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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je s pomočjo analize odgovorov anketnih vprašalnikov na vzorcu 

populacije in intervjuja z lastniki že obstoječih gostinskih lokalov proučeno stanje na trgu in 

gostinske ponudbe v času gospodarske krize. Preučene so možnosti in olajšave, ki jih za 

podjetnike ponujajo ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Z obravnavo primera in izdelavo 

poslovnega načrta je preverjeno, ali odprtje novega gostinskega lokala predstavlja priložnost 

za samozaposlitev ali pa nevarnost zasičenja trga z novim gostinskim obratom. S pomočjo 

poslovnega načrta je opravljena raziskava ponudbe na tržišču, rentabilnost investicije in obseg 

potrebnih sredstev za zagon gostinske dejavnosti. Poslovni načrt nakazuje, da je z relativno 

nizkim osnovnim kapitalom, dobro poslovno idejo, veliko volje do dela in s samozaposlitvijo 

možno uspešno konkurirati na trgu. 

Ključne besede: gostinska dejavnost, gospodarska kriza, samozaposlitev, aktivna politika 

zaposlovanja, raziskava trga, poslovni načrt, finančni načrt. 

SUMMARY 

The thesis is studying the market situation and restaurant business offer in the terms of 

economic crisis with the using analytic data gained from questionnaires of interviewed 

persons and owners of already existing bars. A study has been performed about the 

possibilities that are offered by by the government’s measures of active employment policy. 

With the case study and business plan has been verified if the opening of a new bar would be 

considered as an opportunity for self-employment or it would represent threat with additional 

competitive offer on the market. The business plan shows that the self-employment can be a 

successful mesure to compete on the market with the use of relatively small initial capital, 

good business idea an a lot of good working will. 

Keywords: restaurant business, economic crisis, self-employment, active employment policy, 

market research, business plan, financial plan. 
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1 UVOD 

V času gospodarske krize se iskalci zaposlitve, posebno osebe, ki so komaj zaključile študij in  

nimajo delovnih izkušenj, soočajo s problematiko omejenih zaposlitvenih možnosti in 

posledično z doseganjem ekonomske neodvisnosti. V zaključni nalogi smo raziskali 

okoliščine, ki vplivajo na uresničitev poslovne ideje o odprtju gostinskega lokala v obliki 

samozaposlitve. Pri tem smo uporabili metodo raziskave tržišča na podlagi anketnega 

vprašalnika o željah in potrebah obiskovalcev gostinskih lokalov, intervjuja z lastniki 

gostinskih lokalov, nato pa s pripravo poslovnega načrta napovedali uspešnost zagona 

gostinskega lokala.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

»Zadovoljstvo pri delu spodbudi zavzetost in predanost. Zavzetost in predanost pomenita 

osredotočenost. Osredotočenost vodi v dosežke. Dosežki pomenijo več denarja« (Blanchard 

in Bowles 2009, 36). 

Študentje v zaključnih letnikih študija običajno bolj pozorno spremljamo oglase za zaposlitev. 

Glede na dejstvo, da sta tako država kot svetovno gospodarstvo v obdobju gospodarske krize, 

veliko delodajalcev odpušča svoje delavce, v bistveno manjšem obsegu pa objavljajo prosta 

delovna mesta. Zaradi strogo definiranih pogojev pri redkih objavah prostih delovnih mest so 

pri iskanju zaposlitve, s ciljem sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, vse bolj 

prisotna razmišljanja o samozaposlitvi. Na podlagi dosedanjih izkušenj iz dela v gostinski 

dejavnosti preko študentskega servisa sta se tudi porodili  ideja in odločitev o odprtju lastnega 

gostinskega lokala oziroma bara. »Podjetništvo je izziv. To je magnet, ki se mu mnogi ne 

morejo upreti. To je sinonim za samostojno odločanje. To je odgovor za vse odločitve. To 

pomeni biti sam svoj gospodar, kar je tiha želja skoraj vsakega človeka« (Ivanuša-Bezjak 

1996, 9). 

