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POVZETEK 

V zadnjem desetletju dosega turizem visoko stopnjo rasti. Zaradi vse hitrejšega tempa 

življenja in posledično potrebe po sprostitvi postaja turizem uspešna in hitro rastoča 

gospodarska panoga. Tudi v Sloveniji predstavlja turizem veliko gospodarsko in poslovno 

priložnost, saj iz leta v leto beležimo porast tujih in domačih gostov. Zaradi hitre rasti v tej 

panogi smo tudi sami zaznali poslovno priložnost v turizmu. Z zaključno projektno nalogo 

smo želeli proučiti smiselnost naše poslovne ideje, to je oddajanje brunaric v turistične 

namene. V teoretičnem delu smo na splošno predstavili poglede na turizem z vidika različnih 

avtorjev. V tem delu je opisan tudi pomen poslovnega načrta ter njegova struktura. V 

osrednjem delu smo opisali podjetje (dopolnilno dejavnost – sobodajalstvo), izvedli tržno 

analizo ter zapisali načrt trženja. S pomočjo anket smo raziskali, kaj ljudje smatrajo za 

nadstandardno namestitev v hribih ter ali so za tako namestitev pripravljeni odšteti več. 

Upravičenost poslovne ideje smo preverili in podprli s finančnim načrtom, ki je predstavljen v 

zadnjem delu naloge. 

Ključne besede: turizem, poslovni načrt, nadstandardna namestitev, brunarica, sobodajalec. 

SUMMARY 

In the last decade, tourism is recording high growth.  Due to fast life rhythm and consequently 

the increasing need for relaxation, tourism is becoming a successful and fast growing 

industry. Tourism in Slovenia is also great economic and business opportunity. Year after 

year, we are recording the continuous growth in the number of foreign and domestic guests. 

Since tourism is in a high rise, we identified a business opportunity in this sector too. This 

thesis is set to study and analyze this business idea, chalets' renting for tourists. In the 

theoretical part, we have generally presented the views on tourism from the perspective of 

various authors. This part also describes the importance of the business plan and its structure. 

In the main part, we described the company (secondary employment– chalet renting), 

conducted a market research and prepared the marketing plan. With the help of the survey, we 

investigated what people consider as superior accommodation in the mountains and whether 

they are willing to pay more for such an accommodation. The eligibility of the business idea 

was verified and supported by financial plan, presented in the final part of the thesis.  

Keywords: tourism, business plan, superior accommodation, chalet, landlady  

UDK: 339.138:338.48(043.2) 
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1 UVOD 

Število turistov se iz leta v leto veča. Vsemu temu pripomore tudi digitalna revolucija, zaradi 

katere postaja svet vedno bolj odprt, povezan in dostopen. Z razvojem letalskih družb in 

uveljavitvijo nizkocenovnih prevoznikov postajajo potovanja dostopnejša širšemu krogu ljudi. 

Lahko bi dejali, da se je svet dejansko povezal v en sam prostor, ki je vsakomur na dosegu 

roke. 

Jeršič (1990, 7) o turizmu pravi, da so vanj vključeni ljudje različnih socialnih slojev. Zaradi 

novih družbenih odnosov in materialne blaginje si turistične produkte lahko privošči več ljudi 

in ne le privilegirani sloji, kot nekoč. 

Turizem ima velik vpliv tudi na gospodarstvo, saj je od potovanj odvisno že vsako deseto 

delovno mesto na našem planetu. Je del življenjskega stila večine prebivalcev razvitih dežel in 

sredstvo za pospeševanje ekonomskega razvoja v mnogih manj razvitih državah (Planina in 

Mihalič 2002, i).  

Turizem zavzema vse pomembnejše mesto v strukturi prihodkov večine držav, tako posredno 

kot neposredno. Multiplikativni pozitivni učinki turizma so vedno bolj vidni v življenju 

vsakega posameznika. 

Tudi v Sloveniji predstavlja turizem veliko gospodarsko in poslovno priložnost. Glede na 

podatke Statističnega urada Republike Slovenije se beleži vedno večje število prihodov in 

nočitev tako tujih kot domačih turistov. Slovenija postaja nova turistična destinacija na 

svetovnem zemljevidu. S turističnega vidika je pravi biser, ki se ga lahko trži kot zeleno, 

aktivno, zdravo državo oziroma butično destinacijo. 

 

Slika 1: Zelena shema Slovenskega turizma 

Vir: I feel Slovenia 2017. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Slovenija kot turistična destinacija navdušuje v vseh pogledih. Predvsem zaradi svoje lege in 

majhnosti. Leži v osrčju Evrope, obdana je z Alpami, Mediteranom, Krasom in Panonskim 

svetom. V velik plus si lahko štejemo tudi dejstvo, da je zelo varna država, tudi z vidika 

varnosti pred terorističnimi napadi. Glede na objave v Global Terrorism Index (GTI) Report 
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2016 se Slovenija znova uvršča med države z ničelnim vplivom terorizma (Economics and 

Peace 2017). 

Marsikateri podjetnik v Sloveniji je v turizmu zaznal poslovno priložnost in prihodke iz 

turizma kot velik potencial. Zaradi vseh potencialov, ki nam jih z vidika turizma ponuja 

država, v kateri živimo, smo tudi mi zaznali poslovno priložnost v tej panogi. V Zgornje 

Savinjski dolini, natančneje v Podvolovljeku, razpolagamo z dvema brunaricama, eno večjo 

in eno manjšo, ki nam služita kot počitniški hišici. Podvolovljek je neokrnjena gorska vasica v 

neposredni bližini dveh prečudovitih turističnih destinacij, to sta Velika planina in Logarska 

dolina. 

Za gradnjo lesenih hiš smo se odločili iz dveh razlogov. Prvi je bil, da prihajamo iz urbanega 

okolja in smo si želeli ustvariti naravno bivalno okolje, les kot naravni material pa predstavlja 

že od nekdaj temeljno vez človeka z naravo. Z lesom obložen prostor je topel, prijeten, 

domač, skratka pravi dom. Drugi razlog je bil ta, da so brunarice energetsko varčnejše, saj je 

les odličen toplotni izolator ter potresno varnejši od klasičnih zidanih hiš. Tudi njihova 

gradnja je hitra in bolj ekonomična v primerjavi z gradnjo zidanih hiš. Čeprav je les gorljiv 

material, leseni objekti nudijo visoko požarno varnost. Pri samem gorenju se na površini lesa 

ustvarja zoglenela plast, ki služi kot samozaščita pred ognjem. S primerno oskrbo in rednim 

vzdrževanjem imajo lesene hiše izjemno dolgo življenjsko dobo. Njihova gradnja sega daleč v 

preteklost, saj je les eden izmed najstarejših uporabljenih materialov pri gradnji bivalnih 

objektov (Slonep 2017). 

Naši hiši sta grajeni izključno iz naravnih in ekološko neoporečnih materialov. Les, iz katerih 

sta grajeni brunarici, je avtohtoni les, torej les dreves iz bližnjega gozda. 

Bivanje v lesenih hišah je kakovostno, saj zagotavlja zelo visoke zdravstvene in bivalne 

standarde. Naravni ekološki materiali, iz katerih so grajene lesene hiše, vzdržujejo zdravo 

klimo in vplivajo na fizično zdravje in tudi na psihično počutje posameznika. Zrak v lesenih 

hišah se stalno izmenjuje, zato so prostori vedno primerno vlažni. Les s svojim vonjem, barvo 

in strukturo blagodejno vpliva na naše počutje (Slonep 2017). 

Prijetno okolje, v katerem se brunarici nahajata, ter samo dejstvo, da sta objekta praktično 

neizkoriščena skozi vse leto, sta v nas izzvala razmišljanje, da le-te pričnemo oddajati v 

turistične namene. Ker ima večja brunarica tudi mini spa, se bomo osredotočili na goste, 

katerim poleg prečudovite narave dodano vrednost predstavlja tudi višja kakovost bivanja in z 

njo povezane dodatne nadstandardne storitve. 

Oddajanje brunaric v turistične namene zahteva celostni pristop, zato smo na začetku 

poskusili glede turistične panoge pridobiti čim več informacij, ki so nam pomagale odkriti 

morebitne prednosti oziroma pomanjkljivosti naše poslovne ideje. Zavedali smo se, da je 

prepričanje, da je izhodiščna ideja že prava poslovna priložnost, zmotno, zato smo pred samo 
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realizacijo projekta pripravili poslovni načrt in izvedli raziskavo trga. S pomočjo poslovnega 

načrta smo opredelili vizijo, poslanstvo, cilje ter strategijo za doseganje le-teh. 

1.2 Namen in cilj projektnega dela 

Namen projektne naloge in posledično pisanje poslovnega načrta sta izhajala iz lastnega 

zanimanja oziroma zaznave poslovne priložnosti ter proučitve, če je ekonomsko upravičeno 

obstoječi brunarici, ki ležita v prečudovitem gorskem okolju, tržiti v turistične namene. 

Cilji projektne naloge so: 

 izdelati poslovni načrt za trženje brunaric, 

 preveriti, če se brunarici izplača tržiti ter pod kakšnimi pogoji, 

 izvesti raziskavo trga na potencialnih uporabnikih, 

 ugotoviti, ali so kupci pripravljeni odšteti več za nadstandardno namestitev ter koliko več 

so pripravljeni odšteti, 

 spoznati, kakšen trženjski pristop ubrati, 

 izvedeti, v čem so naše prednosti pred obstoječo in potencialno konkurenco, 

 ugotoviti, ali bi bilo smotrno postaviti še dve dodatni brunarici, za kar imamo na voljo 

razpoložljivo zemljišče. 

Namen in glavni cilj projektnega dela je bil, da s pomočjo izdelave poslovnega načrta ter 

proučitvijo obstoječe domače in tuje literature dobimo odgovor na temeljno vprašanje, in sicer 

ali je poslovna priložnost, ki smo jo zaznali, to je oddajanje brunaric v turistične namene, 

sploh smotrna in tržno zanimiva ter seveda finančno upravičena. 

1.3 Metode za doseganje ciljev projektnega dela 

V teoretičnem delu projektne naloge smo na kratko predstavili teorijo, ki obravnava področje 

izdelave poslovnega načrta. Opisali smo turizem kot storitev. V praktičnem delu pa smo za 

izbrano idejo, to je trženje brunaric v turistične namene, pripravili poslovni načrt. S pomočjo 

kalkulacij smo ovrednotili finančni vidik projekta, kar zajema definiranje cen, določitev točke 

preloma, potrebna finančna sredstva in prikaz raznih gospodarskih kazalnikov. S pomočjo 

anketnega vprašalnika smo pridobili informacije, ki se nanašajo na sam obseg in kakovostni 

nivo storitve ter odgovore na konkretna vprašanja, ali so stranke pripravljene odšteti več za 

nadstandardno gorsko namestitev in približno koliko več kakor tudi pridobiti informacijo, kaj 

je v očeh potencialnih strank ovrednoteno kot nadstandard in kaj si stranke od take namestitve 

obetajo. V projektni nalogi smo pripravili tudi SWOT analizo in z njo proučili štiri vidike, to 

so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti izbrane ideje. Proučili smo, kako izkoristiti 

prednosti, kako odpraviti oziroma omejiti slabosti, kako izkoristiti priložnosti in kako se 

izogniti nevarnostim. 
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Pri izdelavi projektnega dela smo si pomagali z domačo literaturo ter s pridobivanjem 

informacij na spletu in pri potencialnih uporabnikih. Z metodo spraševanja, ki je vključevala 

anketiranje s pomočjo anketnega vprašalnika, smo pridobiti želene informacije neposredno od 

potencialnih strank. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljali smo, da se bo trend obiska turistov povečeval, kajti Slovenija kot turistična 

destinacija veliko obeta z vidika naravnih lepot, raznolikosti, majhnosti ter varnosti. Zavedali 

pa smo se tudi dejstva, da vedno več ljudi vidi v turizmu poslovno priložnost, kar za nas 

pomeni povečevanje konkurence. 

Anketni vprašalnik nam je ponudil vpogled v želje, pričakovanja in zahteve potencialnih 

strank na eni ter pripravljenost za plačilo, predvsem višino plačila in trajanje bivanja na drugi 

strani. Anketni vprašalnik v fizični obliki smo ponudili v reševanje svojim obstoječim 

kupcem v podjetju, kjer sem trenutno zaposlena, ter še dvema podjetjema na severnem 

Primorskem. Poslužili smo se tudi spletne ankete, s katero smo ciljali na anketirance v tujini. 

Zanesljivost rezultatov anketnega vprašalnika je v veliki meri odvisna od velikosti vzorca. 

Omejitev pri anketi je predstavljalo dejstvo, da obstaja vedno možnost nerealnosti podajanja 

odgovorov s strani anketirancev. Pri spletni anketi je bila odzivnost na anketo velika, vendar 

je velika večina anketirancev anketo prekinila že pri drugem vprašanju. Mogoče je do tega 

privedlo neznanje udeležencev glede izpolnjevanja spletnih anket oziroma tehnične napake. 

V projektni nalogi smo se tematike financiranja podjetja dotaknili le mimobežno. Projektna 

naloga je tržno orientirana ter se finančnega področja dotika le v točki, kjer se opredeljuje 

smotrnost projekta s finančnega stališča. Financiranje s tujimi sredstvi se predvideva šele v 

petem letu, ko je načrtovana večja investicija in le-te ne bo možno financirati zgolj z lastnimi 

sredstvi. Vse ostale naložbe so financirane z lastnimi sredstvi ter s sredstvi pridobljenimi 

skozi tekoče poslovanje. 

