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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga predstavlja poslovni načrt ustanovitve novega podjetja, ki bo 

nudilo storitev polnjenja praznih turističnih plinskih jeklenk gostom v kampih na Gorenjskem. 

Glavni namen naloge je ugotoviti smiselnost ter finančno izvedljivost ustanovitve takega 

podjetja. Za natančnejšo analizo tržišča smo izvedli anonimno spletno anketo po kampih na 

Gorenjskem z vzorcem devetih največjih kampov v tej regiji. S pridobljenimi informacijami 

smo izdelali podroben poslovni načrt za podjetje, ki bo gostom v kampih na Gorenjskem 

ponudilo storitev polnjenja praznih turističnih plinskih jeklenk. S pomočjo finančnega načrta 

smo ugotovili, da je ustanovitev podjetja s tovrstno dejavnostjo smiselna, donosna in ima 

razvojni potencial. 

Ključne besede: podjetništvo, poslovni načrt, tržna analiza, finančni načrt, prodaja turističnih 

plinskih jeklenk.  

SUMMARY 

The thesis presents a business plan for establishing a new company, which will offer the 

service of filling empty tourist gas cylinders to camp guest in Gorenjska region. The main 

purpose of the project is to determine if establishing such a company is financialy feasible and 

if it makes sense to establish such a company. For a more detailed analysis of the market, we 

conducted a survey with 9 largest camps in Gorenjska region. With the obtained information, 

we prepared a detailed business plan for the company, which will offer the camp guests in 

Gorenjska region the service of filling empty tourist gas cylinders. With the help of the 

financial plan, we found that establishing a company with such an activity is meaningful, 

profitable and has development and growth potential. 

Key words: entrepreneurship, business plan, market analysis, financial plan, sale of tourist gas 

cylinders. 

UDK: 005.511:658.8(043.2) 
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1 UVOD 

V uvodnem delu bomo opredelili problem in teoretična izhodišča, opisali namen in cilje 

zaključne projektne naloge, metode za doseganje ciljev ter predpostavke in omejitve 

zaključne projektne naloge. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Velikokrat se poslovne ideje podjetnikom porodijo med delom, ko iščejo rešitev za kakšno 

nastalo težavo in v teh idejah prepoznajo tudi poslovno priložnost. Začnejo se spraševati, kako 

se organizirati, da bi zamisli in ideje opredmetili na najbolj učinkovit način. V tem primeru je 

modra odločitev izdelava poslovnega načrta, dokumenta, ki ga zapiše podjetnik ali 

podjetniška skupina pred začetkom nekega novega posla, ustanovitvijo novega podjetja 

oziroma pri nadaljevanju ali razvoju posla v obstoječem podjetju (Ruzzier idr. 2008, 1). 

Ker je poslovni načrt podroben in tehten opis dela oz. poslovne zamisli, je to pravo orodje za 

podjetnika, da spozna panogo, v kateri bo posloval, značilnost trga, ključne dejavnike za 

uspeh ter prednosti in slabosti svoje poslovne ideje. 

S poslovnim načrtom podjetnik naredi popis prednosti in slabosti, vpletenih v posel znotraj 

podjetja ter predvidi možne priložnosti in nevarnosti na trgu, na katerega se podaja. Poslovni 

načrt odgovori na štiri ključna vprašanja: Kaj sem v tem trenutku? Kaj je moj cilj? Katere 

aktivnosti moram storiti, da bi ta cilj dosegel? Koliko sredstev potrebujem za moje aktivnosti? 

Sestavljajo ga vsebine, ki zajemajo vse vidike bodočega posla (Ruzzier idr. 2008, 283).  

Za pisanje poslovnega načrta o ustanovitvi podjetja, ki bo izvajalo storitev prodaje turističnih 

plinskih jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom (UNP) v kampih po Gorenjskem, smo se 

odločili, ker smo zaznali povpraševanje in potrebo po tovrstni storitvi, ko sem bil vodja 

recepcije v kampu na Bledu. Gostje, ki so v kamp prispeli z avtodomom ali počitniško 

prikolico, so pogosto spraševali, ali nudimo storitev polnjenja plinskih jeklenk ali če jim 

lahko pomagamo locirati najbližjo polnilnico. Velika večina popotnikov še vedno uporablja 

UNP v jeklenkah kot glavni energent na svojem potovanju (Grayston 2017).  

UNP je mešanica dveh gorilnih plinov butan/propan v razmerju 65 %/35 % in je stranski 

proizvod pri predelavi nafte. Obiskovalci kampov ga na svojih potovanjih najpogosteje 

uporabljajo za kuhanje in oskrbo svojih avtodomov ali počitniških prikolic, ker ga je možno 

priročno skladiščiti v plinskih jeklenkah (Kalan 2012). 

Plinske jeklenke so kovinske posode različnih velikosti, ki se jih uporablja za skladiščenje 

gorilnih plinov. V postopku polnjenja plinske jeklenke pod pritiskom ti plini preidejo v tekoče 

stanje in od tu dobimo izraz utekočinjen plin (Vidic, Vadnjal in Knez 2008, 6). 
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V Sloveniji so najbolj razpršena prodajna mesta plinskih jeklenk, kjer stranke lahko 

zamenjajo svoje prazne jeklenke za polne, bencinske črpalke in trgovine trgovskih verig. 

Vendar zaradi zakonodaje o menjavi plinskih jeklenk, ki ponudnikom prepoveduje menjavo 

praznih tujih jeklenk za domače polne, tujcem ne preostane drugega, kot da poiščejo najbližjo 

polnilnico. Za kampe na Gorenjskem je trenutno najbližja polnilnica jeklenk BUTAN PLIN v 

Ljubljani. Na Gorenjskem je osemnajst kampov, štirje večji in štirinajst manjših. 

Predvidevamo, da bi večino teh kampov naša storitev zanimala. 

Temeljna dejavnost podjetja bo nudenje storitve polnjenja in dostava turističnih plinskih 

jeklenk gostom v kampih na Gorenjskem. Ciljne stranke bodo tujci v kampih, ki zaradi 

državnih regulativ svojih praznik plinskih jeklenkah ne morejo zamenjati za polne, in vsi 

imetniki turističnih plinskih jeklenk manjših od 5 kg.  

V poslovnem načrtu podjetja na začetku svoje poslovne poti ne načrtujemo postavitve lastne 

stacionarne ali mobilne polnilne postaje, ker bi bili začetni stroški previsoki. V partnerskih 

kampih bi organizirali ustrezen prostor za oddajo, prevzem in skladiščenje jeklenk, jih tam 

prevzeli in vozili v najbližjo polnilnico plina, s katero bi se dogovorili za poslovno 

sodelovanje. 

V poslovnem načrtu bomo izpostavili tudi regijo, v kateri bo podjetje delovalo, saj je za 

gorenjsko regijo najbližja polnilnica plinskih jeklenk v Ljubljani. 

S tržno raziskavo želimo preveriti, ali ima storitev podjetja potencial v izbrani panogi in ali 

lahko doseže uspešne poslovne rezultate. S finančnim načrtom, ki je osnova za ocenitev 

investicijske priložnosti in predstavlja podjetnikovo predvidevanje prihodnjega delovanja 

podjetja, bomo ugotovili finančni potencial naložbe (Ruzzier idr. 2008, 284). 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je realistično oceniti izbrano tržno priložnost in ali bo 

ustanovitev podjetja, ki bo izvajalo storitveno dejavnostjo nudenja polnjenja turističnih 

plinskih jeklenk v kampih na Gorenjskem, finančno mogoča ter izvedljiva. 

V zaključni projektni nalogi bomo opredelili ustanovitev podjetja kot registracijo 

popoldanskega s. p. oz. kot dopolnilno dejavnost. Popoldanski s. p. namreč označuje 

samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in si prispevkov za socialno 

varnost ne plačuje sam, saj je v delovnem razmerju za polni delovni čas v drugem podjetju.  

Pomemben del naloge bo predstavljala tudi raziskava trga in konkurence, s katero želimo 

podrobneje proučiti trg, na katerega bo vstopilo podjetje. 
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Cilji zaključne projektne naloge so naslednji: 

 opredeliti podjetništvo, podjetnika in poslovni načrt, 

 prepoznati možnosti za ustanovitev podjetja, 

 definirati »popoldanski« s.p. in dopolnilno dejavnost, 

 opraviti analizo trga in konkurence, 

 izdelati poslovni načrt za storitev polnjenja in prodaje turističnih plinskih jeklenk v 

kampih na Gorenjskem, 

 narediti finančni načrt in 

 ugotoviti, kakšne so možnosti za prodor na trg. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge si bomo pomagali s pridobljenimi podatki iz domače 

in tuje literature. Za namene raziskovanja bomo uporabili predvsem deskriptivno metodo za 

proučevanje sekundarnih virov podatkov, pridobljenih iz strokovne literature o podjetništvu, 

izdelavi poslovnega načrta, ekonomiki podjetja, energetiki in s pomočjo spletnih virov ter 

strokovnih revij. Uporabili bomo metodo kompilacije za povzemanje stališč, sklepov, 

spoznanj in rezultatov drugih avtorjev. V drugem delu naloge bomo predstavili poslovni načrt 

za ustanovitev podjetja, kjer bomo uporabili predlogo, prirejeno po Ruzzier idr. (2008). V ta 

namen bomo izdelali tudi tržno raziskavo, ki bo temeljila na analizi potreb in želja 

potencialnih odjemalcev/strank. Raziskavo bomo izvedli s pomočjo spletne ankete, ki smo jo 

poslali vsem kampom na Gorenjskem. Rezultati ankete bodo predstavljeni opisno in grafično. 

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Zaključna projektna naloga bo temeljila na predpostavki, da mora podjetje, ki je naravnano 

storitveno, stremeti k temu, da strankam ponudi kakovostno celostno storitev, s katero lahko 

upraviči tudi višjo ceno. Na prodajo lahko vplivamo na različne načine, med drugim tudi z 

informiranjem potencialnih strank preko družbenih medijev in ključnim sodelovanjem z 

lastniki kampov, ki bodo storitev polnjenja turističnih plinskih jeklenk lahko vključili v svojo 

stalno ponudbo in jo tudi promovirali na turističnih sejmih. V svetu je trend kampiranja v 

porastu in ponudniki na vse mogoče načine poskušajo privabiti čim več turistov. Eden od 

prijemov je tudi večanje nudenja storitev v kampu, kjer zaostajamo za južnimi sosedi. V 

kampih na Hrvaškem je kar pogosta ponudba polnjena plinskih jeklenk, kjer gostom 

zaračunajo med 3,5 in 4,0 evra na kilogram plina. V zaključni projektni nalogi se bomo 

omejili zgolj na možnosti registracije dopolnilne dejavnosti (»popoldanski s. p.«) in ne na 

druge pravno-organizacijske oblike podjetja. Pri zbiranju podatkov v okviru tržne raziskave se 

bomo omejili na spletno anketo. Dodatne omejitve se bodo pojavile pri oblikovanju načrta 

prodaje in terminskega ter finančnega načrta, saj bo slednje temeljilo zgolj na naših ocenah in 

predvidevanjih.  
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2 PODJETNIŠTVO, PODJETJE IN PODJETNIK 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2000) so podjetništvo definirali kot 

»prizadevanje za dosego čim večjega finančnega uspeha ob tveganju«, vendar na vprašanje 

»Kaj je podjetništvo?« ne moremo odgovoriti z enotno definicijo, ker je ni. Definicij o 

podjetništvu je toliko, kolikor je avtorjev, ki so obravnavali in pisali o tem pojmu. 

2.1 Opredelitev podjetništva 

V 80. letih prejšnjega stoletja se je izoblikovala definicija, da je podjetništvo poskus ustvariti 

dodano vrednost s pomočjo odkrivanja poslovnih priložnosti, obvladovanja tveganja, ki 

ustreza tej priložnosti in s pomočjo komunikacijskih in vodstvenih sposobnosti ter znanja 

mobilizirati človeške, finančne in materialne vire, potrebne za uspeh podjetja (Vahčič, 1998, 

50). 

Ruzzier idr. (2008, 1) navajajo, da je podjetništvo določen proces, v katerem se ustvarja nekaj 

novega, drugačnega in vrednega. V središču tega procesa pa je podjetnik, ki z intuicijo, vizijo, 

trdim delom, močno željo po uspehu, socialnim in človeškim kapitalom ter preteklimi 

izkušnjami premika meje napredka in gradi svoje sanje. 

Ruzzier idr. (2008, 15) v svoji knjigi navajajo kot ključne tudi definicije podjetništva 

naslednjih avtorjev: 

 Hisrich (1986, po Ruzzier idr. 2008, 15) pravi, da je podjetništvo »proces ustvarjanja 

nečesa drugačnega in vrednega, pri čemer se vloži čas in potreben trud, prevzema 

spremljajoče finančno, psihološko in družbeno tveganje ter pridobijo končne nagrade v 

obliki denarja ali osebnega zadovoljstva«. 

 Za Timmonsa (1999, po Ruzzier idr. 2008, 15) je podjetništvo »dinamični proces 

ustvarjanja bogastva, ki ga ustvarjajo posamezniki ob določenem tveganju«. 

