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POVZETEK 

 

 

Zaključna projektna naloga predstavlja poslovni načrt za ustanovitev podjetja, ki bi turistom 

ponujalo prevoze in dnevne ture po Sloveniji. Glavni namen diplomske naloge je preveriti 

smiselnost realizacije izbrane poslovne ideje glede na trenutne razmere v turistični panogi v 

Sloveniji ter finančno izvedljivost ideje. Opisali smo trende ter značilnosti turistične panoge. 

Opravili smo tržno analizo trga s pomočjo anketnega vprašalnika ter podatke ustrezno 

analizirali. S pridobljenimi informacijami smo izdelali poslovni načrt za ustanovitev turistične 

agencije. 

 

 

Ključne besede: podjetništvo, poslovni načrt, turizem, analiza trga, turistična agencija, finančni 

načrt.  

 

SUMMARY 

 

 

The final project task presents a business plan for the company that would transport tourists and 

offer them daily tours throughout Slovenia. The main purpose is to check the sensitivity of the 

business plan in light of the current situation in the tourism industry in Slovenia and its financial 

viability. We described the trends and characteristics of the tourism industry. We conducted a 

market analysis of the market through a survey questionnaire and collected the statistics. With 

the information obtained, we prepared a business plan for the tourist agency. 

 

 

Keywords: business plan, tourism, market analysis, tourist agency, financial plan, 

entrepreneurship. 
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1 UVOD 
 

V diplomski nalogi bomo s pomočjo literature in podatkov pripravili poslovni načrt za turistično 

agencijo, ki se bo ukvarjala s prevozi turistov. Glavna dejavnost podjetja bo  organizacija in 

izvedba dnevnih tur po Sloveniji za slovenske in tuje turiste. S pripravo poslovnega načrta 

želimo preveriti poslovno idejo in njen potencial. 

 

 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

 

Poslovni načrt je dokument oziroma neke vrste podjetniški zemljevid, ki nas usmerja pri 

poslovanju podjetja. Služi tudi kot orodje za pravočasno odkritje morebitnih pomanjkljivosti 

pri naši podjetniški ideji. Namen poslovnega načrta je, da planiramo vstop v podjetništvo ter 

prve korake od ideje do realizacije (Kos 2011). 

 

Po oceni Svetovnega turističnega in potovalnega sveta (WTTC) turizem v Sloveniji ustvarja 

skoraj 13 % bruto domačega proizvoda (BDP). Hkrati je turizem zelo pomembna izvozna 

dejavnost, ki v plačilni bilanci Slovenije zajema 8 % celotnega izvoza in približno 40 % izvoza 

storitev. Skupni prispevek turizma v BDP naj bi se, po napovedih poročila iz leta 2016, v 

Sloveniji povečal za 1,6 % glede na leto 2015. Prilivi v državno blagajno so iz naslova izvoza 

potovanj v letu 2015 znašali 2.374.000,90 EUR, s pričakovano 3,6-odstotno rastjo v letu 2016 

pa naj bi to znašalo okoli 2.459.000,00 EUR (WTTC 2016). 

 

Po podatkih Svetovne turistične organizacije (UNWTO) se turizem izvrstno razvija v vseh 

svetovnih regijah, razen v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. Slovenski turizem uvrščajo 

med »zvezde«, saj presega evropsko povprečje in je dosegel devetodstotno rast v letu 2011. 

Udeleženci v turizmu so dosegli dogovor, da se bodo prizadevali za trajnostni razvoj turizma 

in zaščito naravne ter kulturne dediščine (VRS. 2012). 

 

Za pripravo poslovnega načrta za turistično agencijo smo se odločili, ker se svetovna turistična 

panoga razvija. Slovenija pa postaja za turiste vedno bolj zanimiva. Poleg tega se izkazuje, da 

Slovenci vedno več potujemo. 

 

 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

 

Namen diplomskega dela je s pomočjo poslovnega načrta za ustanovitev turistične agencije 

analizirati potencial poslovne zamisli in preveriti upravičenost naložbe v našo turistično 

agencijo. Raziskati želimo povpraševanje in ponudbo v turistični panogi v Sloveniji. Na podlagi 
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pridobljenih podatkov in njihove analize želimo ugotoviti, kakšne so možnosti ustanovitve 

podjetja v turizmu. 

 

Cilj diplomskega dela je priprava poslovnega načrta za turistično agencijo, ki bo ponujala 

domačim in tujim turistom dnevne ture po Sloveniji. V okviru tega bomo analizirali stanje 

turizma v Sloveniji in preverili potrebe in želje turistov s pomočjo analize stanja turizma v 

Sloveniji in preverili potrebe in želje turistov glede turističnih storitev (npr. nastavitve, 

destinacije, prevozi, izleti, vodeni ogledi ipd.). 

 

 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

 

V prvem delu naloge bomo naredili pregled strokovne literature in virov avtorjev s področja 

turizma ter predstavili podatke statističnih uradov in turističnih organizacij glede stanja 

turistične panoge. V drugem delu naloge bomo predstavili poslovni načrt za turistično agencijo, 

ki ga bomo pripravili po predlogi Ruzzierja idr. (2008). Pri pripravi poslovnega načrta si bomo 

pomagali z rezultati spletne ankete, ki jo bomo izvedli med osebami, ki rade potujejo. Do 

slednjih bomo prišli preko raznih blogov in spletnih strani, ki so namenjene turizmu, ter jih 

prosili za sodelovanje v naši spletni anketi. 

 

 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

 

Pri obravnavanju problema predpostavljamo, da bomo z uporabo obstoječih statističnih 

podatkov in primarnih podatkov, zbranih s pomočjo spletne ankete, prišli do realnih rezultatov, 

ki nam bodo služili kot podlaga za načrtovanje ustanovitve podjetja.  

 

Pri obravnavanju problema se bomo omejili zgolj na turizem v Sloveniji. Določene omejitve 

bodo izhajale tudi iz načrtov, ki jih bomo izdelali za posamezna področja (npr. prodaja, 

kadri…), saj bodo temeljili na naših ocenah in predvidevanjih. 
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2  TURIZEM 

  

Turizem je lahko mednaroden ali znotraj države popotnika. Svetovna turistična agencija 

definira turizem bolj splošno, in sicer se omejuje samo na počitniške dejavnosti. Na splošno pa 

definiramo turizem kot potovanje zunaj običajnega okolja za užitek, posel ali druge razloge za 

obdobje, ki ni daljše od enega leta (WTO 1995, 10). 

 

 

2.1 Opis panoge in trendi 

 

Turizem je panoga, ki obsega dejavnost določene osebe, ki potuje in stanuje v državah oziroma 

okolju, ki je tej osebi tuje. Bodisi ta oseba potuje na te tuje destinacije za sprostitev ali pa 

službeno. Pri tem je pomembno, da ga štejemo za turista takrat, ko na nekem določenem tujem 

okolju ne ostane več kot za obdobje enega leta (Middleton 1996, 8). 

 

Trije glavni elementi potovanj in turizma so naslednji: 

- tisti, ki potuje, postane turist šele takrat, ko se umakne iz domačega okolja, ki mu ponuja 

delovno rutino in družbene obveznosti, 

- aktivnost turista zaobjema nujnost potovanja ter katerekoli oblike prevoza do poljubno izbrane 

destinacije, 

- na poljubno izbrani destinaciji turist počne aktivnosti, ki aktivirajo ustanove, ki so povezane 

s turizmom (Middleton 1996, 9). 

 

 

2.2 Ključni dejavniki uspeha v panogi  

 

Za uspeh turizma v nekem okolju so pomembni naslednji zunanji dejavniki: 

 

1. Ekonomija 

Razvita ter vzpenjajoča se ekonomija omogoča domačim prebivalcem več možnosti za 

potovanja zunaj domačega okolja. Odnosu med prihodki posameznikov ter izdatki in prihodki 

prebivalcev, ki jih porabijo za potovanja in turizem, enostavno pravimo dohodkovna elastičnost 

povpraševanja (Middleton 1996, 38).  

 

2. Demografija 

Demografski faktor se nanaša na prepoznavanje glavnih karakteristik populacije, ki vpliva na 

povpraševanje za potovanja ter turizem (Middleton 1996, 39).  Po podatkih Statističnega urada 

Slovenije je največ turistov starih med 25 in 44 let (SURS, 2016). 
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3. Geografija 

Faktor vremena je bistven pri turizmu (letni časi). Poleg vremena je pomemben tudi geografski 

faktor oz. velikost skupnosti, v katerem živi neka določena populacija. Večje urbane skupnosti, 

ki imajo večji prihodek ter boljšo izobrazbo, generirajo večje število turistov kot pa manjše 

skupnosti, kot so recimo predmestja (Middleton 1996, 40). 

 

4. Družbeno-kulturni ter socialni odnos 

V zahodnih družbah velja prepričanje, da je dobro ter za človeka terapevtsko, če veliko časa na 

počitnicah preživi v ležanju ter nastavljanju svojega telesa soncu. To rezultira v odločnem 

doprinosu kapitala tistim destinacijam, ki lahko »zahodnemu« turistu ponudijo prav to: ležanje 

pod vročim soncem blizu morja (Middleton 1996, 40). Na ta socialni odnos ter družbeno-

kulturna prepričanja pa se lahko vpliva z efektivno promocijo. Odnos do turizma ne živi 

osamljeno ter nespreminjajoče: ljudje vedno hočejo dvigniti kakovost našega bivanja, tu nastopi 

turizem, ki ga s pomočjo efektivnega marketinga lahko postavimo v nujnost »navadnega« 

človeka, ki hrepeni po kakovostnejšem življenju (Middleton 1996, 41). 

 

5. Konkurenčne cene 

Pri ustanovitvi podjetja bodo ene bolj pomembnih lastnosti kakovostnega poslovanja 

konkurenčne cene, saj bomo tako lahko pritegnili širši spekter turistov. 

 

6. Mobilnost 

Mobilnost, ki jo nudijo motorna osebna vozila, je postala glavna determinanta obsega turizma 

ter narave turizma v zadnjih treh desetletjih, saj ima po statističnih podatkih kar 60 % 

prebivalcev zahodne družbe dostop do avtomobilov. Večji kot je dostop do avtomobilov, 

pogosteje ljudje potujejo. Prav tako je postal cenovno ugodnejši letalski prevoz, kar je prav tako 

povzročilo porast števila popotovanj (Middleton 1996, 44). 

 

7. Vladna pravila  

Vladna pravila so zelo pomembna pri privabljanju tuje govorečih turistov. Vlade v zadnjih letih, 

tudi v Sloveniji, občutijo potencial turizma ter se zato prav v ta namen trudijo izboljšati zakone 

povezane s turizmom, saj jim ta neposredno prinaša dobiček. Prvi pogoj, ki ga mora vlada 

zagotavljati, je omogočanje zdrave konkurence med dobavitelji (preventiva monopolov, ki 

onemogočajo konkurenci, da vstopa na trg). Drugi pogoj se osredotoča na stranke oziroma 

zagotavljanje strankam izbiro ter pravico do izbire dobaviteljev. Tretji, ki je relativno nov, pa 

se osredotoča na okolje, in sicer, da projekti turizma ter praksa podjetij ne vplivajo slabo na 

okolje in ga ne oškoduje, kar posebej velja za masovne turistične destinacije (Middleton 1996, 

45). 
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8. Komunikacija medijev 

Danes imajo velik vpliv na turizem televizija ter internetne tehnologije, ki jim je prebivalstvo 

po vsem svetu izpostavljeno ter tako posledično prinašajo veliko količino informacij o želenih 

destinacijah, ki jih želi posameznik obiskati. Na nižjem nivoju glede masovnega turizma 

vplivajo na turista tudi raznorazne knjige, časopisi, revije ter prav tako radio. Vendar te 

tehnologije ne dosežejo potenciala interneta ter barvnih slik, ki jih potrošniku ponujajo TV-

program ter vedno boj popularnih socialnih omrežij (Živković idr. 2014, 759). 