Naše trenutno poznavanje segmenta turizma je pavšalno, kar pomeni, da turizem poznamo kot 

uporabniki turističnih storitev. Do sedaj se s turizmom nismo srečali v vlogi ponudnika 

določene storitve, zato se zavedamo, da mora biti naša ključna usmeritev, da se čim bolj 

izobrazimo in podučim o ustreznih pristopih in modelih, ki veljajo v turizmu. 
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2 TURIZEM 

Prve oblike današnjega turizma so se začele uveljavljati šele v zadnjem obdobju fevdalizma 

oziroma na začetku kapitalizma. Velik vpliv na to je imela industrijska revolucija ob koncu 

18. stoletja. Mednarodni turizem ter turizem kot panoga se je začel razvijati šele po drugi 

svetovni vojni, to je v petdesetih oziroma zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja 

(Planina in Mihalič 2002, 2). 

Alfier (1994,17, cit. po Planina, Mihalič 2002, 2) trdi, da »turizem torej obstaja odkar živi 

človeštvo, obenem pa je sodobni turizem mlad pojav, nastal kot posledica industrializacije in 

urbanizacije.« 

Zaradi tega obravnavamo preteklost turizma v dveh delih: 

 kot predhodne oblike sedanjega turizma, 

 kot moderni turizem, značilen zadnjih dvesto let. (Planina in Mihalič 2002, 2)  

Splošno uveljavljena beseda turizem je izvedena iz francoske in angleške besede tour, ki pomeni 

krožno gibanje ali krožno potovanje. Besedo turizem so uvedli v jezike številnih narodov, s čimer 

je postal mednarodno priznan in uveljavljen pojem (Jeršič 1990, 11). 

Lahko bi dejali, da je turizem gospodarska dejavnost, ki temelji na potovanju ljudi zaradi 

počitka, rekreacije, razvedrila, poslovne dejavnosti, religije itd. 

Po definiciji Svetovne turistične organizacije (WTO – World Tourism Organization) so 

turizem aktivnosti, ki so povezane s potovanjem in z bivanjem oseb izven običajnega 

življenjskega okolja za ne več kot eno leto zaradi zabave, poslov in drugih motivov (Planina 

in Mihalič 2002, 30). 

V zadnjem času je turizem izredno hitro rastoča panoga. K temu pripomore tudi tehnološki 

napredek, ki na področju turizma prinaša sodobnejše informacijske sisteme in posledično 

lažje opravljanje turističnih rezervacij. Izbira in organizacija potovanja v lastni režiji postajata 

enostavnejša, zato je vedno večji delež ljudi sposoben sam organizirati lastno potovanje in 

zato so posledično pripravljeni potovati pogosteje (Ovsenik 2015, 35). 

Planina in Mihalič (2002, 27) definirata turiste kot obiskovalce, ki v obiskani državi ostanejo 

vsaj eno noč, toda manj kot eno leto. 

Potrošnja turistov pozitivno vpliva na gospodarske učinke. Denar, ki ga turisti porabijo v času 

dopustovanja, neposredno povečuje BDP države, torej lahko rečemo, da je turizem 

pomemben segment nacionalnega gospodarstva. Povečanje turizma v turističnih regijah in 

posledično povečano povpraševanje po turističnih storitvah odpira nova delovna mesta in 

hkrati omogoča razvoj infrastrukture. Z razvojem turizma se izboljšuje tudi kakovost življenja 

lokalnega prebivalstva. To se kaže v razvoju infrastrukture (izboljšuje se komunalna 
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infrastruktura, ceste, ponudba električne energije, telefonija, javni transport). Urejajo se javne 

površine itd. (Mihalič 2006, 47). 

Tisdell (1991, po Mihalič 2006, 45) poudarja, da turistu kot potrošniku sta eni izmed 

osnovnih pričakovanj tudi privlačnost in kakovost okolja. Zaradi tega je smiselno turizem 

razvijati v taki smeri, da bo v skladu z ohranjanjem in varovanjem okolja. Ekonomsko 

nesmiselno bi bilo nadaljevati s turizmom, ki v naravi povzroča škodo in dolgoročne 

posledice za odpravljanje le-te, za kar bi se v prihodnosti porabilo ogromno sredstev. 

Mihalič (2006, 45) pravi, da je zaradi tega »UN WTO sprejela Etični kodeks v turizmu (The 

Global Code of Ethich for Tourism), ki je zbirka priporočil za odgovoren in trajnosten razvoj 

turizma.«   

Ker turizem pušča tako pozitivne kot negativne sledi v krajih, kjer se pojavlja, je treba 

turistični razvoj usmeriti k takim oblikam, ki so v ravnotežju z naravo in omogočajo 

ohranjanje narave in njenih virov tudi v prihodnosti. 

2.1 Turizem kot storitvena dejavnost 

Po definiciji iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika je storitev naročeno delo, ki se opravi 

za koga, navadno za plačilo (Fran 2018a). 

»Storitve so splet duševnega in fizičnega dela ter materialnih sestavin, ki je usmerjen v 

zadoščanje človeških potreb.« (Tavčar 2002, 133) 

Človeška družba postaja vedno bolj »storitvena družba«. V razvitih državah stalno narašča 

delež vlaganj v storitveno dejavnost, storitveni sektor zaposluje vedno več ljudi ter posledično 

ustvarja vedno večji del družbenega proizvoda (Snoj 1998, 2). 

V srednje in visoko razvitih deželah zavzamejo storitve v bruto domačem proizvodu približno 

dvotretjinski delež, ki raste z razvitostjo (Tavčar 2002, 131). Torej lahko rečemo, da je visok 

delež storitvenega sektorja neke države tudi pokazatelj njene razvitosti. 

Tudi turizem, ki je ena izmed najbolj hitro rastočih panog, sodi v storitveni sektor. Turist 

namreč ne kupuje proizvodov, temveč turistične storitve. S turističnim aranžmajem, ki ga 

vplača, lahko koristi sobo v izbranem hotelu ter vse druge usluge, ki mu jih hotel ponuja. 

V večini primerov se v turizmu kupujejo in prodajajo storitev ali pa gre za kombinacijo 

fizičnega proizvoda in storitev (Mihalič 2003, 47). 

Poznamo štiri osnovne značilnosti storitev: 

 neotipljivost (neopredmetenost), 

 neločljivost proizvodnje in potrošnje, 
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 variabilnost (spremenljivost), 

 kratkotrajnost (minljivost). (Kotler 1991, po  Mihalič 2003, 47)  

 

Neotipljivost storitev 

Snoj (1998, 37) pravi, da  

pri analizi nesnovnosti pisci često navajajo Batesonovo opredelitev, v kateri navaja, da ima 

beseda neotipljivost (angl. intangibility po Oxford English Dictionary, op. p.) dva pomena:  

 je nekaj, česar ni možno otipati oziroma jasno zaznati s čutili, 

 je nekaj, česar ni možno enostavno opredeliti, formulirati, razumeti oziroma razumsko 

uokviriti. 

Potrošnik storitev ne more zaznati, dokler niso proizvedene. Z nakupom fizičnega izdelka le-

tega lahko vidimo, otipamo in v nekaterih primerih tudi preizkusimo, kako deluje. Ko pa 

rezerviramo oziroma kasneje vplačamo aranžma v hotelu, fizično ne kupimo hotelske sobe, 

temveč le pravico bivanja v njej. Po nakupu storitve nam ne ostane nič oprijemljivega, ampak 

le spomini na lepo preživet dopust in zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo glede same 

nastanitve in postrežbe s strani osebja v hotelu. Torej lahko povzamemo, da si turistične 

storitve z nakupom ne moramo prilastiti, ampak jo lahko le doživimo (Brezovec in Nemec 

Rudež 2009, 60). 

Neločljivost proizvodnje in potrošnje 

Mihalič (2003, 47) trdi, da »neločljivost storitev pomeni, da se proizvodnja in potrošnja 

odvijta istočasno in na istem mestu. Prisotna morata biti potrošnik in proizvajalec.«  

Bistvena razlika med storitvami in izdelki je ta, da morajo porabniki za koriščenje storitve 

priti na mesto, kjer se storitev izvaja; izdelki pa so dostavljeni tja, kjer se nahajajo porabniki. 

Pri izdelavi fizičnega izdelka, ki poteka na točno določeni lokaciji in ob določenem času, se 

mnogokrat proizvajalec in kupec niti ne srečata. To pa ne velja za storitve. Turistične storitve 

se načeloma izvajajo in trošijo hkrati. Zajtrk v hotelski restavraciji se izvaja in troši istočasno. 

Med izvajalcem storitve in potrošnikom ves čas poteka interakcija. Zaradi medsebojnih dejanj 

imajo na turistične storitve velik vpliv odnosi, ki se ustvarjajo med turisti in izvajalci 

turističnih storitev (Brezovec in Nemec Rudež 2009, 61). 

Variabilnost storitev 

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni variabílnost spremenljivost, nestalnost 

(Fran, 2018b). 
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Na kakovost storitvenega procesa vpliva človek. S svojim vedenjem lahko na sam storitven 

proces vpliva tako pozitivno kot negativno. Lahko rečemo, da zaradi izvajalčevega in 

potrošnikovega vedenja ne moremo vedno zagotoviti enake ravni kakovosti. Obnašanje enih 

in drugih lahko pozitivno ali negativno vpliva na ostale (Mihalič 2003, 48). 

Kratkotrajnost storitev 

Različni avtorji imenujejo kratkotrajnost storitev tudi kot pokvarljivost ali neobstojnost 

storitve oziroma nezmožnost zalog. Storitev za razliko od fizičnih proizvodov ne moremo 

uskladiščiti oziroma se je ne da izvajati na zalogo. Npr. turistični proizvod Valentinov 

romantični vikend paket je možno izvesti, kupiti oziroma prodati le na ta dan oziroma vikend. 

Naslednji dan oziroma vikend ta proizvod ne obstaja več, za prodajalca in kupca je za vedno 

izgubljen. Torej kratkotrajnost storitve pomeni, da določena storitev obstaja oziroma jo je 

možno izvesti le v nekem točno določenem času (Mihalič 2003, 48). 

2.2 Posebne značilnosti turističnega proizvoda 

Mihalič (2003,49) poudarja, da ima turistični proizvod enake značilnosti kot jih imajo 

storitve. Poleg vseh skupnih značilnosti pa ima še take, ki so lastne samo turističnim 

proizvodom.  

Te značilnosti so: 

 sezonska spremenljivost povpraševanja, 

 medsebojna odvisnost turističnih proizvodov in 

 velik delež fiksnih stroškov v celotnih stroških. (Middleton 2001, po Brezovec in Nemec 

Rudež 2009, 61) 

Sezonska spremenljivost povpraševanja 

Za povpraševanje po turističnih storitvah so značilna nihanja. Destinacije ob morju dosežejo 

višek sezone v poletnih mesecih, ko je vreme toplejše in ko je čas letnih dopustov ter šolskih 

počitnic. V hribih oziroma v gorskem svetu pa beležijo veliko zasedenost turističnih kapacitet 

poleti in pozimi. Poleti je to povezano z obiskom gora, pozimi pa s smučanjem, manj pa v 

jesenskem in spomladanskem času (Brezovec in Nemec Rudež 2009, 61). 

»Sezonska spremenljivost turističnega povpraševanja se lahko kaže kot letna, mesečna ali 

tedenska spremenljivost.« (Brezovec in Nemec Rudež 2009, 61) 
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Preglednica 1:  Povprečna zasedenost zmogljivosti v izbranih nastavitvenih objektih v 

slovenskih obmorskih krajih, 1994 

Vrsta objekta 
Povprečna stopnja zasedenosti v 

letu 1994 v % 

Povprečna stopnja zasedenosti v 

avgustu 1994 v % 

Hoteli 35,3 92,4 

Penzioni 7,2 24,5 

Prenočišča 15,3 72,8 

Vir: Mihalič 2003, 49.  

Dandanes sezonskost ni več tako izrazita. V svetovnem merilu delež turistov narašča, zato 

beležimo zasedenost hotelskih kapacitet ne le v sezoni, temveč skozi vse leto. K temu je 

pripomoglo to, da so hoteli razširili svojo ponudbo. Nekateri so svojo novo tržno nišo zaznali 

z odprtjem spa-ja, ki nudi razvajanje gostov čez celo leto. Drugi pa z odprtjem konferenčnih 

dvoran privabljajo predvsem poslovneže. Sezonskemu nihanju se lahko izognemo oziroma ga 

omejimo, če razširimo svoj ciljni trg ter se ne omejujemo zgolj na lokalno tržišče. 

Medsebojna odvisnost turističnih proizvodov  

Turistični proizvod je skupek večjega števila storitev. Turisti na počitnicah združujejo razne 

storitve, ki jih na koncu združijo v celovit doživljaj. Tako turist, ki kupi počitnice v Grčiji, 

dobi turistični proizvod, ki je sestavljen iz letalskega prevoza, prenočitve v hotelu, najema 

avtomobila, obiska različnih atrakcij, hrane v restavracijah itd. Vse te storitve lahko sestavlja 

več turističnih ponudnikov. Da bi turist dobil kakovosten turistični proizvod, se morajo 

turistični subjekti povezati in usklajeno delovati na trgu (Brezovec in Nemec Rudež 2009, 

62). Mihalič (2003, 50) pravi, da »se kakovost celotnega turističnega proizvoda meri po 

kakovosti tistega delnega turističnega proizvoda, ki je najslabše kakovosti.«  

Velik delež fiksnih stroškov v celotnih stroških 

Za turistična podjetja je značilno, da imajo relativno visoke stalne (fiksne) stroške, to so 

stroški, ki niso vezani na obseg poslovanja podjetja. Mednje štejemo stroške vzdrževanja 

objekta, najemnine, administrativne stroške, stroške uprave, plače stalno zaposlenih itd. Poleg 

tega pa imamo še spremenljive (variabilne) stroške, ki se spreminjajo z obsegom poslovanja 

(Brezovec in Nemec Rudež 2009, 62). 

