine 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

- Zavarovanja 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- Stroški telef. in poštnin, prisp. za stavb. zemlj., drugo 1.200 1.200 1.200 12.000 1.200

- Računovodske,odvetniške in podobne storitve 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

- Izobraževanje 0 500 500 1.000 1.500

- Drugo (nepredvideni stroški) 500 500 100 1.500 1.500

- Izredni odhodki (tudi za poravnavo izgube prej. let) 0 6559 1238 0 0

Dobiček pred obdavčenjem -6.559 -1.238 1.238 13.931 30.451

Davek od dobička (20 %)   248 2.786 6.090

Čisti dobiček   990 11.145 24.361
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4.8.4 Načrt izkaza denarnega toka 

Po predvidevanjih prodaje v prvem letu smo sestavili načrt izkaza denarnega toka po mesecih (preglednica 13). 

Preglednica 13: Načrt izkaza denarnega toka 

Prejemki od 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vplačila kapitala 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prodaje 3.950 7.000 11.800 12.600 12.250 7.250 7.150 8.450 8.000 7.400 7.850 8.650 

Prejemki skupaj 128.950 7.000 11.800 12.600 12.250 7.250 7.150 8.450 8.000 7.400 7.850 8.650 

Izdatki za                

Plačila dobaviteljem 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Bruto plače 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Davki in prispevki 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 
Plačilo drugih stroškov 
poslovanja  

1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 

Izdatki skupaj 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 

Prejemki - izdatki  
(neto prejemki) 

119.975 -1.975 2.825 3.625 3.275 -1.725 -1.825 -525 -975 -1.575 -1.125 -325 

Prenos gotovinskega 
salda 

  119.975 118.000 120.824 124.449 127.724 125.999 124.173 123.648 122.673 121.098 119.972 

Gotovinski saldo 119.975 118.000 120.824 124.449 127.724 125.999 124.173 123.648 122.673 121.098 119.972 119.647 
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Slika 24: Gotovinski saldo 

Gotovinski saldo (slika 25) nam prikazuje nihanje predvidenih prejemkov. Takšno nihanje je 

pričakovati predvsem zaradi sezonskega vpliva, ki bi najbolj vplival na gostinsko dejavnost. 

Pri konjeniški dejavnosti ne predvidevamo sezonskega vpliva, saj so konji živi osebki in 

morajo imeti oskrbo celo leto, ne samo med sezono.  

4.8.5 Načrt bilance stanja 

Sestavili smo tudi načrt bilance stanja (preglednica 14), ki nam prikazuje naša sredstva in 

obveznosti do virov sredstev za prvih pet let. Pričakujemo, da se bodo z leti višala. 
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Preglednica 14: Načrt bilance stanja 

4.8.6 Analiza točke preloma 

Pri analiziranju točke preloma v preglednici 15 smo za primer vzeli storitev oddajanja 

konjskih boksov. Fiksni stroški predstavljajo stroške treh zaposlenih, variabilni pa stroške 

hrane in oskrbe. Fiksni stroški znašajo 2.400 EUR, variabilni stroški 30 EUR na prodano 

enoto in cena prodane enote 250 EUR.  

Preglednica 15: Analiza točke preloma 

Mesec 
Št. 

prodanih 
enot 

Prihodki 
Variabilni 

stroški 

Mesečni 
fiksni 

stroški 

Skupni 
stroški 

Dobiček 
pred 

obdavč. 

Skupni 
stroški 
/enoto 

Dobiček 
pred 

obdavč. 
/enoto 

1  5 1.250  150 2.400 2.550 -1.300 510,00  -260,00 

2  7 1.750  210 2.400 2.610 -860 372,86  -122,86 

3  9 2.250  270 2.400 2.670 -420 296,67  -46,67 

4  9 2.250  270 2.400 2.670 -420 296,67  -46,67 

5  10 2.500  300 2.400 2.700 -200 270,00  -20,00 

6  12 3.000  360 2.400 2.760 240 230,00  20,00 

7  14 3.500  420 2.400 2.820 680 201,43  48,57 

8  16 4.000  480 2.400 2.880 1.120 180,00  70,00 

9  18 4.500  540 2.400 2.940 1.560 163,33  86,67 

10  18 4.500  540 2.400 2.940 1.560 163,33  86,67 

11  18 4.500  540 2.400 2.940 1.560 163,33  86,67 

12  18 4.500  540 2.400 2.940 1.560 163,33  86,67 

Kategorija 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

Sredstva 125.000 150.787 151.387 152.221 152.853
Stalna sredstva 108.845 108.845 108.845 108.845 108.845
Gibljiva sredstva 16.155 41.942 42.542 43.376 44.008
Zaloge 777 1.083 1.204 1.433 1.660
Kratkoročne terjatve 4.265 4.969 5.448 6.053 6.458
Terjatve do kupcev 4.265 4.969 5.448 6.053 6.458
Denarna sredstva 11.155 35.890 35.890 35.890 35.890
Obveznosti do virov sredstev 125.000 150.787 151.387 152.221 152.853
Kapital 125.000 120.081 125.302 136.416 135.448
Osnovni kapital 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Preneseni dobiček ali izguba prej. let 0 -4.919 302 11.416 10.448
Obveznosti 0 30.706 26.085 15.805 17.405
Dolgoročne obvez. iz financir. in posl. 0 28.556 23.802 12.205 14.370
- Najeti krediti in posojila 0 28.556 23.802 12.205 14.370

Kratkoročne obvez. iz poslov. 0 2.150 2.283 3.600 3.035
- Obveznosti do dobaviteljev 0 2.150 2.283 3.600 3.035
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Naša točka preloma bi bilo 11 prodanih enot oddaje konjskih boksov za en mesec, prihodek v 

višini 2.727 EUR.  