 

Ti dejavniki močno vplivajo na podjetja, ki se v nekem okolju ukvarjajo s turizmom. Te faktorje 

bomo poimenovali zunanji faktorji, saj vplivajo na naše podjetje od »zunaj«. Podjetje jih 

namreč težko spreminja. 
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3 POSLOVNI NAČRT ZA TURISTIČNO AGENCIJO 

 

Čeprav se podjetniki razlikujejo po osebnostnih lastnostih, smo v dosedanji literaturi 

identificirali šest lastnosti, ki so skupne večini uspešnih podjetnikov. Te lastnosti so naslednje 

(Harper 2003, 8–15): 

 

1. So iskalci priložnosti ter se ravnajo po sloganu: »V vsakem problemu tiči priložnost.« 

2. Gledajo v prihodnost, kar pomeni, da imajo vizijo, kaj je možno in kaj je realno. To sovpada 

s sloganom: »Najboljši način, da predvidiš prihodnost, je, da jo izumiš.« Uspešni podjetniki ne 

razmišljajo samo o naslednjem dnevu, tednu, mesecu, temveč imajo zastavljen načrt oziroma 

sliko za 3–5 let v prihodnost. Prav tako so pripravljeni žrtvovati svojo finančno varnost, prosti 

čas ter v veliki meri tudi družinsko lagodno življenje za rast in razvoj podjetja. 

3. Predanost odličnosti: vedno iščejo nove načine, nove poslovne priložnosti ter nove stvari, ki 

omogočajo podjetju dvig uspešnosti. Prav tako so dobri poslušalci, razumejo, da je upravljanje 

podjetja proces in ne neka stalna točka. Kot vodja moraš imeti pogum, sposobnost in vztrajnost, 

da postaja podjetje s tvojo pomočjo boljše in boljše. 

4. Naprej jih žene trg ter so orientirani na uporabnika. 

5. Cenijo svoje zaposlene, kar pomeni, da se zavedajo, da bo njihovo podjetje dobro samo 

toliko, kot bodo uspešni njihovi zaposleni. Uspešnost zadovoljevanja potreb uporabnikov je 

neposredno odvisna od kakovosti odnosa do delovne sile. Ključne sestavine uspešnega vodenja 

podjetja so spodbujanje zaposlenih za nove ideje, da prevzemajo zaposleni več in več 

odgovornosti, ter se še naprej učijo podjetništva, omogočati jim potrebno tudi nadaljnje 

izobraževanje. 

6. Morajo biti realistični. Podjetništvo ni predvidljiv posel, ljudje prav tako ne delujejo vedno 

po pravilih. Podjetniki se srečujejo s številnimi izzivi, na katere morajo biti pripravljeni.   

 

Poslovni načrt je eden od načinov, s katerim se podjetniki lahko pripravijo na samostojno 

podjetniško pot, saj s poslovnim načrtom izrišemo zemljevid, kako bomo gradili naše podjetje. 

Poslovni načrt je pisna izjava, ki opisuje in analizira naše podjetje in podaja podrobne napovedi, 

kako bo to podjetje delovalo v nekem časovnem razponu. Poslovni načrt prav tako obsega 

finančni vidik podjetja – koliko denarja potrebujemo za vzpostavitev ter normalno delovanje 

podjetja (McKeever 2007, 8). Natančno izdelan poslovni načrt loči potencialno uspešno 

podjetje od tistega podjetja, ki je obsojeno na propad. 

 

Glavne prednosti poslovnega načrta so naslednje (McKeever 2007, 8): 

- pomaga nam pri zbiranju sredstev, 

- je odličen pripomoček pri ugotavljanju prednosti ter slabosti našega podjetja, 

- poveča možnosti uspeha podjetja, 

- pomaga nam pri reševanju potencialnih težav v prihodnje. 
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V nadaljevanju je predstavljen poslovni načrt za turistično agencijo. 

 

 

3.1  Povzetek poslovnega načrta 

 

Podjetje TUR-SLO, d. o. o., bo ponujalo dnevne ture turistom po najboljših destinacijah po 

Sloveniji. Program se bo prilagajal željam naših strank. Poslanstvo in vizija je ponuditi 

strankam nepozabno doživetje. Cilj podjetja je pridobiti na prepoznavnosti ter dobrem imenu 

ter ustvariti utečeno poslovanje podjetja. Tržno priložnost vidimo predvsem zaradi povečanja 

števila turistov. Stranke želimo pritegniti preko priporočil ter preko spleta, in sicer preko spletne 

strani ter raznih portalov, kamor se turisti obrnejo, ko iščejo informacije. Pravna oblika podjetja 

bo družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). 

 

3.1.1  Poslanstvo in vizija 

 

Poslanstvo podjetja je to, da poskrbi za vrhunsko doživetje obiskovalcev Slovenije pod našim 

vodstvom. Vizija podjetja pa je postati vodilno tovrstno podjetje v Sloveniji za turiste, ki želijo 

pod vodstvom vodnika doživeti lepe in dragocene trenutke. To želimo doseči v treh do petih 

letih poslovanja. 

 

3.1.2  Cilji podjetja 

 

Cilj našega podjetja je pridobiti dovolj prepoznavnosti in strank, da bo naše podjetje postalo 

dobičkonosno ter posledično večje. Prav tako je cilj nadpovprečno zadovoljstvo strank in 

zaposlenih. V prvem letu je tako cilj doseči 54.000,00 EUR čistih prihodkov.  

 

3.1.3  Tržna priložnost in ključni dejavniki uspeha 

 

Podjetje vidi tržno priložnost v dejstvu, da ljudje vedno več potujejo in da je Slovenija prelepa 

destinacija z bogato kulturno dediščino in čudovito naravo. Osredotočali se bomo predvsem na 

turiste, ki želijo kar se da kakovostno preživeti svoj dopust in si v tem času ogledati ter doživeti 

čim več. Tako bodo lahko brezskrbno uživali na dopustu, medtem ko bo naše podjetje poskrbelo 

za vse potrebno. Za trženje bomo uporabljali predvsem digitalno trženje, ki nam omogoča 

ugodno in ciljno naravnano trženje pravih oglasov pravim ljudem. Svojo ponudbo bomo 

ponujali tudi preko raznovrstnih spletnih portalov, kot je na primer TripAdvisor. Prav tako se 

imamo namen povezati z raznovrstnimi agencijami ter hoteli, ki jim bomo v zameno za 

priporočilo namenili provizijo. 
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3.1.4   Povzetek finančnega načrta 

 

Začetna investicija v ustanovitev podjetja bo znašala 15.000,00 EUR. Predvideva se, da bo 

podjetje poslovalo z dobičkom že v prvem letu, rast pa bomo beležili tudi v prihodnjih letih, 

kar je razvidno tudi iz izračunov izkaza poslovnega izida (poglavje 4.6.1).  

 

 

3.2  Opis podjetja 

 

Podjetje se bo imenovalo TUR-SLO, d. o. o. V naslednjih poglavjih vam bomo opisali pravno 

organizacijsko obliko, lastništvo ter lokacijo podjetja. 

 

3.2.1. Pravno organizacijska oblika 

 

Podjetje bo registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Delovali bomo na 

območju Slovenije. Podjetje bo januarja 2018 vpisano v sodni register. S poslovanjem bomo 

predvidoma začeli januarja 2018. 

 

3.2.2  Lastništvo podjetja 

 

Podjetje bo v lasti obeh ustanoviteljev, ki bosta prispevala vsak polovico sredstev potrebnih za 

ustanovitev podjetja. Lastnika in ustanovitelja sta Nejc Jenko in Anže Zarnik. Ustanovitelja 

bosta v celoti zagotovila potrebni kapital za ustanovitev. S tem denarjem pokrijemo vse 

ustanovitvene stroške. Celoten finančni projekt je tako mogoče financirati brez zadolževanja in 

najemanja kreditov podjetja. Ustanovitveni kapital bo 15.000,00 EUR. Pogodbo bosta sestavila 

sama s pomočjo obveznih točk, ki jih določa ZGD-1, pri čemer si bosta pomagala z vzorci 

pogodb. 

 

3.2.3  Lokacija prostora in podjetja 

 

Lokacija turistične agencije bo na domačem naslovu: Mlaka 16, 1218 Komenda. Tu bomo imeli 

parkirni prostor za naša prevozna sredstva in sobo, ki bo služila kot pisarna. Prednost lokacije 

bo, da je v lasti direktorja podjetja ter bo tako uporaba teh prostorov brezplačna. Slabost lokacije 

je ta, da ni v turističnem središču, vendar nam njena edinstvena lokacija omogoča hiter dostop 

do različnih turističnih središč po Sloveniji (Velika planina, Ljubljana, Bled, Bohinj …). 
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3.3  Opis storitev podjetja 

 

Naša storitev bo zajemala prevoze po različnih destinacijah v Sloveniji. V začetku se bomo 

osredotočili na prevoze med Piranom, Postojnsko jamo, Ljubljano, Veliko planino, Bledom, 

Bohinjem ter Kranjsko Goro. Po potrebi bi kot dodatno storitev ponujali tudi prevoz do letališč. 

Tu imamo v mislih predvsem Brnik–Ljubljana, Ljubljana–Letališče Franjo Tuđman (Zagreb) 

ter Ljubljana–Letališče Marco Polo (Benetke). 

 

3.3.1  Opis ponudbe podjetja in ključnih koristi za kupce 

 

Našim strankam bomo ponudili pestro izbiro različnih destinacij in aktivnosti po Sloveniji. 

Ponujali jim bomo prevoz, organizacijo in spremstvo našega vodnika, tako da bodo svoj dopust 

lahko čim bolje izkoristili. Po potrebi bomo poskrbeli za vse njihove potrebe, od prenočišč do 

dobre hrane. Naša ponudba bo zajemala obisk Postojnske jame, Portoroža, Pirana, Bleda, 

Velike planine, Bohinja, Ljubljane, Kranjske Gore. 

 

Program izleta na Veliko planino: 

Ob 9:00 zbor potnikov na vnaprej dogovorjenem mestu ter urejanje financ ter podajanje 

napotkov turistom (varnost, primerno obnašanje, časovna shema izleta …). Ob 10:00 zjutraj 

prispemo pod Veliko planino, kjer nas pričakuje gondola. Sledi vkrcanje v gondolo ter vzpon 

na Veliko planino. Okoli 11:30 sledi vzpon na vrh Velike planine, kjer sledi okušanje 

tradicionalnih slovenskih jedi (kislo mleko, kozji sir …) ter spoznavanje s šegami in navadami 

planšarskih ljudi. Sledi kratka hoja do gostilne, kjer se bomo ustavili na kosilu. Po kosilu sledi 

prosta ura za užitek ter fotografiranje, nato pa se počasi že vračamo proti gondoli, sledi spust v 

dolino. Pot nato nadaljujemo proti izviru Kamniške Bistrice, kjer se ustavimo za eno uro ter se 

osvežimo v kristalno čisti in sveži mrzli vodi. Po osvežitvi sledita zbor potnikov in vožnja proti 

Ljubljani. Tura se s tem delom zaključi. 

 

Idejo smo že preizkusili s prijatelji in znanci, ki smo jih spoznali med potovanji ter smo jih nato 

povabili v Slovenijo. Ravno ta raznovrstnost ponudbe in organizacija vseh malenkosti bi bila 

naša konkurenčna prednost pred preostalo konkurenco.  

 

3.3.2  Analiza konkurenčne ponudbe 

 

Glavna razlika med našim podjetjem in konkurenco bi bila naša fleksibilnost ter prilagodljivost, 

saj bi našim strankam omogočali, da bi se naša storitev prilagodila njihovim potrebam in željam, 

kolikor bi bilo to mogoče. Tako bi omogočili tako turistične ture kot prevoze od hotela do 

letališča ter obratno. 
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Po podatkih poslovne asistence bizi.si se v Sloveniji s turizmom ukvarja 1844 podjetij (Poslovni 

asistent bizi.si 2017). V povprečju za enodnevne izlete, z vodenjem in organizacijo zaračunajo 

okoli 100 evrov. Večina podjetij za destinacije ponuja Bled, Ljubljano, Postojnsko jamo, Veliko 

planino … 

 

Bolj podrobna analiza konkurence sledi v poglavju 3.4.5. 