 Solymossy (1998, po Ruzzier idr. 2008, 15) meni, da je podjetništvo ekonomsko družbeni 

fenomen, ki se odraža z osebnostjo podjetnika in organizacije v določenem okolju. 

V našem primeru smo se najbolj poistovetili s Timmonsovo (1989, 1) definicijo podjetništva, 

ki podjetništvo opredeljuje kot sposobnost ustvariti in zgraditi nekaj iz praktično ničesar. V 

nasprotju z analiziranjem in opazovanjem podjetja podjetništvo pomeni samoiniciativnost, 

trdo delo, doseganje ciljev in ustanavljanje podjetja. Pomeni spretnost zaznati priložnost tam, 

kjer je drugi ne vidijo. Predstavlja možnost ustvariti skupino ljudi, v kateri bi se še bolj 

izrazile posameznikove spretnosti in talenti. Pomeni tudi imeti znanje za razpolaganje z viri 

podjetja. 
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Vse te zgoraj navedene definicije podjetništva avtorjev so subjektivni opisi bistva pojma 

podjetništva s ponavljajočimi se ključnimi sestavinami in enakim ciljem. Te ponavljajoče se 

ključne sestavine so začetni kapital, podjetnik in njegova podjetniška ideja, čas in vložen trud 

ali delo. 

Te definicije si lahko predstavljamo kot prilagojene »kuharske« recepte za uspešno podjetje, 

kjer se ponavljajo ključne sestavine, cilj pa je zmeraj ustvariti dodano vrednost, ki pripelje do 

finančnega uspeha. 

2.2 Opredelitev podjetnika  

V strokovni literaturi lahko najdemo veliko definicij podjetništva in raziskav na temo, kdo je 

pravzaprav podjetnik. Namesto navajanja in citiranja vseh definicij in raziskav smo se odločili 

navesti ključne definicije v prelomnih obdobjih in izvlečke raziskav o proučevanju 

podjetnikov. 

Zgodovinsko gledano je podjetništvo ena izmed najstarejših dejavnosti, ki obstaja že od prvih 

menjav dobrin. Odkrivanje in prepoznavanje poslovnih priložnosti in njihovo izkoriščanje je 

bilo v zgodovini človeštva vedno pomembno. Hkrati se je vedno bolj definirala vloga 

podjetnika (Štrukelj, 2008, 7). 

Beseda podjetnik oz. entreprendeur se prvič pojavi šele v 14. stoletju. Izvor besede povezujejo 

s francoskim glagolom entreprende, ki se ga uporablja za opis osebe, ki je aktivna oziroma 

nekaj dela. Dobesedni pomen besede (entreprendeur) v slovenščini je »vmesnik« ali 

»posrednik«. Pozneje so besedo entreprendeur uporabljali za opis oseb, ki opravljajo državne 

naloge in pri tem tvegajo. V angleškem jeziku se besedi entrepreneur najbolj približata izraza 

undertaker in adventurer, katerih dobesedna prevoda sta podjetnik in pustolovec (Ruzzier idr., 

2008, 19). 

Ker se opredelitev podjetnika skozi celotno zgodovino spreminja, dograjuje, definira in 

razčlenjuje, smo se v preglednici 1 odločili prikazati razvoj definicij podjetnika od srednjega 

veka dalje. 
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Preglednica 1: Različne definicije podjetnika od srednjega veka dalje 

OBDOBJE OPREDELITEV PODJETNIKA 

Srednji vek Podjetnik je oseba, ki vodi velike projekte v imenu države in ne 

prevzema finančnega tveganja. Pogosto so bili to ljudje iz 

duhovniških vrst. 

17. stoletje Podjetnik je oseba, ki sklepa pogodbo z vlado, kjer je pogodbena 

cena že določena, zato podjetnik prevzema tveganje za vso nastalo 

izgubo. 

1725 Richard Cantillon definira podjetnika kot osebo, ki prevzema 

tveganje in posluje v negotovem okolju. Podjetnik je špekulant, ki 

sodeluje v menjavah za dobiček. Začne tudi razlikovati osebe, ki 

zagotavljajo kapital. 

1803 Jean Baptiste Say razlikuje dobiček podjetnika in dobiček kapitala. 

1876 Francis Walker razlikuje tiste, ki zagotavljajo sredstva v zameno za 

obresti, in tiste, ki imajo dobiček zaradi svojih vodstvenih 

(menedžerskih) sposobnosti. 

1934 Joseph Schumpeter označi podjetnika kot inovatorja, ki razvija 

nepreizkušeno tehnologijo in z njo želi omogočiti razvoj 

gospodarstva in obstoječe gospodarske strukture. 

1961 David McClelland opiše podjetnika kot energično in zagnano osebo, 

ki je za uresničitev projektov pripravljena prevzeti zmerna tveganja. 

1964 Peter Drucker pravi, da podjetnik maksimira priložnosti. 

1975 Alberto Shapero definira podjetnika kot osebo, ki prevzema 

iniciativo, organizira družbeno-ekonomski mehanizem in prevzema 

tveganje propada. 

1980 Karl Vesper opredeli podjetnika z vidika ekonomista, psihologa, 

poslovneža in politika. 

1983 Gifford Pinochot definira notranjega podjetnika kot podjetnika 

znotraj neke organizacije. 

Vir: Antončič idr. 2002, 20. 

Schumpeter (1934, po Ruzzier idr. 2002, 21) meni, da je inovator posameznik, ki razvija 

nekaj posebnega in je ključna oseba v procesu inoviranja. Je junak, ki ima vizijo, saj s svojimi 

inovacijami omogoča razvoj podjetja, celotnega gospodarstva in s tem obstoječo gospodarsko 

strukturo. Pojem da je podjetnik inovator se je razvil sredi 20. stoletja. 

Podjetnik je ključna oseba v razvoju podjetništva, ki ima vizijo, saj z inovacijami omogoča 

razvoj celotnega gospodarstva in s tem obstoječo gospodarsko strukturo (Gomezelj Omerzel 

2010, 18). 
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Ekonomisti si predstavljajo podjetnika kot osebo, ki uvede spremembe, nov red ter inovacije 

in z združevanjem delovne sile, virov, materialov privede do njihove skupne večje vrednosti. 

Podjetniki lahko poslovnežem predstavljajo grožnjo, zaveznika, stranko ali dobavitelja 

(Vesper 1980, 2).  

Tako domače kot tuje raziskave pri proučevanju podjetnika in njegove osebnosti potrjujejo 

temeljno ugotovitev, da ni enotne razlage, kdo lahko postane podjetnik, vendar pa je pri vseh 

podjetnikih skupnih nekaj osebnostnih značilnosti, ki jih ločijo od drugih ljudi. 

Najpomembnejših šest osebnostnih značilnosti po Pšeničnyju je (Pšeničny, 2000, 61): 

 podjetnik obvladuje svoje življenje in zna realizirati svoje zamisli, 

 podjetnik želi biti samostojen in sam odločati o svoji usodi, 

 podjetnik želi uspeti in biti prepoznaven, drugačen, 

 podjetnik je pripravljen tvegati več kot drugi, 

 podjetnika in njegove vrednote oblikuje družina, šola, življenjsko in delovno okolje, 

 podjetnik ima dolgoročen, strateški (tudi vizionarski) pogled na priložnost, na sredstva in 

vire ter potrebno organizacijo za dosego poslovnih ciljev. 

Po načinu vodenja podjetja lahko delimo podjetnike v sedem skupin, upoštevajoč njihove 

osebnostne značilnosti (Ruzzier idr. 2008, 23): 

 popotnik – raziskovalec, ki postopno razvija novosti, je tekmovalen, napreden in uspešen, 

tekmovalec – tekmuje za dosego lastnih ciljev, 

 borec – poleg tekmovalnosti je pridobiten, gospodovalen in tudi agresiven, 

 norec – zaradi svoje manične pridobitnosti je razdražljiv in destruktiven, 

 strastnež – ljubi svojo vlogo podjetnika in ji je globoko vdan, 

 vzgojitelj – do svojega podjetja je odgovoren in zaščitniški. Razvija ga po korakih, 

 graditelj – izogiba se problemom, zato se razvija postopoma. 

Poleg osebnostnih značilnosti so pri podjetniku za dobro vodenje podjetniških procesov 

pomembne tudi podjetniške lastnosti, ki naj bi jih posedoval dober podjetnik.  

Timmons (1999) jih deli na tiste lastnosti, ki jih je lažje priučiti oziroma pridobiti, in na tiste, 

ki jih je težje pridobiti ali razviti. 
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Preglednica 2: Podjetniške lastnosti po Timmonsu. 

Lažje priučljive oziroma pridobljive 

podjetniške lastnosti 

Težje pridobljive oziroma priučljive 

podjetniške lastnosti 

Predanost in odločnost Energičnost, zdravje in čustvena stabilnost 

Obsedenost s priložnostjo Ustvarjalnost in inovativnost 

Strpnost do tveganja in negotovosti Inteligenca 

Ustvarjalnost, samozaupanje in 

prilagodljivost 

Sposobnost motiviranja drugih (podjetniki so 

bolj ali manj karizmatični) 

Motiviranost za doseganje rezultatov. Osebnostne vrednote 

Sposobnost vodenja (leadership)  

Vir: Timmons, 1999. 

Novejša raziskava (Chell 2008) o podjetnikovi osebnosti kaže, da so za podjetništvo lahko 

pomembne tudi prirojene lastnosti podjetnikov (Antončič idr. 2008).  

Temperament, značaj, sposobnosti in zmožnosti ter motivacija tvorijo strukturo 

posameznikove osebnosti in so elementi, ki se povezujejo v osebnost in predstavljajo ključne 

lastnosti za uspeh podjetnika (Šuštar 2011). 

Za uspešne podjetnike so pomembne t. i. podjetniške kompetence in podjetniška 

samoučinkovitost. Prava kombinacija lahko posamezniku pomaga pri uresničevanju in iskanju 

podjetniških idej. Prav na podlagi podjetniških kompetenc, torej zmožnosti, ki jih izkazujejo 

pri svojem delovanju uspešni podjetniki, lahko prepoznavamo ključna znanja, stališča in 

veščine, ki naj bi jih posedovali podjetni posamezniki, za to da bi bili pri svojem delu uspešni 

(Jagodič in Dermol 2012, 5). 

Izpostavili bi raziskavo ameriškega ekonomista Davida Bircha (1987), ki je izjavil, da so 

»mala podjetja dejanski generator ekonomske rasti«, saj je v svoji raziskavi prišel do 

spoznanja, da so podjetniki, lastniki malih in srednje velikih podjetij: 

 ustvarjalci narodnega bogastva, ker uvajajo inovacije; 

 so glavni motorji gospodarske rasti in ustvarjalci novih delovnih mest; 

 zagotavljajo mehanizem distribucije bogastva, ki temelji na inovaciji, trdem delu in 

prevzemanju tveganja. 

Kdo je torej podjetnik? Podjetnik je inovator, razvijalec (developer) in uresničevalec (doer), 

ki je sposoben prepoznati ali vzbuditi tržno potrebo in na njeni osnovi z razvojem izvedljive 

in tržno zanimive podjetniške ideje ustvariti podjetniško priložnost.  

Z vzpostavitvijo organizacije in z vložkom časa, naporov, denarja in spretnosti v procesu 

uresničevanja podjetniške priložnosti ustvarja dodano vrednost. Pri tem prevzema tveganje na 
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konkurenčnih trgih in v primeru uspeha požanje nagrado (predvsem finančno) za vložene 

napore (Pšeničny 2000, 28). 

2.3 Opredelitev pomena in vloge podjetništva 

Vloga in cilj podjetništva nista samo večanje produktivnosti podjetij in s tem višanja bruto 

družbenega proizvoda na prebivalca. Glavna vloga podjetništva v razvoju je pospeševanje in 

spodbujanje nastajanja novih podjetij, ki vzpostavljajo novosti v poslovanju (Antončič idr. 

2002, 35). 

Glas (2005, po Ruzzier idr. 2008, 25) meni, da podjetništvo: 

 spodbuja razvoj malih in srednje velikih podjetij in s tem pomaga kreirati nova delovna 

mesta in zaposlovati delovno silo. Delež na novo zaposlenih ljudi je v tem sektorju 

največji v svetu in tudi v Sloveniji;  

 prispeva h gospodarski rasti in povečanju produktivnosti; 

 neprestano pozitivno vpliva na spremembe v gospodarstvu in družbi na področju 

inovacij, ki so pomembne za razvoj novih proizvodov. S tem se posledično povečuje 

zanimanje vlagateljev za vlaganje v novonastala podjetja; 

 je del širše regionalne gospodarske strukture in prispeva k večanju dohodka v regiji;  

 je inkubator za nova srednje velika in velika podjetja; 

 v poslovno uporabo vključuje razne manjše vire sredstev prebivalstva in manjše 

prihranke tudi fizičnih oseb; 

 učinkuje na nastanek nekega sloja ljudi, ki cenijo urejeno pravno državo, gospodarsko 

stabilnost in spodbude za osebnostni in podjetniški razvoj. 

