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III 

POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava izbrano turistično podjetje na Zgornjem Jezerskem, ki v zadnjih 

letih beleži upad obiska. V poslovnem načrtu je opis podjetja, panoge in konkurence, sledi 

analiza trga ter finančni del. Predvidena je tudi večja investicija, ki načrtuje obnovitev starega 

dela nastanitvenega obrata in ponudbo novih nastanitvenih zmogljivosti v obliki glampinga, 

ki združuje bivanje v naravi in luksuzno preživljanje prostega časa. Ključna ugotovitev 

poslovnega načrta je, da je investicija upravičena in da bo podjetje v letih po investiciji 

poslovalo pozitivno. 

Ključne besede:Podjetništvo, poslovni načrt, turizem, trendi v turizmu, glamping. 

SUMMARY 

The thesis deals with selected tourist company from Zgornje Jezersko that in recent years, 

recorded a decline of visit. The business plan has a description of the Business Company, 

tourism industry and competition which is followed by an analysis of the market and the 

financial part of the business plan. In business plan is also provided an substantial investment, 

which plans to restore the old part of pension and could offer new accommodation facilities in 

the form of Glamping, which combines living in the wild and luxurious leisure. A key finding 

of a business plan is that the investment is justified and that the company will in the years 

following the investment operated positively. 

Keywords:Business, tourism, tourismtrends, glamping. 

UDK: 338.48:005.511(043.2) 
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1 UVOD 

Strokovnjaki s področja turističnega gospodarstva fenomen rasti turizma povezujejo s 

povečanimi prihodki potrošnikov in njihovimprostim časom. Oba dejavnika pomagata pri 

izpolnitvi želje po zapustitvi kraja stalnega prebivališča in delovnega okolja ter odhodom na 

počitnice. Definicije turizma so različno interpretirane s strani ponudnikov turističnih 

produktov ter storitev, strokovnjakov in raziskovalcev s področja turizma ter 

potrošnikov(Ritchie in Adair 2004, 6). Turizem je stalno rastoča gospodarska panoga, ki 

kljubuje večini dejavnikov, ki vplivajo na gospodarstvo (Veljkovič in Colarič-Jakše 2014b, 

212).  

Svetovna turistična organizacija, ki je najpomembnejša organizacija na področju turizma, 

turizem definira z najbolj razširjeno definicijo, kot(Planina in Mihalič 2002, 30):»Aktivnosti, 

ki so povezane s potovanjem in z bivanjem oseb izven običajnega življenjskega okolja, za ne 

več kot eno leto, zaradi zabave, poslov in drugih motivov«. Ta opredelitev določa, da mora 

turizem vključevati potovanje in bivanje izven kraja običajnega življenjskega okolja. 

Predvsem je pri tem zelo zanimivo, kako hitro se spreminjajo trendi potovanj in želenih 

končnih destinacij potencialnih turistov.  

Turistično gospodarstvo je po podatkih svetovne turistične organizacije (World Tourism 

Organization b. l.) ena najhitreje rastočih panog, tako v svetu kot tudi v Sloveniji. Ima zelo 

velik vpliv na prihodke posamezne države ali kraja, tako posredne kot tudi neposredne, ki se 

kažejo v mnogih drugih gospodarskih panogah, kot na primer v prometu, kmetijstvu, 

prehrambni industriji in drugih. 

Svetovni turizem je tudi v letu 2015 dosegel rast štirih odstotkov pri prihodu turistov in je 

tako dosegel nov rekord znotraj turističnega gospodarstva,in sicer 1,2 milijarde prihodov 

turistov(World Tourism Organization b. l.). 

Kot že omenjeno ima turizem tudi v Sloveniji zelo pomembno vlogo, saj skupaj s posrednimi 

in neposrednimi učinki prispeva kar 13 odstotkov k celotnemu bruto družbenemu proizvodu 

(BDP) države. Hkrati je največji izvoznik storitev, saj zagotavlja kar 40 odstotkov vsega 

izvoza storitev v Sloveniji. Poleg tega zagotavlja 12 odstotkov vseh zaposlitev, kar je tudi 

zelo pomembno (Slovenska turistična organizacija b. l.). 

Prvih nekaj let novega tisočletja je turizmu prineslo velike spremembe na področju 

načrtovanja, predvsem zaradi nestabilnih politično-varnostnih razmer. Iz tega razloga mnoga 

podjetja in druge turistične organizacije najemajo strokovnjake, ki jim pomagajo pri 

načrtovanju. Pri načrtovanju v turizmu moramo najti odgovore na krizne razmere, vse večje 

varnostne probleme in druge trende, ki vplivajo nanj. Pri tem si moramo pomagati z novimi 

pristopi pri načrtovanju razvoja, s partnerstvi in razvojem novih produktov (Kothari in 

Formica 2008, 355). 
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V Sloveniji je še veliko neizkoriščenih turističnih zmogljivosti in ponudb storitev, ki bi 

turistom zagotavljale prijetno preživljanje počitnic. Mnogo turističnih nastanitvenih 

zmogljivosti je slabo izkoriščenih, niso zasedene čez vse leto ter imajo velike težave pri 

obratovanju in zagotavljanju obvladovanja stroškov, ki nastanejo z obratovanjem. Eden izmed 

takih objektov je tudi penzion Valerija, ki se nahaja v čudovitem naravnem okolju, natančneje 

na Zgornjem Jezerskem.  

Dober poslovni načrt je v podjetjih pogosto primarnega pomena pri poslovnem uspehu. Dobro 

načrtovanje je povezano z rastjo podjetja, kar so dokazali mnogi raziskovalci s tega področja. 

Dober poslovni načrt je pomemben tudi pri pridobivanju strateških partnerjev in ugodnih 

pogojev financiranja s strani vlagateljev ali bank. V majhnih podjetjih lahko poslovni načrt 

služi kot strateški plan, kot pomoč pri poslovanju in nazadnje kot velik pripomoček pri 

strateških odločitvah v podjetju (Richbell,Watts in Wardle 2006, 497–498). 

Pri pisanju poslovnega načrta turističnega podjetja se moramo zavedati, da je turizem 

sestavljen predvsem iz storitev, ki imajo pri trženju zelo specifične karakteristike. Storitev je 

dejanje, s katerim naredimo nekaj za drugega. Storitve so nematerialne, so doživetje, ki mora 

biti doživeto na mestu nakupa (Kotler, Bowen in Makens 1999, 26). 

1.1 Namen in cilji diplomske naloge 

Penzion Valerija je v lasti družine Konečnik, ki se s turizmom ukvarja že vrsto let, in kjer se 

zavedajo, da se trendi v turizmu zelo hitro spreminjajo, hkrati pa se spreminjajo tudi tržne 

poti, možnosti oglaševanja, povpraševanje po dodatnih turističnih dejavnostih in seveda tudi 

trendi v gastronomiji. Kljub temu da turistično gospodarstvo v zadnjih letih beleži rast tako v 

svetovnem kot tudi slovenskem merilu, zasedenost penziona pada iz leta v leto. V letu 2015 je 

bila zasedenost le še 6,63 odstotna, prav tako pa so se zmanjševali prihodki prehrambnega 

obrata znotraj penziona. Za penzion so posebej kritični zimski meseci, v katerih je zasedenost 

še manjša ali skoraj nična. 

Slednje predstavlja temeljne motive, zaradi katerih smo se odločili, da v okviru diplomske 

naloge pripravimo poslovni načrt za omenjeni penzion, s katerim bomo prikazali smernice za 

nadaljnji razvoj penziona, hkrati bomo predstavili strategije, s katerim bodo v podjetju dosegli 

ponovno rast nočitev in povečanje prihodkov prehrambnega dela penziona. 

S pomočjo poslovnega načrta želimo sprva oceniti trenutno stanje podjetja. V nadaljevanju 

želimo predstaviti sredstva za doseganje boljših rezultatov ter navesti smernice za nadaljnji 

razvoj podjetja. 

Namen diplomske naloge je s pomočjo preučene literature in virov s področja podjetništva in 

turizma ter dostopnih poslovnih podatkov o izbranem turističnem podjetju pripraviti poslovni 
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načrt za izbrano podjetje, kar bo predstavljalo osnovo za prihodnji razvoj in bo podjetju 

pomagalo povečati obisk in izboljšati poslovni izid.  

Cilji, ki jih želimo doseči z diplomsko nalogo, so naslednji: 

 s pomočjo strokovne literature preučiti osnovne pojme s področja podjetništva in 

predstaviti značilnosti turistične panoge, 

 oceniti dosedanje poslovanje izbranega turističnega podjetja, 

 analizirati ožje in širše okolje obravnavanega podjetja s pomočjo primarnih in 

sekundarnih virov podatkov, 

 oblikovati nove turistične produkte znotraj in zunaj podjetja, 

 izbrati uspešne prodajne poti, 

 definirati končne strateške cilje podjetja, 

 izdelati finančni načrt za izbrano podjetje. 

1.2 Metode za doseganje ciljev 

V prvem, teoretičnem delu naloge se bomo posvetili preučevanju strokovne literature s 

področja turizma, obratovanja turističnih objektov in dopolnilnih turističnih dejavnosti. Prav 

tako bomo preučili domačo in tujo strokovno literaturo s področja podjetništva in poslovnega 

načrtovanja.  

S pomočjo lastnih izkušenj, izkušenj lastnikov, statističnih podatkov in primerov dobrih 

praks, ki jih bomo predstavili v diplomski nalogi, bomo v drugem, praktičnem delu izdelali 

poslovni načrt omenjenega turističnega obrata, s pomočjo katerega bo podjetje lahko 

izboljšalo prihodnje poslovanje in proces sprejemanja strateških odločitev. Potrebe in želje 

obstoječih in potencialnih gostov bomo analizirali s pomočjo ankete, ki smo jo opravili 

znotraj podjetja. Rezultati ankete bodo predstavljeni opisno, s pomočjo tabel in grafov.  

1.3 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Predpostavljamo, da bomo s pomočjo preučene strokovne literature, občinskih načrtov, 

vpogleda v turistično ponudbo in podatkov turističnega obrata, izdelali poslovni načrt, ki bo 

podjetju pomagal, da se ponovno pojavi na turističnem zemljevidu. Predpostavljamo tudi, da 

bodo anketiranci pripravljeni sodelovati v raziskavi in vestno odgovarjati na anketne 

vprašalnike. 

Večjih omejitev pri pisanju diplomske naloge ne pričakujemo, saj so nam dostopni vsi podatki 

o izbranem podjetju in nastanitvenem obratu, za katerega bomo pripravili poslovni načrt. Prav 

tako je na voljo veliko strokovne literature tako s področja pisanja poslovnih načrtov kot tudi 

s področja turizma in obratovanja turističnih obratov. Glavne omejitve bodo tako izhajale iz 

oblikovanja posameznih načrtov (npr. načrt prodaje, finančni načrt), saj bo slednje temeljilo 
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na naših ocenah in predvidevanjih. Dodatno omejitev pri pisanju poslovnega načrta 

predstavlja tudi okolje, v katerem je izbrani obrat lociran, saj nam postavlja določene okvire 

glede naravnih danosti in znamenitosti, ki jih lahko vključimo v ponudbo.  
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2 POSLOVNI NAČRT 

Veliko posameznikov ima svoje sanje in načrte o ustanovitvi lastnega podjetja. Velikokrat te 

sanje ostanejo neuresničene, nekateri pa le zberejo pogum in odprejo svoje podjetje. Seveda je 

to početje tudi tvegano in zahteva veliko poguma, dela in znanja. Če želimo pridobiti 

vlagatelje ali soinvestitorje v posel je zelo pomembno, da pripravimo dober poslovni načrt. 

Veliko podjetij v svetu propade zaradi tega, ker lastniki oziroma ustanovitelji podjetij ne 

namenjajo dovolj pozornosti načrtovanju in izdelavi poslovnih načrtov. Poslovni načrt se 

osredotoča na glavna področja delovanja podjetja ter tveganja in vzvode za uspeh podjetja. 

Ponuja asortiman izdelkov in storitev drugim, kar je osnova za finančne vlagatelje (Haag 

2013, 19). Dober načrt podjetniku omogoča izboljšanje njegovega koncepta, izoblikuje 

možnosti morebitnih vlagateljev in pripomore pri iskanju partnerjev, poleg tega pa pomaga pri 

raziskovanju konkurence, gospodarskega okolja in terminologije posla, ki se ga lotevamo 

(Schiraldi in Silva 2012, 7). Tudi mala lastniška podjetja potrebujejo poslovne načrte, kar 

dokazujejo različne raziskave, kljub temu pa veliko malih podjetij nima poslovnih načrtov, 

kar so v svoji raziskavi ugotovili tudi Richbell, Watts in Wardle (2006, 509). 

Podjetje deluje določeno obdobje in za svoje delovanje, kot smo omenili, potrebuje dober 

poslovni načrt. Na začetku je pomembno, da za lažje razumevanje razjasnimo pojem podjetje, 

ki je po mnenju Duhove (2015, 21):  

institucionalizirana tvorba za uresničitev podjetniške ideje in zamisli. Je odprt dinamičen in 

kibernetičen  poslovni in interesni sistem, ki je sestavni del življenjskega okolja. Zainteresirani 

(pravne ali fizične osebe) so v podjetju udeleženi s premoženjem in/ali delom. Kdor je udeležen s 

premoženjem, je lastnik ali solastnik, kdor pa je udeležen z delom, lahko svojo udeležbo 

uresničuje na podlagi zaposlitvene pogodbe in v podjetju opravlja njemu dodeljene naloge. 

V Sloveniji podjetja ločimo glede na različne dejavnike, in sicer glede na dejavnost, velikost 

podjetja, tehnično-ekonomsko strukturo, pravno obliko, stopnjo kooperativnosti in stopnjo 

internacionalizacije (Duh 2015, 23). 