 

3.3.3 Prihodnje storitve 

 

Ob uspešnem poslovanju bi našo ponudbo razširili, tako da bi imeli naši obiskovalci še več 

možnosti. Raziskali bi nove ponudbe znotraj Slovenije in sosednjih držav: Hrvaške (ponudba 

bi se osredotočila predvsem na Dalmacijo in južni del Istre), Avstrije (ponudbe za našo severno 

sosedo bi prišle v poštev predvsem v zimskih mesecih na avstrijskih smučiščih) in Italije 

(Benetke, Rim, Firence ter Toskana). Spodaj podajamo primer dnevne ture na Hrvaškem: 

 

Nova ponudba, večdnevna tura v sosednjo Hrvaško bi tako zaobjemala obisk Pule, pot bi nato 

nadaljevali do Dalmacije, kjer bi obiskali Split. Sledila bi nočitev v Splitu ter naslednji dan 

obisk otoka Hvar. Po celodnevnem raziskovanju otoka bi se nato odpravili proti Dubrovniku, 

kjer bi sledila druga nočitev. Naslednji dan bi po ogledu srednjeveškega mesta Dubrovnik 

sledila pot proti Ljubljani oziroma začetni točki ture. Na poti nazaj bi si ogledali še Plitvička 

jezera, to pa bi bila tudi zadnja točka dnevne ture pred prihodom v Ljubljano. 

 

Prav tako bi ob povečanem povpraševanju in pozitivnem poslovnem izidu razširili število 

vodnikov in vozil. Z rastjo podjetja bi k ponudbi dodali dodatne storitve pod vodstvom naših 

vodnikov, kot so smučanje, kolesarstvo, jahanje, plezanje, raftanje, zipline, skok s padalom itd. 

Med drugim bi jim ponudili tudi nočno zabavo po Ljubljani, kjer bi organizirano turistom nudili 

t. i. »Pub Crawl«, kar pomeni obisk treh nočnih lokalov po mestu s končno postajo v eni izmed 

ljubljanskih diskotek. 

 

 

3.4 Tržna analiza 

 

Z našo ponudbo storitev v podjetju računamo, da bomo pritegnili dva segmenta kupcev: 

- tuji turisti na dopustu v Sloveniji in 

- slovenski turisti na krajšem izletu. 

 

Predvideno število potencialnih strank smo ocenili s pomočjo podatkov Statističnega urada 

Republike Slovenije (SURS, 2016). Turizem v Sloveniji beleži rast števila mednarodnih 

prihodov. V letu 2014 je Slovenija zabeležila 3.524.020 prihodov turistov in 9.590.642 

prenočitev, kar je za 4,1 % več prihodov in 0,1 % več prenočitev kot v letu 2013 (SURS, 2015). 
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Med prenočitvami je bilo skoraj dve tretjini prenočitev s strani tujih turistov. Skoraj polovico 

tujih prenočitev (49,6 %) so v letu 2014 ustvarili turisti iz petih držav: Italije (15,8 %), Avstrije 

(12,4 %), Nemčije (11,4 %), Ruske federacije (5,2 %) in Nizozemske (4,8 %) (SURS, 2016). 

Med državami z večjim številom ustvarjenih prenočitev (nad 10.000) beležijo največjo rast v 

letu 2014 turisti iz Koreje (za 146,2 % več) in iz drugih azijskih držav (za 55,3 % več). To so 

za nas pomembni podatki, saj nam kažejo, iz katerih držav prihaja velika večina naših 

potencialnih strank. 

 

Največ turističnih prenočitev je bilo leta 2014 ustvarjenih v zdraviliških občinah (2.998.959 ali 

31,3 %), kar je za 0,6 % manj kot leto poprej. Prenočitvam v zdraviliških občinah sledijo gorske 

občine s 23,4 % prenočitev in obmorske občine z 21,6 % prenočitev. Zaradi večjega obiska 

tujih turistov je več prenočitev v letu 2014 ustvarila tudi Ljubljana, in sicer skupno za 7,7 % 

več kot leta 2013 (skupno 10,7 % vseh prenočitev v letu 2014). Tuji turisti so v največjem 

številu prenočevali v gorskih (27,3 % vseh tujih prenočitev), domači pa v zdraviliških občinah 

(47,6 % vseh domačih prenočitev) (SURS, 2016).   

  

V slovenskih hotelih je bilo evidentiranih 5.852.499 prenočitev turistov ali 61 % vseh 

prenočitev (0,8 % več kot v preteklem letu). V kampih je bilo zabeleženih 1.218.949 prenočitev 

turistov ali 12,7 % vseh prenočitev (za 6,5 % manj glede na leto 2013). Večje povečanje števila 

prenočitev turistov v letu 2014 glede na leto 2013 je bilo zabeleženo tudi v drugih nastanitvenih 

objektih (za 27,5 % več), mladinskih hotelih (za 13,2 % več), v začasnih nastanitvenih objektih 

in marinah (za 11,8 % več) in v kategoriji prenočišča (za 11,6 % več) (SURS, 2016).  

 

V letu 2015 beleži slovenski turizem rekordne rezultate. Po podatkih SURS je bilo število 

prenočitev turistov v prvih sedmih mesecih leta 2015 za 8,0 % višje, kot v enakem obdobju 

lani. Skupno število turistov v tem obdobju se je povečalo za 11,7 %.  

 

Število tujih turistov se je povečalo za 12,8 %, njihovih prenočitev pa za 9 %. Domačih gostov 

je bilo v navedenem obdobju za 9,5 % več kot v istem obdobju lani, ustvarili pa so za 6,4% več 

prenočitev. Kar 67,6 % vseh prihodov in 62,1 % vseh prenočitev je bilo opravljenih s strani 

tujih gostov. Ključni trgi so bili glede na število prenočitev v obdobju od januarja do julija 

Italija (14,4 %), Avstrija (12,0 %), Nemčija (10,3 %), Hrvaška (6,0 %) in Nizozemska (4,8 %). 

V tem obdobju smo zabeležili rast števila prenočitev iz trgov Avstrije (za 7 % več prenočitev), 

Italije (za 9,4 % več prenočitev) in Nemčije (za 8,9 % več prenočitev). 18,4 % je bilo prenočitev 

s strani gostov Velike Britanije, s strani gostov iz Irske pa 33,6 % prenočitev. Rast števila 

prenočitev smo zabeležili tudi iz sosednjih držav: Hrvaške s 14,3 % in Madžarske s 5,8 %. 

Nadaljuje se tudi trend rasti prenočitev turistov iz držav vzhodne Evrope (iz Češke republike 

za 10,5 %, Poljske za 8,5 %, Slovaške za 14,1 %, Srbije za 9,2 % več prenočitev). Pozitiven je 

tudi trend rasti števila prenočitev turistov iz Švedske za 9,6 %, Norveške za 44,2 %, Danske za 

0,7 %, Finske 21,5 % in Nizozemske za 7,7 % več prenočitev. Pozitivni trend števila gostov in 
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njihovih prenočitev beležimo tudi iz prekomorskih trgov. V prvih sedmih mesecih so več 

nočitev tako ustvarili gostje iz Japonske (7,8 %), Kitajske (52,6 %), Republike Koreje (54,2 

%), Brazilije (19,3 %), ZDA (18,6 %) in Kanade (19,8 %). Negativno rast beležimo pri 

prenočitvah turistov iz Ruske federacije (-27,1 %). Največ turistov so v prvih sedmih mesecih 

zabeležile gorske občine (25,7 % prihodov), največkrat pa so turisti prenočili v zdraviliških 

občinah (30,3 %). Največjo rast prihodov, glede na enako obdobje 2014, so turisti ustvarili v 

Ljubljani (19,8 %). Prav tako je v Ljubljani najbolj naraslo število prenočitev (19 %). Po 

podatkih UNWTO je rast mednarodnih turističnih prihodov v obdobju od januarja do aprila v 

Evropi znašala 4,9 % in se bo po napovedih iz začetka letošnjega leta na letni ravni gibala med 

3 in 4 %. Slovenski turizem se s 13 % rastjo mednarodnih prihodov v obdobju od januarja do 

julija tako uvršča nad povprečno napovedano in dejansko rastjo mednarodnih prihodov v 

Evropi. Prenočitve turistov v državah EU naj bi se leta 2016 povečale za 4,2 %, v 2017 pa za 

2,9 %. (STO 2015) 

 

3.4.1  Analiza tržnih segmentov in njihovih potreb 

 

Z namenom, da bi spoznali navade ter potrebe kupcev, smo izvedli anonimno spletno anketo. 

Poslana je bila na več kot 100 elektronskih naslovov. Anonimni spletni vprašalnik je bil poslan 

osebnim kontaktom ustanoviteljev podjetja. Rešenih ter vrnjenih je bilo 42 anketnih  rešenih 

vprašalnikov. Vprašalnik se nanaša na potovanja in dnevne ture anketirancev in v nadaljevanju 

vam predstavljamo rezultate ankete. Vprašalnik je dodan v prilogi 1. 

 

Na podlagi analize socialno-demografskih podatkov anketirancev (slika 1, 2, 3, 4, 5 in 6) je 

razvidno, da je bila večina anketirancev starih med 20 do 30 let. Od tega je bilo 45,2 % moškega 

spola ter 54,8 % ženskega spola. 59,5 % anketirancev je bilo študentov ter 40,5 % zaposlenih. 

47,6 % vprašanih ima srednješolsko izobrazbo, 47,6 % pa višješolsko. 35,7 % beleži mesečni 

dohodek manjši od 500,00 evrov, 47,6 % ima mesečni dohodek med 500,00 in 1000,00 evri, 

16,7 % pa ima dohodek med 1000,00 in 2000,00 evrov na mesec. Samskih je 59,5 % 

anketirancev, poročenih pa 40,5% anketirancev.  
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Slika 1: Struktura vzorca glede na starost 

 

 
Slika 2: Struktura vzorca glede na spol 

 

 
Slika 3: Struktura vzorca glede na status 

 

 



14 
 

 
Slika 4: Struktura vzorca glede na izobrazbo 

 

 
Slika 5: Struktura vzorca glede na mesečni neto dohodek 

 

 
Slika 6: Struktura vzorca glede na zakonski stan 

 

Iz spodnjega strukturnega vzorca (Slika 7) je razvidno, da 31,7 % porabi za potovanja več kot 

1000 evrov letno. Med 500 in 1000 evri porabi 24,4 % vprašanih, med 100 in 500 evri pa 41,5 

% vprašanih. Manj kot 100 evrov letno pa porabi 4,9 % vprašanih. 
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Slika 7: Struktura vzorca glede na letno porabo denarja za izlete in potovanja 

 

Iz spodnjega histograma (Slika 8) je razvidno, da 11,9 % anketirancev potuje s turistično 

agencijo večkrat letno, 50 % anketirancev potuje enkrat letno, 38,1 % anketirancev pa nikoli ne 

potuje s turistično agencijo. 

 

 
Slika 8: Struktura vzorca glede na pogostost potovanja s turistično agencijo 

 

Slika 9 prikazuje, kaj je bilo našim anketirancem najbolj všeč, ko so se udeležili dnevne ture. 

42,9 % anketirancem je najbolj pomembno brezskrbno uživanje na destinaciji brez nepotrebnih 

nevšečnosti, za 19 % vprašanih je pomembno spoznavanje novih ljudi, 14,3 % odlično vodenje, 

14,3 % dobro izkoriščen čas na dopustu ter 9,5 % vprašanih brezplačne dodatne storitve. 
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Slika 9: Struktura vzorca glede na izkušnjo uporabnika ture 

 

S slike 10 je razvidno, da večina, in to kar 78,6 % vprašanih, najde turistično agencijo preko 

spleta, 16,7 % to stori preko priporočil prijateljev, 2,4 % preko priporočil lokalnih prebivalcev 

ter 2,3 % preko drugih aplikacij. 