Podlaga ideje za projektno nalogo je dilema, ali v današnjem času gospodarske krize iskati 

zaposlitev pri že obstoječih podjetjih, ali pa kljub vsemu obstajajo dovolj ugodni pogoji za 

odpiranje lastnega podjetja in samozaposlitev. V projektni nalogi z naslovom Otvoritev 

gostinskega lokala v času gospodarske krize bomo raziskali, ali v težkih gospodarskih 

razmerah sprožiti aktivnosti za odprtje novega gostinskega lokala, ali je odprtje novega 

gostinskega lokala ugodna priložnost za samozaposlitev mladih in, ali na trgu obstaja dovolj 

veliko povpraševanje po novi ponudbi. Do teh podatkov bomo prišli z raziskavo tržišča in s 

pripravo poslovnega načrta. 
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1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen projektne naloge je ugotoviti, kakšne so možnosti odprtja gostinskega lokala v 

obdobju gospodarske krize. S poslovnim načrtom bomo preverili, kakšna je ponudba 

gostinskih lokalov na obstoječem trgu, rentabilnost investicije in obseg potrebnega začetnega 

kapitala za zagon dejavnosti. Namen projektne naloge je tudi proučiti tržišče ter izkoristiti 

subvencije in olajšave, ki jih država ponuja za zagon nove dejavnosti in vzpostavitev novih 

delovnih mest s poudarkom na zaposlitvi mlade generacije, ter proučiti prednosti in slabosti 

samozaposlitve. 

Cilj projektne naloge je, da s pomočjo poslovnega načrta, poleg teoretične obravnave 

problema, oblikujemo konkretno poslovno odločitev in odločitev o zaposlitvi. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

S pomočjo poslovnega in finančnega načrta bomo proučili več vidikov, in sicer, ali je odprtje 

gostinskega lokala lahko poslovna priložnost in možnost samozaposlitve, kakšni so vplivi 

gospodarske krize na že obstoječo gostinsko dejavnost in, ali kriza predstavlja veliko oviro za 

odprtje novega gostinskega lokala. V raziskovalnem delu projektne naloge bomo vključili 

rezultate anketnega vprašalnika, s katerim smo ugotavljali želje in potrebe bodočih 

potrošnikov, ter analizo intervjujev z lastniki obstoječih gostinskih lokalov. 

Za pripravo in izdelavo projektne naloge smo uporabili podatke iz javno dostopne literature in 

drugih razpoložljivih virov. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da gostinska dejavnost, glede na obstoječo ponudbo, predstavlja poslovno 

priložnost kljub številnim omejitvam, kot so gospodarska kriza, omejeni viri financiranja, 

poostreni administrativni pogoji za odprtje gostinskega lokala in visoki investicijski stroški. 

Odlično poslovno priložnost predstavljajo predvsem inovativen pristop z vključitvijo nove 

ponudbe, iskanje tržnih niš, spremljanje in nižanje stroškov poslovanja. 

Omejitve lahko nastopijo pri pridobivanju verodostojnih podatkov o obsegu in realnem stanju 

obstoječe ponudbe gostinske dejavnosti, resnosti anketiranih oseb pri izpolnjevanju anketnih 

vprašalnikov in pomanjkanje izkušenj pri napovedovanju trendov prodaje in opredelitvi vseh 

stroškov poslovanja. 
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2 GOSTINSKA DEJAVNOST V ČASU GOSPODARSKE KRIZE V SLOVENIJI 

»Če se ne odločite, ste sprejeli odločitev, da ne boste naredili ničesar, in če zaradi strahu ne 

naredite ničesar, je to recept za krizo« (Kalderon Adizes 2009, 30). 