Posledica sezonske narave turističnega povpraševanja je relativno višji delež stalnih stroškov. 

V času zunaj sezone, ko turistične kapacitete niso v celoti izkoriščene, se lahko zgodi, da 

delež stalnih stroškov presega prihodke. 
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3 OD IDEJE DO POSLOVNEGA NAČRTA 

Zagnanost in želja po uspehu sta pomembni kvaliteti, ki nas vodita na poti do nove 

podjetniške dejavnosti. Prvi korak do novega posla je poslovna ideja. Ta je največkrat rezultat 

našega znanja in izkušenj, ki smo si jih pridobili v življenju, predstavlja pa rešitev nekega 

problema v korist kupca. 

Podjetniki prihajajo do lastnih poslovnih idej na najrazličnejše načine, predvsem pa z veliko 

domiselnosti in z opazovanjem okolja. Pri tem opazujejo trg in upoštevajo želje potencialnih 

kupcev ter iščejo rešitve, kako izboljšati obstoječ proizvod oziroma storitev. Nekateri 

uporabijo svoje posebne zmožnosti in nadarjenosti. Včasih celo svoj hobi razvijejo v uspešen 

posel (Glas 1999a, 8–9). 

Na žalost pa nas vsaka ideja oziroma poslovna priložnost, ki smo jo prepoznali na trgu, ne 

popelje k uspehu. Da bi pravočasno odkrili morebitne pomanjkljivosti naše poslovne ideje, si 

pomagamo s poslovnim načrtom. 
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POSLOVNA IDEJA 

PRETEHTAMO 

TRŽNO OVREDNOTENJE 

- Obstaja zadosten tržni 

potencial? 

- Ima ideja konkurenčno 

prednost pred drugimi? 

- Znam dobro prodajati? 

TEHNIČNO OVREDNOTENJE 

- Znam narediti proizvod? 

- Je proizvod tehnično 

sprejemljiv, varen in 

kakovosten? 

- Lahko zaščitim idejo pred 

posnemanjem? Kako? 

NE DA 

OVREDNOTIMO POTENCIAL 

- Učinkovitost prototipa? 

- Doseganje prodajnih ciljev? 

DA 

POSLOVNI NAČRT 

USTANOVITEV PODJETJA IN NJEGOVA 

RAST 

Opustimo idejo Opustimo idejo 

Opustimo idejo 

Lahko idejo 

spremenimo? 

NE DA 

NE

En 

DA 

  N
E 

 

Slika 2: Postopek ovrednotenja ideje 

Vir: Glas 1999b, 4. 

3.1 Kaj je poslovni načrt in čemu služi 

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

zunanje in notranje elemente, vpletene v začetek novega posla.« (Antončič idr. 2002, 186)  

Poslovni načrt služi kot nekakšna izhodiščna točka in je izris poti do začrtanega cilja. 

Opozarja nas na tveganja in težave, ki se lahko pojavijo na poti do cilja, ter strategijo za 

razrešitev le-teh. Torej lahko rečemo, da z dobrim poslovnim načrtom vemo, kje smo začeli, 

kam moramo priti in način, kako priti do tja (Stutely 2003, 9). 
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Poslovni načrt se pripravi pred pričetkom posla, z njim začrtamo potek posla in vseh z njim 

povezanih aktivnosti za tri ali pet let v naprej. Podjetnik s poslovnim načrtom opredeli cilje, 

ki jih želi doseči, ter različne strategije, s katerimi bo ta cilj dosegel. S poslovnim načrtom 

dobimo odgovore na štiri ključna vprašanja: 

 Kje sem v tem trenutku? 

 Kaj je moj cilj? 

 Katere aktivnosti moram storiti, da bi ta cilj dosegel? 

 Koliko sredstev potrebujem za moje aktivnosti? (Vidic idr. 2008, 8) 

Pri pripravi poslovnega načrta mora podjetnik upoštevati različne vidike bodočega posla od 

finančnega, trženjskega, prodajnega ter drugih. Poslovni načrt je namenjen podjetniku in 

vsem, ki so vpleteni v poslovni proces. Pri pisanju poslovnega načrta mora podjetnik zajeti 

različne vidike, s katerimi bo zadovoljil potrebe vseh bralcev poslovnega načrta. Bralce 

oziroma uporabnike poslovnega načrta lahko razporedimo po pomembnosti. Najpomembnejši 

uporabnik je podjetnik sam, saj mu poslovni načrt služi kot pripomoček pri samokontroli in 

načrtovanju. Sledijo mu vlagatelji, ki na podlagi poslovnega načrta ocenijo smotrnost naložbe 

z vidika donosnosti in tveganj. Zaposleni in kupci pa iz poslovnega načrta lahko razberejo, kaj 

lahko od določenega podjetja sploh pričakujejo (Vidic idr. 2008, 8–9). 

Ko se lotimo pisanja poslovnega načrta, se moremo zavedati, da poslovni načrt ni zajamčena 

formula za uspeh in ne prošnja za finančno pomoč. Sam proces njegovega oblikovanja pa je 

za naš projekt izjemno koristen. Zanašanje na »dober občutek« v poslovanju ni vedno dovolj. 

S pisanjem poslovnega načrta temeljito obdelamo vse kalkulacije in predpostavke, ki se nam 

drugače zdijo samoumevne, in tako dovolj zgodaj odkrijemo vse šibke točke našega projekta 

ter jih pravočasno popravimo (Cassar 2006, 7–8). 

3.2 Struktura poslovnega načrta 

Antončič (Antončič idr. 2002, 194) glede poslovnega načrta pravi, da sama priprava lahko 

vzame tudi več deset ur. Vselej je odvisno od izkušenj in znanja podjetnika. Tudi ni vseeno, s 

kakšnim namenom se ga izdeluje. Vsekakor mora biti izčrpen, tako da je posel razumljiv 

vlagateljem. Ob tem pa mora podjetniku razjasniti lastno mišljenje o poslu. 

V poslovnem načrtu morajo biti predstavljene vse vsebine, ki jih bo nov posel zajemal. Že s 

samim pisanjem poslovnega načrta se podjetnik lahko marsičesa nauči oziroma lahko že na 

začetku spregleda določene pasti. Podjetnik se za pomoč pri pisanju lahko obrne na 

strokovnjaka, vendar mora poslovni načrt biti njegov izdelek, kajti le tako si lahko ustvari 

sliko bodočega posla. 

Priporočljivo je, da poslovni načrt vsebuje naslednje vsebine: 

 povzetek poslovnega načrta, 
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 predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge, 

 raziskavo in analizo trga, 

 načrt trženja, 

 kadre in organizacijo, 

 prihodnje izdelke ali storitve, 

 poslovni proces in proizvodne vire, 

 terminski načrt, 

 kritična tveganja in probleme, 

 finančni načrt za naslednjih 5 let  

 pridobitev finančnih sredstev (Podjetniški portal 2017). 

Povzetek poslovnega načrta 

V povzetku na kratko predstavimo celoten poslovni načrt in poskusimo našo poslovno idejo 

čim bolje utemeljiti. Tukaj opišemo podjetje, proizvod oziroma storitev in kakšen pomen ima 

le-ta za uporabnika. Navedemo ključne kadre, potencialne trge, na katerih bomo prisotni, ter 

predviden delež prodaje. Zapišemo, kolikšna finančna sredstva so potrebna za naš bodoči 

posel in v kolikšnem času lahko pričakujemo donos vloženih sredstev (Podjetniški portal 

2017). 

Povzetek poslovnega načrta se pripravi, ko je poslovni načrt v celoti napisan. Napisan mora 

biti jasno, prepričljivo, poudariti mora vse ključne točke poslovnega načrta. Eden izmed 

namenov pisanja povzetka poslovnega načrta je tudi ta, da z njim pritegnemo pozornost 

vlagateljev, da celoten poslovni načrt sploh preberejo (Antončič idr. 2002, 195). 

Predstavitev proizvoda oz. storitve, podjetja in panoge 

V tem delu poslovnega načrta definiramo štiri ključne točke, ki so:  

 predstavitev panoge, v katero spada podjetje, 

 opis podjetja, 

 opis izdelkov ali storitev, 

 strategija vstopa na trg in rast podjetja (Podjetniški portal 2017). 

Ta točka je namenjena predstavitvi panoge, v kateri bo podjetje delovalo. Če želimo, da 

podjetje uspešno posluje, je ključnega pomena, da poznamo okolje, v katerem nameravamo 

poslovati. Seznanjeni moramo biti s splošnimi trendi v panogi ter prepoznati spremembe, ki 

se uveljavljajo oziroma se bodo v prihodnje zgodile. Le na tak način bo naše podjetje uspešno 

(Cassar 2006, 20). 

Ko opisujemo podjetje, moramo navesti datum registracije podjetja, kakšna bo 

pravnoorganizacijska oblika podjetja, kdo bo lastnik podjetja, kje bo sedež podjetja in seveda 

s čim se bo podjetje sploh ukvarjalo. 
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Pri samem izdelku oziroma storitvi je potrebno natančno definirati njihove značilnosti. 

Poudariti je treba kakršnekoli razlike med tem, kaj ponujamo in kaj se dejansko že dobi na 

trgu. Če ima proizvod oziroma storitev kakšno posebno lastnost, po kateri se razlikuje od 

konkurence, jo je treba definirati ter navesti, kako bi to konkurenčno prednost izkoristili sebi 

v prid (Antončič idr. 2002, 210). 

Tudi strategija vstopa in rasti je odvisna od prednosti in slabosti, ki jih ima podjetje pred 

konkurenco. Zato je potrebno definirati, kako bo podjetje izkoristilo svoje prednosti pred 

konkurenco in kako bo izboljšalo tista področja, v katerih zaostaja za konkurenco. Tukaj je 

smiselno tudi na kratko zapisati načrte o prihodnji rasti podjetja (Antončič idr. 2002, 210). 

Raziskava in analiza trga 

Ko pripravljamo analizo trga, se osredotočimo predvsem, na vse subjekte, ki bodo vplivali na 

naš bodoči posel. Ne ukvarjamo se še s svojim podjetjem, temveč z obstoječim trgom, ki ga 

sestavljajo naši bodoči dobavitelji, konkurenti, kupci in drugi (Vidic idr. 2008, 41). 

Ko govorimo o kupcih, se je treba najprej vprašati, kdo sploh so oziroma bodo naši kupci. 

Opredeliti moramo, ali bomo naše izdelke oziroma storitve prodajali končnim uporabnikom 

ali bodo naši izdelki oziroma storitve namenjeni podjetjem, ki jih bodo koristila za nadaljnjo 

uporabo. Pri analizi kupcev se srečujemo z vprašanji, kot so: kaj in kdaj kupci kupujejo, kje 

sploh živijo, kateri dejavniki vplivajo na njihove nakupne odločitve itd. Skratka, potrebno je 

raziskati njihove demografske in sociografske značilnosti (Podjetniški portal 2017). 

Za pridobitev predstave, kakšno je dejansko stanje na trgu, je treba poznati konkurenco. 

Potrebno je ugotoviti, kdo so naši tekmeci, proučiti njihove prednosti in slabosti, preveriti 

kakšen tržni delež zavzemajo in ugotoviti, v čem smo lahko drugačni oziroma boljši od njih. 

Analiza kupcev in konkurentov nam pomaga oceniti obseg trga za naš izdelek oziroma 

storitev in potencialno rast ter predvideno prodajo (Podjetniški portal 2017). 

Načrt trženja 

»Načrt trženja je zapisano poročilo o tržnih ciljih, strategijah in dejavnostih, ki jih moramo v 

poslovnem načrtu izpolniti.« (Antončič idr. 2002, 230) 

Tukaj gre predvsem za razumevanje, kaj želimo prodajati, ter za načrtovanje komu, kje in 

kako bomo prodajali (Cassar 2006, 23). 

V tem delu določimo strategijo vstopa na trg in strategijo trženja. Zapišemo, kakšno cenovno 

politiko bomo ubrali, način distribucije, metode promocije in oglaševanja izdelka oziroma 

storitve ter napišemo ključne podatke o tržnem pozicioniranju (Vidic idr. 2008, 63). 
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Kadri in organizacija 

Da bi podjetje dobro poslovalo in da bi čim lažje dosegalo zastavljene cilje, potrebuje dobro 

managersko ekipo in ustrezen kader. V tem poglavju opišemo člane vodstvene ekipe in ostale 

zaposlene ter natančno definiramo njihove naloge, odgovornosti, potrebno izobrazbo in plačo. 

Navedemo lahko tudi potrebe po novem kadru v prihodnosti. Tukaj zapišemo tudi 

organizacijsko strukturo podjetja (Podjetniški portal 2017). 

Prihodnji izdelki ali storitve 

Glede na nepredvidljivost trga ter vse večjo konkurenco v vseh sektorjih je smiselno o novem 

izdelku ali storitvi oziroma izboljšanju izdelka ali dopolnitvi storitve razmišljati že ob samem 

pisanju poslovnega načrta. Le s stalnimi izboljšavami izdelka, z razvojem novega izdelka ali 

dopolnitvijo storitve bomo korak pred konkurenco in le tako naše podjetje ne bo »spalo na 

lovorikah«. 