 

 
Slika 10: Struktura vzorca glede na način iskanja turistične agencije 

 

V nadaljevanju so prikazani posamezni dejavniki nakupne odločitve in pomen, ki jim ga 

pripisujejo anketiranci, ko se odločajo za dnevno turo (1 – najmanj pomemben dejavnik, 5 – 

najbolj pomemben dejavnik) (Slike 11, 12, 13, 14 ,15). 

 

Slika 11 prikazuje ocene anketirancev glede pomena dodatnih brezplačnih storitev pri izbiri 

dnevne ture. Rezultati so naslednji: 19 % anketirancev je dejavnik ocenilo z oceno 1, 14,3 % 

jih je ocenilo z 2, 28,6 % jih je ocenilo s 3, 31 % jih je ocenilo s 4, 7,1 % pa jih je ocenilo s 5. 
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Slika 11: Prikaz odločitve za dnevno turo glede na dejavnik brezplačnih dodatnih 

storitev 

 

Slika 12 prikazuje, kako pomembno je odlično vodenje pri izbiri določene dnevne ture. 

Rezultati so naslednji: 22 % anketirancev je dejavnik ocenilo z 1, 19,5 % jih je ocenilo z 2, 19,5 

% jih je ocenilo s 3, 19,5 % jih je ocenilo s 4, 19,5 % pa jih je ocenilo z oceno 5. 

 

 
Slika 12: Prikaz dejavnika odličnega vodenja pri izbiri dnevne ture 

 

Slika 13 prikazuje, kako pomemben dejavnik je brezskrbno uživanje brez nevšečnosti pri izbiri 

dnevne ture. Rezultati so naslednji: 40,5 % jih je dejavnik ocenilo z 1, 7,1 % jih je ocenilo z 2, 

4,8 % jih je ocenilo s 3, 21,4 % jih je ocenilo s 4 in 26,2 % jih je ocenilo s 5.  
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Slika 13: Prikaz dejavnika brezskrbnega uživanja brez nepotrebnih nevšečnostih 

 

Slika 14 prikazuje, kako pomemben dejavnik je spoznavanje ljudi pri izbiri dnevne ture. 

Rezultati so naslednji: 9,5 % jih je dejavnik ocenilo z 1, 7,1 % jih je ocenilo z 2, 26,2 % jih je 

ocenilo s 3, 35,7 % jih je ocenilo s 4 in 21,4 % jih je ocenilo s 5. 

 

 
Slika 14: Prikaz dejavnika spoznavanja novih ljudi pri odločitvi za dnevno turo 

 

Slika 15 prikazuje, kako pomemben dejavnik je dobra izkoriščenost časa pri izbiri dnevne ture. 

Rezultati so naslednji: 24,4 % jih je dejavnik ocenilo z 1, 14,6 % jih je ocenilo z 2, 4,9 % jih je 

ocenilo s 3, 31,7 % jih je ocenilo s 4, 24,4 % jih je ocenilo s 5. 

 



19 
 

 
Slika 15: Prikaz pomembnosti dobro izkoriščenega časa na dopustu 

 

Iz skupnega histograma so razvidne povprečne vrednosti za vsak dejavnik. Rezultate  smo 

razporedili po pomembnosti (Slika 16): 

- Dobro izkoriščen čas na dopustu (3,5) 

- Spoznavanje novih ljudi pri odločitvi za dnevno turo (3,1) 

- Brezplačne dodatne storitve (2,95) 

- Odlično vodenje pri izbiri dnevne ture (2.92) 

- Brezskrbno uživanje brez nepotrebnih nevšečnostih (2.86) 

 

 
Slika 16: Skupni histogram z vsemi dejavniki 

 

Slika 17 prikazuje, na kakšen način bi anketiranci najraje rezervirali dnevno turo v turistični 

agenciji. Največ 35,7 % bi jih to storilo osebno, 28,6 % preko spletnega obrazca, 21,4 % preko 

e-maila ter 14,3 % preko telefona. 
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Slika 17: Struktura vzorca glede na način rezervacije dnevne ture v turistični agenciji 

 

Slika 18 prikazuje, koliko so naši anketiranci pripravljeni plačati za dnevno turo. Največ 69,2 

% bi bili pripravljeni plačati manj kot 100 evrov, 30,8 % med 100- 150 evri, 7,7 % pa med 150-

200 evrov. 

 

 

 
Slika 18: Cena dnevne ture 

 

Slika 19 prikazuje, katere slovenske destinacije so najbolj zanimive našim anketirancem. Med 

ponujenimi sta na prvem mestu s 45,2 % najzanimivejši destinaciji Bled in Bohinj. 14,3 % 

anketirancev je zbralo Ljubljano in Piran. Izpostavili bi še Veliko planino z 11,9 % ter 

Postojnsko jamo z 9,5 %. 
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Slika 19: Struktura vzorca glede na zanimanje za posamezne destinacije 

 

3.4.2  Strategije za ciljne tržne segmente 

 

Na podlagi rezultatov analize tržnih segmentov in njihovih potreb, ki smo jih prikazali v 

prejšnjem poglavju, lahko oblikujemo ustrezno strategijo podjetja. Iz pridobljenih rezultatov 

smo ugotovili, da bi se naši kupci v večini primerov odločili za nakup naših storitev prek spleta. 

Velik pomen pa imajo tudi priporočila znancev. Predvidevamo, da sta ti dve skupini kupcev 

med seboj povezani ter da naše potencialne stranke lahko pridobivamo preko obeh kanalov. 

Prav zato je bistvenega pomena, da skrbimo za dobro uporabniško izkušnjo, ker si s tem 

zagotovimo dobro ime ter dobre ocene in komentarje naših uporabnikov na naši spletni strani, 

Facebook strani ter raznih portalih, kjer bomo tržili naše storitve – TripAdvisor. 

 

S pomočjo ankete smo ugotovili, da so za zadovoljstvo in pozitivno izkušnjo naših kupcev 

pomembni naslednji vidiki: spoznavanje novih ljudi, dobro izkoriščen dopust ter dobro vodenje 

storitve. Medtem ko so bila mnenja anketirancev glede pomena brezskrbnega uživanja na 

dopustu ter dodatnih brezplačnih ugodnosti deljena. 

 

Kar se tiče dejavnika cene storitve, smo prišli do ugotovitve, da je nizka cena storitve 

pomemben dejavnik za veliko večino turistov, kar je razvidno s slike 16.  

 

Za oblikovanje strategije so zelo pomembni tudi rezultati na sliki 17, kjer vidimo, katere 

destinacije se našim anketirancem zdijo najzanimivejše. Tu bi izpostavili predvsem Bled in 

Bohinj. Kot odlične destinacije so se izkazale tudi Ljubljana, Velika planina, Piran in 

Postojnska jama. 

 

3.4.3  Tržni trendi 

 

Trend povečanja turistov v Sloveniji ter sama priljubljenost Slovenije med turisti je zagotovo 

pomemben dejavnik za naš uspeh, saj nam poveča možnosti pridobitve novih strank. Bogata 
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ponudba znotraj Slovenije ter naša fleksibilnost nam bosta omogočila, da pritegnemo nove 

stranke. 

 

Ker je konkurence veliko, se lahko zgodi, da bomo imeli probleme s pridobivanjem strank. Še 

posebej na začetku, ko še nimamo imena ter referenc. To bi za podjetje lahko pomenilo težave, 

saj bomo potrebovali stranke, ki nam bodo omogočile nadaljnjo poslovanje in rast. Začetne 

težave s pridobivanjem strank bomo poskusili premagati s kakovostno izdelanim marketingom 

in aktivnim fizičnim iskanjem novih strank. 

 

3.4.4  Tržna rast 

 

Po podatkih UNWTO je turizem v razvoju in Slovenija spada med »zvezde«, saj je dosegla 

devetodstotno rast v turizmu v letu 2011. Udeleženci v turizmu so dosegli dogovor, da si bodo 

prizadevali za trajnostni razvoj turizma, zaščito naravne in kulturne dediščine (Strategija 

razvoja slovenskega turizma 2012–2016 2012). 

 

V letu 2015 beleži slovenski turizem rekordne rezultate. Po podatkih SURS je bilo število 

prenočitev turistov v prvih sedmih mesecih leta 2015 za 8,0 % višje kot v enakem obdobju leto 

poprej. Skupno število turistov v tem obdobju se je povečalo za 11,7 % (STO 2016).  

 

V letu 2016 pa beleži slovenski turizem rekordne številke. Z 12,0 % več tujih turističnih 

prihodov glede na leto 2015 se uvršča nad evropsko povprečje. Slovenski turizem beleži 

nadaljevanje rasti števila mednarodnih prihodov. V letu 2016 smo skupno zabeležili 4.317.504 

prihodov turistov in 11.179.879 prenočitev, kar je za 9,9 % več prihodov in 8,1 % več 

prenočitev glede na leto 2015. Kratek pregled turizma v Sloveniji v letu 2016 vključuje osnovne 

podatke o slovenskem turizmu, strukture prenočitev po vrstah občin in vrstah nastanitvenih 

objektov ter podatke indeksa konkurenčnosti in varnosti slovenskega turizma (STO 2016). 

 

Za nas so ti podatki pomembni, saj nam povedo, da je slovenski turizem v razcvetu in da je 

Slovenija zelo priljubljena destinacija. 

 

3.4.5 Analiza panoge in konkurence 

 

Turizem je panoga, ki se širi, kar je razvidno tudi iz podatkov UNWTO. S pomočjo Google 

AdWords smo prišli do podatkov o iskanju informacij o potovanju v Sloveniji. 

 

Večinoma naše stranke najdejo turistične agencije za enodnevne ture preko spleta ali preko 

priporočil. Na spletu je zelo pomembno, da je podjetje znano kot zanesljivo ter kakovostno, saj 

je za pridobivanje novih strank zelo pomembno dobro mnenje drugi ljudi, ki so že imeli stik z 

agencijo. 
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Orodje Google AdWords nam je predlagalo 219 predlogov ključnih besed, ki so zanimivi za 

nas (priloga 2). To so besedne zveze, s katerimi so uporabniki spletnega iskalnika Googla 

brskali po spletu in iskali pomembne podatke, ki so povezani z našo storitvijo. Med temi 219 

besednimi zvezami smo označili 67 besednih zvez, na katere se bomo osredotočili. Teh 67 

besedni zvez smo razdelili v tri skupine, in sicer (Google AdWords 2017): 

 

-32 besednih zvez, ki imajo 10–100 mesečnih iskanj v spletnem brskalniku Google in se 

navezujejo na našo storitev. Besedne zveze so dodane v prilogi 2. 

 

-23 besednih zvez, ki imajo 100–1000 mesečnih iskanj v brskalniku Google. Ti iskalci iščejo 

informacije o krajih v Sloveniji, ki bi jih lahko obiskali, in bi jih naše storitve lahko zanimale. 

To pomeni minimalno 2300 iskanj mesečno. Besedne zveze so dodane v prilogi 2. 

 

-12 besednih zvez, ki imajo 100–1000 mesečnih iskanj v spletnem brskalniku Google in se 

navezujejo na našo storitev. To pomeni minimalno 1200 iskanj mesečno. Besedne zveze so 

dodane v prilogi 2. 

 

Na podlagi pregleda najpogosteje uporabljenih besednih zvez smo ugotovili, da turisti 

najpogosteje iščejo informacije glede prevozov do letališč ter ključnih turističnih destinacij, kot 

so Ljubljana, Bled ter Brnik in Benetke. 

 

S pomočjo teh besednih zvez bomo ustvarili spletno stran, ki bo odlično sodelovala z 

Googlovim orodjem ter tako našim strankam omogočila lahek ter hiter dostop do naših storitev. 