 

Slatnar (2010, 1) pravi:  

»Svetovna gospodarska kriza je prinesla velike spremembe v posameznih državah kot tudi v 

sistem, znotraj katerega deluje posamična država. Spremembe se najbolj odražajo v delovanju 

majhnih podjetij, saj se ta srečujejo z likvidnostnimi težavami. Tudi slovensko gospodarstvo je 

zašlo v krizo. Strokovnjaki in analitiki z ekonomskega področja poizkušajo vsakodnevno 

poiskati najboljše rešitve za izhod iz krize.« 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je kriza definirana kot stanje v gospodarstvu, ko se 

ugodne razmere za razvoj začnejo hitro slabšati. Gospodarska rast močno upade in poviša se 

brezposelnost (SSKJ 2000). 

Kalderon Adizes (2009, 11) definira, da osnovni pomen krize ni nujno sprememba na slabše, 

temveč je lahko tudi sprememba na boljše. Vendar vseeno ponavadi besedo kriza pojmujemo  

negativno. 

Iz napisanega (SSKJ 2000; Kalderon Adizes 2009; Slatnar 2010) ugotovimo, da je kriza 

pojmovana kot sprememba, prelom v poslovnem vsakdanu lastnikov podjetij in zaposlenih. 

Večinoma je beseda kriza tolmačena kot nekaj negativnega. Hkrati pa je kriza idealna 

priložnost za spremembe v poslovanju, streznitev, realno oceno poslovanja in optimizacijo 

poslovnih stroškov. 

Da bi prišli do konkretnega odgovora, kako gospodarska kriza vpliva na gostinsko dejavnost v 

Sloveniji, smo se odločili o tem povprašati dve vodji gostinskih lokalov oziroma barov. Na 

vprašanja sta nam bila pripravljena odgovarjati Danijel Koradin, vodja bara Barbapapa in Jure 

Žbogar, vodja klubskega bara Burja. 

Barbapapa bar in bar Burja sta bara z različno strukturo obiskovalcev. Barbapapa bar se 

nahaja v bližini Merkator centra v Šalari v Kopru. Obiskovalci so v dnevnih urah predvsem 

nakupovalci v Merkator centru, v večernih urah pa med obiskovalci prevladuje mlajša 

populacija. Da bi privabili večje število gostov v svoj lokal, enkrat tedensko priredijo večerne 

animacije. Pri tem gre največkrat za najem glasbenika na električni klaviaturi (sintesajzer), ki 

skrbi za prijetno vzdušje in sprostitev gostov. V vrhuncu poletne sezone organizirajo tudi 

koncerte. 

Klubski bar Burja je bar z odlično lokacijo ob morski obali, ki omogoča krasen razgled na 

morje in jadrnice, privezane v marini, saj se nahaja prav v izolski marini. Njihovi gostje so 

predvsem delavci marine (vzdrževalci plovil, zaposleni v bližnjih trgovinah) in člani 
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jadralnega kluba Burja, v obdobju poletnih dopustov pa tja zahajajo tudi tuji obiskovalci 

(turisti) Izole, lastniki privezanih plovil in naključni sprehajalci. Bar Burja se bojuje proti 

posledicam gospodarske krize z zavzemanjem za ohranitev svojih rednih strank. 

Prvo vprašanje lastnikoma se je nanašalo na to, ali se kriza pozna pri poslovanju. Na 

vprašanje sta oba odgovorila pritrdilno. Povedala sta, da se jima pri poslovanju zelo pozna 

dejstvo, da smo se znašli sredi hude gospodarske krize in da ljudje ostajajo brez služb, ali pa 

se bojijo, da bodo v bližnji prihodnosti izgubili svoje delovno mesto in iz tega razloga 

namenijo manj denarja za obisk gostinskega lokala kot nekoč. Danijel Koradin nam je še 

dodatno obrazložil, da se vpliv krize pozna pri zneskih na računih. Pravi, da so visoki računi 

za pijačo danes prava redkost. Včasih je bilo veliko več računov s končnim zneskom nad 

petnajst evrov, zdaj pa so računi predvsem v zneskih dva do tri evre. Obiskovalcem se zdi 

račun za pijačo za pet evrov že precej visok. Jure Žbogar je pripomnil, da so gostje poleg kave 

ponavadi naročili še sok. V času gospodarske krize pa se to ne dogaja več. Gostje se odločijo 

oziroma izberejo le eno pijačo med kavo in sokom, vedno redkejša so naročila, ko se ena 

oseba odloči za naročilo obeh pijač hkrati. 