Znotraj podjetja potekajo različni procesi, v katerih se odvijajo izvedbene, informacijske in 

upravljalne  aktivnosti, ki so potrebne za njegovo uspešno delovanje in doseganje zastavljenih 

ciljev. Delovanje podjetja se začne z ustanovitvijo in nadaljuje svoj življenjski cikel z rastjo, 

zrelostjo in odmiranjem. Rast podjetja je posledica pozitivnih in negativnih sprememb v 

podjetju(Duh 2015, 34). 

Za svoje delovanje podjetje potrebuje dober poslovni načrt, ki sporoča usmerjenost 

organizacije in od članov organizacije zahteva določena dejanja. Poleg tega opredeljuje tudi 

druge vire, ki so večinoma zunaj podjetja, to so v večini investitorji in sovlagatelji v podjetju. 

Ključni in najtežavnejši del uresničevanja poslovnega načrta je pridobivanje investitorjev 

(Stutely 2003, 1). 
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V podjetjih se morajo zavedati, da sam poslovni načrt ne pomeni ničesar, če ni namenjen 

temu uresničevanju njegovih ciljev. 

2.1 Opredelitev podjetništva 

Podjetništvo je zelo pomembno za razvoj družbe in je vir napredka ter razvoja družbenega 

življenja. Blaginja prebivalstva se veča z razvojem podjetništva, povečevanjem konkurence 

ter izboljšanjem kakovosti proizvodov in storitev, poleg tega pa se s podjetništvom odpirajo 

nova delovna mesta (Ušaj-Hvalič, Merkač Hleb in Jarc 2011, 10). 

Osnovni člen podjetništva je podjetnik, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost 

znotraj svojega podjetja. Po navadi so to posamezniki, ki imajo znanja in kompetence, ter so 

pripravljeni tvegati in vlagati ter na ta način ustvarjati nove izdelke in procese (Ušaj-Hvalič, 

Merkač Hleb in Jarc 2011, 11). 

Manjša podjetja in izvirne podjetniške ideje so v zadnjem času zelo pomemben člen 

svetovnega gospodarstva, še posebej zaradi posledic gospodarske krize, ki je prizadela vso 

svetovno ekonomijo. V Združenih državah Amerike (ZDA) je veliko podjetij majhnih in 

imajo manj kot 20 zaposlenih ter zagotavljajo vsako leto več delovnih mest. 

Novoustanovljena podjetja postajajo gonilo ameriškega gospodarstva, saj razvijajo nove ideje, 

produkte in storitve, ki prinašajo dobičke v konkurenčnem svetovnem okolju (Haag 2013, 

19). 

Eden največjih izzivov podjetništva je pridobivanje sredstev za zagon ali širitev podjetja. 

Zagotavljanje finančnih sredstev je različno glede na obdobje in stanje celotnega gospodarstva 

kot tudi stanje samega podjetja. Podjetja, ki so že dalj časa na trgu in so dobro stoječa ter 

planirajo svojo širitev ali obnovo, lažje pridobijo finančna sredstva v obliki kreditov in drugih 

vrst posojil. Večji problem pri financiranju imajo manjša podjetja, ki so v obdobju 

ustanavljanja. Tem podjetjem pa je v največjo pomoč dobra ideja in dober poslovni načrt 

(Hormozi idr. 2002, 760). 

2.2 Opredelitev in pomen poslovnega načrta 

Poslovni načrt je, kot je že omenjeno, zelo pomemben za uspešno delovanje podjetja. Za 

začetek je pomembna predvsem podjetniška ideja ter vizija in poslanstvo podjetja. Je pisni 

izdelek, s katerim podjetnik načrtuje svoj razvoj in dobi pregled nad konkurenco. S pomočjo 

dobrega poslovnega načrta lahko podjetnik dobi sovlagatelje in si pomaga pri pridobivanju 

finančnih sredstev bank (Ušaj-Hvalič, Merkač Hleb in Jarc 2011, 17). Poslovni načrt v svojem 

bistvu opredeljuje načine vodenja določene dejavnosti oziroma podjetja v določenem 

prihodnjem obdobju (Stutely 2003, 8). 
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Priprava poslovnega načrta ima v podjetjih različne namene. Njegov osnovni namen je 

definiranje posla in natančen opis, kako bo podjetje delovalo na določenem trgu. Razlogi za 

pisanje poslovnih načrtov so lahko različni, v nadaljevanju naštevamo najpogostejše 

(Hormozi idr. 2002, 755): 

 ustanovitev novega podjetja, 

 iskanje investitorjev za zagon novega podjetja, 

 obstoječe podjetje išče nove investitorje ali vlagatelje, 

 podjetnik, ki želi povečati uspeh svojega podjetja. 

V ZDA vsako leto ustanovijo okoli 600.000 novih podjetij, od tega pa jih le 200.000 preživi 

in doživi svojo peto obletnico obstoja. Seveda se tu postavi vprašanje, zakaj je tako. Večina 

propadlih podjetij ni imela poslovnega načrta. Uspeh zagotavlja trdo delo in natančno 

načrtovanje, zato je poslovni načrt lastnikovo vodilo za uspešno podjetje v prihodnosti (Haag 

2013, 19). 

Poslovni načrt je ključnega pomena za zagotovitev finančnih sredstev podjetju, zagotavlja 

sledenje postavljenim ciljem, omogoča komunikacijo in predvideva določene spremembe na 

trgu. Poleg tega omogoča razvoj konkurenčnih prednosti s pomočjo analize konkurence in 

trga, na katerem deluje podjetje (Haag 2013, 20). 

Večkrat se poraja tudi vprašanje, kdo naj napiše poslovni načrt. Ali naj bo to nekdo iz 

podjetja, ustanovitelj ali zunanji strokovnjak? ( Hormozi idr. 2002, 756) v svojem prispevku 

menijo, da ima lastno pisanje poslovnega načrta veliko prednosti. Ob tem poudarjajo, da je 

priporočljiva pomoč strokovnjaka ali vsaj njegov pregled poslovnega načrta. Ta bo lahko 

našel določene pomanjkljivosti, ki jih je treba izboljšati, vendar pa mala podjetja, ki so v fazi 

ustanavljanja, mnogokrat nimajo finančnih sredstev za take vrste strokovne pomoči in so 

prepuščena sama sebi. 

Podjetja, ki nimajo poslovnega načrta, se morajo soočiti z določenimi posledicami, kot so 

izguba nepotrebnega časa in povečanje stroškov. Posel nima temeljnih ciljev, na katere se 

fokusira, kar lahko pripelje do tega, da začne podjetje delovati v napačno smer (Haag 2013, 

20). Zelo pomembno je tudi, da se lastniki in vlagatelji zavedajo, da poslovni načrt ni 

namenjen samo uporabi ob ustanovitvi podjetja, temveč je njegovo vodilo skozi določeno 

obdobje, ki pomaga pri poslovnih odločitvah in vodi podjetje proti zastavljenim ciljem 

(Hormozi idr. 2002, 755). 

2.3 Sestavine poslovnega načrta 

Dober poslovni načrt mora vsebovati načrt poslovanja in opis posla. Pomembna je dobro 

zastavljena vizija in pa finančne projekcije, ki pričajo o tem, da bo projekt poslovno in 

finančno uspešen. Navadno je usmerjen v prihodnost za obdobjeod treh do pet let. Poslovni 
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načrt mora biti jasen in pregleden (Ušaj-Hvalič, Merkač Hleb in Jarc 2011, 17). Načrtovanje 

in izdelava poslovnega načrta je potrebna vsaj šest mesecev pred začetkom posla (Haag 2013, 

20). 

Poslovni načrt po navadi vsebuje analizo trenutnega stanja podjetja oziroma organizacije ter 

strategijo poslovanja za naslednjih pet let s podrobneje opredeljenim delovnim načrtom in 

proračunom vsaj za prihodnje leto. Pomembno je, da pokriva in vsebuje vsa področja 

poslovanja samega podjetja. Ključni deli poslovnega načrta so vodstvo, izdelki, trženje in 

prodaja (Stutely 2003, 8). Zelo pomembno je tudi, da dovoljuje hitre spremembe, ki jih 

zahtevajo razmere na trgu, s katerimi bo ustvarjena konkurenčna prednost podjetja (Haag 

2013, 20). 

Pomembno je, da poslovni načrt definira tipe proizvodov in storitev, ki jih bo ponujal oziroma 

proizvajal, kdo bo te produkte in storitve kupoval in kako se bodo le ti razlikovali od 

konkurence (Haag 2013, 20). Pomembna je tudi njegova dolžina, ki pa se prilagaja glede na 

temo oziroma posel, ki ga obravnava. Biti mora dovolj dolg, da definira najpomembnejše 

informacije, vendar pa ne sme biti predolg, saj mora bralcu omogočiti hitro in jasno branje 

(Hormozi idr. 2002, 755). 

Vsak poslovni načrt vsebuje temeljna poglavja, ta so (Ušaj-Hvalič, Merkač Hleb in Jarc 2011, 

17): 

1. Povzetek 

2. Industrijska panoga, podjetje, proizvodi/storitve 

3. Tržna raziskava in analiza 

4. Načrt trženja prodaje 

5. Management, organizacija, lastništvo 

6. Ekonomika poslovanja in finančni načrt 

7. Kritična tveganja in predvidene rešitve 

8. Časovni načrt 

Povzetek opisuje oziroma povzema celotni poslovni načrt, navadno je dolg med dvema in 

tremi stranmi. Pomembno je, da spodbudi zanimanje investitorjev in/ali sovlagateljev. Drugi 

del, v katerem opisujemo panogo, podjetje in proizvode, bralca seznani z določeno 

gospodarsko panogo in trendi v panogi. V tem delu je opisano tudi podjetje samo, kratka 

zgodovina, vodilni tim ter načrtovani in že obstoječi produkti. Naslednja poglavja poslovnega 

načrta zavzemajo analiza trga, morebitne tržne raziskave, treba je natančno opredeliti kupce in 

oblikovati trženjski načrt ter definiranje tima, ki bo skrbel za trženje (Hormozi idr. 2002, 

757). 

Druga polovica poslovnega načrta je namenjena finančnim postavkam. Ključno za uspeh 

novega podjetja je upravljanje z resursi podjetja. Pomembno je opredeliti prihodke, stroške ter 

načrtovano rast. Finančne projekcije so v poslovnih načrtih navadno opredeljene za nadaljnjih 
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pet let s tem, da je prvo leto opisano podrobneje (mesečno). Poleg tega je pomembno, da 

opredelimo točko preloma, kritična tveganja in predvidene rešitve (Hormozi idr. 2002, 758). 

Stutley (2003, 13) v svojem delu dodaja korake do uspešnega poslovnega načrta, ki jih 

predstavljamo v nadaljevanju. Za začetek pa moramo najprej vedeti kaj in zakaj načrtujemo. 

Koraki do uspešnega poslovnega načrta so: 

1. Opredelitev poslovnih dejavnosti. 

2. Opredelitev trenutnega stanja posla. 

3. Opredelitev pogojev na trgu, konkurence in svojega položaja na trgu. 

4. Opredelitev glavnih ciljev. 

5. Razvoj strategije za zmanjšanje tveganj in izkoriščenje priložnosti. 

6. Identificiranje tveganj in priložnosti. 

7. Razvoj strategije za zmanjšanje tveganj in izkoriščanje priložnosti. 

8. Predelava strategij v delovne načrte. 

9. Napoved dohodkov, odhodkov in denarnega toka. 

10. Dokončno izoblikovanje načrtov. 

Nekateri avtorji poudarjajo tudi pomen zunanjega izgleda ter povzetka in uvoda poslovnega 

načrta. Ti deli poslovnega načrta so pomembni, da se prihodnji investitorji sploh posvetijo 

branju in analizi le tega. Povzetek mora vsebovati bistvo, ki je najpomembnejši del 

poslovnega načrta, ki ga napišemo, ko je načrt končan. Vsebovati mora sedanji opis, namen 

podjetja in ciljne usmeritve. Poleg tega mora definirati nišne in konkurenčne prednosti, orisati 

trženjsko in prodajno strategijo ter identificirati priložnosti za rast podjetja. Povzetek mora 

biti kratek in jedrnat, bralec naj bi ga prebral v ne več kot petih minutah (Haag 2013, 22). 

Če povzamemo, mora dober poslovni načrt vsebovati področja, na katerih bo podjetje 

delovalo, definirati mora tveganja in priložnosti ter vzvode za zmanjšanje oziroma 

obvladovanje tveganja ter izkoriščenje priložnosti. Identificirati mora kupce, ciljne trge, 

cenovne strategije in konkurenčne prednosti. Poleg tega pa mora predstaviti konkretno 

finančno konstrukcijo za potrebe možnih vlagateljev.  



 

10 

3 PANOGA TURIZEM 

Turizem je ena najpomembnejših svetovnih gospodarskih panog, ki zagotavlja veliko 

delovnih mest. Turistična potovanja so postala del življenja ljudi v razvitem svetu. Poleg tega 

prinaša  gospodarski razvoj in rast življenjskega standarda v nerazvite države sveta  (Planina 

in Mihalič 2002, 1). Turizem pomembno vpliva na gospodarstvo, družbo, kulturo in okolje 

(Ogorelc 2001, 10). 

UNWTO definira turizem kot »aktivnosti, ki so povezane s potovanjem in bivanjem oseb 

izven običajnega življenjskega okolja za ne več kot eno leto zaradi zabave, poslov in drugih 

motivov« (UN 1994, 2, po Planina in Mihalič 2002, 30). 