Ta aspekt bo po našem mnenju bistvenega pomena pri vzpostavitvi ter zagonu podjetja, kar 

nam bo omogočilo razvoj in rast podjetja. 

 

 Značilnosti panoge in ključni dejavniki uspeha 

 

Značilnost turizma kot panoge je predvsem ta, da obsega polno sezono ter mirno sezono. Polna 

sezona je v Sloveniji v času sončnih dni od marca do oktobra ter v času praznikov, predvsem v 

decembru. Mirna sezona pa zaobjema deževne oziroma mrzle mesece, kot so november, januar 

in februar. Zelo pomemben in eden ključnih dejavnikov uspeha v turizmu je prav gotovo 

uspešnost poslovanja podjetja med polno sezono ter nudenje cenovno zelo ugodnih paketov 

med mirno sezono. Med ključne dejavnike uspeha uvrščamo tudi spretnosti trženja ter prodaje 

in kombinacijo znanja ter izkušenj. 

  



24 
 

Glavni tekmeci – konkurenca 

 

Med glavne tekmece podjetja uvrščamo slovenska turistična podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo 

dnevnih ali večdnevnih tur. Ta podjetja so: 

 

Podjetje Proteus se osredotoča na dnevne ture za majhne skupine od 2–8 ljudi ter stremi k 
temu, da njihove stranke izkoristijo ta dan brez hitenja in stresa. Želijo jim kar se da pristno in 
natančno predstaviti slovensko kulturo ter lepoto naše države. Svoje vodnike predstavljajo kot 
zelo vešče, marljive ter komunikativne, ki jih krasi tudi strast do predstavljanja in zastopanja 
svoje države. To so vse kakovosti, ki krasijo podjetje Proteus, d. o. o., oziroma kakovosti, ki 
jih podjetje predstavlja bodočim potencialnim strankam. 

 

Sedež podjetja je na Celovški ulici v Ljubljani, v Sloveniji ima samo eno poslovalnico. Agencija 

ima izkušnje od leta 2011, torej šest let. V letu 2016 so beležili čiste prihodke v vrednosti 

642.000,00 EUR. 

 

 
Slika 20: Del ponudbe podjetja PROTEUS, d. o. o. 

Vir: PROTEUS 2017. 
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Slika 21: Prikaz čistih prihodkov od prodaje ter čistega dobička ali izgube podjetja 

PROTEUS, d. o. o.  
Vir: Poslovni asistent bizi.si 2017. 

 

Agencija Mamut šport, d. o. o., se predstavlja kot izkušena agencija s profesionalnimi vodniki, 

ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami poskrbeli za visok srčni utrip. Njihova želja je, da 

stranke pod vodstvom vodnikov izkusijo najlepše trenutke življenja. Ponudba Mamut športa se 

osredotoča tudi na adrenalinske dnevne ture, kot so raftanje, zip-line ter bungee jumping. 

 

Sedež podjetja je na Cesti svobode na Bledu ter ima v Sloveniji ima eno poslovalnico. Agencija 

ima izkušnje od leta 2015, torej dve leti. V letu 2016 so beležili čiste prihodke v vrednosti 

152.160,00 EUR. 

 

 
Slika 22: Del ponudbe podjetja MAMUT ŠPORT, D. O. O. 

Vir: MAMUT ŠPORT 2017. 
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Slika 23: Slika čistih odhodkov od prodaje ter čistega dobička ali izgube podjetja 

MAMUT ŠPORT, D. O. O.  
Vir: Poslovni asistent bizi.si 2017. 

 

3glav, d. o. o., se predstavlja kot strankam zelo prijazna agencija in lokalna specialistka za 

gorenjsko regijo ter poletne zunanje aktivnosti in pustolovščine. Njihova ponudba se osredotoča 

na neodvisne potnike ter manjše skupine. Prav tako se lahko pohvali s kar 13-letnimi 

izkušnjami. 

 

Sedež podjetja je na Ljubljanski cesti na Bledu in ima v Sloveniji eno poslovalnico. Agencija 

ima izkušnje od leta 2004, torej 13 let. V letu 2016 so beležili čiste prihodke v vrednosti 

492.700,00 EUR. 

 

 
Slika 24: Del ponudbe podjetja 3GLAV, d. o. o. 

Vir: 3GLAV 2017. 
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Slika 25: Prikaz čistih prihodkov od prodaje ter čistega dobička ali izgube podjetja 

3GLAV, d. o. o.  
Vir: Poslovni asistent bizi.si 2017. 

 

Podjetje M&M Tours oziroma Mitja Moškotevc, s. p., je bilo ustanovljeno leta 2007, ko se je 

lastnik podjetja odločil, da svoje dolgoletne izkušnje v prevozništvu predstavi v turistični 

panogi. Podjetje se osredotoča predvsem na linijske avtobusne prevoze ter turistične prevoze 

po Sloveniji in tujini. Na željo številnih posameznikov, ki so že sodelovali v tej prevozniški 

agenciji, so se nato v vodstvu podjetja leta 2013 odločili, da odprejo turistično agencijo, v kateri 

strankam ponujajo dnevne ter večdnevne ture po Sloveniji in Jadranu. 

 

Sedež podjetja je v Laškem in ima v Sloveniji eno poslovalnico. Agencija ima izkušnje od leta 

2007, torej 10 let. V letu 2016 so beležili čiste prihodke v vrednosti 585.591,00 EUR. 

 

 
Slika 26: Del ponudbe podjetja M&M TOURS, MITJA MOŠKOTEVC, s. p.  

Vir: M&M TOURS 2017. 
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Slika 27: Prikaz čistih prihodkov od prodaje ter čistega dobička ali izgube podjetja 

M&M TOURS, MITJA MOŠKOTEVC, s. p.  
Vir: Poslovni asistent bizi.si 2017. 

 

Podjetje TJs se predstavi kot mala družina kolegov, ki so se leta 2005 po desetih letih skupnega 

sodelovanja  odločili, da ustanovijo svoje podjetje. Strankam, ki želijo izkoristiti njihovo 

ponudbo, obljubijo izredno izkušnjo, ki jo podajajo izkušeni  ter vrhunski vodniki, ki poznajo 

vsak kot slovenske dežele. Prav tako se pohvalijo z ugodnimi cenami in zelo izvirno ter 

prilagodljivo ponudbo. Ponujajo slovenske enodnevne ter večdnevne ture ter večdnevne ture 

po Balkanu. 

Sedež podjetja je v Črnučah v Ljubljani in ima v Sloveniji eno poslovalnico. Agencija ima 

izkušnje od leta 2005, torej 12 let. V letu 2016 so beležili čiste prihodke v vrednosti 

1.413.436,00 EUR. 

 

 
Slika 28: Prikaz čistih prihodkov od prodaje ter čistega dobička ali izgube podjetja TJs, 

d. o. o.  
Vir: Poslovni asistent bizi.si 2017. 

 

Zelo zanimivi ter uporabni se nam zdijo zbrani podatki iz poslovne asistence spletnega portala 

bizi.si. Vsa podjetja so namreč v zadnjih letih povečala čiste prihodke iz prodaje. To je še eden 

od dokazov, da je slovenski turizem v razcvetu. 
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Drugi dejavniki, ki vplivajo na panogo 

 

V okviru tega podpoglavja smo se odločili izdelati SWOT-analizo. SWOT-analiza je analitično 

ter razvijalno orodje, ki vodi k tržni strategiji. Z izbrano analizo želimo identificirati prednosti, 

slabosti ter priložnosti podjetja (preglednica 1) (Sarsby 2016, 4). 

 

Poznamo dve vrsti dejavnikov, in sicer zunanje dejavnike (priložnosti, nevarnosti) ter notranje 

dejavnike (prednosti, slabosti). 

 

Naše prednosti so: 

- Ker smo zelo majhno podjetje, smo lahko zelo prilagodljivi in se lažje prilagodimo 

uporabnikom ter potrebam trga ter uvajamo nove inovativne ideje. 

- Splet se zelo hitro spreminja in vedno prihaja do novih inovativnih priložnosti. Ta trend 

nameravamo izkoristiti in postati zgled spletnega marketinga za turistične agencije. 

- Cena je zelo pomemben dejavnik in z ugodnimi cenami imamo namen pritegniti stranke za 

naše storitve. 

 

Naše slabosti so: 

- Kapital, ki ga nameravamo uporabiti za razvoj dejavnosti, je omejen. 

- Kot novo podjetje še nimamo dobrega imena, dobrih ocen naših strank. 

- Nimamo še razvite prodajne mreže, partnerjev, ki bi nas priporočili našim potencialnim 

strankam. 

- Pomanjkanje izkušenj. Imamo pa izkušnje s tujimi agencijami, ki bi nam bile vzor v prihodnje. 

  

Naše priložnosti so: 

- Turistična panoga je v Sloveniji v razcvetu in beleži v zadnjih letih rast, ki je pričakovana tudi 

v prihodnjih letih.   

- S pridobivanjem izkušenj, poznavanjem trga ter pridobivanjem novih poslovnih partnerjev 

vidimo priložnost za širjenje ponudbe ter rast podjetja. 

- Z uporabo različnih kanalov: od klasičnih, kot je SEM (iskalni marketing), TripAdvisor, 

Facebook, pa do malo bolj inovativnih, kot sta Instagram ter Snapchat, ki med konkurenco še 

niso močno razviti, vidimo priložnost v uspešnem komuniciranju s kupci. Preko omenjenih 

kanalov nameravamo komunicirati s potencialnimi strankami in jih privabiti, da se odločijo 

za našo storitev. 

 

Nevarnost za naše novo podjetje so: 

- Konkurenca je na tem turističnem področju močna in si bomo morali priboriti svoj delež na 

tem izredno konkurenčnem področju.  

- Pomanjkanje izkušenj pri pridobivanju strank. Kljub izkušnjam v vlogi stranke ter izkušnjam 

s prodajo, trženjem in marketingom nimamo izkušenj iz turistične panoge, kar ocenjujemo za 
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največjo nevarnost. V primeru, da nam ne bo uspelo pridobiti dovolj strank, ne bomo mogli 

doseči planiranih prihodkov. 

- Ob dobri strategiji trženja lahko pridemo do situacije, ko ne bomo mogli uskladiti terminov 

med različnimi strankami. V začetku bomo namreč omejeni na dve vozili, ki ju bomo imeli v 

lasti. 

- Pod nevarnosti štejemo tudi potencialne politične (zakonodaja) in ekonomske nemire ter 

padec kupne moči. 

 

PREDNOSTI 

- prilagodljivost 

- močna prisotnost na spletu ter spletni 

marketing 

- ugodne cene 

SLABOSTI 

- omejena sredstva 

- novi na trgu 

- nimamo še razvite prodajne mreže 

 

PRILOŽNOSTI 

- rast turistične panoge v Sloveniji  

- širjenje ponudbe ter rast podjetja 

- informiranje kupcev preko spleta z uporabo 

različnih kanalov: SEM, FB, Instagram, 

TripAdvisor  

NEVARNOSTI 

- močna konkurenca 

- potencialna težavnost pridobivanja strank 

- usklajevanje terminov med različnimi 

strankami 

- politični/ekonomski nemiri 

Slika 29: SWOT-analiza 

 

3.5  Strategija trženja in izvedba 

 

Ko se enkrat podjetje poda na trg ter določi svoje storitve, ki jih bo nudilo na trgu ter cenovni 

rang teh storitev, se nato lahko osredotoči na promocijsko strategijo ter na fizični del 

distribucijske strategije. Na promocijsko strategijo se lahko gleda kot na način komunikacije 

podjetja s potencialnimi strankami. Fizična distribucija pa se nanaša na to, kako podjetja 

strankam ponudijo storitve. 

 

Promocijska strategija zaobjema oglaševanje, prodajno promocijo, osebno prodajo ter odnose 

z javnostjo. Vsaka zgoraj našteta komponenta igra pomembno vlogo pri prodaji naših storitev 

strankam. 