Povprašali smo ju, ali bi znala oceniti, za koliko se jima je zmanjšala prodaja pijače in 

obiskanost lokala. Danijel je povedal, da bi težko ocenil, saj je obisk bara odvisen od številnih 

dejavnikov. Ob sončnem vremenu imajo veliko več gostov kot ob deževnih dnevih, prav tako 

se število gostov bistveno poveča v času prireditev, ki jih organizirajo v baru. Pravi, da ni 

neke konstantnosti v številu gostov med letom. Pripomnil pa je, da se na posameznih 

prireditvah pozna upad prodaje pijače za 30–35%, saj obiskovalci na prireditev skrivoma 

prinesejo pijačo s seboj ali pa pred prireditvijo organizirajo tako imenovane »hauba« partije in 

tam popijejo pijačo. Jure nam je zaupal, da se je zaradi gospodarske krize v Burja lokalu 

zmanjšala prodaja pijače za najmanj 15%. 

O številu delavcev v lokalu nam je Danijel povedal, da ima trenutno dva zaposlena, ostalo so 

študentje na občasnem delu preko študentskega servisa. Pravi, da ima potrebo po delavcih še 

vedno enako kot pred krizo, saj ima Barbapapa bar veliko teraso in je zaradi te velikosti in 

številčnih obiskovalcev vezan na določeno število delavcev. Ker pa gre predvsem za sezonsko 

delo, je povedal, da občasno po potrebi potrebuje tudi kakšnega delavca več. V Burja baru 

nam je Jure zaupal, da je imel pred krizo zaposleni dve osebi za nedoločen čas. Zdaj si tega ne 

more privoščiti. Gospodarska kriza je opazno vplivala na višino plače. Pravi, da je težko najti 

osebo, ki bi se bila pripravljena zaposliti za plačo, ki jo lahko ponudi. Trenutno ima zaposleno 

le eno osebo, ostalo so študentje. 

Naše zadnje vprašanje je bilo, ali so opazili, če se kakšna pijača bolj ali manj prodaja kot pred 

gospodarsko krizo. Danijel je povedal, da se v času gospodarske krize proda več kave kot v 

obdobju pred gospodarsko krizo. Glede alkohola pa je omenil, da se proda veliko več vina, 

ker je to najcenejša vrsta alkoholne pijače. Da bi prodal večje količine piva, mora objavljati 
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razne akcije, saj je opaziti, da se v obdobju krize zdi gostom pivo predrago, prodaja žganih 

pijač pa je zelo upadla. Jure ni dobil občutka, da bi se razmerje med prodanimi alkoholnimi in 

brezalkoholnimi pijačami spremenilo. Njegova prva asociacija na vprašanje ga je privedla do 

radlerja, to je pivo z okusom, ki vsebuje manjši delež alkohola. Povedal je, da je pred krizo 

prodajal radlerje v ogromnih količinah, vendar je dodal, da je bila to modna muha. Produkt je 

prišel na tržišče in je potrošnikom všeč zaradi okusa in osvežilnosti. Dlje kot traja 

gospodarska kriza, vse bolj se zmanjšuje prodaja radlerja, povečuje pa se prodaja piva, saj 

vsebuje pivo za isto ceno večjo količino alkohola. Kot je že Danijel povedal, nam je tudi Jure 

pritrdil, da se je zelo povečala prodaja vina. 