Poslovni proces in proizvodni viri 

V tem delu podrobno opišemo svojo poslovno lokacijo in navedemo vse prednosti in slabosti, 

ki nam jih le-ta ponuja. Navedemo opremo in druge predmete, ki jih potrebujemo oziroma jih 

bomo potrebovali v bližnji prihodnosti. Napišemo načrt porabe storitev, v smislu katere 

storitve bo podjetje potrebovalo v svojem procesu delovanja. Ko odpiramo poslovno 

dejavnost, se moramo pozanimati, katera dovoljenja potrebujemo. Navesti moramo vse 

zahteve, ki se nanašajo na izdelek ali storitev, kot so lokacijska dovoljenja, zdravstvena 

dovoljenja, razne licence, zaščita okolja, obratovalna dovoljenja itd. Opišemo tudi, kako 

bomo obvladovali proizvodnjo oziroma storitveni proces, kako bomo nadzirali kakovost naših 

izdelkov oziroma storitev ter navedemo naše eventualne dobavitelje (Podjetniški portal 2017). 

Terminski načrt 

»Terminski načrt mora prikazati potek aktivnosti v določenih časovnih obdobjih. Predvsem 

mora prikazati ključne aktivnosti od zagona podjetja do vzpostavitve tekočega delovanja 

posla.« (Vidic idr. 2008, 77) 

Tukaj zapišemo, kaj je potrebno storiti, kdo mora kaj storiti, predvidene roke izvedbe ter 

stroške izvedbe. Priporočljivo je tudi upoštevati možnosti odstopanja dejanskih rokov od 

načrtovanih, saj časovna odstopanja neposredno vplivajo na uspeh samega poslovanja 

(Podjetniški portal 2017). 

Kritična tveganja in problemi 

V tem delu opredelimo vsa potencialna tveganja in probleme, ki se lahko pojavijo v razvoju 

našega podjetja ter naredimo seznam ukrepov za njihovo odpravo. Tveganja, ki bi lahko 
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ogrozila našo poslovno priložnost in nadalje poslovanje našega podjetja, so lahko 

nepričakovane ovire pri vstopanju na trg, nedoseganje pričakovane prodaje, plačilna 

nesposobnost, znižanje cen pri konkurenci, sprememba okolja itd. Da bi lahko omenjena 

tveganja zaznali in posledično čim prej ukrepali, moramo poznati okolje, v katerem bo 

podjetje delovalo, ter lastne notranje vire. Na ta način bomo lažje pripravili ukrepe za odpravo 

tveganj in omogočili podjetju zdravo poslovanje (Podjetniški portal 2017). 

Finančni načrt za naslednjih pet let 

Finančni načrt mora predstavljati podjetnikovo najboljšo oceno rezultatov delovanja podjetja, 

za katere verjame, da so stvarni in seveda tudi dosegljivi (Podjetniški portal 2017). 

S finančnim načrtom lahko ocenimo delovanje podjetja v prihodnosti. Je najpomembnejši del 

poslovnega načrta. Uporabljamo ga lahko tudi kot orodje za definiranje kontrolnih točk v 

posameznem časovnem obdobju. Prek finančnega načrta lahko predvidimo delovanje podjetja 

z različnih finančnih vidikov. Potencialnemu investitorju omogoča ugotavljanje donosnosti 

posla (Vidic idr. 2008, 87). 

Priporočljivo je, da v tem delu poslovnega načrta predstavimo izkaz uspeha, bilanco stanja, 

poslovne in finančne kazalnike, izkaz denarnih tokov, analizo točke preloma, strategijo žetve 

itd. 

Pridobitev finančnih sredstev 

V tem poglavju opredelimo vse, ki so oziroma ki bodo naši potencialni vlagatelji. Navedemo 

morebitna pridobljena nepovratna sredstva in vse lastniško in dolžniško financiranje, ki bo 

služilo za zagon in rast novega podjetja (Podjetniški portal 2017). 
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4 OPIS PODJETJA 

4.1 Pravnoorganizacijska oblika 

Podjetje bo pričelo z dejavnostjo predvidoma julija 2018. V začetnem obdobju štirih let se 

bomo za oddajanje brunaric v turistične namene registrirali kot sobodajalec. Sobodajalec je 

fizična oseba, ki opravlja dejavnost le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem 

letu, in gostom nudi do 15 ležišč (Finančna uprava Republike Slovenije 2016).   

Vpisali se bomo v Poslovni register Slovenije. Prijavo za vpis v PRS pa bomo vložili pri 

Agenciji za javno pravne evidence in storitve (AJPES). 

Obveznosti, ki jih bomo imeli iz naslova sobodajalca, so plačevanje turistične takse, vodenje 

knjig gostov, prijava in odjava gostov pristojni policijski postaji, plačevanje davka od 

dohodka iz dejavnosti in pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno 

zavarovanje (Finančna uprava Republike Slovenije 2016). 

V petem letu poslovanja nameravamo postaviti še dodatna objekta, zato se bomo registrirali 

kot samostojni podjetnik, kajti presegli bomo omejitev po številu ležišč ter številu dni 

poslovanja, ki so postavljene za sobodajalca. 

4.2 Lastništvo 

Pri oddajanju nepremičnine v turistične namene je potrebno dokazilo o lastninski pravici ali 

razpolagalni pravici. Ker sta brunarici in zemljišča, ki ju obdajata, v lasti mojega očeta 

Simona Petka, bom z njim sklenila najemno pogodbo in si z njo pridobila pravico do 

razpolaganja z objektoma in zemljišči. Na ta način bomo zadostili zakonski obvezi, ki je 

navedena kot pogoj za registracijo sobodajalca. 

4.3 Sedež in firma 

Kot sedež za opravljanja dejavnosti sobodajalca se v skladu s predpisi določi stalno 

prebivališče sobodajalca. Ker pa se bo storitev opravljala na naslovu, ki ni enak mojemu 

stalnemu prebivališču, bomo opravljanje dejavnosti na naslovu izven stalnega prebivališča 

vpisali v PRS kot poslovni del pri sobodajalcu: Karmen Gregorič, sobodajalec.  

4.4 Lokacija in prostori podjetja 

Brunarici se nahajata v kraju Podvolovljek. Podvolovljek je slikovita dolina, ki leži ob samem 

vznožju Savinjskih Alp. Obdan je s prostranimi hribi in gostimi gozdovi. V samem kraju in 

neposredni bližini se nahaja nemalo naravnih znamenitosti. V zgornjem delu doline leži 
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soteska Brložnica, v kateri se združijo manjši potoki in vodnati jarki iz sosednjih hribov, ki 

soteski dajejo videz pravega kanjona. V kraju sta tudi dva prekrasna slapova. Večji slap Cuc 

je sestavljen iz treh stopenj ter meri v višino 60 metrov, manjši slap Rep pa meri v višino 20 

metrov. Zelo zanimiva je tudi Riharjeva jelka, ki se uvršča med najbolj mogočne jelke v 

Sloveniji. Njen obseg znaša 585 cm, v višino pa meri čez 20 metrov. Kraj se ponaša z bogato 

kulturno dediščino. V dolini stoji Žagerski mlin, ki je edini še delujoči mlin na vodni pogon v 

zgornjem delu Zgornje Savinjske doline. Žagerski mlin je star vsaj 250 let, saj je bil zaveden 

v kataster že v času Marije Terezije. V zgornjem delu doline se nahaja tudi obnovljena cerkev 

sv. Antona Puščavnika, ki je prvič omenjena v virih iz leta 1631 (Horvat 2006). 

V bližnjih gozdovih je mogoče najti nemalo jam, nekaj kilometrov stran pa se nahaja znana 

Snežna jama. Ta dokaj pozno odkrita podzemna jama spada med najlepše visokogorske jame 

v Alpah.  

Za ljubitelje zimskih športov je v bližini manjše smučišče Luče, ki je od Podvolovljeka 

oddaljeno le šest kilometrov. V neposredni bližini je tudi smučišče Golte. 

Podvolovljek je idealno izhodišče za kolesarjenje, sprehajanje, ribolov, planinarjenje, fotolov, 

vožnjo s kajaki in še za mnoge druge podvige. Zaradi neokrnjene narave, mirnega okolja ter 

čistega gorskega zraka tukaj najdejo svoj prostor tudi turisti, ki bi radi zgolj pobegnili iz 

vsakdanjika ter se sprostili in uživali v tesnem stiku z naravo. Iz Podvolovljeka vodi pešpot na 

Veliko planino. Od Logarske doline, ki je ena najlepših alpskih ledeniških dolin v Evropi, je 

oddaljen 20 km. Za goste, ki si želijo kopanja v termah, so v bližini Terme Snovik. Brunarici 

se nahajata 42 km od letališča Jožeta Pučnika, kar je za podjetje velikega pomena, saj le-to 

poleg domačih gostov cilja tudi na tuje goste. 

 

Slika 3: Podvolovljek – geografski prikaz lokacije 

Vir: Wikipedia 2017. 
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Objekta, ki ju bo naše podjetje oddajalo v turistične namene, sta grajena iz lesa, torej iz 

naravnih materialov, ki nudijo zdravo in prijetno bivanje. Večja brunarica meri približno 90 

kvadratnih metrov. V pritličnem delu hiše se nahajajo stranišče, pralnica, sprostitveni prostor 

in savna. V prvem nadstropju so kuhinja, dnevna soba, manjša soba ter stranišče. Iz dnevne 

sobe je izhod na veliko teraso, na kateri je jacuzzi ter izjemen pogled na bližnji gozd in hribe. 

Vse to bo bodočim gostom nudilo popolno sprostitev. V drugem nadstropju oziroma mansardi 

sta dve sobi ter galerija. Skupno nudi hiša šest ležišč. Na parceli je bazen, ki bo gostom poleg 

savne in jacuzzija nudil še dodatno razvajanje. 

Manjša brunarica je enonadstropna z nizko mansardo. V njej so kuhinja, dnevna soba, WC ter 

galerija, na kateri je možno postaviti še dodatno ležišče. Skupno nudi hiša štiri ležišča. Hišo 

bomo v prvi vrsti tržili parom kot »romantic challette« oziroma družinam z največ dvema 

otrokoma. Pred samo hišo bomo postavili jacuzzi. 

Obe brunarici se nahajata tik ob potoku Brložnica in sta ena od druge oddaljeni 200 metrov, 

kar bo bodočim gostom nudilo popolno zasebnost. 

    

Slika 4: Večja brunarica 

 

 

Slika 5: Manjša brunarica 
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4.5 Poslanstvo, vizija ter cilj podjetja 

Naše poslanstvo je gostom zagotavljati odlično počutje z nudenjem nadstandardnih turističnih 

namestitev. Naši gostje se bodo redno vračali k nam, kajti naše namestitve in storitve jih bodo 

preprosto očarale. 

Naša vizija je pozitivno tekoče poslovanje, kontinuirana skrb za kakovost storitev, stalno 

stremljenje k odličnosti na vseh ravneh poslovanja, vlaganje v postavitev dodatnih 

namestitvenih kapacitet. Doseči želimo prepoznavnost pri nudenju nadstandardnih, 

ekskluzivnih gorskih namestitev v smislu butičnega in ne masovnega turizma. 

Cilj podjetja je v petih letih razširiti obseg poslovanja s postavitvijo dodatnih namestitvenih 

kapacitet. 

4.6 Prihodnji izdelek ali storitve 

Preden na trgu nastopimo z izdelkom ali storitvijo, ki je predmet poslovnega načrta, moramo 

že razmišljati o novem izdelku ali storitvi. To nam omogoča, da smo vedno korak pred 

konkurenco. Da bi se lahko prilagajali trgu, moramo zaradi hitrega razvoja tehnologij, 

sprememb pri konkurentih in potencialnih kupcih konstantno razvijati izdelek ali storitev 

(Vidic idr. 2008, 40). 

Zaradi vsega tega smo si že ob pisanju poslovnega načrta zadali cilj razširiti obstoječo 

ponudbo. V prvih mesecih poslovanja bomo ponujali zgolj oddajo brunaric. Izkupiček 

dosežen z oddajanjem bomo v celoti namenili nakupu dodatnih osnovnih sredstev, ki bodo 

povečale raven ponujenih storitev. Ker želimo našim gostom poleg nočitev ter razvajanja z 

uporabo mini spa-ja omogočiti tudi sproščujoče aktivnosti v naravi, bomo kupili en 

štirikolesnik ter štiri gorska kolesa, kar bo gostom na razpolago neomejeno. Tako se bodo 

lahko popeljali po samotnih gorskih cestah, kolovozih ali pa kolesarili po gozdnih poteh in 

raziskovali vse naravne in druge lepote, ki jim jih ponuja Podvolovljek z okolico. 

Če se bo oddajanje brunaric v turistične namene izkazalo kot rentabilen posel, nameravamo 

zgraditi še dva dodatna objekta na zazidljivem zemljišču, ki se nahaja poleg že obstoječih 

brunaric. Objekta bosta ravno tako lesena, saj prisegamo na naravne materiale, ki omogočajo 

zdravo in prijetno bivanje. 

Na novo postavljena objekta bosta nudila vsak po največ štiri ležišča. Ker pa zakonsko kot 

sobodajalec lahko nudimo do največ 15 ležišč in ker računamo na povečanje prometa, se 

nameravamo v prihodnosti registrirati kot samostojni podjetnik. 
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5 TRŽNA ANALIZA 

Za tržno analizo potrebne podatke smo pridobili z opazovanjem konkurence, s pogovorom z 

domačini, s temeljitim pogovorom z Barbaro Petek, ki je lastnica enega večjih lokalov v naši 

bližini, z anketiranjem; v pomoč so nam tudi sekundarni podatki, ki jih redno zbira, analizira 

in objavlja SURS. 

5.1 Analiza panoge in konkurence 

Panoga, v kateri bo podjetje delovalo, je turizem. To je hitro rastoča panoga v vzponu ter 

predstavlja veliko priložnost tako v svetovnem merilu kot tudi v Sloveniji. Po navedbah 

SURS-a število turističnih prenočitev v Sloveniji iz leta v leto narašča. Kot je razvidno iz 

grafa, je bilo v letu 2010 zabeleženih 8,9 milijona turističnih nočitev, leta 2016 pa kar 11,2 

milijona nočitev, kar predstavlja skoraj 26-odstotno povečanje. 