4.8.7 Poslovni finančni kazalci 

V preglednici 16 prikazujemo poslovne finančne kazalce za prvih pet let poslovanja. 

Preglednica 16: Poslovni finančni kazalci 

Kategorija 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

Prihodki 102.350 119.250 130.750 145.260 155.000 

Odhodki 108.909 120.488 115.529 131.329 124.549 

Dobiček -6.559 -1.238 1.238 13.931 30.451 

Dobiček po obdavčitvi 0 0 990 11.145 24.361 

Delež kapitala v financiranju 98,63% 79,64% 82,77% 89,62% 88,61% 

Čista donosnost kapitala 0,00% 0,00% 0,79% 8,17% 17,99% 

Likvidnost  9,35 19,51 18,63 12,05 14,50 

Ekonomičnost 0,94 0,99 1,13 1,11 1,24 

Dobičkonosnost prihodkov -6,02% -1,02% 0,76% 7,67% 15,72% 

Kazalci kažejo, da bi prvi dve leti imeli izgubo, tretje leto pa bi poslovali z dobičkom v višini 

0,76 %. 

4.8.8 Analiza tveganja 

Kot v vsakem podjetju, bi se tudi v našem pojavila kritična tveganja in ostale težave. Kot 

glavno tveganje in nevarnost bi izpostavili predvsem nezadostno povpraševanje po naših 

storitvah, da bi uspešno vodili naše posle in pokrivali stroške. Za začetek bi bili zadovoljni že 

z minimalnim povpraševanjem, ki bi pokril vsaj naše celotne spremenljive stroške na kratek 

rok. Proti temu tveganju, nezadostnemu povpraševanju, bi se borili s pospešenim 

oglaševanjem, spremenjenim marketinškim spletom, mogoče celo iz ponudbe naših storitev.  

Pri ustanovitvi podjetja in začetku poslovanja bi lahko nastopile določene ovire za razvoj 

našega podjetja. Najbolj verjetna kritična tveganja so sledeča: 

 nezadostno povpraševanje, 

 hiter in nenaden razvoj konkurence, 

 vstop novih konkurentov, 

 dlje trajajoča finančna kriza, 

 nezmožnost povračila vloženega kapitala družbenikov z dobičkom, 

 bolezni konjev, povečana tveganost in smrtnost konjev. 



 

51 

Tveganja fluktuacije zaposlenih naše podjetje ne bi občutilo, saj smo kot družbeniki tudi 

zaposleni v firmi. Druge zaposlene pa bi zaposlovali na podlagi pogodbe oz. študente preko 

študentskega servisa in s tem premostili tveganje. Neredna dobava bi predstavljala veliko 

tveganje predvsem v konjeniški dejavnosti. Tehnične probleme z obstoječo tehnologijo prvih 

nekaj let ne bi občutili, saj bi imeli nove in boljše stroje.  

4.8.9 Strategija žetve 

Sredstev nebi prodajali pred njihovo amortizacijo, šele ob zamenjavi obrabljenih sredstev z 

novimi bi stara sredstva prodali. Sredstva bi nabavljali po potrebi z denarnimi sredstvi, ki jih 

bomo imeli na transakcijskem računu podjetja. V prvih petih letih poslovanja podjetja nebi 

spreminjali lastništva podjetja, le ob izrednih razmerah v podjetju, in sicer ob smrti 

družbenikov, izstopa iz podjetja ali ob zamenjavi družbenikov. V primeru smrti družbenika 

oz. izstopa iz podjetja bi ostali člani odkupili njegov delež lastništva.  
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5 SKLEP 

Pri pisanju poslovnega načrta smo uporabili vse svoje znanje, sposobnosti in izkušnje. Pri 

teoretičnem delu, kjer smo opisovali podjetništvo in poslovni načrt, smo si pomagali s 

strokovno literaturo.  

V empiričnem delu zaključne projektne naloge smo pisali konkreten poslovni načrt za naše 

podjetje. Pri pisanju smo si pomagali z dosedanjimi izkušnjami, znanjem. Podatki o prodaji in 

povpraševanju so bili predvideni in so okvirni.  

Rezultati anketnega vprašalnika so nam nakazali, da bi se ljudje posluževali naših storitev. 