Iz pogovora z Danijelom Koradinom in Juretom Žbogarjem smo prišli do zaključkov, da 

gospodarska kriza vpliva na gostinsko dejavnost. Zaradi krize je upadla prodaja pijače. 

Manjša potrošnja gostov vpliva na število zaposlenih v lokalih in na višino njihovih plač. 

Gospodarska kriza je vplivala tudi na izbiro vrste pijače, ki jo gostje pogosteje naročajo. 

Ugotovili smo, da se je zaradi gospodarske krize obisk gostinskih lokalov sicer močno 

zmanjšal, vendar je s prilagajanjem ponudbe gostom, z inovativnostjo, optimizacijo in 

racionalizacijo stroškov možno doseči dovolj dobička za preživetje gostinskega lokala v 

kriznem obdobju. 
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3 ODPRTJE GOSTINSKEGA LOKALA V ČASU GOSPODARSKE KRIZE 

V obdobju izostrenih gospodarskih pogojev je zaradi slabše kupne moči prebivalstva 

marsikatero podjetje prisiljeno v krčenje svoje dejavnosti in s tem posledično v odpuščanje 

delavcev, ponekod celo v zapiranje dejavnosti. V precej manjšem obsegu je prisotno 

zaposlovanje. Kljub temu država z ukrepi aktivne politike zaposlovanja in s subvencijami 

poskuša vzpodbuditi gospodarsko rast (Borštnik 2013). Ker smo ljudje socialna bitja in je za 

nas značilna lastnost, da se radi družimo, smo v nadaljevanju prikazali priložnosti in 

nevarnosti investicije v novo gostinsko ponudbo ter ugotavljali, ali je to priložnost za 

samozaposlitev. 

3.1 Priložnosti in nevarnosti investicije v novo gostinsko ponudbo 

V času gospodarske krize veliko podjetij propade. Veliko ljudi ostane brez zaposlitve. Ostaja 

pa dejstvo, da se ljudje kljub vsemu še vedno radi družijo in pogovarjajo o problemih s 

prijatelji ob skodelici kave ali drugi pijači.Večja kot je osebna kriza, bolj se ljudje pogovarjajo 

o tem ali pa se družijo, da bi pozabili na težko obdobje, ki ga prestajajo. Tudi rezultat ankete 

je pokazal, da ljudje še vedno hodijo v gostinske lokale na pijačo. Priložnost za gostinski lokal 

je izvajanje aktivnosti z namenom pridobivanja stalnih oziroma zvestih strank, pri čemer 

moramo biti pozorni na misli Mihaljčiča (2009, 21): »Zadovoljni potrošniki so skupina, od 

katere podjetja velikokrat pričakujejo preveč. Zgolj zadovoljstvo namreč še ni zagotovilo, da 

se bo potrošnik vračal. Zadovoljstvo pač ni isto kot zvestoba in zadovoljen kupec še ni zvest 

kupec.«. 

Zaradi pomanjkanja denarja ljudje manj potujejo v oddaljene turistične destinacije kot so 

nekoč. Dopust pa morajo vseeno izkoristiti. Predvidevamo lahko, da v tem času ne bodo ves 

dan ostali doma, ampak bodo odšli na pijačo, z namenom druženja in sproščanja. 

Priložnosti se kažejo v tem, da ima gostinski lokal z večjo inovativnostjo in ponudbo 

posameznih ugodnosti več možnosti za uspeh, saj je potrošnikov (gostov) gostinske 

dejavnosti še vedno dovolj, le pritegniti jih je potrebno na pravilen in izviren način. 