Ključnega pomena pri podjetništvu je podjetniški proces, ki se začne s podjetniško idejo, ki jo 

mora podjetnik najprej preveriti in preoblikovati v podjetniško priložnost (Plut in Plut 1995, 

17). Ker vsaka ideja še ni podjetniška priložnost, je treba to idejo ovrednotiti, saj s tem 

ocenimo, ali bosta dotični izdelek ali storitev prinesla dobiček glede na potrebna vložena 

sredstva (Antončič idr. 2002, 55).  

Podjetniška ideja, ki se ob pozitivnem ovrednotenju spremeni v poslovno priložnost, se v 

naslednjih fazah podjetniškega procesa lahko razvije v izdelek ali storitev namenjeno kupcem. 

V podjetniškem procesu je podjetnik ključna oseba, ki prevzame tveganja, ker želi ustanoviti 

nekaj novega (Antončič idr. 2002, 26).  

Podjetništvo je način življenja, med katerim podjetnik svobodno razporeja svoj čas, izbira 

krog sodelavcev in znancev in s tem oblikuje drugačen življenjski stil, ki ima svoje prednosti 

in slabosti. Prednosti takega življenjskega stila so svoboda odločanja, izkoriščanje lastne 

ustvarjalnosti, možnost dela z družinskimi člani, ustvarjanje dela in delovnih mest za druge ter 

ob uspehu pridobitev ugleda v okolju. Poleg nestalnega ali manjšega dohodka so slabosti 



 

10 

podjetništva tudi večurno stresno in naporno delo, pri katerem ima podjetnik manj časa zase 

in lahko bremeni vso družino ter ogroža tudi podjetnikovo zdravje. »Podjetništvo lahko 

predstavlja finančno, karierno, socialno, psihično ter tudi zdravstveno tveganje« (Ruzzier idr. 

2008, 35). 

Življenje podjetnika ni vedno rožnato, saj je dnevno izpostavljen stresnim situacijam, ko išče 

ravnovesja med etičnimi zahtevami, ekonomskimi možnostmi in družbeno odgovornostjo. Pri 

iskanju tega ravnovesja z inovativnim pristopom troši več energije kot povprečni poslovnež 

ali menedžer navadnega podjetja (Ruzzier idr. 2008, 38). 

2.4 Opredelitev poslovnega načrtovanja 

Poslovno načrtovanje in pisanje poslovnega načrta, podjetniku ali podjetniški skupini služi 

kot pripomoček za dobro pripravo na zahteve poslovanja, še posebej v primeru, ko gre za 

inovativne poslovne ideje podjetnika, ki nima veliko izkušenj s samostojnim delovanjem na 

trgu (Vidic, Vadnjal in Knez 2008, 25).  

2.4.1 Poslovno načrtovanje 

Poslovno načrtovanje je priprava za realizacijo poslovne priložnosti. Vsako načrtovanje 

predstavlja določene negotovosti in tveganja.  

Pomembno je predvideti in oceniti različne možnosti izpeljave posameznih planov, pri tem 

vključevati veliko mero inovativnosti, obvladovanja tveganj in profesionalno vodenje.  

Poslovno načrtovanje pomembno vpliva na zagon podjetja, uresničevanje poslovne zamisli, 

preživetju, rasti in žetvi podjema
1
. Najbolje je svoje videnje poslovnega modela podjema 

strniti v obliko poslovnega načrta (Vidic, Vadnjal in Knez 2008, 29). 

2.4.2 Poslovni načrt 

Poslovni načrt je dokument, ki ga kreira podjetnik ali podjetniška skupina na začetku novega 

posla ali razvoja posla v že obstoječem podjetju (Ruzzier idr. 2008, 283). Čeprav priprava 

poslovnega načrta ni pogoj za začetek novega ali obstoječega posla, je njegovo kreiranje 

modra odločitev, saj je poslovni načrt običajno prelomnica v podjetniškem procesu, ko od 

                                                
1
 Podjem je sinonim za poslovno aktivnost, ki ima svojo pravno obliko, če se ustanovi podjetje ali pa 

se izvede kot projekt. Je rezultat delovanja treh gonilnih sil podjetnika ali tima, podjetniške 

priložnosti, in uporabljenih resursov kot so človeški viri, finančna sredstva in fizična sredstva 

(Timmons, 1999). 
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razmišljanja preidemo k uresničevanju posla, če poslovni načrt pokaže, da poslovna ideja 

obeta donosno poslovanje, ki upravičuje vložena sredstva in čas (Glas 2005, 46, 47). 

Pred začetkom pisanja poslovnega načrta je treba pridobiti ogromno količino podatkov o trgu, 

stroških, tehnoloških procesih povezanih z dejavnostjo podjetja, jih strniti, analizirati in začeti 

s postavljanjem ciljev, nalog ter terminskim načrtovanjem (Vidic, Vadnjal in Knez 2008, 25). 

Dobro pripravljen poslovni načrt podjetniku služi kot vodilo pri vstopu na trg in pomaga pri 

sprejemanju pravilnih odločitev pri poslovanju podjetja (Vidic 2012, 5).               

Ker bodo poslovni načrt prebirali investitorji, menedžerji, donatorji, svetovalci, zaposleni in 

stranke, je potrebno v izdelavo poslovnega načrta vložiti ogromno truda, saj najprej služi 

podjetniku kot pripomoček pri samokontroli in načrtovanju, potem vlagateljem pri odločanju 

o vlaganju sredstev v posel, na koncu pa še zaposlenim in strankam, ki iz poslovnega načrta 

razberejo, kaj lahko od podjetja pričakujejo (Ruzzier idr. 2008, 284). 

S poslovnim načrtom namreč podjetnik naredi popis prednosti in slabosti vpletenih v posel 

znotraj podjetja, ter predvidi možne priložnosti in nevarnosti na trgu, na katerega se podaja 

(Glas 2006, 47). Prikazuje proces poslovanja za tri do pet let v prihodnosti in različne poti do 

zastavljenega cilja. Udeležencem poslovnega projekta predstavlja poslovni načrt kontrolne 

točke, po katerih lahko spremljajo razvoj. Poslovni načrt pokaže stanje posla v določenem 

trenutku, cilje ter aktivnosti in sredstva, ki so potrebna za dosego teh ciljev (Ruzzier idr. 2008, 

283). 

Preglednica 3: Temeljni razlogi in prednosti za pripravo poslovnega načrta po Cassarju 

Temeljni razlogi za pripravo poslovnega 

načrta 

Prednosti dobrega poslovnega načrta 

Za pridobivanje finančnih sredstev. Pomaga pri spoznavanju posla. 

Pomoč pri iskanju novega poslovnega 

partnerja. 
Pokaže prednosti in nove priložnosti. 

Pri začetku novega podjetja. Pomaga bolje načrtovati proizvodnjo. 

Za boljše vodenje posla. Pomaga pri boljši izrabi finančnih virov. 

 Pokaže naše vodstvene sposobnosti in potrebe. 

Vir: Cassar 2006, 4. 

Po Ruzzier idr. 2008, 284 so najbolj pomembne sestavine poslovnega načrta: 

 povzetek za management, 

 opis podjetja, 

 izdelek (ali storitev), 

 tržna analiza, 

 strategija in izvedba, 
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 management, 

 finančni načrt. 

O bistvenih sestavinah poslovnega načrta je pisal tudi Cassar (2006), ki jih je s primeri jasno 

opredelil.  

Preglednica 4: Sestavine poslovnega načrta po Cassar (2006, 11–14) 

VSEBINA KORISTNI POUDARKI 

1. Povzetek  

Je strnjen pregled poslovnega načrta.  

 Poudariti privlačnosti našega podjetja.  

 Prikazati raziskavo podprto s številkami. 

 Prikazati naše sposobnosti za vodenje. 

 Pokazati trg za naše izdelke. 

2. Opis podjetja 

Pomembno je, da pokažemo poznavanje posla, v 

katerega vstopamo. Diskutirati moramo o našem 

poslu in uspešnem poslovanju.  

 

 Prikažemo našo poslovno idejo. 

 Navedemo razloge, ki so vplivali na to, da smo se 

odločili prav za to podjetje. 

 Navedemo izkušnje in znanja, ki nam bodo v 

pomoč. 

 Navedemo, zakaj verjamemo v uspešnost podjetja. 

3. Izdelek ali storitev 

Razmišljamo o vašem izdelku ali storitvi. V 

poglavju naj se odraža naša sposobnost razumevanja 

in pričakovanja naših strank.  

 Opišemo nabor naših izdelkov in storitev. 

 Navedemo načrte za širjenje nabora. 

 Spregovorimo o inovativnih idejah. 

 Kakšno vrednost imajo naši izdelki za stranke? 

 Kaj stranka pričakuje od naših izdelkov? 

 4. Analiza panoge  

To poglavje nam pomaga razumeti okolje panoge, 

kjer bomo delovali, ter spremembe, ki se bodo 

najverjetneje zgodile na trgu. 

 

 Kako velika je naša panoga? 

 Koliko podjetij posluje v njej? 

 Kakšni so splošni trendi? 

 Spremembe v naši panogi ter njihov vpliv. 

 Poznavanje zakonodaje in predpisov, ki so 

pomembni   za naše poslovanje. 

5. Analiza konkurentov 

Poznavanje konkurentov, kako so postali uspešni ali 

neuspešni. 

 

 Pomembnost političnih, tehnoloških in ekonomskih 

sprememb za naše poslovanje. 

 Prednosti in slabosti naših konkurentov, kako smo 

lahko bolj konkurenčni. 

6. PSPN (SWOT) analiza   Katere so naše prednosti, slabosti, priložnosti in 

nevarnosti (zunanje)? 

7. Plan trženja in prodaje 

Poznavanje bodočih kupcev, kako z našimi izdelki 

zadovoljiti njihove potrebe.  

 Rast ali upad trga?  

 Kdo so naši potencialni kupci, izbira tržnih 

segmentov, ki so za nas pomembni ter poznavanje 

cenovne politike in konkurence. 

se nadaljuje 

 

 



 

13 

VSEBINA KORISTNI POUDARKI 

8. Plan proizvodnje 

Pregledamo proizvodne operacije in naš tim. 

 

 Ali so splošni, trženjski in finančni management 

dovolj stabilni. 

 Pregled certifikatov kakovosti, zdravstvenih in 

varnostni standardov za naš izdelek. 

 Nameravamo vlagati v razvoj? 

9. Plan človeških virov  

Delovna sila-izobraževanje, zdravje in varnost, 

zadovoljstvo pri delu in nagrajevanje. 

 Opišemo našo managersko strukturo.  

 Potrebna znanja, izobraževanje, motivacija in 

dosežki zaposlenih. 

10. Finančni načrt 

Kako deluje denar. 

 Bomo vodili managerske račune? 

 Kako bomo nadzorovali denarni tok in financirali 

spremembe? 

11. Izbrane možnosti in kritični ukrepi 

Na podlagi izvedene analize naredimo listo 

možnosti in ukrepov. 

 

12. Terminski plan 

To je seznam vseh kritičnih ukrepov, omenjenih v 

poslovnem načrtu. 

 Ko smo prepoznali kritične ukrepe, načrtujmo 

njihovo izvedbo v okviru triletnega obdobja. Naše 

odločitve naj temeljijo na informacijah iz 

poslovnega načrta. 

Vir: Cassar 2006, 11–14. 

Uspeh ni vedno zagotovljen, saj smo lahko naredili napako in precenili trg, narobe ovrednotili 

obseg potrebnih sredstev ali pa je prišlo do sprememb na trgu, predpisih, tehnologiji zaradi 

katerih uresničitev napovedi v poslovnem načrtu niso mogoče. 

Na take zaplete podjetniki različno odreagirajo (Glas 2005, 46, 47): 

 opustijo posel in podjetniško kariero ter se odločijo za zanesljivejšo zaposlitev; 

 posel poskušajo izboljšati s spremembami določenih procesov in zagotavljanjem dodatnih 

finančnih sredstev. Če to uspe, nadaljujemo posel s poslovnim načrtom, prirejenim novim 

okoliščinam. 

 poskusijo z drugačnim poslom, ki zahteva ponovitev celotnega ciklusa razmišljanja o 

poslovni ideji. 

V primeru, da bistveno spremenimo posel, moramo prilagoditi poslovni načrt, ki bo upošteval 

te spremembe in podal oceno rezultatov v novih okoliščinah (Glas 2005, 46, 47).  
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Slika 1: Mesto poslovnega načrta v podjetniškem procesu uresničevanja zamisli 

Vir: Glas 2005, 46, 47. 
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3 »POPOLDANSKI« S. P. IN OSEBNO DOPOLNILNO DELO 

V tem poglavju bomo pod drobnogled vzeli eno od pravnoorganizacijskih oblik za opravljanje 

pridobitne dejavnosti. Predstavili bomo »popoldanski« s. p., celotni postopek registracije, 

plačevanje prispevkov in izpostavili ključne prednosti te pravnoorganizacijske oblike 

pridobitne dejavnosti. 