Prva potovanja so se začela že v starem veku, sodobni turizem pa se je razvil na začetku 

devetnajstega stoletja, saj je prvo potovanje zabeleženo leta 1816, ko so na Ženevsko jezero 

prišli angleški turisti. Razvoj turizma se je ustavil v času druge svetovne vojne, po njej pa se 

je začel razcvet tako domačega kot mednarodnega turizma. Klasični turizem je usmerjen stran 

od industrijskih središč, k manj razvitim destinacijam, ki so na ta način postale nove turistične 

destinacije (Planina in Mihalič 2002, 2–15). Turizem je močno zaznamoval dvajseto stoletje, 

lahko pa pričakujemo, da bo njegova prisotnost močna tudi v naslednjih stoletjih (Veljkovič 

in Colarič-Jakše 2014a, 14). 

3.1 Opis in značilnosti panoge 

Turistično panogo oziroma turizem delimo na več načinov. Primarna delitev turizem deli na 

domači in mednarodni. Mednarodni turizem se je začel razvijati v petdesetih letih dvajsetega 

stoletja. Glede na to, da je bila v preteklosti gospodarska rast hitra, se je tudi turizem razvijal 

zelo hitro, prav tako pa so rasli tudi zaslužki od turizma. Turizem merimo s številom prihodov 

turistov in s prihodki od turizma. Močno je povezan s prostim časom, ki ga ima posameznik 

na razpolago, saj se večina turizma, razen poslovnega, odvija v prostem času (Planina in 

Mihalič 2002, 17–19). 

Turizem na gospodarstvo vpliva posredno in neposredno v mnogih različnih panogah, ki so 

poleg gostinstva in turizma še trgovina, transport, kmetijstvo, komunalne storitve, 

gradbeništvo, energetika, osebne storitve in mnoge druge. Posledica tega je, da je učinke, ki 

jih povzroča turistični sektor, zelo težko meriti (Planina in Mihalič 2002, 45–46). 

Z ekonomskega vidika lahko turizem obravnavamo z različnih vidikov, in sicer (Ogorelc 

2001, 13): 

 Z vidika mikroekonomije, ki preučuje ponudbo in povpraševanje v turizmu. 

 Z vidika makroekonomije, ki analizira vpliv turizma na narodno gospodarstvo. 

 Z vidika podjetništva, ki obravnava turistična podjetja in njihovo soodvisnost z okoljem.  
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Gonilo povpraševanja v turizmu so poleg prostega časa in finančnega stanja posameznika tudi 

potrebe. Potrebo po turističnih potovanjih uvrščamo med sekundarne potrebe, ki nimajo 

eksistencialnega pomena, vendar pa so kljub temu potrebne za življenje ljudi. Turistična 

potreba je potreba posameznika, da za določen čas zapusti kraj bivanja, odpotuje v neki drugi 

kraj, ter tam razpolaga s svojim prostim časom in denarjem povsem drugače kot v kraju 

bivanja, spremeni ritem bivanja in se udeležuje drugih aktivnosti kot v domačem kraju 

(Veljkovič in Colarič-Jakše 2014a, 52). 

V nadaljevanju naštevamo temeljne ekonomske funkcije turizma, ki se kažejo na mnogih 

področjih (Planina in Mihalič 2002, 224–253): 

 Devizna funkcija – nevidni izvoz ali uvoz. 

 Kompenzacijska funkcija – ponovna prostorska delitev narodnega dohodka. 

 Konverzijska funkcija – naravne in kulturne dobrine dobijo svojo ceno. 

 Zaposlitvena funkcija.  

 Inflacijsko/deflacijska funkcija – vpliv meddržavnega turizma. 

 Multiplikacijska funkcija – izraža posredne vplive turistične potrošnje na neturistične 

dejavnosti. 

 Indukcijska funkcija – kaže vplive na povečanje narodnega dohodka, ki ga povzroča 

turistična potrošnja. 

Ekonomski pomen domačega turizma je bil na začetku zelo zanemarjen s strani raziskovalcev 

in ekonomistov, vendar pa se moramo zavedati, da predvsem v kriznih časih, domači turizem 

rešuje sektor. V Sloveniji se je to pokazalo v času osamosvajanja in bližnjih vojn na Balkanu, 

ko je Slovenija veljala v svetu za dokaj nevarno destinacijo (Planina in Mihalič 2002, 63). 

Na turističnem trgu se srečujeta povpraševanje in ponudba po turističnih proizvodih, ki so 

osnovna enota turistične ponudbe. Turistični proizvodi so večinoma storitve, ki imajo 

določene značilnosti, kot so: nesnovnost, neločljivost, neobstojnost, neponovljivost, 

neprenosljivost in nezmožnost zalog (Veljkovič in Colarič-Jakše 2014a, 76). 

Turistični proizvod je lahko delni (proizvod enega ponudnika), sestavljeni (združuje dva ali 

več delnih proizvodov) ter celostni, ki predstavlja turistični proizvod, kot ga vidi potrošnik 

oziroma kupec. Nazadnje pa v več primerih potrošnik sam s pomočjo ponudnikov turističnih 

proizvodov oblikuje končni celostni turistični proizvod (Veljkovič in Colarič-Jakše 2014a, 

79).  

3.2 Trendi v panogi 

Turizem se je od svojih začetkov, ko je temeljil le na tradicionalnih osnovah, zelo spremenil. 

Že dolgo ne pomeni več poležavanja na plažah in sončenje. Spreminjal in razvijal se je 

skladno z razvojem družbe, zavesti o pomenu zdravega načina življenja in aktivnega 
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preživljanja prostega časa. Turizem se je razširil v vse dele sveta, poleg tega pa tudi 

sezonskost turizma počasi izgublja svoj pomen, saj je turizem s svojimi različnimi oblikami, 

ki jih ponuja, prisoten skozi vse letne čase (Veljkovič in Colarič-Jakše 2014a, 11). 

Trendi v turizmu se ves čas spreminjajo in turizem ponuja vse več možnosti. Po podatkih, ki 

jih navajata Veljkovič in Colarič-Jakše (2014a, 12) v svojem delu, bo v Evropi do leta 2030 

več kot polovica prebivalstva starejšega od šestdeset let, kar pomeni, da se bodo močno 

spreminjali tudi trendi v turizmu. Ta starostna skupina bo predstavljala prebivalce, ki imajo 

veliko prostega časa in različne potrebe po preživljanju le tega. Odločali se bodo predvsem za 

storitve, ki jih ponuja rekreativni, podeželski, kulturni, termalni, zdravstveni in zdraviliški 

turizem. 

Velik pomen se v prihodnosti pripisuje tudi trajnostnemu razvoju, ki temelji na ohranjanju 

naravne in kulturne dediščine za naslednje generacije. Pri trajnostnem turizmu gre za nenehno 

izobraževanje in poudarjanje družbene odgovornosti v turizmu. Trajnostni turizem ima veliko 

priložnost za razvoj v ruralnih območjih (Veljkovič in Colarič-Jakše 2014a, 12). 

Predvsem je zanimivo, da so viri inovacij v turizmu po navadi zunaj same panoge turizma 

(Veljkovič in Colarič-Jakše 2014a, 11). Razvoj človeške družbe in sodobnih tehnologij, ter 

informacijske tehnologije in druge inovacije bodo tudi v prihodnosti močno zaznamovale 

trende v turizmu. Poleg tega pa je zanimivo tudi, da je turizem pomemben spodbujevalec 

inovacij in prinašalec novih idej, ki so uporabne tudi na drugih področij (Veljkovič in Colarič-

Jakše 2014a, 24).  

V današnjem času je pri oblikovanju turistične ponudbe zelo pomembna kakovost pri 

kreiranju novih produktov. Pomembno je ponuditi drugačne in izvirne produkte, saj se 

turizem ves čas spreminja, pojavljajo pa se tudi nove turistične destinacije, ki ponujajo nove 

turistične proizvode. Nove destinacije so odziv na potrebe potrošnikov, ki jih ženejo vedno 

nove potrebe, motivi in izzivi (Veljkovič in Colarič-Jakše 2014b, 212). 

Trendi, ki bodo vplivali na spremembe v turizmu v prihodnosti, so (Veljkovič in Colarič-

Jakše 2014b, 215): 

 Demografski trendi – povečevanje deleža starejših ljudi in s tem povečanje povpraševanja 

po enostavnih, varnih, sproščujočih in zdravstvenih počitnicah. 

 Manjše število družinskih članov –povpraševanje v izvensezonskih mesecih, večja kupna 

moč. 

 Zdravje – povpraševanje po aktivnih, wellness in zdraviliških storitvah. 

 Usposabljanje in izobraževanje – povečanje zanimanja za kulturo, zgodovino in 

umetnost. 

 Prosti čas – povečevanje prostega časa. 

 Potovalne izkušnje – povpraševanje po kvalitetnejših storitvah. 
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 Način življenja – manjši nastanitveni obrati, individualna potovanja. 

 Informacijska tehnologija – primerjava med konkurenco, online rezervacije. 

 Prevozi – hitri vlaki, nizkocenovni letalski prevozniki, kratka potovanja. 

 Okoljevarstvo – povečanje zavesti o varovanju okolja. 

 Varnost – povečanje povpraševanja po varnih destinacijah. 

3.3 Analiza turizma v Sloveniji 

Slovenski turizem, prav tako kot svetovni v zadnjih letih kaže konstantno rast. Upad je bil v 

obravnavanem obdobju med letoma 2008 in 2009 le v letu 2008, kar je razvidno tudi iz 

spodnje slike (slika 1). Poleg tega lahko iz podatkov na sliki vidimo tudi, da lahko upad 

pripišemo predvsem izpadu tujih gostov, kar pa je verjetno povzročila svetovna finančna 

kriza. 

 

Slika 1: Gibanje prihodov domačih in tujih gostov v Slovenijo med letoma 2008 in 2015 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije b l. 

Podobnoje pri ustvarjenih nočitvah, ki so prikazane na naslednji sliki (slika 2). Poleg padca v 

letu 2009 je pri nočitvah viden tudi upad v letu 2010. Številko nočitev nato vsako leto raste, 

še posebej obetajoč pa je vzpon pri številu nočitev iz leta 2014 na leto 2015. Tudi pri nočitvah 

je vidno nihanje predvsem pri številu nočitev, ustvarjenih s strani tujih gostov. Zanimivo je, 

da je prav v letu 2009, ko je bil upad nočitev s strani tujih gostov največji, število nočitev 

domačih gostov narastlo. To potrjuje, da domačih gostov ne smemo zanemariti, saj velikokrat 

rešujejo državni turizem, predvsem v času kriz in nemirov. Število ustvarjenih nočitev 

domačih gostov je po letu 2011 konstantno padalo, razen v letu 2015, ko je bila ponovno 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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zabeležena rast. Nasprotno pa število ustvarjenih nočitev tujih gostov od leta 2009 ves čas 

raste. 

 

Slika 2: Število ustvarjenih nočitev tujih in domačih gostov v obdobju med letoma 2008 

in 2015 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije b. l. 

V predstavitev turizma v Sloveniji smo vključili tudi prihode tujih turistov v Slovenijo glede 

na to, iz katere države prihajajo. V preglednici 1so predstavljene vse države, iz katerih je v 

Slovenijo leta 2015 prišlo več kot 50.000 turistov. Kot je razvidno iz preglednice največ 

turistov v Slovenijo prihaja iz sosednje Italije, sledijo jim gosti iz nemško govorečih področij, 

to sta Avstrija in Nemčija. Veliko turistov prihaja v Slovenijo tudi iz Hrvaške. Presenetljivo 

visoko je število turistov iz Republike Koreje, ki se je znašla na petem mestu po številu 

prihodov tujih gostov v Slovenijo leta 2015. Države, iz katerih prihajajo tuji turisti, so 

pomembne predvsem zaradi prilagajanja ponudbe njihovim navadam in načinu življenja. 
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Preglednica 1: Število prihodov tujih turistov (nad 50.000) v Slovenijo v letu 2015 

Država Število prihodov 

Avstrija 282.674 

Belgija 55.924 

Češka republika 78.461 

Francija 83.454 

Hrvaška 136.488 

Italija 484.394 

Madžarska 84.543 

Nemčija 282.250 

Nizozemska 84.923 

Poljska 63.009 

Srbija 86.911 

Združeno kraljestvo 93.937 

Izrael 54.702 

Koreja (Republika) 92.421 

Druge azijske države 70.585 

Združene države (ZDA) 74.334 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije b. l. 

V nadaljevanju smo predstavili še število ustvarjenih nočitev s strani tujih gostov glede na 

državo, iz katere prihajajo. Kot vidimo, je tukaj slika malenkost spremenjena, predvsem je 

viden upad gostov iz Republike Koreje, kar pomeni, da Korejci verjetno obiščejo našo državo 

le za kratek čas oziroma le potujejo skoznjo in ostanejo pri nas samo kratek čas. Tudi pri 

ustvarjenih nočitvah prednjačijo Italijani, ki so v letu 2015 edini pri nas ustvarili več kot 

milijon nočitev. Sledijo jim, tako kot pri prihodih, avstrijski in nemški gostje ter Hrvati. Na 

petem mestu po ustvarjenih nočitvah so Nizozemci.  
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Preglednica 2: Število ustvarjenih nočitev (nad 100.000) s strani tujih gostov v Sloveniji 

v letu 2015 

Država Število nočitev 

Avstrija 774.562 

Belgija 170.796 

Češka republika 196.316 

Francija 175.776 

Hrvaška 319.585 

Italija 1.053.626 

Madžarska 213.551 

Nemčija 762.135 

Nizozemska 302.952 

Poljska 140.146 

Ruska federacija 224.986 

Srbija 220.614 

Združeno kraljestvo 279.755 

Izrael 184.359 

Druge azijske države 138.436 

Združene države (ZDA) 165.198 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije b. l. 