Največjo nevarnost pri investiciji v novo gostinsko ponudbo predstavlja dejstvo, da je 

ponudba gostinskih lokalov na slovenskem trgu že sedaj velika. Domnevamo, da v času krize 

obiskovalci neradi tvegajo in preizkušajo nove stvari, temveč se raje odločajo za že znane 

lokacije. V tem primeru obstaja velika nevarnost, da nam že obstoječa konkurenca onemogoči 

zagon novega gostinskega lokala. 
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3.2 Gospodarska kriza kot priložnost za samozaposlovanje 

Gospodarska kriza izredno vpliva na trg dela. Delodajalci odpuščajo, racionalizirajo in 

optimizirajo poslovanje, ukinjajo delovna mesta. Posamezna podjetja, ki še iščejo nov kader, 

zahtevajo oziroma pričakujejo od kandidatov ustrezne delovne izkušnje. Predvsem mladi so 

zaradi tega pri iskanju prve zaposlitve postavljeni v diskriminatoren položaj, saj zaradi 

pomanjkanja izkušenj ne ustrezajo zaposlitvenim pogojem delodajalcev. 

Pozanimali smo se, ali država ponuja pomoč pri samozaposlovanju. Ugotovili smo, da Zavod 

RS za zaposlovanje, v okviru aktivnosti spodbujanja podjetništva, ponuja nepovratne 

subvencije za samozaposlitev v višini 4.500 evrov za brezposelne, ki se odločijo za 

samozaposlitev. Višina sredstev za denarno pomoč je omejena. Posledično je omejeno tudi 

možno število dodeljenih subvencij. 

Prvi pogoj, da samozaposleni pridobi subvencijsko pomoč, je vpis v evidenco brezposelnih 

oseb oziroma prijava na zavodu za zaposlitev. Ko se prijavi, mu je dodeljen osebni svetovalec 

za zaposlitev. Vključitev v postopek za pridobitev subvencije poteka preko svetovalca 

zaposlitve, ki sestavi zaposlitveni načrt in predlog o vključitvi v program pomoči pri 

samozaposlitvi, ki služita kot osnova za prijavo v postopku pridobitve subvencije. 

Za kandidate je obvezen svetovalni intervju s podjetniškim svetovalcem. Ta mora po 

razgovoru izdelati pisno objektivno oceno o »poslovni žilici« kandidata. Potrebno je tudi 

strokovno mnenje, ali je poslovna ideja dovolj dobra za uspešno samozaposlitev (Borštnik 

2013). 

Naslednji pogoj za pridobitev subvencije je udeležba na tridnevni brezplačni delavnici 

oziroma na seminarju za samozaposlitev. Po uspešno opravljeni delavnici brezposelna oseba 

prejme potrdilo, ki ga je potrebno odnesti svojemu svetovalcu na zavod za zaposlovanje. 

Pripraviti in podpisati je potrebno nov zaposlitveni načrt ter nov predlog o vključitvi v 

program Pomoč pri samozaposlitvi, saj je stari zadostoval le za vključitev v delavnico. 

Svetovalec dodeli vlogo za pridobitev subvencije.Samozaposlite se lahko šele dan po podpisu 

novega zaposlitvenega načrta in predloga o vključitvi v program pomoči pri samozaposlitvi. 

Pristojni na zavodu na podlagi posredovane vloge preverijo vse navedene podatke na vlogi in 

vas po proučitvi podatkov na vlogi po približno enem tednu povabijo na podpis pogodbe o 

dodelitvi subvencije za samozaposlitev (Borštnik 2013). 

Pomemben je še podatek, da v kolikor se želi celotni znesek subvencije obdržati, mora 

samozaposlitev trajati vsaj dve leti. V nasprotnem primeru je potrebno vrniti sorazmerni 

preostali del subvencije (Borštnik 2013). 

Glede na to, da se aktivni ukrepi politike zaposlovanja spreminjajo, je za delodajalca 

smiselno, da redno spremlja spletne strani zavoda za zaposlovanje. 
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3.2.1 Prednosti samozaposlitve 

Prednost samozaposlitve je, da omogoča prilagodljivost delovnega urnika in visoko stopnjo 

fleksibilnosti pri sezonskem delu, saj samozaposleni nimajo določenega delavnika. Prednost 

je tudi v tem, da se ta vrsta delovnega razmerja prekine hitreje in lažje kot pri redno 

zaposlenemu delavcu. Samozaposleni delavec se lahko bolj posveti delu, ki ga zanima in ga z 

veseljem opravlja. Za ostala dela, ki so sicer nujno potrebna, pa najame oziroma plača druge. 