3.1 Opredelitev »popoldanskega« s. p.  

»Popoldanski« s. p. ni pravno veljaven termin. Je le pogovorni izraz za samostojnega 

podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in izpolnjuje določene pogoje za plačevanje 

nižjih prispevkov za socialno varnost (Borštnik, 2017). 

»Popoldanski« s. p. in »navadni« s. p. sta si po pravnem statusu, pravicah in dolžnostih enaka. 

Razlika je le pri plačevanju prispevkov za socialno varnost, ki so pri popoldanskem s. p. 

bistveno nižji. Tovrstna oblika dejavnosti je primerna za posameznika, ki ima redno 

zaposlitev za polni delovni čas (40 ur na teden) pri drugem podjetju in s tem urejeno 

plačevanje prispevkov za socialno varnost. 

Popoldanski s. p. pogosto odprejo osebe, ki jim delo v redni službi ne zadostuje, zaslužijo 

premalo ali pa imajo željo po ustvarjanju. Taka oblika podjetja z relativno nizkimi stroški 

prispevkov (pribl. 67 evrov na mesec) je privlačna za posameznika, ki si želi podjetniškega 

udejstvovanja. Posameznike poleg nižjih administrativnih stroškov ta pravnoorganizacijska 

oblika pridobitne dejavnosti prepriča tudi zaradi hitre in enostavne ustanovitve brez 

osnovnega kapitala in enostavnega razpolaganja z denarnimi sredstvi. V primeru, da posel 

uspe, se lahko dejavnost hitro razširi na polni delovni čas ali pa odpre kakšna druga oblika 

podjetja (Borštnik, 2017). 

3.2 Postopek registracije »popoldanskega« s. p. 

V zadnjih letih je registracija podjetja za podjetnika postala precej bolj enostavna kot nekoč. 

Ustanovitev podjetja (popoldanskega s. p.) je brezplačna, saj stroške postopka registracije 

podjetja krije država, vendar pa je potrebno po ustanovitvi opraviti izpit iz varstva pri delu, 

oceno tveganja in zdravniški pregled.  

Postopek odprtja s. p. poteka v treh korakih, ki niso zahtevni in jih je mogoče opraviti v enem 

dnevu na eni izmed fizičnih točk VEM »vse na enem mestu« ali preko spleta na točki e-VEM, 

vendar za dostop do portala e-VEM potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo SIGEN-CA, 

ki ga izdaja Ministrstvo za javno upravo (Podjetniški portal 2018). 
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Trije koraki, ki so potrebni za ustanovitev »popoldanskega« s. p., so naslednji: 

 Prijava v Poslovni register (AJPES). Agencija Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve (AJPES) za vpis samostojnega podjetnika (s. p.) v Poslovni register 

Slovenije potrebuje datum začetka poslovanja, podjetnikovo ime, priimek, EMŠO, 

davčno številko in stalno prebivališče. Določiti je treba dejavnost podjetja, ki se določi po 

Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD). Navesti je potrebno tudi sedež družbe, ki je 

pogosto naslov, kjer s. p. opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se vodijo posli. Pogosto je to 

stalno prebivališče podjetnika. Če podjetnik ni lastnik objekta, kjer bo sedež družbe, je 

potrebno predložiti overjeno izjavo lastnika objekta. Če tega ne more pridobiti, je rešitev 

virtualna pisarna. Ob registraciji podjetja pri AJPES-u lahko podjetnik registrira eno ali 

več dejavnosti in kadarkoli doda dodatno dejavnost. Pogoj je le, da mora podjetnik 

izpolnjevati pogoje, ki so določeni za to dejavnost (Antić, 2017). 

 Prijava v davčni register Republike Slovenije (FURS). Samostojni podjetnik to lahko 

opravi na točki VEM hkrati z oddajo predloga za vpis v Poslovni register (AJPES). Če pa 

tega ne stori, je dolžan v osmih dneh po vpisu v AJPES sporočiti finančnemu uradu 

osebno ime, davčno številko, firmo in skrajšano firmo, podatke o osebi, ki vodi poslovne 

knjige, podatke o poslovnih enotah doma in v tujini, morebitne številke poslovnih 

računov v tujini in podatke o morebitnih kapitalskih naložbah doma in v tujini, 

informacije povezanih oseb in višino prihodkov in odhodkov za določitev višine 

akontacije dohodnine. Obvezni zavezanci za davek na dodano vrednost so osebe, ki so ali 

bodo v obdobju zadnjih 12 mesecev presegle 50.000 evrov v vrednosti opravljenega 

prometa blaga oziroma storitev. Za prijavo je potrebno izpolniti obrazec DR-03, v 

katerega vpišemo zgoraj navedene podatke in priložimo dokazila o istovetnosti navedenih 

podatkov (Antić, 2017). 

 Prijava v sistem socialnega zavarovanja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). 

Samostojni podjetnik se prijavi v sistem socialnega zavarovanja z oddajo obrazca M-1, ki 

služi za vlaganje prijav, sprememb in odjav v obveznih socialnih zavarovanjih. Možno ga 

je oddati sočasno s prijavo Poslovni register (AJPES) in prijavo v Davčni register RS 

(FURS) na točki VEM, ali najkasneje v 8 dneh od vpisa v Poslovni register preko portala 

e-VEM (evem.gov.si) (Antić, 2017). 

Pri vseh teh pogojih ne smemo pozabiti omeniti, da mora imeti ustanovitelj s. p. popolno 

poslovno sposobnost, ki jo posameznik pridobi z 18. letom starosti (Antić, 2017). 

3.3 Prispevki pri »popoldanskem« s. p. 

Nosilec popoldanskega s. p. je zavezan k mesečnemu plačevanju pavšalnih prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) ter zdravstveno zavarovanje (ZZ). Ti prispevki 

so kot neko nadomestilo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Pavšalni znesek PIZ se določi s 

»Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja« in velja za obdobje od 
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aprila do marca naslednje koledarsko leto. Z zakonom o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju je določena višina plačevanja prispevkov za poškodbe pri delu in 

poklicno bolezen po stopnji 0,53 % od osnove
2
. V letu 2014 so uvedli še dodaten prispevek za 

ZZ, po stopnji 6,36 % osnove
2
 (Ahačič, 2017). 

Preglednica 5 prikazuje primerjavo prispevkov med letom 2017 in 2018 (Ahačič, 2017). 

Preglednica 5: Mesečni prispevki za popoldanski s. p. v letu 2017 in 2018 

VRSTA PRISPEVKA Znesek za leto 2018 Znesek za leto 2017 

Zavarovanje za poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni 
8,59 € 8,31 € 

Zdravstveno zavarovanje 25,78 € 24,93 € 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 
33,90 € 32,20 € 

SKUPAJ 68,27 € 65,44 € 

Vir: Ahačič, 2017. 

Prispevki za ZPIZ in ZZZS se plačujejo za pretekli mesec do 20. v mesecu, tudi če zavezanec 

dejavnosti ni opravljal. V primeru, da je zavezanec v preteklem mesecu opravljal dejavnost le 

15 dni ali manj, je upravičen do polovičnega plačila prispevka za ZPIZ. Prispevek za ZZZS pa 

plača v celoti ne glede na število delovnih dni v mesecu. Ker finančna uprava ne pošilja 

položnic, je v domeni zavezanca, da s pomočjo univerzalnega plačilnega naloga (UPN) plača 

prispevke za ZPIZ in ZZZS (Fortuna, 2018). V preglednici 4 smo navedli potrebne podatke za 

plačilo prispevkov. 

Preglednica 6: Podatki za plačilo mesečnih prispevkov za »popoldanski« s. p. 

Prejemnik Podračun Sklic Znesek 

ZPIZ – Zavod za 

pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

SI56 0110 0888 2000 003 

Model 19, vaša 

davčna številka + 

44008 

33,90 € 

ZZZS – Zavod za 

zdravstveno zavarovanje RS 
SI56 0110 0888 3000 073 

Model 19, vaša 

davčna številka + 

45004 

34,37 € 

Vir: Ahačič, 2017. 

Če primerjamo višino prispevkov z običajnim s. p., mora običajni s. p. mesečno plačati 

najmanj 372,91 € prispevkov (podatek za januar 2018) (Fortuna, 2018). 

                                                
2
 Osnova je povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2017 je znašala 1.621,46 
evra. 
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4 UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN (UNP) IN PLINSKE JEKLENKE 

Utekočinjen naftni plin (UNP) je okolju prijazno in energetsko učinkovito gorivo, ki omogoča 

največji izkoristek pri zgorevanju, toplotnih izgub pa praktično ni. Pri popolnem zgorevanju 

poleg toplote nastajata le še ogljikov dioksid in vodna para, medtem ko je emisija škodljivih 

snovi zanemarljiva (Šunić in Dujmović, 1981, 32). 

Zaradi teh značilnosti je utekočinjen naftni plin UNP v jeklenkah priljubljena izbira na 

različnih področjih predvsem v gospodinjstvih za pripravo hrane, ogrevanje vode, ogrevanje 

prostorov, plinskih svetil, klimatizacijo, kampiranje, šport (toplozračni baloni). Plinske 

jeklenke so priljubljena izbira tudi zaradi svoje mobilnosti, ponovne uporabe jeklenk in 

ponudbe različnih velikost (2, 3, 5, 10 ali 35 kg). Nekatere med njimi (5 in 10 kg) so ob 

nakupu plina zamenljive prazna za polno (Petrol, 2018a). 

4.1  Značilnosti UNP 

UNP se pridobiva kot stranski produkt pri predelavi surove nafte na naravnih nahajališčih 

propana ter z destilacijo iz zemeljskega plina. Iz naslova izvora ga uvrščamo med fosilna 

goriva. Kot vir energije je UNP učinkovitejši od kurilnega olja, premoga ali lesa. Je nestrupen 

plin brez barve in okusa, težji od zraka, zelo lahko vnetljiv in utekočinja se pri relativno 

nizkem tlaku.  

Pod imenom UNP se razume več različnih vrst plinov tega izvora, od katerih sta najbolj znana 

propan in butan, ki sta glavni sestavini za utekočinjen naftni plin, ki je dostopen na trgu. Trži 

se ga v jeklenkah za večkratno uporabo, kot mešanico butana in propana v različnih 

razmerjih, ki so odvisni od namena uporabe in letnega časa. Butan ima v primerjavi s 

propanom višjo kurilno vrednost, kar pomeni, da iz butana dobimo več toplotne energije, kot 

iz propana, a se samega butana praktično ne uporablja, ker je njegova slaba lastnost visoka 

meja vrelišča -0,5 °C. To pomeni, da butan pri temperaturah nižjih od -0,5 °C ne prehaja iz 

tekočega v plinasto stanje. 

Za razliko od butana je propanova meja vrelišča že pri -42 °C in je zaradi te lastnosti 

nepogrešljiv pri sestavi UNP. Razmerje mešanice butan/propan pri UNP je 65/35 %, v 

zimskih časih tudi 60/40 %, se pa priporoča v zimskih časih namesto mešanice uporabljati le 

100 % propan, ki je nekoliko dražji (Petrol, 2018b). 
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Preglednica 7: Lastnosti propana in butana 

 PROPAN BUTAN 

Kemijska formula C3H8 C4H10 

Molekularna masa M = 44,10 M = 58,12 

Kurilnost Hi = 92.970 kJ/Nm
3
 Hi = 121.800 kJ/Nm

3
 

Gostota pri 0 °C r0 = 2,019 kb/m
3
 r0 = 2,703 kb/m

3
 

Gostota tekoče faze pri 15 °C rt = 0,52 kg/l rt = 0,58 kg/l 

Meja eksplozivnosti – spodnja 2,50 % 2,00 % 

Meja eksplozivnosti – zgornja 9,50 % 8,50 % 

Kurilna vrednost na liter UNP 6,92 kWh/l 7,65 kWh/l 

Vrelišče  -42 °C -0,5 °C 

Vir: (Puhar in Stropnik, 2011, 215–233). 

4.1.1 Prodaja UNP 

V Sloveniji imamo dobro razvejan in preizkušen sistem prodaje UNP v plinskih jeklenkah, ki 

deluje po principu zamenjave prazne plinske jeklenke za polno. Še pred nedavnim so bile 

jeklenke na našem trgu enotne »oranžne« lastniške jeklenke, ki smo jih lahko zamenjali na 

kateremkoli prodajnem mestu pri kateremkoli ponudniku. S postopnim izločanjem oranžnih 

jeklenk iz obtoka, ki izvirajo še iz časov nekdanje skupne države, na trgu sedaj ponudniki 

plina nudijo svoje jeklenke, ki se med seboj razlikujejo v barvi in niso enakovredne za 

zamenjavo. Kupec ne more več zamenjati prazne jeklenko ene barve in kupiti plin v jeklenki 

druge barve/drugega ponudnika brez dodatnih zapletov in stroškov. S takim pristopom želijo 

ponudniki vezati kupca nase in si s tem povečati tržni delež (Grosman, 2016). 

Poleg zgoraj omenjenega preizkušenega sistema prodaje UNP po principu zamenjave prazne 

plinske jeklenke za polno se je v zadnjih letih na trgu že dobro uveljavilo naročanje plinskih 

jeklenk preko spleta, klicnega centra z dostavo na dom.  