 

Slika 6: Prenočitve turistov, Slovenija 

Vir: SURS (2017a). 

Slovenski turizem ima velik pomen za celotno gospodarstvo. Slednje dokazuje že samo 

dejstvo, kolikšen delež bruto domačega proizvoda celotnega gospodarstva ustvari turistični 

BDP. Leta 2014 je vrednost bruto domačega proizvoda celotnega gospodarstva Slovenije 

znašala 37 milijard EUR. Turizem pa je s posrednimi in neposrednimi učinki prispeval 4,9 

milijarde EUR, kar predstavlja 13 % celotnega BDP-ja (SURS 2017a). 

Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da se število delovno aktivnih oseb v dejavnostih povezanih s 

turizmom povečuje. 

Zaradi vseh pozitivnih učinkov, ki jih ima turizem na gospodarstvo, je tudi konkurenca v tej 

panogi vedno večja. Naše podjetje se tega dejstva zaveda. V neposredni bližini sta še dve 

brunarici, ki se ravno tako oddajata v turistične namene in v katerih naše podjetje vidi možno 

konkurenco. Prva brunarica je v lasti Barbare Petek, ki brunarico trži kot samostojna 

podjetnica. Konkurenčna brunarica ima enako kvadraturo kot naša večja brunarica, cena 

dnevnega najema pa je 105 EUR na dan. Naše podjetje bo tržilo večjo brunarico po ceni 100 

EUR na dan. Tudi ta brunarica je na izjemni lokaciji, vendar razen samega bivanja v 
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neokrnjeni naravi ne nudi ničesar drugega. Naše podjetje vidi svojo prednost v konkurenčni 

ceni in v tem, da poleg bivanja nudi še možnost sprostitve v savni, jaccuziju ter bazenu. 

Druga brunarica je v lasti Branka Petka, ki je lastnik kmetije in ima status kmeta, brunarico pa 

trži kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. Cena najema brunarice, ki meri 70 m
2
, je 80 EUR na 

dan. Brunarica stoji na kmetiji in privablja večinoma goste, ki si želijo izkušnjo sobivanja na 

kmetiji. Naše podjetje pa cilja na goste, ki si želijo miru in razvajanja v naravi. Ker gre za dva 

različna profila gostov, v tem ne vidimo neposredne konkurence. 

5.2 Tržni segmenti 

Naše podjetje se bo osredotočilo na privabljanje tujih in domačih gostov, katerim poleg 

čudovite narave dodano vrednost predstavljata tudi višja kakovost bivanja v nadstandardno 

opremljenih nastavitvenih objektih ter koriščenje dodatnih storitev, ki jih objekti ponujajo. 

Brunarici bomo ponujali štirim segmentom kupcev. Ti so: družine, pari, upokojenci, wellness 

gostje. 

Podatke o profilu gostov, ki zadnja leta obiskujejo Zgornjo Savinjsko dolino, smo pridobili s 

pozornim opazovanjem konkurence, s pogovorom z domačini ter s temeljitem pogovorom z 

Barbaro Petek, ki je lastnica enega najbolj obiskanih gostišč v bližini naših brunaric, to je 

gostišče Pr' Lampi v Lučah, ter Doma planincev in Orlovega gnezda, ki se nahajata v 

Logarski dolini. S spremljanjem naše neposredne konkurence smo ugotovili, da večina 

njihovih gostov predstavljajo družine, pari ter upokojenci, nismo pa zasledili zaključenih 

skupin oziroma mladih. Pretežno so to tujci, med katerimi v veliki meri izstopajo Izraelci ter 

Belgijci. 

Tudi domačini opažajo porast tujih gostov, predvsem družin z majhnimi otroki, upokojencev 

ter parov. Ta profil gostov privabi neokrnjena narava, kažejo pa tudi veliko zanimanje za 

nakup avtohtonih pridelkov in izdelkov neposredno s kmetij. 

Barbara Petek nam je povedala, da gostje v njenih lokalih vedno več povprašujejo po domačih 

specialitetah ter da se v pretežni meri ne ozirajo na ceno. Tudi sama vidi porast tujih gostov. 

Poleg Nemcev in Avstrijcev, ki so že dolga leta stalni gostje, je v zadnjih dveh letih vedno 

več gostov iz Nizozemske, Anglije, Belgije, Izraela ter Češke. 

Pri analizi trga smo se posluževali tudi sekundarnih podatkov, ki smo jih pridobili na SURS-

u. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS 2017b) je razvidno, da se turizem 

v Sloveniji iz leta v leto povečuje. Tuji turisti so v letu 2016 ustvarili za 11 % več prenočitev 

kot leta 2015, za 3 % pa je naraslo število prenočitev domačih gostov.  
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Ker Slovenija velja za zelo varno državo z vidika terorističnih groženj kakor tudi samih 

terorističnih napadov, gre pričakovati, da se bo trend obiska Slovenije s strani tujih kakor tudi 

domačih turistov v prihodnje le večal. Tudi država namerava s strateškim in celovitim 

pristopom ta sektor še dodatno okrepiti ter na ta način prispevati k nadaljnji rasti. 

Najbolj obiskane so bile zdraviliške in gorske občine. Velik obisk zdraviliških občin pomeni, 

da ljudje posvečajo vedno večjo pozornost zdravju ter svoji zunanji in tudi notranji lepoti. Na 

podlagi slednjih podatkov vidi naše podjetje velik potencial, saj se naši brunarici nahajata v 

gorskem območju, mini spa pa omogoča gostom terapevtske ter lepotne učinke. Savinjska 

regija je četrta najbolj obiskana regija med vsemi dvanajstimi regijami v Sloveniji. Vse to 

nakazuje, da se tudi širša okolica vedno bolj opira na turizem. 

 

Slika 7: Prenočitve po vrstah turističnih občin, Slovenija, 2016 

Vir: SURS (2017a). 

 

Slika 8: Prenočitve turistov, statistične regije, Slovenija, 2016 

Vir: SURS (2017a). 

S pomočjo Statističnega urada Republike Slovenije, ki je tuje turiste klasificiral po socio-

demografskih značilnostih, smo pridobili za nas pomemben podatek, in sicer da je leta 2015 v 

glavni sezoni v gorskih občinah največ turistov prenočilo s partnerji, takoj zatem tisti z 
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družinami, sledijo pa turisti, ki so v Sloveniji v gorskih občinah prenočili s prijatelji. To je z 

našega stališča zelo ugoden podatek, saj strmimo k privabljanju družin ter parov. Zaključene 

skupine za nas ne predstavljajo zanimivega segmenta. 

Preglednica 2:  Tuji turisti po mesecu anketiranja, vrsti občine in sestavi potovalne 

družbe, Slovenija, 2015 

Občina: Gorska občina 

sezona: Glavna sezona 

Potovalna družba Število turistov 

Sam 12.213 

S partnerjem/partnerko 99.402 

Z družino ali drugimi sorodniki 74.482 

S prijatelji 22.122 

S kolegi iz službe oz. posl. Partnerji - 

Vir: SURS (2016). 

5.3 Povezava z obstoječimi konkurenti 

Obstoječa konkurenca se poleg oddajanja brunaric ukvarja še z drugimi dejavnostmi. Naše 

podjetje prav v tem vidi možnost sodelovanja. 

Barbara Petek, ki v neposredni bližini oddaja brunarico, je tudi lastnica gostišča Pr' Lampi, ki 

se nahaja v vasi Luče in je najbližje gostišče našima brunaricama. Nudi malice, kosila, pizze 

ter jedi a la cart. Ker želimo našim gostom nuditi kakovostno storitev in ker se zavedamo, da 

marsikdo med dopustom ne želi kuhati, se bomo povezali z gostiščem Pr' Lampi, ki bo našim 

gostom ob koriščenju njihovih storitev nudilo 10 % popust. 

Druga brunarica, v kateri naše podjetje vidi možno konkurenco, se nahaja na kmetiji. Kmetija 

Selišnik, katere lastnik je Branko Petek, se poleg kmetijstva in oddajanja brunarice v 

turistične namene ukvarja še z izdelavo zelo cenjenega mesnega priboljška, to je 

zgornjesavinjskega želodca ter drugih suhomesnih izdelkov. 

Zgornjesavinjski želodec nosi evropski znak zaščitene geografske označbe, s katero lahko 

izdelke opremijo le tisti, ki so vključeni v postopke za pridobitev certifikata. Kmetija Selišnik 

je ena od treh nosilcev certifikata za zgornjesavinjski želodec. Za svoje suhomesne izdelke in 

za zgornjesavinjski želodec je prejela že več priznanj za kakovost (Združenje turističnih 

kmetij Slovenije 2017). 

Našim gostom želimo nuditi kakovostno storitev, zato se bomo na njihovo željo povezali z 

lastnikom kmetije Selišnik, ki jim bo omogočil ogled kmetije, predstavil postopek izdelave, 
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zorenja in sušenja suhih mesnin, ponudil degustacijo mesnin in ob morebitnem nakupu nudil 

10 % popust. 

5.4 SWOT analiza 

Za uspešno delovanje podjetja je dobro vedeti, kje se podjetje nahaja na posameznem 

področju v primerjavi s konkurenco. V ta namen podjetja uporabljajo SWOT analizo (angl. 

Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), ki analizira prednosti in slabosti, obenem pa 

tudi nevarnosti in priložnosti, ki se podjetju ponujajo v okolju (Biloslavo 2008, 72). 

»Skrbno pretehtan splet prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti notranjega in zunanjega 

okolja pa služi organizaciji tudi kot orodje za strateške odločitve.« (Brezovec 2000, 69) 

S SWOT analizo smo tudi mi temeljito proučili naše notranje prednosti in slabosti ter 

identificirali zunanje priložnosti in potencialne nevarnosti. 

Preglednica 3:  SWOT analiza 

Prednosti Slabosti 

nadstandardna namestitev 

neokrnjena narava 

visoka kakovost storitev 

družinsko lastništvo – brezplačni najem 

nizek vložek v objekta 

nizki stroški oglaševanja 

nezadostno znanje s področja turizma 

visoka cena storitev 

kmetijska zemljišča 

Priložnosti Nevarnosti 

razvoj nadstandardnega butičnega turizma 

Slovenija kot varna in zelena država 

sprememba zakonodaje 

neugodne vremenske razmere 

pojav novih konkurentov 

stornacija destinacije v zadnjem hipu 

Naša prednost je v tem, da bomo gostom nudili nadstandardno namestitev v neokrnjeni 

naravi. Ker so objekti zgrajeni iz lesa, torej iz naravnih materialov, bo bivanje v njih prijetno. 

Savna, jacuzzi ter bazen pa bodo poskrbeli za dodatno razvajanje. V začetku poslovanja bomo 

ves izkupiček vložili v povečanje kakovosti storitev. Objekta že v celoti stojita, zato je 

potreben le minimalni denarni vložek, da lahko pričnemo z obratovanjem. Z lastnikom 

brunaric in zemljišč smo se dogovorili za brezplačen najem. V podjetju, kjer sem trenutno 

zaposlena, sodelujemo večinoma z italijanskimi partnerji, katerim bom za promocijo brunaric 

ponudila prospekte, na katerih bodo vse potrebne informacije o lokaciji, nudenih storitvah ter 

ceni. Oglaševanje brunaric bo potekalo tudi preko spleta in socialnih omrežij, zato računamo, 

da bodo stroški oglaševanja nizki. 
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Naša slabost je v nezadostnem poznavanju turizma. Trenutno ga poznamo kot uporabniki 

turističnih storitev in ne kot ponudniki. Ponujanje visokokakovostne storitve samo po sebi 

zahteva tudi višjo ceno. Visoka cena pa predstavlja selekcijo gostov. Ker ciljamo na goste 

višjega srednjega ter visokega razreda, se zavedamo potencialne manjše zasedenosti objektov. 

Ena izmed slabosti, ki smo jo zaznali, je tudi ta, da se objekta nahajata v bližini kmetijskih 

zemljišč. Ker je v poletnem času, ko pričakujemo največjo zasedenost, tudi čas košnje in 

gnojenja zemljišč, bi lahko hrup kmetijskih strojev in smrad fekalij goste motila. 

Žal pa smo zadnja leta priča neugodnim vremenskim razmeram. Leta 2015 je v bližnjem kraju 

žled uničil več hiš, električno napeljavo in podrl drevesa v gozdu. Vse to pa je potencialna 

nevarnost za naše podjetje in vezane storitve podjetja. 

5.5 Anketa vezana na segmente kupcev 

Glavni cilj ankete je bil izvedeti, kaj ljudje smatrajo za nadstandardno gorsko namestitev ter 

ali so za tako namestitev pripravljeni odšteti več denarja. Zanimalo nas je tudi, katere lastnosti 

namestitve negativno vplivajo na njihovo oceno. Glede na to, da se brunarici, ki sta predmet 

analize, nahajata na lokaciji, ki je na samem, smo od anketirancev želi tudi izvedeti, koliko 

pozornosti sploh namenjajo sami lokaciji namestitve oziroma ali jim bolj ustreza namestitev 

na samotni lokaciji ali namestitev v centru dogajanja. 

Potek anketiranja 

Anketo smo razdelili na dva dela, ciljna populacija so bili domači in tuji anketiranci. Anketni 

vprašalnik smo sestavili v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Vprašalnik v 

slovenskem jeziku je bil fizično razdeljen v tri podjetja na Goriškem: Mahle Letrika, Adriatic 

Slovenica in Bonmar Global. V podjetju Bonmar Global, v katerem sem trenutno zaposlena, 

smo anketne vprašalnike fizično razdelili tudi v italijanskem jeziku. Anketo v angleškem 

jeziku smo elektronsko razposlali preko aplikacije »1KA spletna anketa« poslovnim 

partnerjem v Nigerijo, Severni Ciper, Rusijo, Dansko, Makedonijo, Združene države 

Amerike, Salomonske otoke, Nizozemsko, Nemčijo in Švico. Spletna anketa je trajala od 27. 