Samozaposleni se sooča s situacijami in z izzivi, s katerimi se kot zaposleni v drugem 

podjetju ne bi spopadel, s čimer pridobiva na izkušnjah in novih spoznanjih. Prednost 

samozaposlitve je tudi ta, da samozaposleni ni vezan le na enega delodajalca, ampak lahko 

sodeluje z več naročniki del. Prednost samozaposlitve se kaže tudi v tem, da samozaposleni 

sam upravlja z denarjem, kar pomeni, da sam vpliva na višino prispevkov za socialno varnost, 

pri dohodnini lahko uveljavlja posamezne olajšave, varčuje za pokojnino itd. (Šušteršič 2012). 

3.2.2 Slabosti samozaposlitve 

Ena od slabosti samozaposlitve je, da mora samozaposleni sam kriti posamezne stroške in 

dodatke v zvezi z delom: stroške prevoza na delo in z dela, službene poti, dodatke za 

nedeljsko delo in delo na praznične dni ter regres. Velika slabost samozaposlitve je, da ne 

zagotavlja rednih mesečnih dohodkov, samozaposleni pa mora vsak mesec plačati socialne 

prispevke ne glede na višino prilivov na transakcijskem računu. Prav tako ni plačila 

bolniškega staleža. Slabost samozaposlitve je tudi visoka stopnja odgovornosti, saj 

samozaposleni za poslovne odločitve odgovarja  z vsem svojim premoženjem. To pomeni, da 

terjatve/dolgove na računu poravnava iz zasebnega premoženja. Na tak način samozaposleni 

lahko osebno tudi bankrotira (Šušteršič 2012).  
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4 ODPIRANJE NOVEGA GOSTINSKEGA LOKALA 

Pri odločitvi o odprtju  novega gostinskega lokala moramo upoštevati vse okoliščine, ki 

vplivajo na zagon dejavnosti. Proučiti moramo ustrezno zakonodajo, poiskati primerno 

lokacijo, se odločiti med izbiro o nakupu ali najemu gostinskega lokala oziroma poslovnega 

prostora, izbrati ustrezno kvalitetno opremo za vzdrževanje čistoče gostinskega lokala in 

opremo, s katero bomo v gostinskem lokalu ustvarili prijetno vzdušje za obiskovalce, ter 

poiskati dobavitelje. 

4.1 Ovire in prepreke 

»Ključ do uspeha je sposobnost videti možnosti tam, kjer drugi vidijo ovire. Torej moramo 

začeti razmišljati drugače, z drugega zornega kota« (Ivanuša-Bezjak 1996, 177). 

Aktivnosti za ustanovitev novega lokala in delo gostinca niso enostavne. Če želimo odpreti 

gostinski lokal in z njim tudi uspeti, potrebujemo za to primeren prostor s kvalitetno lokacijo. 

Za nakup oziroma najem prostora in ureditev po lastnem okusu potrebujemo večjo vsoto 

investicijskega denarja. 

Pri odpiranju novega gostinskega lokala se znajdemo tudi pred oviro izpolnjevanja različnih 

pogojev, ki jih določa zakonodaja na področju gostinske dejavnosti. 

Pri odprtju novega gostinskega lokala moramo biti pozorni na predpise in določila, ki jih ureja 

Zakon o gostinstvu. Pozorni moramo biti, da naš gostinski lokal, še preden ga odpremo in 

začne delovati, izpolnjuje minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na poslovne prostore, 

opremo in naprave v gostinskih obratih. 