Podjetja Butan plin, d. d., Istrabenz plini, d. o. o., Ina Slovenija, d. o. o., Plinski center Novo 

mesto Milan Tramte, s. p. in Kurivo Gorica, d. d., so podjetja, ki naš trg oskrbujejo z 

utekočinjenim naftnim plinom UNP v plinskih jeklenkah. Vsa druga podjetja, ki na trgu tudi 

ponujajo UNP v plinskih jeklenkah, so v njihovi lasti ali z njimi sodelujejo kot pogodbeni 

partnerji distributerji. Svoja prodajna mesta uporabljajo za prodajo plinskih jeklenk. Dostikrat 

so to bencinske črpalke OMV in Petrol, trgovinske verige, kmetijske zadruge, podjetja z 

razvejano shemo lastnih prodajnih mest v celotni Sloveniji ali le na določenem območju 

(Grosman, 2016). 
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4.1.2 Cena UNP 

Cena utekočinjenega naftnega plina se oblikuje prosto na trgu, odvisna pa je od kotacij plina 

na borzah, tečaja dolar/evro in od nabavnih pogojev dobaviteljev. Nabavne cene UNP se 

načeloma spreminjajo v korelaciji s ceno nafte, vendar z daljšim časovnim zamikom. 

Slovenija UNP v celoti uvaža, tako da je odvisna od nabavnih pogojev, ki veljajo na nabavnih 

trgih. Cene plina država ne regulira tako kot cen naftnih derivatov, ampak se oblikujejo prosto 

na trgu, določene so le obvezne dajatve na liter, kilogram oziroma standardni kubični meter 

(Zaleznik, 2015).  

Ponudniki plinskih jeklenk z UNP v svojih cenikih navajajo cene v različnih merskih enotah. 

Zaslediti je izražene cene za kilogram, liter in m
3
 utekočinjenega naftnega plina. Dobro je 

vedeti, da iz 1 m
3
 UNP v plinastem stanju dobimo 4,23 litra plina v stisnjenem/tekočem 

stanju, katerega teža je 2.441 kg, kar pomeni, da je v 10-kilogramski jeklenki, polnjeni z 

UNP, mešanica v razmerju butan/propan 65/35 % 17,33 litra UNP ali 4,09 m
3 

UNP v 

plinastem stanju (Istrabenz plini, 2013). 

Končno prodajno ceno UNP poleg davka na dodano vrednost, DDV, 22 % oblikujejo še: 

 okoljska dajatev za CO2 (0,0501 EUR/kg),  

 dodatek za povečanje energetske učinkovitosti (0,0102 EUR/kg),  

 prispevka za zagotavljanje podpore proizvodnji obnovljivih virov energije (OVE) in 

soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) v višini 0,0127 

EUR/kg (Plinarna Maribor, 2018). 

Ker nas zanima ponudba UNP v plinskih jeklenkah samo za gorenjsko regijo, v razpredelnico 

nismo zajeli dobaviteljev ali ponudnikov, ki niso prisotni v tej regiji. 

Preglednica 8: Primerjava cen UNP v plinskih jeklenkah med različnimi ponudniki 

Ponudnik plinskih jeklenk polnjenih 

z UNP (butan/propan 65/35 %) 

Dobavitelj Cena 5 kg 

jeklenke 

Cena 10 kg 

jeklenke 

Petrol bencinske črpalke Istrabenz plini  10,50 € 21,00 € 

OMV bencinske črpalke Butan plin 10,75 € 21,50 € 

Butan plin (dostava na dom) Lastna ponudba 12,25 € 22,50 € 

Istrabenz plini (dostava na dom) Lastna ponudba 10,40 € 20,80 € 

Ina Slovenija (dostava na dom) Lastna ponudba 9,97 € 19,95 € 

Viri: Petrol, 2018b, Butan plin, 2018, Istrabenz plini, 2018, Ina Slovenija, 2018. 

V vse cene so vključene okoljske dajatve za CO2, dodatek za povečanje energetske 

učinkovitosti, prispevki za OVE, SPTE in davek na dodano vrednost, DDV, v višini 22 %. 
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4.2 Značilnosti plinskih jeklenk 

Na plinsko jeklenko lahko gledamo tudi kot na povratno embalažo za različne vrste plinov, 

med katerimi je najbolj pogost UNP, ki se ga uvršča med gorljive pline. V Sloveniji lahko 

porabniki izbirajo med 3-, 5-, 10- in 35-kilogramskimi jeklenkami od različnih ponudnikov 

UNP. Jeklenke različnih ponudnikov se med seboj razlikujejo le po barvi.  

Oblika, označevanje in sestava plinskih jeklenk je urejena s Pravilnikom o varnostnih 

zahtevah za premične, zaprte tlačne posode za stisnjene, utekočinjene in pod tlakom 

raztopljene pline, ki je bil izdan na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode 

in o ugotavljanju skladnosti (Pravilnik o varnostnih zahtevah za premične, zaprte tlačne 

posode za stisnjene, utekočinjene in pod tlakom raztopljene pline, Ur. l. RS, št. 97/02). 

Plinske jeklenke so kovinske tlačne posode za polnjenje različnih vrst stisnjenih in pod 

tlakom raztopljenih plinov. Izdelane morajo biti iz materialov, ki ne korodirajo in kemično ne 

reagirajo s snovmi v plinski jeklenki. Najpogosteje se uporabljata nelegirano jeklo in aluminij. 

Vsaka jeklenka je opremljena z ventilom, preko katerega jeklenko polnimo in praznimo. 

Priključni navoj na ventilu jeklenke za vnetljive pline mora biti levi, za druge pline pa desni. 

Ventil in navoj ventila morata biti zavarovana pred udarci. Navoj ventila zaščitimo z 

varnostno matico, sam ventil pa ščiti trdno nameščen jeklen obroč, ki tvori vrat jeklenke 

(Pravilnik o varnostnih zahtevah za premične, zaprte tlačne posode za stisnjene, utekočinjene 

in pod tlakom raztopljene pline, Ur. l. RS, št. 97/02). 

Po 21. členu Pravilnika o varnostnih zahtevah za premične, zaprte tlačne posode za stisnjene, 

utekočinjene in pod tlakom raztopljene pline mora imeti vsaka plinska jeklenka na svoji 

površini vtisnjene naslednje označbe (Giztp, 2010a) :  

 firmo oziroma ime ali registrirani znak proizvajalca,  

 tovarniško številko premične tlačne posode, 

 leto izdelave, 

 ime plina, s katerim je plinska jeklenka polnjena, pri čemer ime plina ne sme biti 

označeno samo s kemično formulo, 

 maso prazne plinske jeklenke in največja dopustna polnilna masa v kg, 

 prostornino premične tlačne posode, v litrih, 

 največji dopustni polnilni tlak, v barih, 

 žig toplotne obdelave, vtisnjen za tovarniško številko premične tlačne posode, 

 žig pristojnega organa z datumom zadnjega pregleda.  
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Slika 2: Slikovni prikaz plinskih jeklenk različnih ponudnikov 

Vir: Ekopool 2018. 

4.2.1 Polnjenje plinskih jeklenk in lokacije polnilnic v Sloveniji 

Polnjenje plinskih jeklenk prav tako ureja Pravilnik o varnostnih zahtevah za premične, zaprte 

tlačne posode za stisnjene, utekočinjene in pod tlakom raztopljene pline, ki je bil izdan na 

podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti. 

Plinske jeklenke lahko polnimo samo s tistim plinom, za katerega so namenjene. Pred 

polnjenjem jih je potrebno temeljito očistiti. Zlasti tiste za vnetljive in oksidirajoče pline. 

Polnimo lahko le tiste plinske jeklenke, ki so pregledane, preizkušene in za katere ni potekel 

rok za redne preglede. Če ugotovimo, da plinska jeklenka ne zagotavlja varnega obratovanja, 

take jeklenke ne smemo napolniti in jo moramo izločiti iz uporabe (Pravilnik o varnostnih 

zahtevah za premične, zaprte tlačne posode za stisnjene, utekočinjene in pod tlakom 

raztopljene pline, Ur. l. RS, št. 97/02). 

Plinske jeklenke lahko polni le tista polnilnica plina, ki je (Pravilnik o varnostnih zahtevah za 

premične, zaprte tlačne posode za stisnjene, utekočinjene in pod tlakom raztopljene pline, Ur. 

l. RS, št. 97/02): 

 ustrezno opremljena za polnjenje plinskih jeklenk,  

 upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu,  

 ima zaposlenega, ki ima opravljeno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za 

polnilca tehničnih plinov. Pridobljena licenca je vezana na zaposlenega in jo je potrebno 

obnavljati vsakih pet let. Organ, pooblaščen za izvajanje strokovnega usposabljanja in 

preizkuse znanja, je Zveza društev energentov Slovenije (ZDES). 

Polnilnica plina lahko polni le tiste jeklenke, ki so v njeni lasti. Polni pa lahko tudi jeklenke, 

ki so last fizične osebe ali pravne osebe, s katero ima sklenjeno pogodbo.  

Med fizične osebe spadajo tudi tujci s svojimi jeklenkami, ki se od naših jeklenk pogosto 

razlikujejo po volumnu, barvi in ventilu za polnjenje in praznjenje jeklenke.  
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Zaradi teh razlik tujci ne morejo v Sloveniji zamenjati svojih praznih plinskih jeklenk za 

polne in so primorani obiskati najbližjo polnilnico (Pravilnik o varnostnih zahtevah za 

premične, zaprte tlačne posode za stisnjene, utekočinjene in pod tlakom raztopljene pline, Ur. 

l. RS, št. 97/02). 

Polnilnice plinskih jeklenk so v lasti plinarn, ki naš trg oskrbujejo z UNP. V Sloveniji je 

sedem polnilnic plinskih jeklenk. V mestih Maribor, Celje, Ljubljana, Novo mesto, Koper, 

Ajdovščina in Kozina. Ker gorenjska regija nima svoje polnilnice plinskih jeklenk, je 

najbližja polnilnica v Ljubljani Butan plin na Verovškovi ulici 70. 

Preglednica 9: Seznam polnilnic plinskih jeklenk v Sloveniji. 

PODJETJE / PLINARNA REGIJA NASLOV 

Butan plin, d. d. Ljubljana Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana 

Istrabenz plini 

Maribor 

Celje 

Koper 

Plinarniška 9, 2000 Maribor 

Plinarniška 1, 3000 Celje  

Sermina 8a, 6000 Koper 

Ina Slovenija, d. o. o. Kozina Dolinska ulica 14, 6240 Kozina 

Kurivo Gorica Ajdovščina Tovarniška cesta 3d, 5270 Ajdovščina 

Plinski center Novo mesto Novo mesto Dolenje kamence 12, 8000 Novo mesto 

4.2.2 Skladiščenje in transport plinskih jeklenk 

Transport in skladiščenje plinskih jeklenk sta pomembna vmesna postopka v procesu oskrbe 

končnih potrošnikov z UNP v plinskih jeklenkah. Napačno skladiščenje ali prevažanje jeklenk 

lahko pripelje do njihove hitrejše obrabe in poškodbe, zato je ključno upoštevati predpisano 

zakonodajo za transport in skladiščenje plinskih jeklenk tako za končne uporabnike kot 

distributerje. Skladiščenje plinskih jeklenk ureja Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu 

(Ur. l. RS, št. 22/91, 114/04, 17/14 – EZ-1), transport plinskih jeklenk pa je definiran z 

Zakonom o prevozu nevarnega blaga (Ur. l. RS, št. 33/06). Na tem področju v Sloveniji deluje 

Gospodarsko interesno združenje za tehnične pline (GIZTP), katerega glavni cilji so:  

 aktivno sodelovanje pri sprejemanju in izvajanju zakonodaje, 

 informiranje in izobraževanje uporabnikov ter distributerjev tehničnih plinov in plinske 

tehnike, 

 sodelovati z EIGA (European Industrial Gases Association) in drugimi evropskimi 

združenji za tehnične pline in prenašanje novosti od EIGA na slovensko tržišče (Giztp, 

2016). 
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Skladiščenje plinskih jeklenk 

Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Ur. l. RS, št. 22/91, 114/04 in 17/14 – EZ-1) ureja 

skladiščenje plinskih jeklenk tako za fizične osebe v gospodinjstvih kot tudi distributerje. 

Pri skladiščenju plinskih jeklenk v gospodinjstvih je pomembno upoštevati pravilo, ki 

zapoveduje, da v enem gospodinjstvu ne smemo imeti več kot štirih jeklenk, katerih skupna 

zmogljivost polnjenja ne sme presegati 35 kg plina in več kot 10 kg plina v prostoru, kjer je 

trošilo za kuhanje ali ogrevanje. Jeklenke morajo biti shranjene v pokončni legi v prostoru, 

kjer je zagotovljeno naravno zračenje. Prepovedano jih je shranjevati v spalnih, kletnih 

prostorih, v bližini odprtega plamena ali na mestih, kjer obstaja možnost, da se jeklenka 

segreje nad 40 °C. V primeru neuporabe jeklenke mora biti ventil zaprt, nanj pa tesno privita 

zaščitna matica.  