Kot je razvidno iz pregleda turizma v Sloveniji vidimo, da je stanje v letu 2015 obetajoče, saj 

je zabeležena rast na vseh področjih. Razvidno je tudi, da je treba dati večjo pozornost na 

goste iz Azije, ki prihajajo v vedno večjem številu v Slovenijo in dajejo vedno večji doprinos 

k slovenskemu turizmu. 
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4 POSLOVNI NAČRT ZA IZBRANO TURISTIČNO PODJETJE 

Podjetje Valerija Konečnik s.p., ki bo v bližnji prihodnosti kmalu prešlo v roke naslednje 

generacij, že nekaj let beleži upad števila nočitev.V podjetju vidijo prihodnost v turizmu, zato 

so se odločili za obnovitvena dela in razširitev svoje dejavnosti, kar obravnava poslovni načrt. 

4.1 Povzetek poslovnega načrta 

V poslovnem načrtu je zelo pomembno opredeliti poslanstvo in vizijo podjetja, ter določiti 

cilje podjetja, ki so oblikovani kot smernice za poslovanje podjetja v prihodnosti. Podjetje 

mora s svojimi strateškimi odločitvami čim bolj slediti svojim ciljem. 

4.1.1 Poslanstvo in vizija podjetja 

Vizija podjetja je: »Z lastnim oblikovanjem novih storitev in proizvodov postati vodilni 

gostinsko nastanitveni obrat na področju Jezerskega.« 

Poslanstvo podjetja je: »Razvoj podjetja v skladu s trajnostnim razvojem, ki bo zagotovil 

zadovoljstvo gostov, njihovo potrebo po aktivnem preživljanju prostega časa ter njihovo 

zbliževanje z naravnim okoljem.« 

4.1.2 Cilji podjetja 

Primarni cilji podjetja v prihodnjih petih letih so: 

 Obnova osnovnega dela penziona. 

 Postavitev treh luksuznih glamping hišic v bližini penziona. 

 Ponudba novih dodatnih storitev in proizvodov. 

 Povečanje števila nočitev za 100 odstotkov v treh letih. 

 Povečanje števila gostinskih storitev za 100 odstotkov v treh letih. 

 Povečanje dobička s ponudbo dopolnilnih dejavnosti za 10 odstotkov. 

4.1.3 Tržna priložnost in ključni dejavniki uspeha 

Trend zdravega načina življenja in aktivnega preživljanja prostega časa je v zadnjem času 

močno prisoten na potrošniškem trgu. Seveda je tako tudi v turizmu. Trajnostni turizem, 

aktivno preživljanje počitnic in zbliževanje z naravo so trenutno in bodo tudi v prihodnosti 

glavni motivi za izbiro turistične destinacije. 

Jezersko se nahaja v čudovitem naravnem okolju, daleč od urbanih središč in hitrega tempa 

življenja. Okolica ponuja možnosti mirnega in aktivnega preživljanja prostega časa v sožitju z 

naravo. 
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Penzion Valerija bo svojim obstoječim gostom z obnovitvijo penziona in zgraditvijo 

glamping hišic na bližnji lokaciji ponudil udobne nastanitvene možnosti v naravnem okolju, 

poleg tega pa bo s ponudbo novih dodatnih storitev omogočil kvalitetnejše preživljanje 

prostega časa. 

K uspehu podjetja bo prispevala nova podoba podjetja, avtentičnost, domačnost in ponudba 

novih produktov ter storitev. 

4.1.4 Povzetek finančnega načrta 

Predvideni finančni načrt izvedbe projekta kaže pozitivno poslovanje podjetja v prihodnjih 

treh letih, kar nam daje vedeti, da je izvedba projekta upravičena.  

Finančni načrt kaže, da bo najtežje leto za podjetje prvo leto, saj bo v prvih mesecih potekala 

obnova in bo gostinsko nastanitveni objekt svoje goste sprejel šele maja. Slednje bo seveda 

skrajšalo sezono, kljub temu pa bodo nastajali fiksni stroški. Načrtovani prihodki od prodaje 

storitev se bodo iz leta v leto povečevali na vseh področjih delovanja, prav tako pa se bo iz 

leta v leto povečeval tudi ustvarjeni dobiček. 

4.2 Opis podjetja 

Podjetje predstavlja penzion Valerija, ki se nahaja na Zgornjem Jezerskem v prelepem objemu 

visokih gora in čudovite narave. Penzion je bil odprt leta 1972 v času nekdanje države 

Jugoslavije. Ustanoviteljica podjetja je Valerija Konečnik. Podjetje spada v dejavnost 65.101 

gostilne in restavracije. 

Penzion ima trenutno 21 sob, katerih specifikacije so predstavljene v preglednici 3.  

Preglednica 3: Število in specifikacija sob v penzionu Valerija 

Vrsta sobe Število sob 

Enoposteljne sobe 3 

Dvoposteljne sobe 11 

Triposteljne sobe 3 

Štiriposteljne sobe 4 

Vir: Valerija Konečnik s.p. 2015. 

Poleg prenočišč se v objektu nahaja tudi restavracija, ki ima 60 sedežev, v poletnih mesecih 

pa je na voljo tudi terasa, kjer je prostor za 20 oseb. 

V vseh letih bivše države je bil penzion izjemno dobro zaseden. Do leta 1993 je bila na 

Jezerskem tudi smučarska vlečnica in smučišče, kar je penzionu omogočalo razvoj zimskega 



 

19 

turizma in obratovanje v zimskih mesecih. Po zaprtju le te pa ne moremo več govoriti o 

zimskem turizmu na Jezerskem in v penzionu Valerija. K zatonu zimskega turizma je veliko 

prispevalo tudi vreme, saj je skoraj vsako leto pomanjkanje snega. 

V poznejših letih je stavba doživela kar nekaj dodelav, obnavljali so streho, preddverje, pred 

leti pa so bili dodani še sončni kolektorji. Vsa obnovitvena dela so bila financirana iz lastnih 

sredstev, k temu pa naj dodamo še, da je podjetje tudi sedaj nezadolženo. 

V naslednji preglednici so predstavljene nočitve v penzionu v zadnjih petih letih ter še za leto 

2006, 2001 in 1996.  

Preglednica 4: Število ustvarjenih nočitev v penzionu Valerija in odstotek tujih in 

domačih gostov 

Leto Število nočitev Odstotek tujih nočitev Odstotek domačih 

nočitev 

2015 1211  79 % 21% 

2014 1385  77 % 23% 

2013 1411  75 % 25% 

2012 1288  81 % 19% 

2011 1391  83 % 17% 

2006 1655  78 % 12% 

2001 2391  80%  20% 

1996 2910  77%  23% 

Vir: Valerija Konečnik s.p. 2015. 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice je število nočitev v penzionu Valerija do leta 2012 

upadalo iz leta v leto. Od leta 1996 pa do leta 2012 se je število ustvarjenih nočitev več kot 

prepolovilo, kar je zelo zaskrbljujoče. Leto 2013 je bilo ponovno bolje obiskano kot leto 

poprej, vendar pa številke še zdaleč niso dosegle števila pred letom 2000. Po letu 2013 se je 

začel ponoven padec in leta 2015 je bilo doseženo najnižje število nočitev v vseh letih, odkar 

deluje penzion, kar je alarmantno in priča o tem, da je potrebno ukrepati. 

Iz preglednice lahko vidimo tudi, da je v penzionu velik odstotek tujih gostov, v povprečju 

okoli dobre četrtine. 

Problematično je poslovanje podjetja v zimskih mesecih, ker je zelo malo obiska tudi v 

gostinskem delu, z izjemo lepih nedelj. Povečanje obiska se začne v mesecu maju, ko začnejo 

na kosila hoditi predvsem motoristi, ki so večinoma tujci (Avstrijci in Nemci). 

V pomladanskem obdobju beležijo v penzionu tudi enodnevne nočitve, ki v veliki meri 

predstavljajo samo počitek od vožnje pri potovanju proti jugu. 
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Vrhunec sezone je za podjetje in penzion v mesecu juliju in avgustu. V tem terminu je tudi 

najprepoznavnejša prireditev, Ovčarski Bal, ki prispeva k povečanju števila ustvarjenih 

nočitev in povečanju prihodkov gostinskega dela. Na žalost pa se že kmalu po petnajstem 

avgustu kaže upad nočitev in tudi v gostinskem delu. Zasedenost v tem času je močno 

pogojena z vremenom. 

4.2.1 Pravno-organizacijska oblika 

Oblika podjetja je samostojni podjetnik posameznik (s.p.). Primarna dejavnost podjetja je 

nudenje penzionskih storitev ter vodenje penziona Valerija.  

4.2.2 Lastništvo podjetja 

Podjetje je družinsko, vodi pa ga nosilka podjetja Valerija Konečnik. Prokurist in zastopnik je 

Ivan Konečnik. Podjetje počasi prehaja na drugo in tretjo generacijo družine, kar je tudi eden 

izmed razlogov priprave novega poslovnega načrta. 

4.2.3 Lokacija prostora in podjetja 

Lokacija podjetja in penziona se nahaja na Zgornjem Jezerskem na robu Slovenije in meji na 

Avstrijo. Sedež podjetja je na Zgornjem Jezerskem 67a.  

Naselje Zgornje Jezersko se nahaja na nadmorski višini slabih 900 metrov znotraj občine 

Jezersko. Jezersko leži med številnimi vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp, ki ponujajo lažje 

pohodniške in zahtevne alpinistične ture. Poleg tega je pomembna tudi bližina Avstrije.  

Predvidena je tudi lokacija za postavitev glamping hišic v bližini sedeža podjetja. Ker je 

zemljišče gradbeno, glamping hišice pa bodo premične, posebnih ovir ne predvidevamo. 

4.3 Opis storitev in proizvodov podjetja 

Penzion Valerija že dalj časa ponuja enake storitve in proizvode, verjetno je tudi to razlog za 

upad nočitev in prihodkov penziona. V nadaljevanju so opisane storitve in proizvodi podjetja. 

4.3.1 Opis ponudbe podjetja in ključnih koristi za goste 

Penzion ponuja svojim gostom penzionske storitve, nočitve in druge gostinske storitve. 

Posebnih  dodatnih storitev podjetje še ne ponuja, so pa načrtovane v prihodnosti in opisane v 

naslednjih poglavjih. Penzion gostom nudi izbiro med penzionskimi storitvami, in sicer lahko 

izbirajo med nočitvijo z zajtrkom, polpenzionom in polnim penzionom. Gostje, ki so na 
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celodnevnih izletih, izberejo večinoma polpenzion, tisti, ki pa dan preživijo v okolici 

penziona, nemalokrat izberejo poln penzion.  

Hrana, ki jo ponuja penzion, je večinoma avtohtona in pripravljena po tradicionalnih receptih, 

kar gostje zelo cenijo. Poleg tega skrbijo, da je v jedeh čim več lokalno pridelanih sestavin, ki 

dajejo boljši okus,povečujejo zadovoljstvo gostov in prispevajo k uporabniški izkušnji. 

Zaenkrat so ključni gostje, ki prihajajo v penzion tuji gostje. Večina teh prihaja iz Avstrije in 

Nemčije, s katerima ima penzion tudi prilagojeno ponudbo, kar se kaže predvsem v 

tujejezičnih napisih, menijih in cenikih.  

4.3.2 Analiza konkurenčne ponudbe 

Analizo konkurenčne ponudbe smo strnili v preglednici 5, kjer so opisane tudi lastnosti 

konkurence in primerjava s penzionom Valerija. 

Preglednica 5: Analiza konkurence penziona Valerija 

Objekt Ponudba Primerjava 

Hotel Planika 

Večji hotel s tremi zvezdicami 

ima 70 ležišč, možnost 

organizacije manjših 

seminarjev, savno, masaže. 

Hotel ima več ležišč in več 

dodatne ponudbe ter pomeni 

veliko konkurenco penzionu 

Valerija. 

Penzion Kanonir 
Penzionska ponudba, bogata 

kulinarična ponudba, 22 ležišč. 

Podobna struktura gostov, 

podobna ponudba kulinarike. 

Hostel Stara Pošta 

Skupne kopalnice, malo ležišč. Ni konkurenčen penzionu, saj je 

na veliko nižjem nivoju in 

zadovoljuje povsem druge 

goste. 

Bio kmetija Makek 
Visoke cene, ekološka 

proizvodnja, manjše kapacitete. 

Manjša kapaciteta, podobna 

struktura gostov. 

Šenkova domačija 
Kampišče, malo nastanitvenih 

zmogljivosti. 

Manjša kapaciteta, druga 

struktura gostov. 

Gostišče ob Planšarskem 

jezeru 

Samo gostinska ponudba. Največ obiska v poletnih 

mesecih. 

Vir: Prospekt Jezersko 2013. 

Poleg omenjenih gostinskih in nastanitvenih objektov je v okolici še nekaj manjših 

sobodajalcev, ki pa ne predstavljajo velike konkurence. Kot je razvidno iz preglednice 5 ima 

penzion kar nekaj konkurence, največja sta hotel Planika in penzion Kanonir, ki kljub temu ne 

ponujata posebnih dodatnih storitev, razen savne v hotelu Planika, ki bi privabljale turiste, 

zato pri tem vidimo še veliko odprtih možnosti. 
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4.3.3 Prihodnje storitve 

V prvem letu načrtuje podjetje obnovo obstoječega objekta, ki je nujno potreben obnove. 

Poleg obnove obstoječih produktov, sob in gostinskega dela je v načrtu tudi izgradnja savne 

(finske in turške), ki bo na voljo gostom skozi vse leto, še posebej pa se pričakuje njena 

uporaba v zimskih mesecih. Obnova bo potekala v skladu z načeli trajnostnega razvoja, 

lokalnih materialov in preprostega sloga. Z obnovo predvidevamo tudi zmanjšanje fiksnih 

stroškov. 