Anketiranci menijo, da bi z našimi storitvami približali kulturo konjeništva in konjev otrokom 

in širšemu občinstvu. Anketa je bila pravilno izvedena in podatki so bili pravilno zbrani. 

Anketo sta rešili 102 osebi, kar predstavlja dovolj velik vzorec za posplošitev rezultatov 

ankete. 

Namen te zaključne projektne naloge je bil ugotoviti in analizirati možnosti ustanovitve 

podjetja v konjeniški in gostinski dejavnosti. Rezultati so pokazali, da bi ob predvidenem 

poslovanju tretje leto ustvarili dobiček. Implementacija tega poslovnega načrta res zahteva 

veliko truda in finančnih sredstev. Za naš poslovni načrt smo predvideli približno 125.000 

EUR potrebnega kapitala za začetek poslovanja. Pomembno pa je to, da bi si v petih letih 

družbeniki povrnili celoten vložek kapitala in ustvarili še dodaten dobiček. Že to je velik 

dosežek, saj povrniti celoten vložek kapitala v višini 25.000 vsakemu družbeniku ni 

enostavno. Kot smo zapisali na začetku, bi bili cilji podjetja povrniti vložen kapital v sedmih 

letih in doseči 15-odstotno letno rast. Kapital bi si torej vsak družbenik povrnil, šele peto leto 

pa bi imeli 15,72-odstotni dobiček. Menimo, da je uresničitev tega poslovnega načrta mogoča 

in možna. Podatki v finančnem načrtu so predvideni, prav tako so predvideni podatki o  

prodaji in izkazujejo le naša predvidevanja, ki bi se lahko razlikovala od dejanske prodaje ob 

uresničitvi tega poslovnega načrta. Pri pisanju poslovnega načrta smo uporabili vse svoje 

znanje, izkušnje in strokovno literaturo. Za dosego poslovnega cilja, predvsem dobička, bo 

treba povečati prodajo, pritegniti nove kupce ali pa znižati ceno. Ne bi se posluževali nižanja 

kakovosti storitev ali višanja cen.  

Kot bodoči podjetniki stojimo za našimi prepričanji, da je zadovoljstvo kupca na prvem 

mestu.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Daniel Dvorski, absolvent Fakultete za management v Kopru. V svoji zaključni projektni 
nalogi raziskujem področje podjetništva in pišem poslovni načrt podjetja, ki bi na trgu 
ponujalo oddajo konjskih boksov, izposojo konjev za jahanje na poligonu in terenu.  

Poleg teh storitev bi podjetje nudilo tudi gostinske storitve . Izpolnjen anketni vprašalnik mi 
bo v veliko pomoč pri pripravi moje zaključne projektne naloge, zato vas vljudno prosim za 
nekaj minut vašega časa.  

Anketni vprašalnik je anonimen, pridobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj za namene 
pisanja zaključne projektne naloge. 

 
1. Ali ste že kdaj jahali konja? 

a) DA 
b) NE 

 
2. Ali imate svojega konja? 

a) DA 
b) NE 

 
3. V primeru, da je vaš odgovor na zgornje vprašanje DA, ali imate konja v lastnem 

konjskem boksu in skrbništvu ali pa v najetem konjskem boksu? 
a) Lasten konjski boks 
b) Najet konjski boks 
c) Nimam konja 

 
4. V primeru, da nimate svojega konja, kakšen je razlog za to? 

a) Pomanjkanje prostora 
b) Pomanjkanje finančnih sredstev 
c) Premalo prostega časa 
d) Pomanjkanje interesa 
e) Drugo: _____________________________ 

 
5. Če imate oz. bi imeli svojega konja, ali bi ga imeli v najetem boksu v kakšnem 

konjeniškem klubu, podjetju ipd. ? 
a) DA 
b) NE 

 
6. Koliko bi bili pripravljeni plačati za enomesečni najem boksa s popolno oskrbo 

konja? 
a) __________EUR 

 
7. Ali bi si izposodili konja za jahanje in jahali na poligonu oz. terenu? 

a) DA 
b) NE 
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8. Če je odgovor na prejšnje vprašanje DA, koliko bi bili pripravljeni plačati za enourni 
najem konja za jahanje?  
a) __________EUR 
b) Ne bi si izposodil konja 

 
9. V današnjem času otroci izgubljajo stik z naravo in živalmi. Ali menite, da bi z 

našimi storitvami približali konje in konjeništvu otrokom in širšemu občinstvu? 
a) DA 
b) NE 
c) Mogoče 
 

10. Če bi imeli možnost koriščenja gostinskih storitev v restavraciji ob konjeniškem 
klubu, bi se jih posluževali? 
a) DA 
b) NE 
c) Verjetno 
 

11. Po katerem izmed navedenih kriterijev bi ocenjevali storitve oddajanja konjskih 
boksov v najem in izposojo konjev? Možen je eden ali več odgovorov. 
a) kakovost 
b) cena 
c) prijaznost osebja 
d) infrastruktura 
e) lokacija ( dostopnost) 
f) Drugo: _____________________________ 

 
12. Spol: 

a) Moški 
b) Ženki 

 
13. Starost: 

________ 