Distributerji morajo imeti skladišča jeklenk na ravni površini z naravnim zračenjem in če je 

mogoče zunaj strnjenega naselja. Pri distributerjih, ki prodajajo UNP v 5- in 10-kilogramskih 

plinskih jeklenkah po principu zamenjava prazne jeklenke za polno, so le-te pogosto 

skladiščene na prostem v posebej prilagojenih pokritih, kovinskih, mrežastih kletkah 

odmaknjenih vsaj 5 metrov od sosednjih objektov. Ker je potrebno prazne jeklenke skladiščiti 

ločeno od polnih in to označiti z napisom, se distributerji odločajo za skladiščenje jeklenk v 

dveh ločenih kletkah, kjer so v eni polne, v drugi pa prazne jeklenke. Lahko jih skladiščimo 

drugo na drugo v primeru, da so zavarovane na način, ki preprečuje, da bi se prevrnile. 

Poskrbeti moramo tudi za varnost skladiščenih plinskih jeklenk. Z zaklepanjem skladišča 

onemogočimo dostop nepooblaščenim osebam. Za požarno varnost pa moramo na dostopno 

mesto namestiti prašne gasilne aparate, ki ustrezajo kapaciteti skladišča. Za vsak 1 m3 

uskladiščenega plina je potrebno imeti 5 kg prahu za gašenje (Giztp, 2012). 

  

Slika 3: Slikovni prikaz skladiščenih jeklenk v mrežastih kletkah na bencinski črpalki 

Petrol in mrežastih paletah pred trgovino Mercator. 
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Transport plinskih jeklenk 

Plini v jeklenkah so nevarno blago, zaradi česar njihov prevoz ureja Zakon o prevozu 

nevarnega blaga, ki je v skladu z ADR – Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem 

prevozu nevarnega blaga. To je mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih 

snovi po cesti (Giztp, 2010a). 

Bolj podrobna navodila glede transporta plinskih jeklenk pa najdemo na spletni strani 

Gospodarsko interesnega združenja za tehnične pline Slovenije (Giztp), katerega namen je 

informiranje in izobraževanje uporabnikov ter distributerjev tehničnih plinov in plinske 

tehnike. V zgibanki Prevoz jeklenk z motornimi vozili navajajo transportne predpise za 

vozila, s katerimi se opravljajo komercialni prevozi plinov.  

Prevozi se lahko izvajajo le z vozili, ki so opremljeni po predpisih, ki so v skladu s 3. členom 

Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR. Distributerji 

plinskih jeklenk pri dostavah uporabljajo predvsem tovornjake z odprtim tovornim prostorom 

in kombije. Za dostavo plinskih jeklenk v paletah in snopih uporabljajo tovornjake, pri 

dostavah na dom pa kombije z zaprtim tovornim prostorom. 

Predpisi določajo, da morajo biti dostavna vozila za prevoz plinov (Giztp, 2010b): 

 opremljena s plinotesno prečno steno, ki ločuje voznika od tovora; 

 tovorni prostor dostavnega vozila mora biti opremljen tako, da se jeklenke med vožnjo ne 

morejo premikati; 

 tovorni prostor kot tak mora biti prezračevan. V primeru, da ima dostavno vozilo zaprt 

tovorni prostor, zadostuje vgrajen zračnik na vratih tovornega prostora ali steni v 

velikosti 1 % površine tovornega prostora; 

 dostavna vozila morajo biti opremljena z označevalno tablo na sprednji in zadnji strani 

vozila, ki opozarjata na transport blaga, ki je lahko v primeru nesreče nevarno. Po Zakonu 

o prevozu nevarnega blaga je označevalna tabla pravokotne oblike, oranžne barve s črnim 

robom; 

 dostavna vozila do 3,5 t morajo imeti dva gasilna aparata po 2 kg ali en gasilni aparat 2 

kg in en gasilni aparat 6 kg; 

 v vozilu moramo imeti najmanj 1 podložno zagozdo. 
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5 POSLOVNI NAČRT USTANOVITVE NOVEGA PODJETJA 

Poslovna ideja podjetnika motivira k razmišljanju o svojem poslu in prav to razmišljanje, ki 

mora biti analitično, logično, sistematično in objektivno, nas pripelje do dobrega poslovnega 

načrta. Proces razmišljanja pogosto vzbudi razne dvome in razkrije izzive glede realizacije te 

bodoče poslovne priložnosti, ki so dobrodošli v fazi kreiranja poslovnega načrta, saj 

predčasno izpostavijo šibke točke, ki jih lahko pravočasno popravimo. Kljub temu pa dobro 

pripravljen poslovni načrt ni zagotovilo za uspeh (Cassar 2006, 8).  

5.1 Povzetek poslovnega načrta 

Podjetje se bo ukvarjalo s storitveno dejavnostjo polnjenja turističnih plinskih jeklenk gostom 

v kampih na Gorenjskem. Ciljne stranke bodo tujci v kampih, ki zaradi državnih regulativ 

svojih praznih plinskih jeklenkah ne morejo zamenjati za polne, in domačini, ki uporabljajo 

manjše, 2- in 3-kilogramske turistične plinske jeklenke. Trenutno na trgu ni podjetja, ki bi 

nudilo storitev polnjenja turističnih plinskih jeklenk gostom v kampih. Podjetje prav v tem 

vidi svojo tržno priložnost in želi biti prvi ponudnik na tem rastočem trgu. 

Ker je večina kampov odprta samo v poletnih mesecih, bo podjetje aktivno 6 mesecev, od 

aprila do vključno septembra. V prvem letu poslovanja bomo delali na tem, da pridobimo 

zaupanje partnerjev in njihovih strank v svojo storitveno dejavnost in gradimo na 

prepoznavnosti, kar bi posledično podjetju omogočilo rast in širitev dejavnosti. 

Cilj podjetja je v prvem letu poslovanja postaviti podjetje na noge, skleniti večletna poslovna 

sodelovanja s kampi na Gorenjskem in podjetjem Butan plin, d. d., za nemoteno delovanje 

podjetja. 

Pravna oblika podjetja bo s. p., dopolnilna dejavnost ali tako imenovani »popoldanski s. p.«. 

Iz poslovnega izida je razvidno, da bo podjetje poslovalo z dobičkom že v prvem letu 

poslovanja. 

5.1.1 Poslanstvo in vizija podjetja  

Poslanstvo podjetja je ponudba celostne storitve polnjenja praznih plinskih jeklenk z 

utekočinjenim naftnim plinom (UNP) gostom v kampih na Gorenjskem in domačinom. 

Vizija podjetja je pridobiti zaupanje kampov v gorenjski regiji in na podlagi sodelovanja širiti 

ponudbo na preostale trge in regije. 
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5.1.2 Cilji podjetja 

Cilj podjetja je še pred poletno sezono 2019:  

 kreirati spletno in Facebook stran, 

 nakup rabljenega že prilagojenega kombija za prevoz plinskih jeklenk, 

 skleniti ekskluzivne pogodbe o poslovnem sodelovanju z vsemi kampi na Gorenjskem,  

 s pomočjo kampov oglaševati storitev polnjenja praznih plinskih jeklenk,  

 skleniti pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem Butan plin, d. d., za storitev 

polnjenja plinskih jeklenk,  

 začeti poslovati z dobičkom v prvem letu poslovanja.  

5.1.3 Tržna priložnost podjetja 

Tržno priložnost vidimo predvsem zaradi togosti slovenske zakonodaje, ki tujcem onemogoča 

menjavo praznih tujih jeklenk za domače polne, in v dejstvu, da gorenjska regija nima svoje 

polnilnice plinskih jeklenk z UNP. Najbližja polnilnica je Butan plin na Verovškovi ulici 70 v 

Ljubljani. Poleg zgoraj naštetih faktorjev je trend kampiranja v Evropi in pri nas v porastu, 

ponudbe polnjenja praznih plinskih jeklenk za kampske goste v Sloveniji pa dejansko ni. 

5.1.4  Povzetek finančnega načrta 

Začetna investicija podjetja bo 6.750,00 EUR. Podjetje bo na podlagi izkaza poslovnega izda 

(poglavje 5.5.1) navedenih izračunov poslovalo z dobičkom že v prvem letu poslovanja, ki se 

bo vsako leto povečeval na podlagi načrtovanega 5 % višanja prometa. 

5.2 Opis in ponudba podjetja 

V tem poglavju bomo opisali naše podjetje, organizacijsko obliko, lastništvo, načrt 

ustanovitve ter ponudbo in možnost razvoja v prihodnosti. Ime podjetja bo Plinko, Boris 

Jovanović, s. p. 

5.2.1 Pravnoorganizacijska oblika in lastništvo 

Pravna oblika podjetja bo s. p.– samostojni podjetnik 

Podjetnik in lastnik podjetja bo Boris Jovanović. 

Ime podjetja: Plinko, Boris Jovanović, s. p. 

Sedež: Ljubno 133, 4244 Podnart (SLO)  

Telefon: XXX/XXX-XXX 

Številka transakcijskega računa, odprtega pri:  

UniCredit Banka Slovenija, d. d., Ljubljana, 
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TRR: 123-456-7890  

E-pošta: plinko@gmail.com  

Spletna stran: www.plinko.si 

5.2.2 Načrt ustanovitve podjetja 

Ustanovitveni kapital bo znašal 6.750,00 EUR. Kapital bo vložil lastnik iz lastnih sredstev. 

5.000,00 EUR bomo namenili za nakup in pripravo rabljenega kombija, ki bo služil za 

transport plinskih jeklenk. 400,00 EUR bomo namenili za pripravo in aktivacijo spletne strani 

in preostalih 1.350,00 EUR za nabavo devetih mrežastih palet, ki bodo služile za skladiščenje 

praznih in polnih jeklenk v kampih. S 1. 1. 2019 bomo registrirali podjetje, na trg pa vstopili 

šele v mesecu aprilu, ko kampi odprejo svoja vrata prvim turistom. V obdobju do vstopa na 

trg bo podjetnik poskrbel za realizacijo vseh aktivnosti, ki so bolj podrobno opisane v 

terminskem načrtu. 

5.2.3 Opis ponudbe  

Na začetku poslovanja bomo gostom partnerskih kampov ponudili storitev polnitve njihovih 

praznih plinskih jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom UNP. V partnerskih kampih bomo 

določili ustrezen prostor za postavitev mrežaste palete, ki bo služila za skladiščenje praznih in 

polnih plinskih jeklenk. Z recepcijami kampov se bomo dogovorili za postopek prevzemanja 

praznih jeklenk od gostov in njihovega vračila naslednji dan, ko bodo polne. Podjetje bo 

dnevno ali po potrebi v kampih pobiralo prazne jeklenke in jih peljalo na polnjenje v 

polnilnico plinskih jeklenk, s katero se bo dogovorilo za poslovno sodelovanje. V našem 

primeru bo to polnilnica plinskih jeklenk Butan plin na Verovškovi 70 v Ljubljani. 

5.2.4 Razvoj ponudbe 

V prihodnosti je cilj podjetja postaviti lastno majhno stacionarno ali mobilno polnilno postajo 

plinskih jeklenk, ki bi omogočila nabavo UNP po znatno nižji ceni in lastno zalogo plina. 

Druge prednosti bodo tudi manjši stroški transporta, boljša prilagodljivost, privarčevan čas, 

polnjenje na prevzemnih lokacijah in možnost prodora na druge trge zunaj kampov.  

http://www.plinko.si/
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Slika 4: Slikovni prikaz mobilne polnilne postaje 

Vir: Chenglitruck, 2018. 

5.3 Tržna analiza  

Da bi spoznali navade, potrebe in želje potencialnih kupcev ter možnosti trženja storitve, smo 

vsem kampom na Gorenjskem poslali anonimni spletni anketni vprašalnik. Z odzivom smo 

bili zadovoljni, saj smo pridobili 9 od 12 poslanih spletnih anketnih vprašalnikov. Pri analizi 

trga je pomembno, da podjetje spozna svoje prednosti in slabosti poslovanja, zunanje 

priložnosti in potencialne nevarnosti na trgu. Preveriti moramo tudi, kdo so naši konkurenti, 

ter ugotoviti njihove prednosti in slabosti ter v čem smo lahko boljši. S pomočjo zbranih 

podatkov iz anonimne spletne ankete se je podjetje odločilo, da bodo ciljna skupina tuji 

obiskovalci kampov, ki UNP v jeklenkah uporabljajo kot glavni energent na svojih 

potovanjih. 

5.3.1 Analiza tržnih segmentov 

Pri realizaciji analize tržnih segmentov smo si pomagali z delovnimi izkušnjami podjetnika v 

času vodenja recepcije kampa in s pomočjo spletne ankete, ki smo jo poslali vsem kampom na 

Gorenjskem.  

Izpolnjene ankete s strani kampov temeljijo na primarnih virih, dolgoletnega zaznavanja 

potreb in želja gostov v kampu. S pomočjo spletne ankete smo potrdili, da so potencialne 

skupine naših storitev gostje, ki pripotujejo z avtodomi, prikolicami, in domačini, imetniki 2- 

in 3-kilogramskih turističnih plinskih jeklenk. Anketo smo poslali vsem kampom na 
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Gorenjskem, izpolnila jo je večina (devet) kampov, ki predstavljajo naš vzorec (n = 9). V 

nadaljevanju predstavljamo rezultate ankete opisno in grafično. 