Druga stopnja oblikovanja novih, atraktivnih storitev je povezana z investicijov nakup treh 

glamping hišic, načrtovanih na zemljišču, ki je že v lasti podjetnice, zato priprava zemljišča 

nebi zahtevala posebnih stroškov.  

Glamping je posebna oblika turizma, ki doživlja veliko rast na področju turizma. Je oblika 

kampiranja, ki združuje luksuz in pristen stik posameznika z naravo. Turisti, ki se odločajo za 

to vrsto turizma, želijo udobno bivanje v neokrnjeni naravi.Glamping sicer obstaja že vrsto 

let, a je postal popularen šele v zadnjih letih. Ponudba glamping turizma je zelo raznolika, pri 

tem pa prednjačita Kanada in ZDA (Carter 2011, po Logar 2013, 18). 

Pomembno je, da je bil glamping na začetku namenjen le višjemu družbenemu razredu, ker je 

bil drag in težko dostopen. Sčasoma so se razvile tudi cenejše in dostopnejše oblike, 

prilagojene različnim skupinam, ki imajo različne potrebe in motive. Primeren je za družine, 

pare in starejše popotnike (Carter 2011, po Logar 2013, 19). 

Predvidena oblika in tloris glamping hišic, ki so namenjene dvema do štiri osebam, sta 

predstavljena na naslednjih slikah (slika 3 in slika 4). 

 

Slika 3: Možna oblika načrtovane glamping hišice 

Vir: Crippaconceptb. l. 
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Slika 4: Tloris načrtovane glamping hišice 

Vir: Crippaconceptb. l. 

Poleg načrtovane nove ponudbe nočitvenih storitev bodo v podjetju v prihodnjih letih 

popestrili kulinarično ponudbo in v svoj asortiman dodali možnosti dodatnih aktivnosti, ki jih 

bodo ponujali znotraj penziona. 

Načrtovane dodatne aktivnosti in storitve, ki jih bo ponujalo podjetje v prihodnosti, so: 

 organizacija izletov, 

 organizacija pohodniških tur, 

 izposoja koles, 

 izposoja opreme za tek na smučeh in druge zimske opreme, 

 savna, 

 piknik izleti v naravi, 

 tematsko obarvani vikendi, 

 posebna ponudba krajših počitnic. 

4.4 Tržna analiza 

Za potrebe nadaljnjega načrtovanja smo med gosti v penzionu Valerija v letu 2016 izvedli 

krajšo anketo, ki nam je bila v pomoč pri izoblikovanju smernic za trženje podjetja in 

oblikovanju novih storitev. 

Anketa je bila izvedena na sedežu podjetja med gosti v slovenskem, nemškem in angleškem 

jeziku. Na anketo je odgovorilo petdeset gostov. Izvedena je bila v poletnih mesecih, ko je 

obiskanost penziona največja. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni rezultati ankete.  
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4.4.1 Analiza tržnih segmentov in njihovih potreb 

Anketa je bila razdeljena na dva dela, in sicer na vprašanja glede socio-demografskih 

podatkov (spol, starost, država, dohodek) in pa na vprašanja, pri katerih smo ugotavljali 

potrebe, pričakovanja in zadovoljstvo gostov. Na anketo je odgovorilo 50 oseb.Anketni 

vprašalnik je priložen v prilogi 1. 

V raziskavo je bilo zajetih 30 žensk, kar predstavlja 60 odstotkov vseh anketirancev in pa 20 

moških, ki so bili v manjšini s 40 odstotki. Gostje so prihajali iz različnih držav, največ jih je 

bilo iz sosednje Avstrije, in sicer 17, sledijo jim nemški gostje, ki jih je bilo 15, osem je bilo 

domačih gostov, štirje Hrvati, trije Nizozemci, dva Italijana in en Norvežan. Struktura glede 

na državo, od koder prihajajo gostje, je predstavljena na sliki4. 

 

Slika 4: Struktura anketirancev glede na državo, iz katere prihajajo 

Anketirance smo povprašali tudi o njihovi starosti in mesečnem dohodku. Rezultati so 

pokazali, da največ anketirancev spada v razred med 51 in 60 let, in sicer kar 17 gostov. 

Štirinajst gostov je bilo v skupini med 41 in 50 let, po osem jih je bilo starejših od 60 let ter v 

starostni skupini med 31 in 40 let. Dva sta bila stara med 21 in 30 let, eden pa je bil mlajši od 

20 let. 

Tudi kar se tiče mesečnih dohodkov so bili v raziskavo zajeti vsi razredi. Le en udeleženec 

raziskave je imel dohodek do 500 evrov. Največjo skupino so predstavljali gostje, ki imajo 

mesečni dohodek nad 500 do 1000 evrov mesečno. Teh je bilo 22. Štirinajst je imelo dohodek 

nad 1000 in do 1500 evrov, osem nad 1500 do 2000. Pet pa je bilo takih, ki so imeli mesečni 

dohodek nad 2000 evrov. 
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Iz demografskih rezultatov je razvidno, da so v večini gosti, ki prihajajo v Penzion Valerija iz 

nemško govorečih področij, in sicer Avstrije in Nemčije, kar priča o tem, da jim je treba 

prilagoditi ponudbo. Večina gostov je stara nad 40 let, kar je tudi zelo pomemben podatek, ki 

ga je treba upoštevati pri oblikovanju ponudbe.  

Razveseljujoče je, da prihajajo v penzion tudi gostje z visokimi mesečnimi dohodki, ki so 

potencialni gosti za koriščenje načrtovanih novih storitev glampinga. 

V drugem delu raziskave smo se osredotočili na potrebe gostov. Pri večini vprašanj smo si 

pomagali z Likertovo lestvico, teme vprašanj pa smo izbrali glede na preučeno literaturo ter 

obstoječo in planirano novo ponudbo. 

Najprej smo goste povprašali o tem, kako so zadovoljni z določenimi segmenti storitev, ki jih 

nudi penzion Valerija. Zadovoljstvo so ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni 

nisem zadovoljen, 5 pa pomeni zelo zadovoljen. Rezultati so predstavljeni na sliki 5, na 

navpični osi so segmenti ponudbe, ki so jo ocenjevali gosti, na vodoravni osi pa so prikazane 

povprečne ocene.  

 

Slika 5:Ocena zadovoljstva anketirancev glede obstoječe ponudbe penziona Valerija 

Kot je razvidno iz zgornjega grafa so gostje najbolj navdušeni nad okolico, v katero je 

umeščen penzion Valerija. Manj so zadovoljni z gostinsko ponudbo, še manj pa z dodatno 

ponudbo. Pričakovano so anketiranci najmanj zadovoljni s ponudbo namestitev, saj vanje 

podjetje že vrsto let ni vlagalo. 

Poleg tega nas je zanimalo, kako so gostje izvedeli za penzion Valerija, saj je to pomembno 

za oblikovanje nadaljnjega trženja. Največ zajetih v raziskavo se je slučajno peljalo mimo in 
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se ustavilo, teh je kar 20, 10 jih je za penzion izvedelo od znancev, prijateljev in sorodnikov, 

15 jih je v penzionu že bilo. Preko drugih medijev je za penzion izvedelo le pet, in sicer štirje 

preko spleta in eden iz brošure. Rezultati so pričakovani, saj se podjetje zelo slabo trži in nima 

izdelane strategije trženja. Glede na rezultate raziskave vidimo priložnost predvsem pri 

spletnem oglaševanju in pri postavitvi nove spletne strani ter rezervacijskega sistema. 

Naslednji sklop vprašanj se je nanašal na pričakovanja in potrebe gostov. Najprej smo jih 

povprašali o tem, kaj pogrešajo, oziroma kaj jim ni všeč v nastanitvenem obratu. Rezultati so 

prikazani nasliki 6. Na osi x so prikazani možni odgovori, na osi y pa je prikazano število 

anketirancev, ki se je odločilo za posamezen odgovor. Pri tem vprašanju je bilo možnih več 

odgovorov. 

 

Slika 6:Segmenti izboljšanja ponudbe v nastanitvenem obratu glede na želje gostov 

Kot je razvidno iz odgovorov, največ gostov želi prenovo sob in drugih prostorov, poleg tega 

pa jih večina pogreša tudi savno. Nekaj bi si jih želelo tudi fitnes in bazen, trije pa bi želeli, da 

v penzionu nudimo možnost organizacije kongresov. Pod drugo so našteli še jacuzzi in 

zunanjo savno. 

V nadaljevanju naše raziskave smo goste povprašali še o dodatni ponudbi storitev, ki bi si jo 

želeli v sklopu penziona Valerija. Rezultati so predstavljeni na sliki 7. Na osi x so 

predstavljeni možni odgovori, na osi y pa število gostov, ki je ponujeni odgovor izbralo. 

Možnih je bilo več odgovorov. 
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Slika 7: Dodatne storitve, ki si jih želijo gostje v penzionu Valerija 

Rezultati raziskave kažejo, da si anketiranci želijo preživeti prosti čas aktivno in blizu narave. 

Najbolj si želijo možnosti izposoje koles, organizacije pohodniških tur in organizacijo izletov. 

Prav tako veliko gostov želi možnost piknika v naravi, priljubljena pa je tudi wellness 

ponudba. Kar nekaj zanimanja je tudi za tematsko obarvane vikende ter ponudbo za otroke.  

Rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo tega vprašanja, nam bodo v veliko pomoč pri 

oblikovanju dodatnih storitev, ki jih bomo v podjetju ponujali v prihodnosti.  

Glede na to, da v podjetju v prihodnosti načrtujejo nove nastanitvene možnosti, smo 

anketirance povprašali, kaj menijo o takem načinu preživljanja prostega časa. Tudi pri tem 

vprašanju smo si pomagali z Likertovo lestvico, kjer so anketiranci ocenjevali trditve od 1 do 

5, pri čemer je število 1 pomenilo popolno nestrinjanje s trditvijo, 5 pa popolno strinjanje s 

trditvijo. Rezultati so predstavljeni na sliki 8. 
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Slika 8:Ocene anketirancev za potrebe načrtovanja glampingstoritev 

Iz rezultatov je razvidno, da si anketiranci želijo preživeti prosti čas v stiku z naravo, vendar 

kljub temu udobno. Marsikateremu gostu kampiranje ne nudi dovolj udobja pa si vendarle želi 

bivati čim bolj blizu narave. Predvidevamo, da to izhaja iz staroste strukture anketirancev. 

Anketiranci se v povprečju strinjajo tudi s trditvijo, da želijo luksuzno preživeti svoj prosti 

čas. 

Odgovori raziskave, ki smo jo opravili med gosti penziona Valerija, nam dajo vedeti, da je 

načrtovana investicija upravičena in da je tržno privlačna za večino gostov. 

4.4.2 Strategije za ciljne tržne segmente 

Ciljni tržni segmenti, ki smo jih določili na podlagi identificiranih trendov v turizmu, 

načrtovanih investicij in raziskave, izvedene med gosti penziona Valerija, so: 

 Potrošniki iz bližnjih držav in regij. 

 Potrošniki stari nad 40 let z višjimi mesečnimi prihodki. 

 Potrošniki, ki želijo svoj prosti čas preživeti v naravi. 

 Potrošniki, ki želijo svoj čas preživeti aktivno. 

 Potrošniki, ki želijo luksuzno bivanje v stiku z naravo. 

 Potrošniki, ki spoštujejo pomen trajnostnega razvoja. 

Tržni segment je dovolj velik in pričakuje se konstantna rast ciljnih tržnih segmentov 

podjetja. Med posameznimi segmenti je določena sinergija in večina potencialnih gostov je 

zajeta v več segmentih, kar daje dobre obete v primeru izpada enega segmenta. 
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4.4.2.1 Tržni trendi 

V zadnjih letih je veliko povpraševanja na turističnem trgu po aktivnem preživljanju prostega 

časa, se pravi potencialni turisti potrebujejo tako psihični kot fizični oddih. Posameznik želi s 

potovanjem spoznati druge osebe in samega sebe ter svet, v katerem biva (Veljkovič in 

Colarič-Jakše 2014a, 212). Prosti čas je postal potreba in vrednota, ki ga posamezniki 

obogatijo s potovanji (Veljkovič in Colarič-Jakše 2014a, 215). 

Trendi v panogi so tudi krajša in pogostejša potovanja, zato bomo v ponudbo podjetja dodali 

tudi tematske vikend pakete in ponudbe za krajše počitnice. Poleg tega je v tem času zaradi 

razmer glede varnosti v svetu priljubljeno medregijsko in domače potovanje, kar usmerja naše 

tržne aktivnosti v bližnje države in regije, seveda pa tu ne smemo pozabiti na domače turiste, 

ki jih vidimo kot veliko priložnost. 

Pričakuje se rast uporabe interneta pri rezervacijskih protokolih, zato je nujno potreben razvoj 

spletne strani in spletnega rezervacijskega sistema. V prihodnosti bodo potrošniki vedno bolj 

samostojno iskali različice za preživljanje prostega časa, zato je najpomembnejše spletno 

trženje, ki ga do sedaj podjetje zelo slabo uporablja in ga vidimo kot veliko priložnost. 

4.4.2.2 Tržna rast 

UNWTO napoveduje, da bo do leta 2030 potovala že tretjina prebivalcev planeta (Veljkovič 

in Colarič-Jakše 2014a, 212). Potrošniki vse bolj stremijo h kakovosti in celostni turistični 

ponudbi, kar je cilj našega podjetja (Veljkovič in Colarič-Jakše 2014a, 215). 

Glede na rast panoge in sledenje trendom tudi v obravnavanem podjetju pričakujemo rast 

prodaje storitev. Prvi dve leti po obnovitvi in postavitvi novih nastanitvenih obratov ter bolj 

agresivni promociji pričakujemo dvajsetodstotno rast vsako leto, v naslednjih treh letih pa 

petnajstodstotno rast.  