11. 2018 do 4. 2. 2018. 

Težave pri anketiranju 

Od 120 fizično razdeljenih anket v slovenskem jeziku smo jih dobili vrnjenih 108, od tega so 

bile tri nepravilno izpolnjene. S samim potekom anketiranja smo bili zadovoljni. 

Na večjo težavo smo naleteli pri spletnem anketiranju. Od 62 izpolnjenih spletnih anket je 

anketo pravilno izpolnilo samo 15 anketirancev. Tak nizek delež pravilno izpolnjenih anket 

pripisujemo tehničnim napakam oziroma neznanju pri izpolnjevanju spletnih anket.  
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Vseh anket v tujem jeziku in izpolnjenih v elektronski obliki oziroma fizični je bilo 53. 

Primerjava rezultatov anketiranja Slovenija-tujina 

Pri večini za naše podjetje specifičnih vprašanj se odgovori slovenskih in tujih anketirancev 

niso bistveno razlikovali. Pri ključnih dveh, ki so se nanašali na ceno, pa je bilo opazno veliko 

odstopanje. 

Na vprašanje »Ali ste pripravljeni za nadstandardno namestitev s koriščenjem dodatnih 

storitev odšteti več?« je 40 % slovenskih anketirancev odgovorilo, da niso pripravljeni, 60 % 

pa jih je pripravljenih. Tuji anketiranci so v 85 % odgovorili, da so pripravljeni odšteti več 

denarja. Že pri naslednjem vprašanju, ko je bila konkretno navedena cena namestitve 100 

EUR (nadstandardna namestitev), je prišlo do velikega razhajanja med odgovori s strani 

slovenskih anketirancev. Kar 60 % jih je izbralo cenejšo (standardno namestitev), to je 60 

EUR. Tuji anketiranci pa so se za nadstandardno namestitev odločili v kar 79 %. 

5.5.1 Analiza rezultatov anketnega vprašalnika – domači anketiranci 

Od 105 anketirancev iz Slovenije je bilo 41 % moških in 59 % žensk. 

 

Slika 9: Spol anketirancev 

Anketiranje je zajemalo prebivalstvo od 18. leta starosti dalje. Zaradi lažje analize ciljne 

skupine po starosti smo anketirance razdelili v več starostnih skupin. Največji delež (37 %) je 

zajemala starostna skupina od 46 do 55 let. Sledila jim je starostna skupina od 36 do 45 let 

(32 %), 14 % anketirancev je bilo starih od 56 do 66 let, 11 % jih je bilo starih od 18 do 35 

let. Najmanjši delež anketiranih (5 %) pa je bil iz starostne skupine nad 66 let. 
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Slika 10: Starost anketirancev 

Po zaposlitvenem statusu je bilo največ anketirancev zaposlenih (83 %), sledili so jim 

upokojenci (10 %), manj je bilo študentov (6 %), najmanj pa nezaposlenih (2 %). 

 

Slika 11: Zaposlitveni status anketirancev  

Iz Slike 12 je razvidno, da je 58 % anketirancev po civilnem statusu v razmerju z otroki, 23 % 

jih je v razmerju brez otrok, 15 % je samskih, 3 % pa je ostalih. 
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Slika 12: Civilni status anketirancev 

Na vprašanje »Kakšen je najpogostejši razlog za obisk hribov?« je 48 anketirancev 

odgovorilo, da hodijo v hribe zaradi oddiha in počitka, 37 se jih v hribih rado rekreira, 13 

ustrezata klima in podnebje, 38 anketirancev privabijo v hribe naravne lepote. Nihče od 

anketiranih ni pod to vprašanje navedel drugih razlogov za obisk hribov. 

 

Slika 13: Razlog obiska hribov 

Na zelo pomembno vprašanje z vidika našega podjetja »V katerih objektih najpogosteje 

bivate?« so anketiranci podali naslednje odgovore: 72 % jih biva v zasebnih hišah in 

apartmajih, 17 % v hotelih, 8 % je navedlo druge namestitve (koče), 4 % anketirancev so 

izbrali bivanje v kampih. 
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Slika 14: Vrsta namestitve 

Iz Slike 15 je razvidno, da največ anketirancev (to je 53 %) rezervira nastanitev preko spletne 

platforme, sledijo jim anketiranci, ki rezervirajo nastanitev v lastni režiji, teh je 38 %. 

Najmanj (9 %) pa jih namestitev rezervira preko turističnih agencij. 

 

Slika 15: Način rezervacije nastanitve 

Slika 16 prikazuje, kako anketiranci prispejo na želeno destinacijo. 96 % jih pride z lastnim 

osebnim prevozom, 3 % se poslužijo organiziranega prevoza, 1 % pa se pripelje z 

letalom/rent-a car/taksijem. 
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Slika 16: Način prevoza 

Na vprašanje »Koliko časa se po navadi zadržite na določeni destinaciji v hribih?« je 47 % 

anketirancev odgovorilo, da se v hribih zadržujejo od 3 do7 dni; 49 % se jih zadrži manj kot 3 

dni, 5 % pa v hribih ostane več kot 7 dni. 

 

Slika 17: Število dni v hribih 

Iz Slike 18 je razvidno, da je 54 % anketirancem najpomembnejše, da je izbrana namestitev 

čista, da je opremljena z osnovno opremo in da imajo kje prespati. Preostalim 46 % 

anketirancem pa dodano vrednost predstavlja stilsko urejena namestitev z možnostjo 

koriščenja dodatnih storitev, kot so savna, jacuzzi ter bazen. 
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Slika 18: Vpliv na izbiro namestitve 

Na vprašanje »Kaj vas pri namestitvi po navadi najbolj moti oziroma kaj od naštetega najbolj 

negativno vpliva na oceno namestitve?« je največ anketirancev (70) odgovorilo, da jih moti, 

da se dejansko stanje objekta ne ujema z oglaševanim. 31 anketirancev moti 

neprijaznost/nerazpoložljivost lastnika, 10 pa pretirana prijaznost/vsiljivost lastnika, 13 

anketirancev bi namestitev negativno ocenila zaradi premalo ogrevanih/ hlajenih prostorov. 

Šestim ni všeč, da lastnik ne govori njim razumljivega jezika, 15 jih moti slab wi-fi signal, 6 

omejen izbor TV programov. 14 jih moti to, da imajo omejeno število brisač in toaletnega 

papirja, 3 anketiranci pa so navedli druge motive, kot so neustrezna higiena, neurejena 

okolica. 
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Slika 19: Razlog za nezadovoljstvo 

Naše podjetje je dalo odgovoru na vprašanje »Ko izbirate lokacijo, čemu namenite največ 

pozornosti?« velik pomen. Anketiranci so odgovorili takole: 30 % jih je mnenja, da mora biti 

namestitev v centru dogajanja, v bližini barov, restavracij in trgovin; 39 % jih raje izbere 

namestitev, ki je na samem, 30 % anketirancev lokaciji ne namenja veliko pozornosti, kajti 

zanje je najpomembneje, da je namestitev ustrezna. 

 

Slika 20: Lokacija namestitve 
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Velik pomen je naše podjetje dalo tudi vprašanju »Ali ste za nadstandardno namestitev s 

koriščenjem dodatnih storitev pripravljeni odšteti več?«. Na to vprašanje je 60 % 

anketirancev odgovorilo, da so pripravljeni odšteti več, 40 % pa da niso. 

 

Slika 21: Ali bi plačali več za nadstandard? 

Iz Slike 22 lahko razberemo, da 28 anketirancev smatra za nadstandardno namestitev to, da je 

namestitev stilsko urejena in opremljena; 24 jih meni, da se namestitev nahaja v idiličnem 

okolju, 74 anketirancev vidi nadstandard namestitve v uporabi spa-ja, bazena, savne, 1 

anketiranec pa je za nadstandard namestitve navedel druge možnosti, kot je fitnes. 
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Slika 22: Kaj smatrate za nadstandardno namestitev? 

Na zadnje vprašanje »Katero namestitev in za kakšno ceno bi izbrali?« se je 60 % 

anketirancev odločilo za standardno namestitev za 60,00 EUR/noč ter 40 % za nadstandardno 

za 100,00 EUR/noč. 

 

Slika 23: Vrsta namestitve po ceni najema 
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5.5.2 Analiza rezultatov anketnega vprašalnika – tuji anketiranci 

Od 53 anketirancev je bilo 43 % moških in 57 % žensk. 

 

Slika 24: Spol anketirancev 

Anketiranje je zajemalo prebivalstvo od 18. leta starosti dalje. Zaradi lažje analize ciljne 

skupine po starosti smo anketirance razdelili v več starostnih skupin. Največji delež (40 %) je 

dosegla starostna skupina od 46 do 55 let. Sledila jim je starostna skupina od 36 do 45 let 

(26 %), 9 % anketirancev je bilo starih od 56 do 66 let, 15 % jih je bilo starih od 18 do 35 let. 

9 % anketirancev pa je bilo iz starostne skupine nad 66 let.  

 

Slika 25: Starost anketirancev 

Po zaposlitvenem statusu je bilo največ anketirancev zaposlenih (72 %), sledili so jim 

nezaposleni (11 %), upokojencev je bilo 11 %, najmanj pa je bilo študentov (6 %). 
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Slika 26: Zaposlitveni status anketirancev 

Iz Slike 27 je razvidno, da je 64 % anketirancev po civilnem statusu v razmerju z otroki, 13 % 

jih je v razmerju brez otrok, 17 % je samskih, 6 % pa se je opredelilo kot nič izmed naštetega. 

 

Slika 27: Civilni status anketirancev 

Na vprašanje »Kakšen je najpogostejši razlog za obisk hribov?« je 24 anketirancev 

odgovorilo, da zahajajo v hribe zaradi oddiha in počitka, 16 se jih rado rekreira, 7 

anketirancem ustrezata klima in podnebje, 21 anketirancev privabijo v hribe naravne lepote. 

Nihče od anketirancev ni pod to vprašanje navedel drugih razlogov. 
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Slika 28: Razlog obiska hribov 

Na zelo pomembno vprašanje z vidika našega podjetja »V katerih objektih najpogosteje 

bivate?« so anketiranci odgovorili tako: 68 % jih prebiva v zasebnih hišah in apartmajih, 

25 % v hotelih, 6 % jih je navedlo druge namestitve (Bed & Breakfast), 2 % anketirancev pa 

sta izbrala bivanje v kampih. 

 

Slika 29: Vrsta namestitve 

Iz Slike 30 je razvidno, da največ anketirancev (66 %) rezervira nastanitev preko spletne 

platforme, sledijo jim anketiranci (26 %) z rezervacijo v lastni režiji. Najmanj (8 %) pa jih 

nastanitev rezervira preko turističnih agencij. 
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Slika 30: Način rezervacije 

Slika 31 prikazuje, kako anketiranci pridejo na želeno destinacijo. 87 % jih pride z lastnim 

osebnim prevozom, 4 % se poslužijo organiziranega prevoza, 9 % pa se jih pripelje z 

letalom/rent-a car/taksijem. 

 

Slika 31: Način prevoza 

Na vprašanje »Koliko časa se po navadi zadržite na določeni destinaciji v hribih?« jih je 

45 % odgovorilo, da se v hribih zadržijo od 3 do7 dni; 47 % se jih zadrži manj kot 3 dni, 8 % 

pa v hribih ostane več kot 7 dni. 
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Slika 32: Število dni v hribih 

Iz Slike 33 je razvidno, da je 53 % anketirancem najpomembnejše, da je izbrana namestitev 

čista, da je opremljena z osnovno opremo in da imajo kje prespati. Ostalim 47 % pa dodano 

vrednost predstavlja stilsko urejena namestitev z možnostjo koriščenja dodatnih storitev, kot 

so savna, jacuzzi ter bazen. 

 

Slika 33: Vpliv na izbiro namestitve 

Na vprašanje »Kaj vas pri namestitvi po navadi najbolj moti oziroma kaj od naštetega najbolj 

negativno vpliva na oceno namestitve?« je največ anketirancev (36) odgovorilo, da jih moti, 

da se dejansko stanje objekta ne ujema z oglaševanim; 9 anketirancev moti 

neprijaznost/nerazpoložljivost lastnika, 7 jih moti pretirana prijaznost/vsiljivost lastnika; 5 

anketirancev bi namestitev negativno ocenila zaradi premalo ogrevanih/hlajenih prostorov, 6 

anketirancem ni všeč, da lastnik ne govori njim razumljivega jezika, 18 anketirancev moti 
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slab wi-fi signal, 7 omejen izbor TV programov; 7 anketirancev moti to, da imajo omejeno 

število brisač in toaletnega papirja. Nihče od anketirancev pa ni navedel drugih razlogov. 

 

Slika 34: Razlog za nezadovoljstvo 

Naše podjetje je dalo odgovoru na vprašanje »Ko izbirate lokacijo namestitve, čemu namenite 

največ pozornosti?« velik pomen. Anketiranci so odgovorili naslednje: 28 % jih je mnenja, da 

mora biti namestitev v centru dogajanja, v bližini barov, restavracij in trgovin; 60 % jih raje 

izbere namestitev, ki je na samem, 11 % anketirancev lokaciji ne namenja veliko pozornosti, 

kajti zanje je najpomembneje, da je namestitev ustrezna. 