 

Fizični del distribucijske strategije pa se osredotoča v našem primeru na prevoz strank od kraja, 

kjer se zberejo stranke, do točke, kjer bodo stranke koristile našo ponudbo. Fizični del se bo 

izvajal bodisi z avtom (do tri osebe) ali pa s kombijem našega podjetja, ki bo sprejel do osem 

ljudi. 
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3.5.1 Prodajna strategija in načrt prodaje 

 

Prodajno strategijo podjetja smo strnili v naslednje točke: 

1. Identificiranje strank, ki bodo koristile storitve našega podjetja. Podatke bomo 

 pridobili preko Facebookovih in Googlovih analiznih orodij.  

2. Sporočilo, ki ga želimo prenesti na potencialne stranke: »Smo mlada energična ekipa, 

 ki vam ponuja avanturistično izkušnjo po najbolj atraktivnih krajih po Sloveniji.« 

3. Promocijsko politiko bomo razdelili na štiri korake: 

- Pred otvoritvijo (npr. oglasi »samo še 60 dni do odprtja ponudbe naših turističnih 

 storitev«) 

- Otvoritev (zelo pomembna, saj lahko znatno pripomore k dvigu zanimanja) 

- Tekoče promocije (osveževanje ter konstantno obveščanje potencialnih ter obstoječih 

 strank o aktualnih ponudbah) 

- Posebne priložnost (ponudbe, kot so »dve storitvi za eno«, nora polnočna razprodaja 

 …) 

4. Kje oglaševati storitve: To zaobjema medije, za katere se kot podjetnik odločiš, da 

 bodo pripomogle k dvigu prodaje storitev: oglaševanje preko Facebooka, Google 

 AdWords, spletna stran (www.ljubljanadaytrip.com), transparenti, radio oglaševanje 

 … 

5. Cenovni razpon promocijske strategije se osredotoča na količino denarja, ki ga 

 podjetnik želi porabiti v oglaševalske namene. Odločili smo se, da bomo prvo leto 

 namenili oglaševanju 2.400,00 EUR, drugo ter tretje leto pa želimo podvojiti količino 

 denarja v ta namen – 4.800,00 EUR. 

6. Izbira pravega imena podjetja: Ime mora izražati podobo podjetja, ki ga želi podjetnik 

 prikazati strankam. Prav tako mora biti to ime preprosto, saj želimo, da si stranke 

 zapomnijo naše ime ter ga tako lažje priporočijo drugim. Kot zadnje pa mora biti to 

 ime razpoložljivo v pravnem registru poslovanja (Harper 2003, 108–120). Zaradi tega 

 smo se odločili za ime TUR-SLO. 

 

 

3.5.2 Cenovna politika 

 

Cenovna politika bo za naše podjetje bistvenega pomena, saj bomo vseskozi poskušali pritegniti 

vsaj osem strank na dan, da izkoristijo naše storitve. Cena storitev je tako odvisna od števila 

strank, ki se bodo tistega dne odločile za koriščenje naših storitev: 

1. Osem oseb bo za eno regijo (npr. Bled in Bohinj) plačalo 45,00 EUR na osebo, 

2. Sedem oseb bo za eno regijo odštelo 50,00 EUR na osebo, 

3. Šest oseb bo odštelo 58,00 EUR na osebo, 

4. Pet oseb bo odštelo 66,00 EUR na osebo, 

5. Štiri osebe bodo odštele 70,00 EUR na osebo, 
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6. Tri osebe bodo odštele 80,00 EUR na osebo, 

7. Dve ter ena oseba pa bosta za celodnevno turo odšteli 200,00 EUR. 

 

Seveda bodo cene na našem osebnem spletnem portalu različne od fizične ponudbe, ki bo tudi 

odvisna od zapolnjenih mest ter pogajalskih spretnostih strank. Če bo stranka npr. želela neko 

turo rezervirati v bližnji prihodnosti preko spletnega portala (za en mesec vnaprej), bo deležna 

tudi popusta, ki se bo tudi večal v primeru več prijavljenih strank (popust za first minute, popust 

za množično izvedbo (za več kot tri osebe)). Prav tako bo možna izvedba osebnih tur strank, 

vendar bo cena v tem primeru višja (razen v primeru izvedbe osebne ture za osem oseb). 

 

3.5.3 Tržno komuniciranje 

 

Podjetje bo samo izdelalo spletno stran preko predloge Wordpress. Sama izdelava spletne strani 

bo potekala predvidoma od 1. 12. 2017 do 1. 1. 2018. V tem času bi tudi izdelali Facebook stran 

podjetja ter začeli z oglaševanjem preko Facebooka ter Google AdWords. Prav tako bi stopili 

v stik z drugimi turističnimi agencijami, ki bi tržile našo ponudbo. Tu imamo v mislih hotele in 

informacijske točke, ki bi za priporočilo dobili 15 % provizije. S poslovanjem bi začeli 

1. 1. 2018. 

 

3.5.4 Strateške povezave 

 

Naše najpomembnejše strateške povezave bodo razne turistične agencije in hoteli, ki bi za 

provizijo pri prodaji tržili naše storitve. Še posebnega pomena nam bodo te strateške povezave 

na samem začetku poslovanja pri pridobivanju prvih strank. Z iskanjem turističnih agencij ter 

hotelov, s katerimi želimo sodelovali, bomo začeli s 3. 1. 2018. Prav tako bi sodelovali z 

računovodskim servisom. 

 

3.5.5 Terminski načrt 
 

V preglednici 1 so predstavljene aktivnosti glede prvega leta poslovanja podjetja opremljene s 

časovnimi enotami, ki predstavljajo cilje glede realizacije posameznih aktivnosti. Za izvedbo 

bosta odgovorna oba ustanovitelja podjetja, ki si bosta aktivnosti med sabo razdelila. 
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Preglednica 1: Terminski načrt za prvo leto poslovanja 

DEJAVNOST/MESEC J F M A M J J A S 0 N D 

Registracija podjetja             

Nakup kombijev             

Izdelava spletne strani, FB, Instagram             

Zagon podjetja             

Iskanje poslovnih partnerjev             

Vstop na trg             

Prodaja in oglaševanje             

Opravljanje storitev (ture, prevozi)             

 

 

3.6  Management 

 

Marketing bo vodil Nejc Jenko, Anže Zarnik pa se bo dogovarjal s strankami. Oba bosta 

delovala tudi kot vodnika in organizatorja skupin turistov. 

 

3.6.1 Organizacijska struktura 

 

Gre za enostavno organizacijsko strukturo, saj bo imelo podjetje samo dva zaposlena. Oba 

zaposlena pa bosta tudi ustanovitelja in lastnika podjetja.  

 

3.6.2 Poslovni proces 

 

Naše stranke bodo v stik z nami stopile preko spletne strani ter portalov ali preko drugih 

turističnih agencij. Preko teh kanalov se bomo z naročniki dogovorili, kakšno doživetje si želijo. 

Po dogovoru bomo poskrbeli za vse potrebno, in sicer za prevoz, prenočišče, vstopnine itd. 

Poslovni proces je prikazan na sliki 30. 
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Slika 30: Poslovni proces 

 

3.6.3 Managerska ekipa in načrt osebja 

 

V podjetju bosta zaposleni dve osebi, in sicer ustanovitelja podjetja Nejc Jenko in Anže Zarnik. 

Oba bi na začetku poslovanja prejemala 604,00 EUR neto plače, kar znaša 790,00 EUR bruto 

plače ter 918,00 EUR stroškov za podjetje.  

 

Jaz, Nejc Jenko, imam že izkušnje z vodenjem lastnega s. p.-ja tako, da bi prevzel finančni ter 

operativni spekter podjetja. Anže Zarnik pa bi imel v domeni predvsem fizični stik ter vodenje 

turistov po destinacijah, saj je licenciran turistični vodnik ter tekoče govori štiri tuje jezike. 

 

3.7  Finančni načrt 

 

Poslovni načrt mora zaobjemati tudi finančni načrt. Finančni načrt mora natančno podati, koliko 

denarja bo potrebnega za zagon podjetja in koliko denarja bo potrebnega v določenih fazah 

razvoja podjetja. Namen finančnega načrta je tudi v tem, da podjetnika primora k oblikovanju 

mentalne slike financ, še preden se pravzaprav stvari začnejo odvijati. Količina sredstev ter tip 

sredstev igrajo kritično vlogo finančnega načrta ter uspeha podjetja (Harper 2003, 174). 
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Spodaj so prikazani viri financiranja ustanovitve novega podjetja: 

 

1. Osebna sredstva: 

 Sredstva ustanovitelja podjetja so bistvena in velikokrat edini vir financiranja zagona novega 

podjetja. Kot podjetnik morate narediti vse, kar je v vaši močeh, da zberete dovolj denarja 

za zagon ter normalno delovanje podjetja (Harper 2003, 178). 

2. Partnerska sredstva 

 Okoli 10 % novih podjetjih nastane kot partnerstvo. V veliko primerih začetna podjetja 

nastanejo kot partnerstva prav zaradi finančnega vidika, saj druga oseba  velikokrat 

zapolni finančno vrzel (Harper 2003, 178). 

3. Prijatelji in družina 

 So najpogostejši vir financiranja. Podjetnik pritegne bodisi svoje prijatelje ali družino s 

podjetniško idejo, le-ti pa se naposled odločijo, ali bo podjetnik deležen njihove finančne 

pomoči.  

4. Kreditne kartice 

 Igrajo ključno vlogo pri vzpostavitvi podjetja. Čeprav so obrestne mere pri kreditnih karticah 

visoke, so velikokrat ene od sredstev financiranja (Harper 2003, 179). 

5. Angeli 

 T. i. poslovni angeli so pogosto finančno zelo sposobni ljudje, ki vložijo oziroma posodijo 

sredstva nastajajočim podjetjem, ki imajo veliko potencialno rast  (sodelovanje s temi 

osebami nam lahko služi kot razširitev podjetja ter nudenje novih  storitev). 

6. Investicijske banke 

 Investicijske banke so hibridni vir financiranja. Podjetjem ponujajo posojilo z določenimi 

vnaprej dogovorjenimi obrestmi. 

 

V konkretnem primeru se bo ustanovitev turistične agencije financirala z osebnim kapitalom, 

ki bo znašal okoli 15.000,00 EUR. 