4.4.3 Analiza panoge in konkurence 

Podjetje deluje na področju turizma, ki je ena glavnih gospodarskih panog v svetu, pomembna 

pa je tudi pri nas. Turizem je ekonomski in socialni fenomen, ki vpliva tudi na duhovno 

življenje posameznika, kar pomeni, da ima pri posameznikih pomembno vlogo (Veljkovič in 

Colarič-Jakše 2014b, 41). 

Ponudba glampinga v Sloveniji še ni velika, vendar pa skoraj vsako leto zraste na področju 

Slovenije kak nov glamping center. Vodilni na področju glampinga v Sloveniji so naslednji 

ponudniki: 

 Glamping Ribno, Bled, 

 Glampinggreenresort, Radlje, 
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 Glamping park idila, Bloke, 

 Glamping Herbal, Ljubno ob Savinji, 

 Glamping Malerič, Dragatuš, 

 Glamping vinska vas, Ptuj, 

 Kamp podzemelj, Bela krajina in nekateri drugi. 

V bližini penziona ni načrtovane investicije ponudbe glampinga, zato menimo, da je 

investicija upravičena in predstavlja dobro priložnost. 

4.4.3.1 Značilnosti panoge in ključni dejavniki uspeha 

Turizem se skozi čas močno spreminja. Že nekaj let ali desetletij ni več romanje v obmorske 

destinacije in poležavanje na plaži. Z razvojem družbe je dobil povsem drug pomen. Stremi k 

izpopolnitvi posameznikovega življenja (Veljkovič in Colarič-Jakše 2014a, 12). 

Turizem je stalno rastoča gospodarska panoga, napovedi pa so, da bo ne glede na ekonomske 

razmere rasel hitreje kot večina drugih gospodarskih panog. Evropa ostaja po napovedih 

glavna receptivna regija, najpomembnejši pri razvoju turizma pa bo trajnostni razvoj. Turizem 

je močno zaznamoval dvajseto stoletje, zagotovo pa bo ostal gonilna sila gospodarskega in 

družbenega razvoja tudi v naslednjem stoletju (Veljkovič in Colarič-Jakše 2014a, 13). 

Ključni dejavnik uspeha v turizmu je sledenje trendom in nove ideje, ki jih moramo ves čas 

vpeljevati v turistično ponudbo. Potencialni turisti vedno znova iščejo nekaj novega, česar še 

niso poskusili, zato je potrebno biti ves čas v stiku s turističnim trgom in slediti turističnemu 

povpraševanju ter njegovim spremembam, katerim se je treba hitro prilagoditi. 

Pri nudenju storitev v podjetju je pomembno upoštevati kakovost. Pri tem so ključnega 

pomena ljudje, ki veliko pripomorejo tudi k sami kakovosti storitve, kot jo občuti gost. Zato je 

potrebno poudariti pomen na usposabljanja in motiviranja zaposlenih, da bodo gostom nudili 

maksimalno udobje, ustrežljivost in prijaznost. 

4.4.3.2 Glavni tekmeci – konkurenca 

Turizem zaenkrat nima prave konkurence, edina konkurenca, ki bi ga lahko prizadela, je 

razvoj virtualne resničnosti, ki bi s pomočjo tehnologije, kar od doma popeljal potrošnike na 

turistično potovanje. Glavni tekmeci penziona Valerija so predstavljeni v okviru analize 

konkurenčne ponudbe, kjer sta izpostavljena hotel Planika in penzion Kanonir.  

4.4.3.3 Drugi dejavniki, ki vplivajo na panogo 

Turizem je ena izmed gospodarskih panog, ki se najbolj elastično prilagaja razmeram na trgu. 

Spremembe, ki se jim prilagaja, so lahko ekonomske, tehnološke, informacijske, politične, 
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socialne in druge. V nekaterih primerih se lahko turizem prilagaja tudi klimatskim razmeram 

(Veljkovič in Colarič-Jakše 2014a, 211). 

Vremenske razmere lahko imajo zelo močan vpliv na turizem, kar se je pokazalo tudi na 

Jezerskem s propadom smučarskega turizma zaradi pomanjkanja snega. V podjetju opažamo 

tudi vpliv vremena na obiskanost v drugih mesecih leta.  

Na turistične tokove vplivajo tudi varnostne razmere, ki vplivajo na izbor destinacije, način 

potovanja in oddaljenost izbrane destinacije. Ne nazadnje na turistična potovanja vpliva tudi 

ekonomska situacija in razpoložljiv prosti čas. Z gospodarskim razvojem naj bi se 

izboljševalo ekonomsko stanje prav tako pa naj bi se povečevala količina prostega časa.  

4.5 Strategija trženja in izvedba 

Turizem je večinoma sestavljen iz storitev, ki pa imajo svoje posebnosti tudi pri trženju. 

Penzion Valerija bo s svojo novo ponudbo v prvi fazi pojavljanja na trgu poskušal nagovarjati 

tako tuje kot domače goste. Po analizi obiska in ustvarjenih nočitvah lahko opazimo, da 

imamo še veliko odprtih možnosti s strani domačih turistov, ki prihajajo v penzion v veliko 

manjšem številu kot tuji. 

Ob prenovi in otvoritvi novih nastanitvenih zmogljivosti je v podjetju načrtovan manjši 

predstavitveni dogodek, kamor bodo povabljene turistične organizacije ter lokalni in državni 

mediji, ki bodo s svojimi prispevki podjetje predstavili širšemu občinstvu. 

4.5.1 Prodajna strategija in načrt prodaje 

Prodaja bo potekala po ustaljenih tržnih kanalih, uvedli pa bodo tudi nove. Z raziskavo smo 

ugotovili, da v penzion prihajajo predvsem stalni gostje, naključni gostje in gostje, ki so slišali 

za penzion od prijateljev in znancev. Iz tega razloga bodo ob prenovitvi nastanitvenega obrata 

in ponudbi novih nastanitvenih zmogljivosti vsem stalnim gostom poslali brošuro s kuponom 

za desetodstotni popust na koriščenje storitev. 

Iz raziskave je bilo tudi razvidno, da je podjetje zelo slabo prisotno na svetovnem spletu. V 

načrtu je postavitev nove spletne strani z lastnim rezervacijskim portalom, ki bo dobro 

optimizirana. Poleg tega načrtujemo oglaševanje na določenih spletnih portalih, ki oglašujejo 

kampiranje v naravi (www.camping.si). Podjetje namerava svoje storitve ponujati tudi na 

svetovnih spletnih rezervacijskih portalih, ki imajo čedalje več uporabnikov 

(www.booking.com). 

V izvensezononskih mesecih bo podjetje svoje storitve prodajalo na spletnih straneh, ki 

nudijo popuste (www.kuponko.si, www.megabon.eu), kar bo zagotovilo določeno 

povpraševanje in zasedenost tudi v  »mrtvih mesecih«. 
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Poleg tega načrtuje podjetje v sklopu lokalne turistične organizacije prisotnost na določenih 

sejmih in predstavitvenih aktivnostih, kjer se želijo s svojo ponudbo še bolj približati 

morebitnim kupcem. 

V preglednici 6 je predstavljen načrt prodaje, število predvidenih gostov, ki so razdeljeni na 

domače in tuje, ter skupni prihodki od prodaje. 

Preglednica 6: Načrt prodaje, število gostov in predvideni prihodki 

Mesec/leto Domači gosti Tuji gosti Prihodki 

Maj 40 180 18.750 

Junij 60 270 28.400 

Julij 60 270 28.400 

Avgust 80 280 30.000 

September 50 230 24.925 

Oktober 40 130 14.350 

November 30 80 9.630 

December 40 160 17.900 

Leto 1 400 1600 173.255 

Leto 2 500 2300 242.580 

Leto 3 700 2700 290.440 

4.5.2 Cenovna politika 

Cene turističnih produktov in storitev so tako v turizmu kot v drugih gospodarskih panogah 

ene najobčutljivejših, najtežjih in pomembnejših dejavnikov. Zelo pomembno je, da je cena že 

na začetku dobro načrtovana, pri čemer je treba upoštevati tudi razmere na trgu (Gričar in 

Bojnec 2009). 

Cena pri potrošnikih še predvsem, ko gre za storitve, odraža kakovost storitve, poleg tega pa 

si s ceno potrošnik ustvari tudi mnenje o podjetju (Potočnik 2004, 239).  

Podjetje bo cene oblikovalo glede na zastavljene cilje, konkurenco, sezonskost in 

povpraševanje. Cene novih storitev bodo prilagojene glede na konkurenco, uporabljeni pa 

bosta dve strategiji cen. Pri cenah storitev glamping namestitev bo uporabljena strategija 

posnemanja smetane, saj bo podjetje za te storitve že od začetka postavilo dokaj visoke cene 

za potrošnike iz višjih dohodkovnih razredov, saj bo to ponudba visoke kakovosti, ki na tem 

območju nima konkurence. 

Pri oblikovanju cene za obnovljen penzion Valerija pa bomo uporabili strategijo 

penetracijskih cen, s katerimi bomo prodrli na trg. Pri določanju cene je potrebno slediti 
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konkurenčni ponudbi in stroškom, ki jih povzroča določen turistični proizvod oziroma 

storitev. Cene v obnovljenem objektu penzion Valerija se bodo po prenovi objekta dvignile za 

10 odstotkov, kar bo pomenilo večji dobiček, saj bodo stroški enaki, nekateri pa se bodo celo 

zmanjšali (električna energija, poraba kurilnega olja).  

Za cene glamping storitev bomo uporabili, kot je omenjeno, strategijo posnemanja smetane, 

ob upoštevanju cen, ki so na trgu, pri oblikovanju cen je pomembno upoštevati tudi 

sezonskost, tako, da bo podjetje v izvensezonskih mesecih ponudilo nižjo ceno kot v sezoni. 

Za prodor na trg z novimi produkti je potrebno skrbno izoblikovati ceno, glede na to, da bodo 

glamping nastanitveni obrati na visokem nivoju pa bo cena glamping storitev podjetja v 

zgornji polovici ponudnikov podobnih storitev v Sloveniji.  

Za prodor na trg je potrebno izoblikovati tudi politiko popustov in akcij, ki bodo lansirale nov 

turistični produkt na trg. Popusti se bodo oblikovali glede na sezono in povpraševanje po 

storitvah.  

4.5.3 Tržno komuniciranje 

Aktivnosti tržnega komuniciranja se uporabljajo za obveščanje, navduševanje in vplivanje na 

potrošnikove nakupne navade ter ohranjanje obstoječih kupcev. Naloge tržnega 

komuniciranja so naslednje (Vidic 2002, 210): 

 prenos informacij, 

 povečanje povpraševanja, 

 diferenciacija proizvoda ali storitve, 

 stabilizacija prodaje. 

S tržnim komuniciranjem želi podjetje Valerija Konečnik s.p. doseči naslednje cilje: 

 predstaviti nove storitve, 

 vzbuditi zanimanje obstoječih in potencialnih novih porabnikov storitev, 

 krepiti ugled podjetja. 

Za potrebe tržnega komuniciranja bo podjetje uporabilo oglaševanje, predvsem s pomočjo 

spleta ter različnih brošur. Poleg tega bo podjetje v času, ko je povpraševanje manjše, se pravi 

predvsem v zimskih mesecih in v primeru slabega vremena uporabilo različne elemente 

pospeševanja prodaje. Izbrani elementi so: 

 prodajne akcije (popusti na spletnih straneh, akcije »plača eden, bivata dva«, popusti 

preko elektronske pošte, popusti na rezervacijskih spletnih straneh ipd.) 

 predstavitve na sejmih v sodelovanju z lokalno turistično organizacijo, 

 predstavitve podjetja in njegovih storitev na različnih prireditvah (kot npr. sejem Alpe-

Adria, različne občinske prireditve ipd.), 

 nagradne igre,  
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 sodelovanje pri različnih projektih. 

Pri tržnem komuniciranju so pomembni tudi odnosi z javnostmi, saj so sporočila na ta način 

bolj prepričljiva, pri kupcu spodbudijo zaupanje ter so neopazna. Pozitivno javno mnenje 

podjetju zelo koristi (Vidic 2002, 216). Podjetje bo v ta namen sodelovalo v različnih 

humanitarnih akcijah ter na področju športa in kulture. 

Pri tržni komunikaciji je pomembno, da je namenjena izbranim ciljnim skupinam. Izbrati je 

treba prave medije in prava sporočila, ki bodo dosegla ključne ciljne skupine potrošnikov. 

Zelo pomembno je izbrati pravo sporočilo, ki ga bomo poslali potencialnim gostom. 

Sporočilo mora spregovoriti o zadovoljevanju njegovih želja in potreb. Osrednje sporočilo 

podjetja, ki bo posredovano kupcem, je:»Zagotovljeno udobje v srcu narave.« 

4.5.4 Prodajne poti 

Pri izbiri prodajnih poti je pomembno, da se zavedamo, da mora podjetje zagotoviti kupcem 

čim večjo dosegljivost za svoje produkte in storitve. Odločanje o tržnih poteh, ki jih bo 

podjetje izbralo, je eden najpomembnejših faktorjev za uspeh, saj izbrane tržne poti vplivajo 

na druge tržne odločitve (Vidic 2002, 198). 

Pri določanju tržnih poti so pomembni naslednji dejavniki (Vidic 2002, 199): 

 Ponudba podjetja: nastanitev, gostinske storitve, dodatne prostočasne dejavnosti. 

 Pogoji poslovanja: panoga dosega vsako leto rast, izbira dejavnosti ponudbe glamping 

storitev je v trendu. 

 Konkurenca: še ni visoka, saj v Sloveniji trenutno ni veliko ponudnikov glamping 

storitev, še posebej v okolici penziona Valerija. 