Slika 5 prikazuje strukturo vzorca glede na dobo bivanja. V anketi je sodelovalo 9 kampov. 

Kolikšna je povprečna doba bivanja vaših gostov v kampu? (n = 9)  

 

Slika 5: Struktura vzorca glede na dobo bivanja (n = 9) 

Struktura ustvarjenih nočitev je zelo raznolika. Iz grafa je razvidno, da sta dva velika kampa,  

ki imata letno več kot 100.000 nočitev, štirje srednje veliki kampi in trije manjši kampi.  

Koliko nočitev ste ustvarili v sezoni 2017?  (n = 9)  

 

Slika 6: Struktura vzorca glede na število ustvarjenih nočitev v letu 2017 

Slika 7 prikazuje graf, iz katerega je razvidno, da v kampih na Gorenjskem prevladujejo 

gostje z avtodomi in prikolicami, ki so ciljna skupina za trženje naše storitve, saj uporabljajo 

UNP v jeklenkah kot glavni energent na svojih potovanjih. 
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Kateri gostje prevladujejo v vašem kampu? (n = 9)  

 

Slika 7: Struktura vzorca glede na načina kampiranja 

Slika 8 prikazuje graf, iz katerega je razvidno, da so v vseh anketiranih kampih na 

Gorenjskem zasledili povpraševanje za storitev polnjenja turističnih plinskih jeklenk. 

Ste v preteklosti od vaših gostov zasledili povpraševanje po storitvi polnjenja turističnih 

plinskih jeklenk? (n = 9)  

 

Slika 8: Struktura vzorca glede na zanimanje za storitev polnjenja turističnih plinskih 

jeklenk 

Slika 9 prikazuje, kolikšen je odstotek povpraševanja domačinov po storitvi polnjenja plinskih 

jeklenk. Razvidno je, da je že tretjina (33 %) kampov zasledila povpraševanje s strani 

domačinov. 
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Ali domačini sprašujejo, ali ponujate storitev polnjenja plinskih jeklenk? (n = 9)  

 

Slika 9: Struktura vzorca glede na zanimanje za storitev polnjenja turističnih plinskih 

jeklenk s strani domačinov 

Slika 10 prikazuje pogostost povpraševanja/mesec po polnjenju jeklenk v kampih na 

Gorenjskem. Razvidno je, da je tretjina anketiranih kampov zasledila povpraševanje po 

storitvi polnjenja plinskih jeklenk, ki je večje kot 30-krat na mesec. 

Kako pogosto po vašem mnenju gostje in domačini povprašujejo po storitvi polnjenja plinskih 

jeklenk?  (n = 9)  

 

Slika 10: Struktura vzorca glede na pogostost povpraševanja po polnjenju jeklenk 

Slika 11 prikazuje alternativne rešitve za polnjenje plinskih jeklenk, ki jih kampi svetujejo 

gostom. Prevladuje alternativna rešitev nakupa slovenske jeklenke. 
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Kaj svetujete gostom, če želijo napolniti svoje plinske jeklenke?  (n = 9) 

 

Slika 11: Struktura vzorca glede na različne alternativne rešitve 

Odgovori 

Napotimo jih v Plinstal Kranj ali eno izmed trgovin s kamping opremo. 

Polnjenje v Enosu. 

Pod alternativo »drugo« so pri dveh anketiranih kampih napisali dve rešitvi, ki po kasnejšem 

preverjanju dejansko ne ponujata polnjenja plinskih jeklenk, kot je navedeno v odgovoru. 

Slika 12 prikazuje odstotek anketiranih kampov, ki bi bili pripravljeni sodelovati z zunanjim 

izvajalcem, ki bi ponujal storitev polnjenja plinskih jeklenk njihovim gostom. Od dvanajstih 

kampov na Gorenjskem je uspešno izpolnilo anketo 9 kampov in vsi bi bili pripravljeni na 

sodelovanje. 

Ali bi bili pripravljeni na sodelovanje z zunanjim izvajalcem, ki bi vašim gostom ponujal 

storitev polnjenja plinskih jeklenk?  (n = 9)  

 

Slika 12: Struktura vzorca glede pripravljenosti sodelovati z zunanjim izvajalcem 

Slika 13 prikazuje pogoje, pod katerimi bi kampi sodelovali z zunanjimi izvajalci. Od devetih 

anketiranih kampov trije niso definirali odgovora. Pet od šestih kampov, ki so definirali pogoj 

sodelovanja, so se odločili za sezonski pavšal. 
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Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »DA«, obkrožite naslednje pogoje, pod katerimi bi 

sodelovali z zunanjim izvajalcem. (n = 6)  

 

Slika 13: Struktura vzorca glede načina sodelovanja z zunanjim izvajalcem 

Slika 14 prikazuje mnenje kampov glede predpostavke, ali bi se zaradi nudenja storitve 

polnjenja plinskih jeklenk gostje bolj pogosto odločali bivati pri njih. Kar 67 %, dve tretjini, 

jih je odgovorilo pritrdilno. 

Ali ste mnenja, da bi se gostje bolj pogosto odločili bivati v vašem kampu, če bi nudili 

storitev polnjenja plinskih jeklenk?  (n = 9)  

 

Slika 14: Struktura vzorca mnenja kampov glede pomembnosti ponudbe storitve 

polnjenja plinskih jeklenk 

Slika 15 prikazuje, da so od devetih anketiranih kampov na Gorenjskem v preteklosti v enem 

že ponujali storitev polnjenja plinskih jeklenk.  
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Ali ste v vašem kampu kdaj ponujali storitev polnjenja plinski jeklenk?  (n = 9) 

 

Slika 15: Struktura vzorca glede ponudbe storitve polnjenja plinskih jeklenk v 

preteklosti 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »DA«, nam zaupajte, po kakšni ceni ste nazadnje 

prodajali 1 kg/utekočinjenega naftnega plina UNP?  

3,5 eur 

5.3.2  Analiza panoge in konkurence 

Panoga distribucije UNP v plinskih jeklenkah je pri nas dobro razvita. Podjetja v panogi za 

distribucijo uporabljajo preizkušen sistem, ki deluje po principu zamenjave prazne plinske 

jeklenke za polno na frekventnih mestih, kot so bencinske črpalke, dobro pozicionirane 

poslovalnice trgovskih verig in kmetijskih zadrug. Pred leti so ta preizkušen sistem podjetja v 

panogi nadgradila s telefonskim in pozneje s spletnim naročanjem plinskih jeklenk z dostavo 

na dom. S takim pristopom so kupce vezali nase in si s tem povečati tržne deleže brez 

investicij v infrastrukturo.  

Naši največji potencialni konkurenti so podjetja, ki ponujajo dostavo plinskih jeklenk na dom. 

Njihove glavne prednosti so, da imajo dobro organiziran sistem dela, delovno silo in dostavna 

vozila, vendar so na našo srečo s svojo storitvijo osredotočeni samo na gospodinjstva in 

gostinske obrate, ki jim ponujajo le menjavo 5, 10 in 35 kg jeklenk. 

Pri analizi trga smo ugotovili, da na gorenjskem trgu tako storitev ponujajo podjetja Butan 

plin, d. d., Istrabenz plini, d. o. o. in Ina Slovenija, d. o. o.. 

Pri analizi panoge in konkurence smo se pozanimali pri kampih na Hrvaškem, ali ponujajo 

storitev polnjenja turističnih plinskih jeklenk za svoje goste. Ugotovili smo, da imajo večji 

kampi svoje polnilnice ali sklenjeno pogodbo o sodelovanju z zunanjim izvajalcem. Cena za 
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kilogram UNP se giblje med 26,00 in 27,00 kun. V evrih je to priližno 3,6 evra za kilogram 

UNP. 

5.4 Strategija in izvedba 

V tem poglavju bomo opisali prodajno strategijo ter konkurenčno prednost podjetja. V 

nadaljevanju bomo razložili še trženjsko strategijo, strateške povezave podjetja in terminski 

načrt s pomočjo preglednice. 

5.4.1 Prodajna strategija podjetja  

Prodajna strategija podjetja se bo začela na podlagi informiranja potencialnih strank o 

slovenski zakonodaji, ki prepoveduje menjavo praznih tujih jeklenk za polne domače in 

kaznuje lastnoročno polnjenje plinskih jeklenk na LPG bencinskih črpalkah s pomočjo 

različnih nastavkov. Informirali jih bomo s pomočjo letakov, spletne strani in s pomočjo 

Facebook profila. 

V drugem delu jim bomo predstavili našo storitev, način izvajanja te storitve, njene prednosti 

in cenik. 

5.4.2 Konkurenčna prednost 

Konkurenčna prednost podjetja so delovne izkušnje podjetnika z delom v kampu, poznavanje 

regije, trga, vodstva določenih kampov in prilagodljivost podjetnika. 

Konkurenčno prednost podjetje vidi tudi v tem, da na trgu ni podjetja, ki bi izvajalo tako 

storitev na Gorenjskem, in da je oddaljenost najbližje polnilnice plinskih jeklenk prevelika. 

5.4.3 Strateške povezave 

Ker bo podjetje Plinko, Boris Jovanović, s. p., storitveno podjetje, bodo strateške povezave za 

razvoj podjetja ključnega pomena. 

Najpomembnejše strateške povezave bodo z devetimi največjimi kampi na Gorenjskem 

(Kamp Bled, Kamp Danica, Kamp Perun, Kamp Kamne, Kamp Podljubelj, Kamp Radovljica, 

Kamp Šobec, Kamp Špik in Kamp Zlatorog), s katerimi ima podjetnik namen narediti 

največji del prihodkov. 

Zelo pomembna strateška povezava bo tudi s podjetjem Butan plin, d. d., pri katerem bomo 

polnili prazne plinske jeklenke z UNP. Za gorenjsko regijo ima podjetje Butan plin v 

Ljubljani najbližjo polnilnico plina. 
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Preko podjetja se bomo v letih poslovanja udeleževali tudi raznih izobraževanj in strokovnih 

usposabljanj, s katerimi bomo bogatili svoje znanje na področju polnjenja in distribucije UNP 

v plinskih jeklenkah. Za nas bo zelo pomembno sodelovanje z Zvezo društev energentov 

Slovenije, ki izvaja določena izobraževanja in strokovna usposabljanja, potrebna za nadaljnji 

razvoj podjetnika. 

5.4.4 Trženjska strategija 

V okviru trženjske strategije bomo s poglavjem Pozicioniranje predstavili ciljni trg in ciljne 

skupine podjetja. Predstavili bomo tudi začetno cenovno, promocijsko in distribucijsko 

strategijo podjetja. 

Pozicioniranje 

Ker je namen pozicioniranja ciljnemu trgu ali skupini sporočiti bistvo podjetja in njegove 

ponudbe, je ključno sodelovati s kampi pri oglaševanju te storitve, kot svoje lastne s pomočjo 

njihovih spletnih strani in povezav s kamping klubi. 

Za podjetje so ciljna skupina obiskovalci kampov na Gorenjskem. To so v veliki večini tujci 

iz evropskih držav, ki potujejo z avtodomi, prikolicami, šotori in uporabljajo UNP v jeklenkah 

kot glavni energent na svojih potovanjih.  

Obstaja tudi druga ciljna skupina, to so domačini, ki uporabljajo 2- in 3-kilogramske 

turistične plinske jeklenke. Njih bomo dosegli z informiranjem s pomočjo spletne strani in 

Facebooka.  

Cenovne strategije 

V preglednici so prikazane cene polnjenja 2-, 3-, 5- in 10-kilogramskih plinskih jeklenk in 

cene za kilogram UNP, če imajo stranke slučajno jeklenke, ki ne ustrezajo navedenim 

prostorninam. Cene polnjenja smo določili na podlagi primerjev cen UNP v jeklenkah v tujini 

(Nemčija, Nizozemska, Velika Britanija…) in cen polnjenja plinskih jeklenk v kampih na 

Hrvaškem. Pri sklepanju pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem Butan se bomo 

dogovorili za 40 % rabat na podlagi načrtovanega prometa iz izkaza poslovnega izida.  
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Preglednica 10: Cenik polnjenja plinskih jeklenk z UNP 

IZDELEK PRODAJNA CENA  

v EUR 

STROŠKI POLNJENJA v 

EUR 

Polnjenje 10 kg jeklenke 35,00 EUR 21,50 EUR – 40 % rabat 

Polnjenje 5 kg jeklenke 20,00 EUR 12,30 EUR – 40 % rabat 

Polnjenje 3 kg jeklenke 15,00 EUR 7,38 EUR – 40 % rabat 

Polnjenje 2 kg jeklenke 10,00 EUR 4,92 EUR – 40 % rabat 

Cena polnjenja jeklenke za 1 kilogram 

UNP do 3 kg  

5,00 EUR 2,46 EUR – 40 % rabat 

Cena polnjenja jeklenke za 1 kilogram 

UNP od 4 kg dalje 

4,00 EUR 2,46 EUR – 40 % rabat  

Promocijska strategija 

Že pred vstopom podjetnika na trg, ki je načrtovan v mesecu aprilu 2019, bomo začeli 

promovirati storitev polnjenja turističnih plinskih jeklenk za goste v kampih na Gorenjskem. 