 

Slika 35: Lokacija namestitve 
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Velik pomen je naše podjetje dalo tudi vprašanju »Ali ste za nadstandardno namestitev s 

koriščenjem dodatnih storitev pripravljeni odšteti več?«. 15 % anketirancev je na to vprašanje 

odgovorilo, da niso pripravljeni odšteti več, 85 % pa da so. 

 

Slika 36: Ali bi plačali več za nadstandard? 

Iz Slike 37 lahko razberemo, da 11 anketirancev smatra za nadstandardno namestitev to, da je 

namestitev stilsko urejena in opremljena, 18, da se namestitev nahaja v idiličnem okolju, 34 

vidi nadstandard namestitve v uporabi spa-ja, bazena, savne, 2 anketiranca pa sta za 

nadstandard namestitve navedla druge možnosti, kot so visoko kakovostna oprema. 

 

Slika 37: Kaj smatrate za nadstandardno namestitev? 
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Na zadnje vprašanje »Katero namestitev in za kakšno ceno bi izbrali?« se je 21 % 

anketirancev odločilo za standardno namestitev za 60,00 EUR/noč ter 79 % za nadstandardno 

namestitev za 100,00 EUR/noč. 

 

Slika 38: Vrsta namestitve po ceni najema 
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6 NAČRT TRŽENJA 

V nadaljevanju bomo opisali načrt trženja našega podjetja. Predstavili bomo, kako bomo našo 

storitev ponudili na ciljnem trgu (pozicioniranje), ter navedli, kakšno cenovno in promocijsko 

strategijo bo podjetje ubralo. 

6.1 Pozicioniranje 

Naše podjetje ima štiri ciljne odjemalce, ti so: družine, pari, upokojenci in ljudje v zrelih letih 

ter wellness gostje. Za vsako ciljno skupino bomo pripravili ustrezno ponudbo, ki bo 

zadovoljila njihove potrebe in s katero se bomo razlikovali od konkurence. 

Pripravili bomo štiri ponudbe, vsaka bo natančno usmerjena in ciljno naravnana k posamezni 

skupini, in sicer: 

 ponudba za družine. Družinam z otroki bomo ponudili pester izbor aktivnosti, ki so 

prilagojene otrokom in tudi njihovim staršem. Otroci bodo v stiku z naravo in živalmi, ki 

se pasejo na sosednjih travnikih. Ponudili jim bomo ogled sosednje kmetije, kjer bodo 

lahko neposredno začutili in izkusili življenje na kmetiji ter si od blizu ogledali različne 

domače živali. Bližnja okolica ponuja številne možnosti za sprehode, kolesarjenje ter 

druge aktivnosti. Otroci bodo lahko neomejeno uporabljali krajevna igrala in igrišče, ki je 

v neposredni bližini, kopali se bodo v bazenu, starši pa se bodo lahko sproščali ter 

razvajali v savni in jacuzziju. 

 ponudba za pare. Naša objekta se nahajata na samem, v prečudoviti naravi in nudita 

popolno intimnost. Parom bomo nudili razvajanje v dvoje, v popolni zasebnosti tako v 

sami namestitvi kot tudi pri koriščenju savne, jacuzzija ter bazena. V našem podjetju bo 

mogoče kupiti tudi darilni bon kot darilo za mladoporočence, praznovanje valentinovega, 

raznih obletnic ter drugih izjemnih priložnosti. 

 ponudba za upokojence in ljudi v zrelih letih. Upokojenci in ljudje v zrelih letih bodo v 

naših namestitvah lahko uživali v miru, neokrnjeni naravi in tudi v koriščenju savne, 

jacuzzija ter bazena. Lahko si bodo ogledali sosednje kmetije, kjer bodo neposredno 

začutili življenje na kmetiji ter se kulinarično razvajali z domačimi kmečkimi dobrotami. 

V bližini se nahajajo čudovite pešpoti ter nezahtevne kolesarske poti, ki jih bodo lahko 

raziskovali v času bivanja v naših namestitvenih kapacitetah. 

 ponudba za wellness goste. Wellness gostje so gostje, ki posvečajo večjo pozornost svoji 

zunanjosti ter načinu, kako umiriti svoje telo in duha. Naše podjetje jim bo poleg sodobno 

opremljenih brunaric v neokrnjeni naravi, daleč od vrveža, omogočilo razvajanje v savni, 

jacuzziju ter bazenu. 

Naša strategija je pripravljena tako, da na prvo mesto postavlja uporabnika in njegovo 

izkušnjo v naših namestitvenih kapacitetah. Želimo si, da bi se nas gostje zapomnili kot 

ponudnike nadstandardnih namestitev. V očeh gostov želimo postati butični ponudnik gorskih 
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namestitev, v katere se bodo radi vračali in jih bodo z veseljem priporočali svojim prijateljem 

in znancem. Od naših obstoječih in potencialnih konkurentov se bomo razlikovali predvsem v 

tem, da bomo gostu ponudili širši spekter storitev in mu na ta način zadovoljili več potreb. 

Prilagajanje ponudbe posamezni ciljni skupini nam bo, ob dejstvu, da gostu nudimo sodobno 

opremljeni brunarici, z mini spa-jem ter poudarkom na detajlih, omogočilo, da slehernemu 

gostu ponudimo točno tisto, kar od oddiha pričakuje. 

6.2 Cenovna strategija 

Naša ponudba zajema dva objekta, in sicer večjo in manjšo brunarico, ki sta locirani v 

idiličnem gorskem okolju tik ob potoku, na jasi ob robu gozda, v neokrnjeni naravi in okolici, 

ki nudi pravo mero zasebnosti. 

Večja brunarica, v izmeri 90 kvadratnih metrov, nudi do največ šest ležišč, v njej pa se lahko 

gostje razvajajo z uporabo savne, jacuzzija ter bazena. 

Manjša brunarica, v izmeri 50 kvadratnih metrov, nudi največ štiri ležišča, v njej se lahko 

gostje razvajajo v jacuzziju. 

Za večjo brunarico smo določili povprečno ceno 100 EUR na dan. V ceno je vključen najem 

hiše ter neomejena uporaba savne, jaccuzija ter bazena. Pri oblikovanju cene smo upoštevali 

koriščenje mini spa-ja, kar zahteva večjo porabo električne energije in temu posledično višjo 

ceno najema. 

Pri oddajanju manjše brunarice smo določili povprečno oceno 60 EUR na dan. V ceno je 

vključen najem hiše ter uporaba jacuzzija. Cena je v primerjavi z večjo brunarico nižja zaradi 

manjše kvadrature in manjšega obsega dodatnih storitev. 

Pri oblikovanju cen smo upoštevali, da objekta ležita na idilični lokaciji, da je veliko 

povpraševanje turistov za to lokacijo ter da ponudba obstoječe konkurence temelji zgolj na 

najemu hiše brez možnosti koriščenja dodatnih storitev. 

Preglednica 4:  Cenik storitev 

Storitev Opis Cena /dan (v 

EUR) 

Oddajanje brunarice 90 m
2
 Najem brunarice, koriščenje savne, 

jacuzzija, bazena 

100,00 

Oddajanje brunarice 50 m
2
 Najem brunarice, koriščenje 

jacuzzija 

60,00 
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6.3 Promocijska strategija 

Naše podjetje namerava v prvih petih letih za promocijo nameniti približno 2.000 EUR. Ta 

znesek nameravamo uporabiti za izdelavo in vzdrževanje spletne strani, izdelavo letakov ter 

brošur. Letake in brošure bomo delili po Goriškem ter sosednji Italiji. Naši brunarici bomo 

tržili prvenstveno preko spletnih aplikacij, kot so Booking, Airbnb, preko že obstoječih 

spletnih strani, kot je www.najemkoče.si, ter socialnih omrežij, kot so Facebook, Instagram, 

Twitter … 

Naše podjetje stremi k temu, da bi gostom ponujalo le najvišjo kakovost bivanja v 

nastavitvenih objektih. S kakovostno storitvijo (ponudbo) želimo doseči, da bi se nas gostje 

zapomnili kot ponudnike butičnih storitev, se k nam radi vračali ter nas priporočali prijateljem 

in znancem. Zavedamo se, da je promocija »od ust do ust« najboljša promocija. 
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7 FINANČNI NAČRT 

V tem delu bomo obravnavali predpostavke, iz katerih smo izhajali pri pripravi poslovnega 

načrta, ter predstavili kalkulacijo poslovnih in finančnih kazalnikov, načrta izkaza uspeha ter 

bilance stanja. Opredelili bomo tudi, kje je točka preloma za naše podjetje ter opisali 

strategijo žetve. 

7.1 Pomembne predpostavke 

Pomembne predpostavke, iz katerih smo izhajali, so naslednje: 

 Bilanco stanja in izkaz uspeha smo za namene projektne naloge izdelali kljub dejstvu, da 

nam jih z vidika zakonodaje ni potrebno pripraviti. Za sobodajalca namreč velja 

obdavčitev po normiranih stroških, kar pomeni, da se od ustvarjenih prihodkov odšteje 

80% normiranih stroškov, od preostanka pa plača 20 % akontacije davka. Obdavčitev 

tako nominalno znaša 4 %. Tako obdavčitev smo prikazali tudi v izkazu uspeha pod 

»davek od dobička«. 

 Presežek denarnih sredstev v prvem letu v višini 5.000 EUR bomo investirali v nakup 

dodatne opreme, ki bo povečala nivo kakovosti naših storitev, v nadaljnjih letih pa bo 

presežek denarnih sredstev namenjen za izgradnjo ter opremo dodatnih dveh objektov, ki 

se bo izvedel v petem letu poslovanja.  

 Posojila za začetno investicijo ne bomo najeli, saj objekta že v celoti stojita in je za 

oddajanje le-teh v turistične namene potreben le minimalni vložek, ki ga bomo financirali 

iz lastnih virov. Peto leto bomo za financiranje gradnje dveh dodatnih objektov najeli 

dolgoročno posojilo v višini 50.000 EUR po fiksni obrestni meri 3,5 %. 

 Uvrščamo se v storitveno panogo, zato naše poslovanje ne temelji na poslovanju z 

dobavitelji oziroma je to minimalno (komunalne in telekomunikacijske storitve). Torej do 

dobaviteljev ne pričakujemo večje izpostavljenosti, ko se bodo pa le-te pojavile, jih bomo 

poravnali v roku enega meseca. 

 Od kupcev bomo prejeli plačilo takoj po opravljeni storitvi, zato terjatev do kupcev v 

bilanci stanja ne izkazujemo. 

 Objekte bomo amortizirali s stopnjo 3,33 %, saj je pričakovana življenjska doba objekta 

približno 30 let. Opremo pa bomo amortizirali s stopnjo 10 %. Zemljišč ne amortiziramo.  

7.2 Poslovni in finančni kazalniki 

Kot je razvidno iz Preglednice 5, bo naše podjetje v prvem letu ustvarilo dobiček v višini 

5.822,52 EUR, ki bo po obdavčitvi znašal 5.054,52 EUR. V naslednji letih se bo dobiček 

povečeval, višek pa bo dosežen v petem letu s postavitvijo dodatnih dveh objektov. Pri 

postavitvi dodatnih dveh objektov bomo dosegli dobiček v višini 24.586,86 EUR, ki bo po 

obdavčitvi znašal 18.440,15 EUR. 
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Preglednica 5:  Poslovni in finančni kazalniki 

KAZALNIK 1. LETO 2.LETO 3.LETO 4. LETO 5. LETO

Prihodki 19.200,00       22.400,00      24.000,00      24.000,00      54.000,00      

Odhodki 13.377,48       13.534,51      14.099,81      13.686,87      29.413,14      

Dobiček 5.822,52        8.865,49        9.900,19       10.313,13      24.586,86      

Dobiček po obdavčitvi 5.054,52        7.969,49        8.940,19       9.353,13       18.440,15      

Delež kapitala v financiranju 99,84 % 99,83 % 99,82 % 99,83 % 82,80 %

Čista donosnost kapitala 2,23 % 3,40 % 3,66 % 3,68 % 6,30 %

Likvidnost 39,64             62,82            96,83            135,67          9,31              

Ekonomičnost 3,62               3,79              3,76              3,75              2,60              

Dobičkonosnost prihodkov 26,33 % 35,58 % 37,25 % 38,97 % 34,15 %  

7.3 Načrt izkaza uspeha 

Izkaz uspeha je prikazan v Preglednici 6. Narejen je za obdobje petih let. 

V izkazu uspeha za prvo leto so prikazani prihodki iz poslovanja na domačem trgu višini 

19.200,00 EUR ter odhodki v višini 13.377,48 EUR. Odhodke predstavljajo stroški materiala, 

davki in prispevki, amortizacija ter drugi stroški poslovanja. Razlika med prihodki in odhodki 

v višini 5.822,52 EUR, zmanjšana za davek, prikazuje čisti dobiček v višini 5.054,52 EUR. Iz 

izkaza uspeha je torej razvidno, da bo podjetje že prvo leto ustvarilo dobiček, ki se bo v 

naslednjih letih le povečeval. 