 

3.7.1 Ključni finančni in poslovni kazalniki 

 

Ključni finančni in poslovni kazalniki pomagajo podjetniku pri odkrivanju možnosti za 

izboljšavo poslovanja (Ruzzier idr. 2008, 349). V preglednici 2 so prikazani ključni kazalniki 

za izbrano turistično agencijo.  
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Preglednica 2: Poslovni finančni kazalniki 

POSLOVNI IN FINANČNI KAZALNIKI 

 1. leto 2. leto 3. leto 

Prihodki 54.000,00 EUR 72.000,00 EUR 90.000,00 EUR 

Odhodki 47.080,00 EUR 66.120,00 EUR 73.520,00 EUR 

Dobiček 6.920,00 EUR 10.800,00 EUR 21.880,00 EUR 

Dobiček po obdavčitvi 5.605,20 EUR 8.262,00 EUR 17.722,80 EUR 

Delež kapitala v 

financiranju 

32,61 % 19,74 % 19,74 % 

Čista donosnost kapitala 46,00 % 72,00 % 145,87 % 

Likvidnost 0,22 0,23  0,52  

Ekonomičnost 1,15 1,17 1,32 

Dobičkonosnost 

prihodkov 

5,29 % 6,93 % 4,23 % 

 

3.7.2  Načrt izkaza uspeha  

 

V načrtu izkaza uspeha podjetje prikazuje prihodke in odhodke ter njihovo razliko, ki prikazuje 

dobiček ali izgubo podjetja v nekem obdobju. Tako lahko iz predhodno načrtovane prodaje, 

določene cenovne politike, stroškov storitev, programov trženja izračunamo, koliko bo lahko 

podjetje zaslužilo v prihodnjih treh letih. V izkazu uspeha prikazujemo zgolj tiste postavke, ki 

so za naše podjetje bistvene (Ruzzier idr. 2008, 353). Načrt izkaza uspeha za izbrano turistično 

agencijo je prikazan v preglednici 3. 
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Preglednica 3: Načrt izkaza uspeha  

 1. leto 2. leto 3. leto 

Prihodki od poslovanja 54.000,00 EUR 72.000,00 EUR 90.000,00 EUR 

Domači trg 17.820,00 EUR 23.760,00 EUR 29.700,00 EUR 

Tuji trg 36.180,00 EUR 48.240,00 EUR 60.300,00 EUR 

Odhodki od poslovanja 47.080,00 EUR 61.800,00 EUR 68.120,00 EUR 

Stroški prodanih storitev (15 %) 8.100,00 EUR 10.800,00 EUR 13.500,00 EUR 

Stroški bruto plač 19.320,00 EUR 19.320,00 EUR 19.320,00 EUR 

Davki in prispevki 10.260,00 EUR 13.680,00 EUR 17.100,00 EUR 

Amortizacija 700,00 EUR 1.400,00 EUR 1.400,00 EUR 

Reklama 2.400,00 EUR 4.800,00 EUR 4.800,00 EUR 

Zavarovanja 500,00 EUR 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 

Stroški telefona, poštnin idr. 600,00 EUR 800,00 EUR 800,00 EUR 

Računovodske storitve 600,00 EUR 800,00 EUR 1.000,00 EUR 

Drugo (nepredvideno) 1.000,00 EUR 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 

Lizing za kombi 3.600,00 EUR 7.200,00 EUR 7.200,00 EUR 

Dobiček pred obdavčenjem 6.920,00 EUR 10.800,00 EUR 21.880,00 EUR 

Davek od dobička (19 %) 1.314,80 EUR 1.938,00 EUR 4.157,20 EUR 

Čisti dobiček 5.605,20 EUR 8.262,00 EUR 17.722,80 EUR 

 

3.7.3 Načrt bilance stanja  

 

Če smo pri načrtu izkaza uspeha načrtovali prihodke in odhodke celotnega leta, pa bilanca 

stanja prikazuje stanje sredstev zgolj na trenutek prikazovanja. Bilanco stanja se običajno 

pripravlja v začetku poslovanja ter ob koncu poslovnega leta, to je namreč obvezno, saj te 

podatke od podjetja zahteva tudi država (Ruzzier idr. 2008, 356). Bilanca stanja za izbrano 

turistično agencijo je prikazana v preglednici 4. 
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Preglednica 4: Bilanca stanja 

 1. leto 2. leto 3. leto 

SREDSTVA 31.000,00 EUR 61.000,00 EUR 61.000,00 EUR 

STALNA SREDSTVA 30.000,00 EUR 60.000,00 EUR 60.000,00 EUR 

A. Opredmetena osnovna 

sredstva 

30.000,00 EUR 60.000,00 EUR 60.000,00 EUR 

- Oprema (kombi) 30.000,00 EUR 60.000,00 EUR 60.000,00 EUR 

GIBLJIVA SREDSTVA 1000,00 EUR 1000,00 EUR 1000,00 EUR 

Kratkoročna sredstva 

 Zaloge 1000,00 EUR 1000,00 EUR 1000,00 EUR 

 Denarna sredstva 5.605,20 EUR 13.867,20 EUR 31.590,00 EUR 

OBVEZNOSTI DO VIROV 

SREDSTEV 

36.605,20 EUR 74.867,20 EUR 92.590,00 EUR 

KAPITAL 20.605,20 EUR 28.867,20 EUR 46.590,00 EUR 

Osnovni kapital 15.000,00 EUR 15.000,00 EUR 15.000,00 EUR 

Preneseni dobiček ali izguba 

prejšnjih let 

5.605,20 EUR 13.867,20 EUR 31.590,00 EUR 

Čisti poslovni izid poslovnega 

leta 

5.605,20 EUR 8.262,00 EUR 17.722,80 EUR 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 12.880,00 EUR 30.880,00 EUR 30.880,00 EUR 

Dolgoročne finančne obveznosti 12.880,00 EUR 30.880,00 EUR 30.880,00 EUR 

KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI 

31.000,00 EUR 61.000,00 EUR 61.000,00 EUR 

Kratkoročne poslovne obveznosti 31.000,00 EUR 61.000,00 EUR 61.000,00 EUR 
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3.7.4 Analiza točke preloma  

 

Točka preloma je matematični instrument ugotavljanja, kdaj poslovanje podjetja postane 

dobičkonosno. Za izračun točke preloma se uporablja več formul, sami pa smo uporabili 

količinsko ter vrednostno (preglednica 5) (Ruzzier idr. 2008, 358). 

 

Preglednica 5: Točka preloma 

 Št. prodanih 

storitev 

Prihodki Variabilni 

stroški 

Fiksni stroški 

Januar 36 1.800,00 EUR 635,40 EUR 2.335,00 EUR 

Februar 36 1.800,00 EUR 635,40 EUR 2.335,00 EUR 

Marec 36 1.800,00 EUR 635,40 EUR 2.335,00 EUR 

April 135 6.750,00 EUR 2.382,75 EUR 2.335,00 EUR 

Maj 135 6.750,00 EUR 2.382,75 EUR 2.335,00 EUR 

Junij 135 6.750,00 EUR 2.382,75 EUR 2.335,00 EUR 

Julij 135 6.750,00 EUR 2.382,75 EUR 2.335,00 EUR 

Avgust 135 6.750,00 EUR 2.382,75 EUR 2.335,00 EUR 

September 135 6.750,00 EUR 2.382,75 EUR 2.335,00 EUR 

Oktober 36 1.800,00 EUR 635,40 EUR 2.335,00 EUR 

November 36 1.800,00 EUR 635,40 EUR 2.335,00 EUR 

December 90 3.600,00 EUR 1.270,80 EUR 2.335,00 EUR 

 

Prelomna točka prodaje: 72,18 enota; 3.608,96 EUR 

 

3.7.5 Analiza tveganja 

 

Analiza tveganja se osredotoča na težave, ovire ter alternativne aktivnosti, s katerimi bi te 

težave lahko odpravili. Analiza tveganja prav tako predvideva možne reakcije in načine za 

zmanjšanje teh tveganj in posledično odpravo težav. Tveganja lahko izhajajo iz našega lastnega 

podjetja, iz države ter iz panoge, v kateri bo delovalo naše podjetje (turizem) (Ruzzier idr. 2008, 

360). 

 

Največje tveganje predstavlja sam vstop novega, še neprepoznavnega podjetja na trg turizma. 

Zaradi tega se bo moralo izbrano podjetje predvsem v zgodnjih fazah razvoja osredotočiti na 

dobro ter premišljeno trženje, ki ne bo potekalo samo preko interneta oziroma družbenih 

omrežij, temveč tudi fizično z udeleževanjem na raznoraznih seminarjih. Ponujali bomo 

provizije hotelom ter hostlom po Ljubljani za trženje naših storitev. V mislih imamo tudi zagon 

turistične stojnice v centru Ljubljane v času sončnih dni (med aprilom ter oktobrom).  
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Težave oziroma potencialni problemi nas čakajo tudi z osebjem, saj želimo, da so naše storitve 

prepoznavne po kakovosti ter tekoči izvedbi. Skrbeli bomo za motivacijo osebja, ki bo delovalo 

v okviru našega podjetja, ter jim ponudili možnost, ki bo odvisna od njihovih sposobnosti, 

vstopa v management ekipe ter s tem razširili kapital ter povzdignili kakovost ponudbe storitev. 

 

3.7.6 Strategija žetve 

 

Strategija žetve je opis načrtov prodaje sredstev ter sprememb lastništva in naposled tudi 

ugotavljanje naslednikov (Ruzzier idr. 2008, 360). Namen našega podjetja je ustvariti temelje 

za nadaljnjo rast podjetja ter širitev ponudbe. Naše podjetje se bo prilagajalo željam 

uporabnikov storitev ter trgu. Sledili bomo informacijam, rezultatom in ciljem poslovnega 

načrta.  

 

Cilj našega podjetja je postati dobičkonosno podjetje, ki bo doseglo tržno vrednost okoli 

500.000,00 EUR. V tem primeru bo odlična možnost prodaje podjetja ali pa razširitev podjetja 

v namen nabave hotela ali luksuznih apartmajev, kar bi nam ponudilo odlično finančno 

izhodišče za nadaljevanje posla.  
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4     SKLEP 

 

S pisanjem poslovnega načrta smo nadgradili svoje znanje iz podjetništva in turizma. Raziskali 

smo turistično panogo, njene trende in značilnosti. Opravili smo analizo trga s pomočjo 

anketnega vprašalnika, kjer smo spoznali želje in potrebe kupca. S pomočjo podatkov SURS 

smo prišli do ugotovitev, da se trend turizma povečuje v svetu in Sloveniji. Uporabili smo 

Googlovo orodje AdWords in prišli do informacij o povpraševanju po storitvah v našem 

segmentu preko iskalnika Google. Proučili smo konkurenco, njihovo finančno uspešnost in 

ponudbo. S pomočjo poslovnega načrta smo prikazali, kako bi potekala ustanovitev TUR-SLO, 

d. o. o. – turistične agencije za dnevne ture in prevoze.  

 

Preko analize različnih virov informacij smo prišli do ugotovitve, da je turizem v Sloveniji v 

vzponu. To potrjujejo tako statistični podatki kot finančna uspešnost naše konkurence. Za 

ustanovitev podjetja je potreben finančni vložek v višini 15.000,00 EUR, vendar bi se ob 

dobrem trženju začetni vložek hitro povrnil. Na podlagi izdelanega poslovnega načrta in 

temeljnih računovodskih izkazov ocenjujemo, da bi bila investicija v ustanovitev turistične 

agencije smiselna. Naš cilj je, da pride do ustanovitve uspešnega podjetja.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK                                                                                     Priloga 1 

 

Pozdravljeni, 

Sem Nejc Jenko, študent Fakultete za management Univerze na Primorskem in pripravljam 

diplomsko nalogo z naslovom Poslovni načrt za turistično agencijo. Namen raziskave je 

ugotoviti, kako se turisti odločajo za ture po Sloveniji in kateri dejavniki vplivajo na izbiro ture. 

Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v 

nakupne navade turistov. 

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani 

podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor ne na ravni 

odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te diplomske naloge. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

 

1.  Splošni podatki o anketirancu: 

Spol:      ⃝M      ⃝Ž 

Starost (v letih):______ 

Status:     ⃝študent     ⃝zaposlen     ⃝nezaposlen     ⃝upokojenec 

Izobrazba:      ⃝Osnovnošolska     ⃝Srednješolska     ⃝ Višja, visoka ali univerzitetna   

    ⃝Magisterij ali doktorat 

Zakonski stan:     ⃝samski     ⃝poročen ali v zunajzakonski zvezi      ⃝drugo:__________ 

Mesečni neto dohodki:     ⃝manj kot 500     ⃝500-1000      ⃝1000-2000     ⃝ nad 2000 

 

2. Kako pogosto potujete s turistično agencijo? 

- večkrat na leto. 

- enkrat na leto ali manj. 

- nikoli. 

 

3. Koliko v povprečju porabite na leto za izlete in potovanja? 

- več kot 1000 eur. 

- nad 500 do 1000 eur. 

- nad 100 do 500 eur. 

- manj kot 100 eur. 

 

4. Če ste se dnevne ture že udeležili, kaj vam je bilo pri tem najbolj všeč (možen je en 

odgovor)? 