Po dogovoru bodo kampi, s katerimi bomo sklenili pogodbo o sodelovanju, dodali storitev v 

svojo dodatno ponudbo in s tem tudi dali vedeti vsem pogodbenim agencijam, da njihov kamp 

ponuja storitev polnjenja plinskih jeklenk. 

Storitev bomo oglaševali tudi preko Facebook profila podjetja s povezavo na podjetnikovo 

spletno stran. Z oglaševanjem na Facebooku bomo ciljali tudi na domačine v okolici kampov, 

ki imajo 2 in 3 kg turistične plinske jeklenke. Ne bomo pozabili tudi na klasično oglaševanje z 

letaki, ki jih bomo postavili v kampskih recepcijah. 

Distribucijska strategija 

Podjetnik bo storitev tržil v pogodbenih kampih tako njihovim obiskovalcem kot okoliškim 

domačinom. V sodelovanju s kampskimi recepcijami bomo vzpostavili sistem prevzemanja in 

označevanja praznih jeklenk ter dostave in plačila napolnjenih plinskih jeklenk. Dogovorili se 

bomo za točno uro prevzema in dostave. Do prevzema bodo prazne jeklenke skladiščili v 

mrežastih paletah, ki jih bo podjetnik na lastne stroške financiral in postavil na ustrezno mesto 

v kampu. Pri dostavi bo podjetnik vsako polno jeklenko opremil tudi z računom, ki ga bo ob 

prevzemu lastnik jeklenke poravnal na recepciji. 
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5.4.5 Terminski načrt 

V prvem letu poslovanja in v mesecih pred vstopom na trg se bo podjetje soočilo z različnimi 

poslovnimi aktivnostmi, kot so registracija podjetja, zagon podjetja, sklepanje ekskluzivnih 

pogodb o poslovnem sodelovanju s kampi na Gorenjskem, sklepanje pogodbe o poslovnem 

sodelovanju s podjetjem Butan plin, d. d., za storitev polnjenja plinskih jeklenk, izdelava 

spletne in Facebook strani in začetek oglaševanja s pomočjo kampov. 

V preglednici 11 predstavljamo časovnico, cilje in želje realizacij posameznih aktivnosti. 

Preglednica 11: Osnutek terminskega načrta za prvo leto poslovanja (2019) 

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

Registracija podjetja             

Zagon podjetja             

Nakup rabljenega kombija za 

transport plinskih jeklenk 

            

Sklepanje pogodb o 

poslovnem sodelovanju s 

kampi na Gorenjskem 

            

Sklepanje pogodbe s 

podjetjem Butan plin, d. d. 

            

Izdelava spletne in Facebook 

strani 

            

Začetek oglaševanja             

Vstop na trg             

Izvajanje storitve             

5.5 Finančni načrt 

Najpomembnejši del poslovnega načrta je finančni načrt, s pomočjo katerega podjetnik 

predvidi poslovanje podjetja z različnih finančnih vidikov, kot so prihodki, stroški, izkazi 

uspeha, zagotovljanje sredstev, torej, bilance stanja za posamezna obdobja, likvidnost 

podjetja, možna finančna tveganja in podobno. Finančni načrt je le okvir bodočih realnih 

izkazov nekega podjetja (Ruzzier idr. 2008, 348). 

V sklopu finančnega načrta smo za obdobje prvih petih let poslovanja pripravili izkaze 

poslovnih izidov, analizo tveganja in strategijo žetve. Pri pripravi izkazov poslovnih izidov za 

obdobje prvih petih let smo upoštevali povprečno količino zaznanega povpraševanja v devetih 

kampih na Gorenjskem iz prejšnjih let. Menimo, da je izračun pesimističen, ker namenoma 
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nismo vključili potencialnega trga domačinov. Vključili smo le 5 % dvig povpraševanja, ki je 

v sorazmerju z dvigovanjem nočitev v kampih na Gorenjskem in Sloveniji. 

5.5.1  Izkaz poslovnega izida  

Izkaz poslovnega izida prikazuje vsakoletne prihodke in odhodke podjetja za obdobje petih 

let. Rezultat razlike med temi prihodki in odhodki je lahko dobiček ali celo izguba v nekem 

obračunskem obdobju. Znesek dobička ali izgube zmanjšan za davek od dobička nam potem 

pokaže čisti dobiček ali končno izgubo.  

Ker lahko samostojni podjetnik ob ustanovitvi ali ob začetku vsakega leta izbira med 

obdavčitvijo dobička po davčnih stopnjah iz dohodninske lestvice ali po stopnji 20 %, t. i. 

normiranci, smo se odločili za obdavčitev dobička na podlagi normiranih odhodkov. 

Sistem obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov deluje tako, da ob koncu vsakega leta 

seštejemo vrednost izdanih računov, od njih odštejemo 80 %, kar je priznan odstotek stroškov 

s strani države in na to razliko podjetje plača 20 % končnega davka. Za še lažji izračun davka 

na podlagi normiranih odhodkov izračunamo, kolikšna je vrednost 4 % od celotnih letnih 

prihodkov. V prvem letu poslovanja pričakujemo čisti dobiček v višini 1.183,38 EUR, ki naj 

bi se vsako leto povečeval.  

Poslovni izid za prvih pet let poslovanja je prikazan v preglednici 12. 

Preglednica 12: Izkaz poslovnega izida za prvih pet let poslovanja 

Izkaz poslovnega izida 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

Poslovni prihodki 25.650,00 26.932,50 28.279,13 29.693,09 31.177,74 

Odhodki skupaj 23.440,62 22.261,05 22.751,93 23.256,85 24.507,01 

Stroški materiala 1.350,00 0 0 0 0 

Stroški storitev 13.269,08 13.727,05 13.907,93 14.412,85 14.943,01 

Amortizacija (kombi) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Potni stroški 7.104,00 7.104,00 7.104,00 7.104,00 7.104,00 

Stroški prispevkov 717,54 730,00 740,00 750,00 760,00 

Izobraževanja 0 0 0 0 700,00 

Dobiček ali izguba pred 

obdavčevanjem 

2.209,38 4.371,45 5.527,20 6.436,24 6.670,73 

Davek od dobička (normiran) 1.026,00 1.077,30 1.131,17 1.187,72 1.247,11 

Čisti dobiček ali izguba 1.183,38 3.294,15 4.396,03 5.248,52 5.423,62 
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5.5.2 Analiza tveganj 

Z analizo tveganj smo želeli predčasno identificirati tveganja, ki bi ogrozila poslovanje 

podjetja. Ker se bo podjetje ukvarjalo s storitveno dejavnostjo, ki temelji na podlagi 

poslovnega sodelovanja s kampi na Gorenjskem, je za predčasno zmanjšanje tveganja ključno 

s kampi skleniti ekskluzivno večletno pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki bo preprečila 

bodoči konkurenci prodreti na trg. Tveganje predstavlja tudi upad trenda kampiranja zaradi 

nepredvidljivih razlogov.  

Za primer lahko navedemo migrantsko krizo v letih 2015 in 2016, ki je bila razlog za upad 

turistov v državah vzdolž migrantske poti. Ključno za podjetje bo, da dobro spozna trg in 

prilagodi svojo storitveno ponudbo glede na povpraševanje. 

5.5.3 Strategija žetve 

Strategija žetve še ni povsem določena. V primeru izjemno dobrega poslovanja se bo 

podjetnik odločil za preoblikovanje v drugačno pravno obliko podjetja in predčasno 

investicijo v lastno polnilno postajo plinskih jeklenk, ki bi mu dolgoročno znižala stroške 

storitev in potne stroške. Ne izključujemo tudi možnosti kasnejše prodaje ali priključitve 

podjetja konkurenci.  
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6 SKLEP 

S kreiranjem zaključne projektne naloge smo obnovili in nadgradili svoje znanje s področja 

podjetništva. Primarni cilj je bil izdelati čim bolj realističen poslovni načrt za ustanovitev 

novega podjetja, ki bi gostom v kampih na Gorenjskem tržilo storitev polnjenja turističnih 

plinskih jeklenk. Povod za pisanje poslovnega načrta je bila zaznana poslovna priložnost s 

strani podjetnika v času njegovega vodenja kampske recepcije Campinga Bled. 

S poslovnim načrtom, ki smo ga izdelali v zaključni projektni nalogi, smo predstavili, kako bo 

potekala ustanovitev podjetja, ki se bo ukvarjalo s trženjem storitve polnjenja turističnih 

plinskih jeklenk v kampih na Gorenjskem. 

S pomočjo poslovnega načrta smo odkrili, s katerih strani nam pretijo nevarnosti za 

realizacijo projekta, potencialno konkurenco in zainteresirane partnerje.  

S pomočjo ankete, ki je del poslovnega načrta, smo pridobili konkretne rezultate, da smo 

lahko oblikovali cenovno politiko in definirali ciljne skupine. To so predvsem tuji gostje v 

kampih na Gorenjskem, ki potujejo z avtodomi, počitniškimi prikolicami in velikimi šotori.  

Naša želja je širiti ponudbo tudi na trge zunaj kampov. Tu ciljamo predvsem na domačine, 

imetnike 2 in 3-kilogramskih turističnih plinskih jeklenk. Širitev ponudbe bi nam zvišala 

promet in dobiček, posledično tudi odprla možnost za hitrejši razvoj podjetja, katerega cilj je 

postavitev lastne mobilne polnilne postaje. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketa – Polnjenje turističnih plinskih jeklenk 
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Anketa – Polnjenje turističnih plinskih jeklenk 

Pozdravljeni! 

Sem študent Fakultete za management in pripravljam zaključno projektno nalogo z naslovom 

Poslovni načrt za ustanovitev podjetja s področja polnjenja turističnih plinskih jeklenk v 

kampih. Namen ankete je ugotoviti, kolikšno je povpraševanje gostov v kampu in domačinov 

v okolici po polnjenju turističnih plinskih jeklenk in pripravljenost kampov za sodelovanje s 

podjetjem, ki bi ponujalo to storitev. 

Anketa je anonimna. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 5 minut časa. 

Odgovori bodo uporabljeni izključno za potrebe zaključne projektne naloge. 

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 

Boris Jovanović 

VPRAŠALNIK (ustrezno obkrožite) 

1. Kolikšna je povprečna doba bivanja vaših gostov v kampu? 

 Do 2 nočitvi 

 Od 2 do 3 nočitve 

 Od 3 do 4 nočitve 

 Več kot 4 nočitve 

2. Koliko nočitev ste ustvarili v sezoni 2017? 

 Manj kot 5.000 nočitev 

 Od 5.000 do 10.000 nočitev 

 Od 10.000 do 30.000 nočitev 

 Od 30.000 do 50.000 nočitev 

 Od 50.000 do 100.000 nočitev 

 Več kot 100.000 nočitev 

3. Kateri gostje prevladujejo v vašem kampu?  

 Gostje z avtodomi ali prikolicami 

 Gostje z avtom in šotorom 

 Gostje z motorjem in šotorom 

 Kolesarji in pohodniki 

 Drugo____________ 

4. Ste v preteklosti od vaših gostov zasledili povpraševanje po storitvi polnjenja turističnih 

plinskih jeklenk? 
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 DA 

 NE 

5. Ali domačini sprašujejo, ali ponujate storitev polnjenja plinskih jeklenk? 

 DA 

 NE 

6. Kako pogosto po vašem mnenju gostje in domačini povprašujejo po storitvi polnjenja 

plinskih jeklenk? 

 Do 5-krat na mesec 

 Od 5-krat do 10-krat na mesec 

 Od 10-krat do 20-krat na mesec 

 Od 20-krat do 30-krat na mesec 

 Več kot 30-krat na mesec 

7. Kaj svetujete gostom, če želijo napolniti svoje plinske jeklenke? 

 Napotite jih v najbližjo polnilnico v Ljubljano ali Beljak 

 Svetujete jim, da kupijo slovensko plinsko jeklenko 

 Drugo____________ 

8. Ali bi bili pripravljeni na sodelovanje z zunanjim izvajalcem, ki bi vašim gostom nudil 

storitev polnjenja plinskih jeklenk? 

 DA 

 NE 

9. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »DA«, obkrožite naslednje pogoje, pod katerimi 

bi sodelovali z zunanjim izvajalcem. 

 Določen % od prodaje plina 

 Sezonski pavšal za opravljanje storitve polnjenja plinskih jeklenk 

 Drugo_____________ 

10. Ali ste mnenja, da bi se gostje bolj pogosto odločili bivati v vašem kampu, če bi nudili 

storitev polnjenja plinskih jeklenk? 

 DA 

 NE 

 DRUGO 

11. Ali ste v vašem kampu kdaj ponujali storitev polnjenja plinskih jeklenk? 

 DA 

 NE 
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12. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »DA«, nam zaupajte, po kakšni ceni ste nazadnje 

prodajali 1 kg utekočinjenega naftnega plina UNP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