Preglednica 6:  Načrt izkaza uspeha 

Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5

PRIHODKI SKUPAJ 19.200,00     22.400,00     24.000,00     24.000,00     54.000,00     

Prihodki od poslovanja 19.200,00     22.400,00     24.000,00     24.000,00     54.000,00     

Prihodki na domačem trgu 19.200,00     22.400,00     24.000,00     24.000,00     54.000,00     

ODHODKI 13.377,48     13.534,51     14.099,81     13.686,87     29.413,14     

Stroški materiala 600,00         700,00         750,00         750,00         1.800,00      

Stroški storitev -               -               -               -               2.000,00      

Stroški bruto plač -               -               -               -               6.000,00      

Davki in prispevki 325,44         341,71         358,80         376,74         1.356,00      

Amortizacija 8.066,67      7.624,44      7.714,30      7.283,42      6.884,28      

Drugi stroški poslovanja 4.385,37      4.868,35      5.276,71      5.276,71      9.622,86      

   reklama 2.156,80    2.449,60    2.596,00    2.596,00    4.450,00    

   potni stroški 1.028,57    1.200,00    1.285,71    1.285,71    1.542,86    

   vzdrževanje, ogrevanje, energija itd. 600,00       618,75       675,00       675,00       1.350,00    

   stroški telefona, televizije, interneta 480,00       480,00       600,00       600,00       960,00       

   prispevki stavbno zemljišče 120,00       120,00       120,00       120,00       120,00       

   računovodske storitve -              -              -              -              1.200,00    

   izobraževanje -              -              -              -              -              

   drugi stroški -              -              -              -              -              

Stroški financiranja -               -               -               -               1.750,00      

DOBIČEK PRED OBDAVČENJEM 5.822,52      8.865,49      9.900,19      10.313,13     24.586,86     

DAVEK OD DOBIČKA 768,00       896,00       960,00       960,00       6.146,72    

ČISTI DOBIČEK 5.054,52      7.969,49      8.940,19      9.353,13      18.440,15      
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7.4 Bilanca stanja 

V Preglednici 7 je prikazana bilanca stanja, ki obsega prikaz sredstev in obveznosti do virov 

sredstev. 

V otvoritveni bilanci stanja je razvidno, da znašajo stalna sredstva 220.000 EUR, gibljiva 

sredstva pa 1.000 EUR. Osnovni kapital znaša 221.000,00 EUR, obveznosti v otvoritveni 

bilanci ne izkazujemo. Razvidno je, da za zagon poslovanja nismo najeli nobenega kredita. 

Kredit v višini 50.000,00 EUR bomo najeli v petem letu poslovanja, in sicer namensko za 

dolgoročno financiranje investicije v dodatni dve brunarici. 

Preglednica 7:  Bilanca stanja 

ZAČETNA 1. LETO 2. LETO 3. LETO 4. LETO 5. LETO

SREDSTVA 221.000,00        226.519,97     234.945,16      244.375,08     254.267,93      353.459,98      

STALNA SREDSTVA 220.000,00     211.933,33  209.308,89   201.594,59  194.311,17   252.426,89   

Neopredmetena dolgoročna sredstava -                   -                -                -               -                 -                 

Opredmetena osnovna sredstva 220.000,00     211.933,33  209.308,89   201.594,59  194.311,17   252.426,89   

   Zemljišča 30.000,00          30.000,00       30.000,00       30.000,00      30.000,00        30.000,00        

   Zgradbe 164.000,00        158.533,33     153.248,89      148.140,59     143.202,57      188.429,15      

   Oprema 26.000,00          23.400,00       26.060,00       23.454,00      21.108,60        33.997,74        

Dolgoročne finančne naložbe -                   -                -                -               -                 -                 

GIBLJIVA SREDSTVA 1.000,00         14.586,64    25.636,27     42.780,48    59.956,76     101.033,09   

Zaloge -                    100,00            150,00            200,00           300,00            500,00            

Kratkoročne terjatve -                    -                 -                  -                 -                  -                  

Kratkoročne finančne naložbe -                    -                 -                  -                 -                  -                  

Denarna sredstva 1.000,00            14.486,64       25.486,27       42.580,48      59.656,76        100.533,09      

Aktivne časovne razmejitve -                    -                 -                  -                 -                  -                  

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 221.000,00        226.519,97     234.945,16      244.375,08     254.267,93      353.459,98      

KAPITAL 221.000,00     226.154,52  234.539,46   243.935,35  253.828,21   292.658,08   

Osnovni kapital 221.000,00        221.100,00     221.515,45      221.971,14     222.510,87      242.900,60      

Preneseni dobiček ali izguba iz prejšnih let -                    5.054,52         13.024,02       21.964,21      31.317,34        49.757,48        

Revalorizacijski popravek kapitala -                    -                 -                  -                 -                  -                  

OBVEZNOSTI -                   365,45         405,70          439,73         439,73          60.801,90     

Dolgoročne rezervacije -                    -                 -                  -                 -                  -                  

Dolgoročne obv. iz financiranja in poslovanja -                    -                 -                  -                 -                  50.000,00        

Kratkoročne obv. iz financiranja -                    -                 -                  -                 -                  -                  

Kratkoročne obv. iz poslovanja -                    365,45            405,70            439,73           439,73            10.801,90        

Pasivne časovne razmejitve -                    -                 -                  -                 -                  -                   
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7.5 Analiza točke preloma 

Iz Slike 39 je razvidno, da naše podjetje doseže točko preloma pri 63,74 dneh, kar pomeni, da 

vsaj toliko dni morata biti objekta zasedena, da pokrijemo vse stroške. 

 

 

Slika 39: Točka preloma 

7.6 Strategija žetve 

Podjetje ima jasno začrtane cilje in dolgoročno vizijo delovanja. V naslednjih letih nimamo 

namena prodajati objektov in prepuščati lastništva dejavnosti. 
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8 SKLEP 

Rast turizma ter samo dejstvo, da v Zgornje Savinjski dolini razpolagamo z dvema lesenima 

objektoma (brunaricama), ki sta večinoma prazna, je v nas spodbudilo idejo o oddajanju le-

teh v turistične namene. Da bi idejo preverili, smo se odločili za pripravo poslovnega načrta, 

katerega del je tudi anketni vprašalnik oziroma raziskave trga. 

S tržno analizo smo dokazali upravičenost in izvedljivost naše poslovne ideje, s pomočjo 

SWOT analize smo proučili naše prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti, anketni 

vprašalnik pa nam je dal uporabne povratne informacije glede pričakovanj in želj gostov. 

Spodbudno je dejstvo, da so anketiranci v velikem številu izbrali zasebne namestitve kot 

način namestitve v gorah ter so kot najbolj priljubljeno lokacijo za tako namestitev izbrali 

lokacijo na samem. To so vse značilnosti, ki jih naša dva objekta ponujata. Pri podajanju 

mnenja glede cene namestitve so se tuji anketiranci v večini odločili za dražjo, nadstandardno 

namestitev, medtem ko so domači anketiranci izbrali cenejšo, standardno namestitev. Na 

podlagi teh rezultatov smo se odločili, da bomo večjo, dražjo brunarico tržili in oddajali 

predvsem tujim gostom, medtem ko bo manjša, cenejša namenjena predvsem domačim 

gostom. 

Finančne analize so pokazale, da je dejavnost oddajanja brunaric v turistične namene lahko 

donosen posel, ki omogoča dolgoročno preživetje in lahko s širitvijo namestitvenih kapacitet 

(novi objekti) preraste iz dopolnilnega dela v pravi posel. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Osnovni podatki in predpostavke za izdelavo kalkulacij 

 





Priloga 1 

 

 

Spoštovani, 

sem Karmen Gregorič, študentka Fakultete za management v Kopru. Za temo projektne 

naloge sem izbrala temo Poslovni načrt za trženje brunaric v turistične namene.  

Z anketnim vprašalnikom bi rada ugotovila, kaj gostje smatrajo za nadstandardno gorsko 

namestitev in ali so za tako namestitev pripravljeni odšteti več denarja. 

Za vaše odgovore se vam lepo zahvaljujem. 

 

ANKETA 

1. SPOL:    

a) moški                    

b) ženska 

 

2. STAROST:    

a) 18–35 let      

b) 36–45 let        

c) 46–55 let 

d) 56–66 let 

e) nad 66 let 

 

3. ZAPOSLITVENI STATUS:         

a) študent 

b) zaposlen/samozaposlen 

c) nezaposlen 

d) upokojenec 

 

4. CIVILNI STATUS:    

a) samski 

b) v razmerju/poročen brez otrok 

c) v razmerju/poročen z otroki 

d) drugo  

 



Priloga 1 

 

5. KAKŠEN JE NAJPOGOSTEJŠI RAZLOG ZA OBISK HRIBOV:    

a) oddih, počitek 

b) rekreacija 

c) podnebje/klima 

d) naravne lepote 

e) drugo: _____________________________ 

 

6. OB OBISKU HRIBOV, V KATERIH OBJEKTIH NAJPOGOSTEJE BIVATE:           

a) zasebne hiše/apartmaji 

b) hoteli 

c) kampi 

d) drugo: _____________________ 

 

7. KAKO NAJPOGOSTEJE REZERVIRATE NASTANITEV:                             

a) lastna režija (direkten kontakt namestitve) 

b) preko turistične agencije 

c) preko spletne platforme (Booking, Trip Advisor …) 

 

8. KAKO PRIDETE NA ŽELENO DESTINACIJO: 

a) lasten oseben prevoz 

b) organiziran prevoz 

c) letalo/rent-a-car/taxi 

 

9. KOLIKO ČASA SE PONAVADI ZADRŽITE NA DOLOČENI DESTINACIJI V 

HRIBIH:                          

a) manj kot 3 dni 

b) 3–7 dni 

c) 7 dni in več 

                                                                                

10. KAJ VAM JE PRI IZBERI NAMESTITVE NAJPOMEMBNEJŠE?    

a) Zanima me le, da je izbrana namestitev čista, da je opremljena z 

osnovno opremo in da imam kje prespati. 

b) Dodano vrednost mi predstavlja stilsko urejena namestitev z 

možnostjo koriščenja dodatnih storitev, kot so savna, jacuzzi ter 
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bazen. 

 

11. KAJ VAS PRI NAMESTITVI PONAVADI NAJBOLJ MOTI OZIROMA KAJ 

OD NAŠTETEGA NAJBOLJ NEGATIVNO VPLIVA NA OCENO 

NAMESTITVE? 

a) Dejansko stanje objekta se ne ujema z oglaševanim.  

b) Neprijaznost/nerazpoložljivost lastnika. 

c) Pretirana prijaznost/vsiljivost lastnika. 

d) Premalo ogrevan/ hlajen prostori. 

e) Lastnik ne govori mojega oziroma meni razumljivega jezika. 

f) Slab WiFi signal. 

g) Omejen izbor TV programov. 

h) Omejeno število brisač, toaletnega papirja … 

i) Drugo:_______________________ 

 

12. KO IZBIRATE LOKACIJO NAMESTITVE, ČEMU NAMENITE NAJVEČ 

POZORNOSTI? 

a) Namestitev mora biti v centru dogajanja, v bližini barov, restavracij 

in trgovin. 

b) Raje izberem namestitev, ki je na samem. 

c) Lokaciji ne namenjam veliko pozornosti, kajti zame je 

najpomembneje, da je namestitev ustrezna.   

 

13. ALI STE PRIPRAVLJENI ZA NADSTANDARDNO NAMESTITEV S 

KORIŠČENJEM DODATNIH STORITEV PRIPRAVLJENI ODŠTETI VEČ?  

a) Da.                                                                     

b) Ne. 

 

14. KAJ SMATRATE ZA NADSTANDARDNO NAMESTITEV?  

a) Stilsko urejena in opremljena namestitev. 

b) Namestitev se nahaja v idiličnem okolju. 

c) Možnost uporabe spa-ja, bazena, savne. 

d) Drugo_____________________________________ 
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15. NA VOLJO IMATE DVE VRSTI NAMESTITEV. KATERO BI IZBRALI VI?  

a) Standardna namestitev – najem celotne hiše za od 2 do 6 oseb za 

60,00 eur/dan. Hiša je: 

osnovno opremljena (klasično pohištvo, pribor, posteljnina, 

brisače) 

vključuje osnovne gospodinjske aparate (štedilnik, pečica, 

hladilnik)   

 

b) Nadstandardna namestitev – najem celotne hiše za od 2 do 6 oseb 

za 100,00 eur/dan. Hiša je: 

nadstandardno opremljena (stilsko pohištvo, dodatki, pribor, 

posteljnina, brisače, kopalni plašči, copate …) 

poleg osnovnih vsebuje tudi dodatne gospodinjske aparate 

(kavni aparat, mikrovalovna pečica, pekač/toaster, pomivalni 

stroj, pralni in sušilni stroj …) 

opremljena je z moderno medijsko in tehnološko opremo   

ima savno, jacuzzi ter bazen, katerih koriščenje je za 

uporabnike neomejeno 
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Objekt Cena/noč Objekt Cena/noč

Cena 1: 60,00           Cena 3: 70,00           

Cena 2: 100,00         Cena 4: 70,00           

Št.dni/leto: 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto

120 140 150 150 180

Objekt 1 120 140 150 150 180

Objekt 2 120 140 150 150 180

Objekt 3 0 0 0 0 180

Objekt 4 0 0 0 0 180

V EUR 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto

Objekt 1 7.200,00      8.400,00      9.000,00      9.000,00      10.800,00     

Objekt 2 12.000,00     14.000,00     15.000,00     15.000,00     18.000,00     

Objekt 3 -               -               -               -               12.600,00     

Objekt 4 -               -               -               -               12.600,00     

SKUPAJ 19.200,00  22.400,00  24.000,00  24.000,00  54.000,00  

V EUR 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto

Objekt 1 64.000,00     61.866,67     59.804,44     57.810,96     55.883,93     

Objekt 2 100.000,00   96.666,67     93.444,44     90.329,63     87.318,64     

Objekt 3 -               -               -               -               25.000,00     

Objekt 4 -               -               -               -               25.000,00     

Oprema 26.000,00     28.400,00     25.560,00     23.004,00     35.703,60     

Zemljišče 30.000,00     30.000,00     30.000,00     30.000,00     30.000,00     

ZASEDENOST OBJEKTOV

CENE NOČITEV PO OBJEKTIH

PRIHODKI PO OBJEKTIH

VREDNOSTI OBJEKTOV, OPREME IN ZEMLJIŠČA

 