 Stroški: izboljševanje prodajnih poti in zmanjševanje stroškov. Ker je podjetje majhno, si 

ne more privoščiti visokih stroškov prodajnih poti. 

 Kontrola: stalna kontrola prodajnih poti, merjenje njihove učinkovitosti. 

Prodajne poti so zelo pomembne pri uvajanju novih produktov ali storitev na trg, kjer je 

dodana vrednost tržne poti visoka, stopnja rasti na trgu pa je majhna. Poleg tega je 

pomembno, da se zavedamo, da se tržne poti nenehno spreminjajo. 

Pri tržnih poteh v turistični panogi veljalo določene zakonitosti, saj storitev ne moremo 

proizvesti drugje in jih prenesti. Še nedolgo tega se je večina ponudnikov storitev zanašala na 

svoje tržne poti preko agentov in turističnih agencij. Z razvojem spleta in prilagajanjem 

ponudbe posameznikom pa so se te prodajne poti spremenile. 
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Podjetje se bo v večini primerov obračalo osebno na potencialne goste, v mesecih, ko bo 

povpraševanje upadlo, pa bo izbralo predvsem prodajne poti preko spletnih portalov za 

pospeševanje prodaje. 

4.5.5 Strateške povezave 

Podjetje se bo strateško povezalo z lokalnimi pridelovalci hrane in v svojo ponudbo dodalo še 

več lokalno pridelanih izdelkov. Poleg tega se je smotrno povezati z lokalno turistično 

organizacijo za pomoč pri promociji storitev penziona. 

Podjetje se bo povezalo tudi s podjetji, ki nudijo različne prostočasne dejavnosti v okolici, ki 

jih bodo lahko tržili v našem penzionu, s tem pa bodo povečali možnost preživljanja 

aktivnega prostega časa. Prav tako se bodo povezali z lokalnimi turističnimi in gorskimi 

vodniki s pomočjo katerih bodo gostje spoznavali bližnjo okolico penziona. 

4.5.6 Terminski načrt 

Trženjske aktivnosti je potrebno razporediti v časovni okvir, saj bomo le tako lahko izpeljali 

načrtovano tržno komuniciranje. Glede na terminski načrt moramo vnaprej pripraviti trženjske 

aktivnosti in zagotoviti potrebna finančna sredstva. Terminski načrt smo razdelili na dva dela, 

in sicer pred prenovo in otvoritvijo penziona ter na aktivnosti, ki bodo potekale v času po 

otvoritvi. Terminski načrt je predstavljen v preglednici 6. 
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Preglednica 7: Terminski načrt trženjskih akcij 

Trženjska 

aktivnost 

Meseci pred otvoritvijo Otvoritev Meseci po otvoritvi 

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

Postavitev 

spletne strani in 

optimizacija 

X X X X 

 

        

Akcije na spletni 

strani 
   X 

 
X X   X X X X 

Povabilo na 

otvoritev 
   X 

 
        

Pisemske 

pošiljke stalnim 

gostom 

   X 

 

X    X    

Prodaja na 

rezervacijskih 

portalih 

   X 

 

X X X X X    

Nudenje 

popustov na 

spletnih straneh 

   X 

 

X    X X X X 

Predstavitev 

podjetja na 

prireditvah 

    

 

X X X X X X X X 

Sodelovanje na 

sejmih 
   X 

 
X        

Iz preglednice 7 je razvidno, da bo največ trženjskih aktivnosti potekalo mesec pred 

otvoritvijo in prvih nekaj mesecev po njej. Najprej je potrebno poskrbeti za spletno stran in 

njeno optimizacijo. Poleg tega bo veliko trženjskih akcij tudi v mesecih izven sezone oziroma 

že mesec pred predvidenim upadom povpraševanja. 

V naslednjih letih obratovanja se bodo trženjske aktivnosti prilagajale sproti, glede na 

odzivnost prejšnjih let in glede na trenutno povpraševanje. 

4.6 Management 

Uspeh podjetja je močno odvisen od vodstvenega kadra in seveda tudi od drugih zaposlenih v 

podjetju. Ker je podjetje družinsko, pričakujemo maksimalno udejstvovanje vseh družinskih 

članov v vseh fazah delovanja podjetja. 

4.6.1 Organizacijska struktura 

Podjetje deluje kot samostojni podjetnik. Zaposlena je samo ena oseba, ki je tudi direktor in 

naslednik družinskega podjetja. Glede na to, da je podjetje v družinski lasti, se bo kasneje po 

obnovi in izgradnji novih nastanitvenih obratov zaposlila še ena oseba iz družine. Podjetje je 

družinsko in v sezoni pomaga cela družina. Če bo potrebno, se v sezoni zaposli še sezonske 

delavce. 
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4.6.2 Vodstveni kader in načrt osebja 

Direktor podjetja je tudi lastnik podjetja, ki ima na področju vodenja obrata dolgoletne 

izkušnje, saj ves čas sodeluje v podjetju po tem, ko jedobil znanje od prejšnjega direktorja. Pri 

odločitvah se posvetuje cela družina, saj sodeluje pri projektu že od faze ustanovitve 

penziona. Direktor podjetja skupaj s podporo družine skrbi za delovanje celotnega podjetja. 

V nadaljevanju je v preglednici 7 predstavljen načrt stroškov dela v prvem letu obratovanja po 

obnovi. Obstoječemu zaposlenemu v gostinskem sektorju se bo pridružil redno zaposleni, ki 

bo skrbel za penzionski del in za novo ponudbo, glamping storitev. Opravljal bo delo 

receptorja, sprejemal rezervacije in skrbel za prodajo dodatnih aktivnosti gostom. Redno 

zaposlenemu se bo v mesecih visoke sezone pridružil še honorarni delavec za štiri mesece, po 

potrebi tudi več. Pomoč v gostinskem sektorju in penzionskem sektorju v vseh mesecih 

obratovanja bo tudi s strani družinskih članov.  

Preglednica 8: Načrt stroškov dela za prvo leto obratovanja (v EUR) 

Mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Leto1 

Gost. 

kuhinja 

1.20 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 14.400 

Gost. 

strežba 

    1.200 1.200 1.200 1.200     4.800 

Penzion 

recepcija 

    1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 

Direktor 

vodenje 

1.30 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 15.600 

V preglednici 8 so predstavljeni še stroški dela za prva tri leta. Stroški dela v prvem letuso 

manjši zaradi obnovitvenih del in novih zaposlitev šele v maju, medtem, ko so ostali dve leti 

redno zaposleni skozi vse leto.  

Preglednica 9: Načrt stroškov dela za prva tri leta obratovanja (v EUR). 

Stroškovno mesto Leto 1 Leto2 Leto 3 

Gostinstvo 14.400 18.720 19.656 

Gostinstvo 4.800 6.000 6.000 

Penzion 8.000 12.000 12.000 

Direktor 15.600 15.600 15.600 

4.7 Finančni načrt 

Finančni del poslovnega načrta je podrobneje predstavljen v naslednjih podpoglavjih, kjer so 

poudarjeni ključni finančni izkazi za delovanje podjetja v naslednjih letih. 
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4.7.1 Načrt izkaza poslovnega izida 

Načrt izkaza poslovnega izida je prikazan v prilogi 2. Kot je razvidno iz podatkov izkaza 

poslovnega izida je manjša izguba predvidena le v prvih mesecih prvega leta, ko je obrat zaprt 

in bodo potekala obnovitvena in druga dela. Že v prvem mesecu obratovanja, in sicer v maju, 

je predviden dobiček, ki se bo zviševal v poletnih mesecih. Iz načrta izkaza poslovnega izida 

je vidno, da je kritičen mesec za penzion predvsem mesec november, ki je bil v preteklosti 

zelo slabo obiskan. V tem mesecu je predvidena manjša izguba, ki pa jo pokriva dobiček iz 

drugih mesecev. Prvo leto je na koncu leta predviden dobiček 13.244 evrov.  

Dobiček se bo iz leta v leto povečeval, še posebej je velik preskok viden iz prvega na drugo 

leto, saj bo v drugem letu več obratovalnih mesecev, ki so zaradi obnovitvenih del izpadli v 

letu poprej. 

4.7.2 Načrt predvidenih stroškov 

Glavna stroškovna mesta so razdeljena na štiri segmente, in sicer: gostinstvo, penzion, 

dodatne aktivnosti in glamping del nastanitvenega obrata. V preglednici 10 so predstavljeni 

predvideni stroški poslovanja za vsako stroškovno mesto posebej. Kot je razvidno stroški 

obratovanja naraščajo, kar je jasno, saj narašča tudi predvidena količina opravljenih storitev, 

stroški pa se z njimi povečujejo.  

Preglednica 10: Načrtovani stroški obratovanja za tri leta glede na stroškovno mesto (v 

EUR) 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Gostinstvo 33.000,00 50.820,00 67.082,40 

Penzion 30.400,00 49.104,00 64.807,60 

Dodatne aktivnosti 1.115,00 1.560,00 1.560,00 

Glamping 15.400,00 25.641,00 33.837,65 

V naslednji preglednici so predstavljeni ostali načrtovani stroški, ki bodo nastajali v 

prihodnjem obratovanju. Predvideni stroški se skozi leta ne spreminjajo, razen pri 

promocijskih aktivnostih, ki se bodo najintenzivneje izvajale v prvem letu obratovanja, ko bo 

projekt še deloma nepoznan, ter ob otvoritvi. 
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Preglednica 11: Ostali stroški poslovanja podjetja (v EUR) 

Naziv stroška 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Leto 

1 

Leto 

2 

Leto 

3 

Promocijske 

aktivnosti 

500 500 500 1.500 1.500 500 500 500 500 500 500 500 8.000 6.000 6.000 

Komunalne 

storitve 

150 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 700 600 600 

Električna 

energija 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800 1.800 1.800 

Fiksna in 

mobilna 

telefonija 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200 

Internet 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200 

Računovodske 

storitve 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 2.400 2.400 

4.7.3 Financiranje investicije 

Investicija bo delno financirana z lastnimi denarnimi sredstvi, del pa bo financiran s kreditom 

z dobo odplačevanja deset let. V preglednici 12 so prikazani viri financiranja, njihova vsota in 

stroški dolžniškega financiranja za prva tri leta. 

Preglednica 12: Viri financiranja in stroški dolžniškega financiranja projekta 

Vir financiranja Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Lastna denarna sredstva 100.000,00 0,00 0,00 

Dolžniško financiranje 100.000,00 0,00 0,00 

Stroški dolžniškega financiranja (obresti) 5.329,65 5.370,7 4.880,29 

Predvidevamo, da bo dolžniško financiranje ugodno in da ob tem ne bodo nastali nikakršni 

problemi, saj je podjetje že dolgo na trgu in pozitivno posluje že več let zapored. 

4.7.4 Načrt izkaza denarnega toka 

Načrt izkaza denarnega toka je predstavljen v prilogi 3. Iz njega je razviden vložek lastnih 

denarnih sredstev v višini 100.000 evrov in dolžniško financiranje v enakem znesku. Neto 

denarni tok je negativen v prvih mesecih, ko nastanitveni obrat ne bo deloval in pa v mesecu 

novembru v prvem letu obratovanja, ki je zelo slabo obiskan mesec. 

Končno stanje denarnih sredstev je v vseh mesecih prvega leta in tudi drugo ter tretje leto 

pozitivno, kar pomeni, da je podjetnik sposoben poravnati svoje obveznosti.  
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4.7.5 Analiza točke preloma 

Točka preloma poda potrebne količine izdelkov oziroma storitev po določeni ceni, ki bodo 

pokrila fiksne in variabilne stroške. Točko preloma oziroma prag donosnosti je tisti obseg 

opravljanja storitev podjetja, pri katerem pokrivamo fiksne in variabilne stroške, ne da bi 

ustvarjali izgubo ali dobiček. 

Točko preloma izračunamo z enačbo (Pučko 2006): 

Točka preloma=
celotni stalni stroški

prodajna cena- spremenljivi stroški na enoto
 

Glede na to, da so v penzionu predvidene štiri različne storitve, ki povzročajo različne 

prispevke za kritje na enoto, smo v nadaljevanju izračunali točko preloma za vsako storitev 

posebej. 

Potrebne količine prodanih storitev za vsa leta so predstavljena v naslednji preglednici.  

Preglednica 13: Potrebna količina prodanih storitev glede na storitve za doseganje točke 

preloma 

 Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Gostinstvo (obroki) 7650 1650 1650 

Penzion (nočitev) 1700 574 628 

Glamping (nočitev) 1176 321 347 

Dodatne aktivnosti 1912 880 880 

4.7.6 Ključni finančni in poslovni kazalci 

V preglednici 13 so predstavljeni ključni finančni in poslovni kazalci. Kot je razvidno iz 

preglednice dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) raste iz leta v leto. Prav 

tako raste tudi dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki (EBIT). Dobiček ali izguba pred 

obdavčenjem (EBT) je v prvem letu negativna zaradi izpeljane investicije, vendar pa je že v 

naslednjem letu načrtovan dobiček, ki se v naslednjem letu še nekoliko poveča. Prvi trije 

kazalniki so za lažje razumevanje predstavljeni tudi na sliki 9. 
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Preglednica 14: Ključni finančni in poslovni kazalci 

Kazalnik Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Dobiček ali izguba pred obrestmi, davki in 

amortizacijo (EBITDA)  

35.240,00 49.935,00 56.696,35 

Dobiček ali izguba iz poslovanja pred obrestmi in 

davki (EBIT)  

18.573,33 31.935,00 38.696,35 

Dobiček ali izguba pred obdavčenjem (EBT)  -

150.089,65 

44.564,27 51.816,06 

Dobičkonosnost prihodkov  -0,91 0,15 0,15 

Gospodarnost poslovanja  1,26 1,26 1,24 

Število zaposlenih 4 4 4 

Dodana vrednost na zaposlenca  31.113,33 28.863,75 30.788,09 

 

Slika 9: Grafična predstavitev izbranih kazalnikov 

Dobičkonosnost prihodkov, ki je prav tako prikazana v preglednici 13, kaže koliko čistega 

dobička oziroma izgube je bilo doseženih v skupini prihodki. Tudi pri tem kazalniku vidimo v 

prvem letu negativni predznak, vzrok temu je krajše obratovanje v tem letu ter predvidena 

investicija.  