- odlično vodenje 

- brezplačne dodatne storitve (npr. ogledi, zanimivosti …) 

- brezskrbno uživanje na destinaciji brez nepotrebnih nevšečnosti 

- dobro izkoriščen čas na dopustu 

- spoznavanje novih ljudi 
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- drugo: 

5. Če bi se odločili za dnevno turo, kateri dejavniki bi bili za vas najbolj pomembni ob 

nakupu? (spodnje dejavnike razvrstite po pomembnosti od 1 (najmanj pomemben dejavnik) 

do 5 (najbolj pomemben dejavnik), tako da vsakemu dejavniku dodelite število od 1 do 5.  

-____ odlično vodenje 

- ____ brezplačne dodatne storitve (npr. ogledi, zanimivosti …)  

-____ brezskrbno uživanje na destinaciji brez nepotrebnih nevšečnosti 

-____ dobro izkoriščen čas na dopustu 

-____ spoznavanje novih ljudi 

 

6. Kako najpogosteje najdete turistično agencijo za podobne storitev? 

- preko spleta 

- preko drugih agencij 

- preko priporočil prijateljev 

- preko priporočil lokalnega prebivalstva 

- drugo:  

 

7. Na kakšen način bi najraje rezervirali dnevno turo v turistični agenciji? 

- preko telefona 

- preko e-maila 

- osebno 

- preko spletnega obrazca 

 

8. Koliko bi bili pripravljeni plačati za dnevno turo? 

- več kot 200 evrov  

- nad 150 do 200 evrov  

- nad 100 do 150 evrov 

-  manj kot 100 evrov 

 

9. Katera od spodnjih destinacij v Sloveniji je za vas najbolj zanimiva? 

- Bled in Bohinj 

- Piran 

- Lipica 

- Ljubljana 

- Postojnska jama 

- Velika planina 

- drugo: 

 



 
 

GOOGLE KLJUČNE BESEDE                                                                             Priloga 2 

Legenda barv: 

Za nas ključne besede z 10-100 mesečnih iskanj 

Iskalci, ki bi jih naše storitve lahko zanimale 

Za nas ključne besede z 100-1000 mesečnih iskanj 

Keyword 
Avg. Monthly Searches 
(exact match only) 

tourist guide slovenia 10 – 100 
slovenia tours 100 – 1 tis. 
slovenia travel guide 100 – 1 tis. 
visit slovenia 1 tis. – 10 tis. 
trip to slovenia 100 – 1 tis. 
slovenia adventure holidays 10 – 100 
slovenia activity holiday 10 – 100 
travel in slovenia 100 – 1 tis. 
slovenia trip 100 – 1 tis. 
rafting slovenia 100 – 1 tis. 
slovenia guide 100 – 1 tis. 
slovenia tourist attractions 100 – 1 tis. 
travel guide slovenia 10 – 100 
hiking in slovenia 100 – 1 tis. 
holidays slovenia 100 – 1 tis. 
tour slovenia 100 – 1 tis. 
slovenia tourist information 10 – 100 
tours from lake bled 10 – 100 
slovenia attractions 100 – 1 tis. 
adventure slovenia 10 – 100 
where to go in slovenia 100 – 1 tis. 
slovenia hiking tours 10 – 100 
slovenia adventure 10 – 100 
ljubljana guide 100 – 1 tis. 
slovenia tourist guide 10 – 100 
ljubljana travel guide 10 – 100 
slovenia holiday destination 10 – 100 
lake bled tours 100 – 1 tis. 
bled to ljubljana 100 – 1 tis. 
bled tour 10 – 100 
ljubljana visit 100 – 1 tis. 
slovenia tourist info 10 – 100 
rough guide to slovenia 10 – 100 
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the james hotel 1 tis. – 10 tis. 
best places to visit in slovenia 100 – 1 tis. 
things to see in slovenia 100 – 1 tis. 
bledsko jezero 1 tis. – 10 tis. 
tour of slovenia 1 tis. – 10 tis. 
slovenia holidays 2016 10 – 100 
tour guide 10 tis. – 100 tis. 
lake bled package holidays 10 – 100 
slovenia hotels 1 tis. – 10 tis. 
ljubljana tourist information 100 – 1 tis. 
slovenian tourist board 100 – 1 tis. 
slovenia bled 1 tis. – 10 tis. 
bled 10 tis. – 100 tis. 
day trips from bled 10 – 100 
day trips from lake bled 10 – 100 
bled slovenia 10 tis. – 100 tis. 
slovenia winter holiday 10 – 100 
slovenia sightseeing 100 – 1 tis. 
tourist information ljubljana 100 – 1 tis. 
rafting bovec 100 – 1 tis. 
lake slovenia bled 10 – 100 
adriatic tours 100 – 1 tis. 
travel to slovenia from us 10 – 100 
slovenia rafting 100 – 1 tis. 
lake bled slovenia 1 tis. – 10 tis. 
what to see in slovenia 100 – 1 tis. 
slovenia kayaking 100 – 1 tis. 
slovenia tourist map 10 – 100 
tours in slovenia 10 – 100 
what to visit in slovenia 100 – 1 tis. 
tourist attractions in slovenia 10 – 100 
bled slovenien 100 – 1 tis. 
excursions from lake bled 10 – 100 
slovenia ljubljana 1 tis. – 10 tis. 
slovenia lake bled 1 tis. – 10 tis. 
ljubljana to lake bled 1 tis. – 10 tis. 
places to visit in slovenia 100 – 1 tis. 
bohinj lake 1 tis. – 10 tis. 
sightseeing in slovenia 10 – 100 
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bled apartmani 100 – 1 tis. 
lake bled day trip 10 – 100 
hotel park lake bled 100 – 1 tis. 
ljubljana slovenia 10 tis. – 100 tis. 
places to go in slovenia 100 – 1 tis. 
adventure rafting bled 10 – 100 
visit ljubljana 1 tis. – 10 tis. 
slovenia where to go 10 – 100 
ljubljana 100 tis. – 1 mio. 
package holidays to slovenia 10 – 100 
visit bled 10 – 100 
slovenia activities 10 – 100 
vacation in slovenia 10 – 100 
ljubljana tourist guide 10 – 100 
where to visit in slovenia 100 – 1 tis. 
lake bled to zagreb 100 – 1 tis. 
lake bled 10 tis. – 100 tis. 
lake bohinj slovenia 100 – 1 tis. 
day trips from ljubljana 100 – 1 tis. 
slovenien 10 tis. – 100 tis. 
slovenia info 1 tis. – 10 tis. 
croatia and slovenia tours 10 – 100 
bled jezero 1 tis. – 10 tis. 
ljubljana to bled 1 tis. – 10 tis. 
slovenia tourist spots 10 – 100 
slovenia what to visit 10 – 100 
things to do in slovenia 1 tis. – 10 tis. 
day trip to lake bled 10 – 100 
slovenia tourist destinations 10 – 100 
alp penzion bled 100 – 1 tis. 
activities in slovenia 10 – 100 
map of slovenia and italy 100 – 1 tis. 
croatia slovenia tours 10 – 100 
tripadvisor slovenia 100 – 1 tis. 
bled sightseeing 10 – 100 
where is slovenia 10 tis. – 100 tis. 
slovenia 100 tis. – 1 mio. 
tourist attractions in ljubljana slovenia 10 – 100 
places of interest in slovenia 10 – 100 
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slovenia airport 1 tis. – 10 tis. 
adriatic travel 100 – 1 tis. 
triglav national park tour 10 – 100 
bled slovenia winter 100 – 1 tis. 
lake bled summer 100 – 1 tis. 
slovenia rough guide 10 – 100 
slovenia places to visit 100 – 1 tis. 
slovenia tripadvisor 100 – 1 tis. 
bled town 10 – 100 
lake bled town 10 – 100 
best of slovenia 100 – 1 tis. 
ljubljana tours 100 – 1 tis. 
castle bled 100 – 1 tis. 
slovenia travel blog 100 – 1 tis. 
tourist places in slovenia 10 – 100 
top attractions in slovenia 10 – 100 
capital of slovenia 10 tis. – 100 tis. 
ljubljana day trips 100 – 1 tis. 
where to go slovenia 10 – 100 
tour of slovenia 2016 10 – 100 
ljubljana city 100 – 1 tis. 
croatia and slovenia 100 – 1 tis. 
things to do in lake bled 100 – 1 tis. 
tourist attractions slovenia 10 – 100 
slovenia tours 2016 10 – 100 
what to do in slovenia 100 – 1 tis. 
slovenia what to see 100 – 1 tis. 
things to do in bled 100 – 1 tis. 
activities lake bled 10 – 100 
bled tours 100 – 1 tis. 
3 adventures 1 tis. – 10 tis. 
croatia adventure tours 10 – 100 
day tours from ljubljana 10 – 100 
capital slovenia 1 tis. – 10 tis. 
map of ljubljana slovenia 10 – 100 
slovenja 100 – 1 tis. 
slovenia and croatia 100 – 1 tis. 
top sights in slovenia 10 – 100 
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adventure tours croatia 10 – 100 
bohinj lake slovenia 100 – 1 tis. 
bled castle slovenia 100 – 1 tis. 
slovenia tour package 10 – 100 
adriatic adventures 10 – 100 
lake bled in slovenia 100 – 1 tis. 
tours to slovenia 10 – 100 
ljubljana slovenija 100 – 1 tis. 
slovenia best places 100 – 1 tis. 
lake bled slovenia holidays 10 – 100 
capital city of slovenia 100 – 1 tis. 
ljubljana day tours 10 – 100 
ljubljana bled bus 100 – 1 tis. 
slovenia holiday deals 10 – 100 
things to do in bled slovenia 100 – 1 tis. 
ljubljana to bled bus 100 – 1 tis. 
slovenia day trips 10 – 100 
places to visit slovenia 100 – 1 tis. 
bled holidays 10 – 100 
ljubljana to lake bled day trip 100 – 1 tis. 
holidays to lake bled slovenia 10 – 100 
holidays in lake bled slovenia 10 – 100 
lake bled to triglav national park 10 – 100 
adventur 1 tis. – 10 tis. 
b&b bled slovenia 10 – 100 
lake bled tripadvisor 100 – 1 tis. 
driving in slovenia 100 – 1 tis. 
slovenia day tours 10 – 100 
ljubljana to lake bled bus 100 – 1 tis. 
slovenian mountain trail 100 – 1 tis. 
ljubljana lake bled 100 – 1 tis. 
bus from ljubljana to bled 100 – 1 tis. 
bus from ljubljana to lake bled 100 – 1 tis. 
best places to go in slovenia 10 – 100 
location of slovenia 10 – 100 
bled in slovenia 10 – 100 
uber slovenija 100 – 1 tis. 
zagreb to lake bled day trip 10 – 100 
lake bled tours from ljubljana 10 – 100 
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best places to see in slovenia 10 – 100 
3glav adventures 100 – 1 tis. 
bus ljubljana bled 100 – 1 tis. 
day trip from zagreb to ljubljana 10 – 100 
lake bled travel 10 – 100 
slovenia pictures 100 – 1 tis. 
bus ljubljana to bled 100 – 1 tis. 
holidays to slovenia from uk 10 – 100 
lake bled glamping 100 – 1 tis. 
slovenia private tours 10 – 100 
the best of slovenia 10 – 100 
lake bled things to do 100 – 1 tis. 
bled ljubljana 100 – 1 tis. 
feel slovenia 100 – 1 tis. 
day trips from zagreb to slovenia 10 – 100 
slovenia croatia tours 10 – 100 
best places in slovenia 100 – 1 tis. 
zagreb to lake bled 100 – 1 tis. 
slovenia travel costs 10 – 100 
day trips from ljubljana to bled 10 – 100 
venice to lake bled 100 – 1 tis. 
tripadvisor lake bled 100 – 1 tis. 
day trip to lake bled from ljubljana 10 – 100 
slovenia travel agency 10 – 100 
what to do in bled slovenia 10 – 100 
slovenija ljubljana 100 – 1 tis. 
outdoor activities slovenia 10 – 100 
active slovenia 10 – 100 
slovenia must see 100 – 1 tis. 
slovenia wikitravel 100 – 1 tis. 

 
 