Naslednji kazalnik je kazalnik gospodarnosti poslovanja. Ta kazalnik kaže razmerje med 

poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki ter kaže učinkovitost poslovanja podjetja.  

Zelo pomemben kazalnik je tudi dodana vrednost na zaposlenega. »Je osnovni ekonomski 

indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti ter uspeha. Vsebinsko pomeni novo 

ustvarjeno vrednost, ki jo je gospodarska družba ustvarila v enem letu. Negativno dodano 
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vrednost imenujemo izguba na substanci« (Ajpesb. l.). Dodana vrednost na zaposlenega 

malenkostno niha, nanjo pa vplivajo letni kosmati donos iz poslovanja, stroški blaga, 

materiala in storitev ter drugi odhodki iz poslovanja. 

4.7.7 Terminski plan 

Za izvedbo projekta je potreben tudi terminski plan, ki mu moramo slediti skozi vse faze 

trajanja projekta. V preglednici 14 je predstavljen terminski plan za projekt obnove in 

razširitve ponudbe penziona Valerija. 

Preglednica 15: Terminski načrt projekta obnove in razširitve 

 Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 

Izdelava poslovnega 

načrta 

         

Pridobitev potrebnih 

dovoljen 

         

Izdelava načrtov 

(arhitektura, notranja 

oprema) 

         

Pridobivanje finančnih 

sredstev 

         

Izbira izvajalcev del 
         

Obnovitvena dela 
         

Priprava zemljišča za 

glamping hišice 

         

Postavitev glamping 

hišic 

         

Naročilo opreme 
         

Namestitev in 

montaža opreme 

         

Trženje 
         

Priprava otvoritvenega 

dogodka 

         

Otvoritev 
         

Sprejem prvih gostov 
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4.7.8 Analiza tveganja 

Na makroravni tveganje v turistični dejavnosti ni veliko. Še več, strokovnjaki s tega področja 

predvidevajo rast turističnega sektorja tako pri mednarodnih kot tudi domačih potovanjih. 

Poleg tega je v tem času pri izbiri potovanja zelo pomembna varnost, iz tega razloga pa se 

mnogi potencialni turisti odločajo za izbor evropskih destinacij, ki slovijo za najbolj varne. 

V podjetju obstajajo naslednja tveganja: 

1. Zniževanje cen pri konkurenci, na kar bi v podjetju odgovorili z znižanjem cen svojih 

storitev, poleg tega bi povečali denarna sredstva za promocijo. Kljub temu pa menimo, da 

do tega ne bo prišlo, poleg tega pa bodo naše storitve na tem področju edinstvene in tudi 

kakovost bo višja od konkurenčne.  

2. Nedoseganje predvidene prodaje storitev. V tem primeru bi znižali cene in začeli z 

agresivnim oglaševanjem, poleg tega bi svojim gostom ponudili dodatne aktivnosti, ki 

zaenkrat še niso predvidene. 

3. Sprememba trendov v panogi. V turistični panogi se trendi ves čas spreminjajo, vendar pa 

vse bolj težijo k naravi in preživetju prostega časa v naravi. Prav tako je tudi glamping 

ves čas v porastu. Menimo, da se trend v naslednjih desetletjih ne bo bistveno spreminjal 

in da bo še vedno pomembno preživljanje prostega časa v naravi v povezavi s športnimi 

dejavnostmi. 

4. Negativno poslovanje. Pri tem bi zmanjšali stroške dela in še bolj poudarili družinsko 

delovno silo. 
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5 POVZETEK UGOTOVITEV IN PRIPOROČILA 

Poslovni načrt odkriva, da je predvidena investicija upravičena tako s strani povpraševanja na 

trgu kot tudi s finančne plati, saj je projekt izvedljiv, podjetje pa bo v letih po investiciji znova 

zaživelo ter povečalo število nočitev, prihodkov in dobička, kar je pomembno za obstoj in 

nadaljnjo rast podjetja. 

Ključne ugotovitve, ki smo jih oblikovali skozi diplomsko nalogo, so naslednje: 

1. Poslovni načrt je bistvo vsakega podjetja, saj so v njem izoblikovani vizija, poslanstvo in 

cilji podjetja, ki so pomembni za pomoč pri strateških odločitvah in usmeritvah podjetja. 

2. Turizem je gospodarska panoga prihodnosti, saj dosega rast na trgih, kljub trenutnim 

slabšim gospodarskim in predvsem varnostnim razmeram.  

3. Podjetje, ki je obravnavano v poslovnem načrtu, je sposobno izvesti načrtovano 

investicijo. 

4. Izbrano podjetje bo v prihodnjih letih poslovalo pozitivno, povečalo pa bo tudi število 

nočitev in drugih storitev, ki jih ponuja svojim gostom. 

Ključna priporočila, ki so se oblikovala skozi diplomsko nalogo, so: 

1. Podjetja, še posebej tista, ki načrtujejo večje investicije, morajo pripraviti dober in 

izvedljiv poslovni načrt. 

2. Trendi v turizmu se spreminjajo in podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom, morajo ves čas 

slediti tem trendom in napovedim strokovnjakov s tega področja. 

3. Obravnavano podjetje mora v čim krajšem času začeti z načrtovano investicijo, saj se, kot 

je že omenjeno, trendi v turizmu ves čas spreminjajo.  

4. Podjetje mora še naprej slediti željam in povpraševanju gostov in jim prilagajati ponudbo. 

5. V naslednjih letih bi bilo glede na povpraševanje smotrno dograditi še bazen, ter še 

povečati število nastanitvenih zmogljivosti. 
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6 SKLEP 

Okolica Zgornjega Jezerskega predstavlja slikovito pokrajino in neokrnjeno naravo, ki je 

privlačna predvsem za tiste turiste, ki si želijo miru, narave in aktivnega preživljanja prostega 

časa. Vse tri značilnosti potencialnih turistov so v zadnjih letih, glede na raziskave, zelo v 

porastu, kar daje načrtovanemu projektu večjo težo. 

V sodobnem poslovnem svetu je potrebna hitra odzivnost in prilagodljivost na spremembe na 

trgu, kar je glaven razlog nastanka novega poslovnega načrta, ki upošteva kazalnike, trende, 

napovedi in rezultate raziskav, opravljenih na temo sedanjih in pričakovanih potreb 

potencialnih turistov. V svetu hitre ekonomske rasti in globalizacije je dober poslovni načrt 

potreben za vsako podjetje, še posebej, če načrtuje nove investicije. 

Načrtovana investicija, ki jo obravnava poslovni načrt, je skrbno premišljena, opravljena je 

analiza trga in konkurence, preučeni so trendi in panoga, ki so bili v pomoč pri oblikovanju 

nove ponudbe storitev. Zelo pomembno pri tem je že na začetku oblikovati določene tržne 

segmente, ki bodo posegali po ponudbi obravnavanega podjetja, glede na to, da je investicija 

dokaj visoka. 

Na podlagi izvedenih finančnih analiz se je načrtovana investicija, ki je polovično financirana 

iz lastnih sredstev, izkazala za uspešno. Penzion Valerija bo postal pomemben turistični 

objekt na tem geografskem območju, ki bo svojim gostom zagotavljal zelo kakovostne 

storitve, turisti pa se bodo v penzion radi vračali. Zelo pomembno pri tem je, da je podjetje v 

družinski lasti, kar prispeva k zmanjševanju stroškov, ko je to potrebno in k navezovanju 

pristnih stikov z dolgoletnimi gosti. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketa 

Priloga 2 Načrt izkaza poslovnega izida 

Priloga 3 Načrt izkaza denarnega toka 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovana gostja, spoštovani gost. V našem podjetju želimo našo ponudbo čim bolj približati 

vašim željam, zato vas prosimo, da nam pri tem pomagate z izpolnitvijo kratkega anketnega 

vprašalnika.  

Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo, 

Penzion Valerija 

 

Spol: M Ž 

Od kod prihajate:________________________ 

Starost: 

 Do 20 let 

 Od 21 do 30 let 

 Od 31 do 40 let 

 Od 41 do 50 let 

 Od 51 do 60 let 

 Več kot 60 let 

Vaš mesečni prihodek: 

 Do 500 evrov 

 Od 500 do 1000 evrov 

 Od 1000 do 1500 evrov 

 Od 1500 do 2000 evrov 

 Nad 2000 evrov 

 

Prosimo vas, da ocenite, kako ste bili zadovoljni z naslednjimi segmenti naše ponudbe  (1 – 

sploh nisem bil zadovoljen, 5 – popolnoma sem bil zadovoljen). 

Namestitev  1 2 3 4 5 

Dodatna ponudba 1 2 3 4 5  

Gostinstvo  1 2 3 4 5 

Okolica   1 2 3 4 5 

 

  



Priloga 1 

 

Kako ste izvedeli za naš penzion? 

 Peljal sem se mimo 

 Prek znancev, prijateljev in sorodnikov 

 V penzionu sem že bil 

 S spletne strani 

 Našel sem ga v brošuri 

 Preko drugih medijev _________________________(naštejte) 

 

Kaj pogrešate v našem penzionu? 

 Boljše sobe 

 Savno 

 Fitnes 

 Bazen 

 Prijaznejše skupne prostore 

 Možnost organizacije kongresov 

 Drugo________________________________________(naštejte) 

 

Kaj bi si še želeli v ponudbi penziona Valerija? 

 Organizacijo izletov 

 Organizacijo tematskih vikendov 

 Ponudbo za otroke 

 Izposojo koles 

 Organizacijo pohodniških tur 

 Organizacijo kuharskih tečajev 

 Piknik v naravi 

 Wellness ponudbo 

 Izposojo pohodniške opreme 

 Drugo__________________________________________________(naštejte) 

 

Kakšni so vaši interesi za preživljanje prostega časa. Ocenite vaše strinjanje z naslednjimi 

trditvami (1 – sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 

Zanima me preživetje prostega časa v naravi   1 2 3 4 5 

Svoj prosti čas bi rad preživel čim bolj v stiku z naravo  1 2 3 4 5 

Svoj prosti čas želim preživeti udobno    1 2 3 4 5 

Želim preživeti svoj prosti čas v naravi, a kljub temu udobno 1 2 3 4 5 

Zanima me luksuzno preživljanje svojega prostega časa  1 2 3 4 5 

Kampiranje mi ne nudi dovolj udobja    1 2 3 4 5 

Želim preizkusiti luksuzno kampiranje v naravi   1 2 3 4 5 



Priloga 2 

 

Naziv Jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Poslovni prihodki 

Prihodki od prodaje 0 0 0 0 18.750 28.400 28.400 30.900 24.925 14.350 9.630 17.900 173.255 242.580 290.440 

Poslovni odhodki 

Stroški prodanega blaga, proizvodov in storitev 0 0 0 0 8.875 12.825 12.825 14.050 11.175 6.850 4.865 8.450 79.915 127.125 167.288 

Stroški dela 2.500 2.500 2.500 2.500 4.700 4.700 4.700 4.700 3.500 3.500 3.500 3.500 42.800 52.320 53.256 

Drugi stroški poslovanja 1.200 1.100 1.100 2.100 2.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 15.300 13.200 13.200 

Drugi stroški osnovnih sredstev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortizacija 833 833 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 16.667 18.000 18.000 

Dobiček ali izguba iz poslovanja 

  -4.533 -4.433 -5.100 -6.100 1.575 8.275 8.275 9.550 7.650 1.400 -1.335 3.350 18.573 31.935 38.696 

Finančni odhodki (iz obresti) 

  0 500 497 494 491 488 485 481 478 475 472 469 5.330 5.371 4.880 

Dobiček ali izguba 

  -4.533 -4.933 -5.597 -6.594 1.084 7.787 7.790 9.069 7.172 925 -1.807 2.881 13.244 26.564 33.816 

 

 

 





Priloga 3 

 

Naziv jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Prejemki 

Poslovni prihodki od prodaje         18.750 28.400 28.400 30.900 24.925 14.350 9.630 17.900 173.255 242.580 290.440 

 
Lastna in druga nepovratna sredstva  100.000                       100.000     

 
Dolžniško financiranje 100.000                       100.000     

 
Izdatki 

Stroški prodanega blaga, proizvodov in 

storitev 

        8.875 12.825 12.825 14.050 11.175 6.850 4.865 8.450 79.915 127.125 167.288 

 
Stroški dela   2.500 2.500 2.500 2.500 4.700 4.700 4.700 4.700 3.500 3.500 3.500 39.300 52.320 53.256 

 
Drugi stroški poslovanja 1.200 1.100 1.100 2.100 2.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 15.300 13.200 13.200 

 
Nakup osnovnih sredstev 100.000   80.000                   180.000     

 
Dolžniško financiranje   1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 12.212 13.322 13.322 

 
Stanje denarnih sredstev 

Začetno stanje 0 98.800 94.090 9.380 3.669 5.634 14.299 22.964 32.904 40.943 42.733 41.788 0 46.528 83.140 

 
Neto denarni tok 98.800 -4.710 -84.710 -5.710 1.965 8.665 8.665 9.940 8.040 1.790 -945 3.740 46.528 36.613 43.374 

 
Končno stanje 98.800 94.090 9.380 3.669 5.634 14.299 22.964 32.904 40.943 42.733 41.788 45.528 46.528 83.140 126.514 
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