Pozorni moramo biti tudi na lokacijo bodočega gostinskega lokala zaradi določil o 

obratovalnem času. Prepričati se moramo, da z obratovanjem ne bomo motili morebitnih 

sostanovalcev in sosedov, če se lokal nahaja v stanovanjskem naselju. Da ne bi prišlo do 

nepotrebnih zapletov, moramo pred odprtjem proučiti Pravilnik o merilih za določitev 

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. 

Če želimo spreminjati namembnost prostora, moramo najprej pridobiti tudi dovoljenje 

morebitnih sostanovalcev ter lokacijsko dovoljenje. Ko pridobimo navedena dovoljenja, sledi 

priprava dokumentacije za projektne pogoje. Pripraviti moramo tudi projekt za gradbeno 

dovoljenje, vendar lahko zanj zaprosimo šele, ko pridobimo vsa ostala soglasja. Preden se 

lotimo te investicije, moramo še preveriti, ali je objekt, ki ga želimo preurediti, zaščiten s 

spomeniškim varstvom. V tem primeru moramo upoštevati pravila spomeniškega varstva 

(Savić 2011, 18). 
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Harvey in Sykes (2006, 29) poudarjata: »Če vemo, kje so ovire, se lahko v mislih pripravimo 

na ovinke.«. 

Vendar dovoljenja in pravilniki niso edina prepreka na poti do odprtja novega gostinskega 

lokala. Zelo pomemben dejavnik so tudi zaposleni. Izobraženih natakarjev oziroma gostincev 

je veliko, vendar je med njimi težko najti osebje, ki bo spoštovalo goste in z veseljem 

opravljalo svoje delo. 

4.2 Nakup oziroma najem gostinskega lokala 

»Razlika med podjetnikom in človekom, ki to ni, je v tem, da nepodjetnik sprašuje zakaj, 

podjetnik pa pravi zakaj pa ne« navajata Rebernik in Repovž (2000, 23). 

Pri nakupu gostinskega lokala moramo biti pripravljeni na visok začetni vložek, ki se z leti 

amortizira. Izračunati moramo, v kolikih letih se bo začetna investicija povrnila. Prednost 

nakupa gostinskega lokala je, da lahko poslovni prostor po želji preurejamo (razen, če nas 

omejujejo pravila spomeniškega varstva). Ivanuša-Bezjak (1996, 57) svetuje: »Če imate 

dovolj denarja in ste s prostori zadovoljni, jih kupite. Vendar ne pozabite, da niste edini 

lastnik niti edini družbenik, temveč so vse nepremičnine v lasti družbe.« 

Pri najemu moramo biti pripravljeni na to, da bomo imeli vsak mesec praviloma visoke 

stroške najemnine. Slabost najema je, da bomo ob želji po preurejanju gostinskega lokala 

omejeni, saj se bomo morali za vsako željo po preureditvi posvetovati z lastnikom. Poleg tega 

moramo biti pripravljeni, da bo lastnik verjetno preverjal, kaj in kako ravnamo z lokalom 

(Savić 2011, 18). 

4.3 Oprema 

Želja vsakega lastnika gostinskega lokala je imeti opremo, ki bo privlačna na pogled in hkrati 

kvalitetna ter funkcionalna. 

Oprema je pomemben del lokala, saj ga z njo polepšamo, uredimo in naredimo na pogled 

privlačnejšega za goste. Lokal na tak način pridobi dušo in prepoznavnost. Ni pomembno, ali 

je oprema gostinskega lokala kupljena v specializiranih prodajalnah, ali je draga, ali je na 

vsak način drugačna od tiste v že obstoječih drugih lokalih. Pomembno je, da naredi lokal 

urejen in pričara prijetno vzdušje za goste. 

Poleg opreme, s katero polepšamo in uredimo gostinski lokal, ima velik pomen tudi oprema, s 

katero bomo vzdrževali čistočo lokala. 
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Gostinski lokal potrebuje pomivalni stroj in aparat za pripravo kave. V pomivalni stroj za 

posodo je vredno investirati nekoliko več, saj nam dolgoročno z redno uporabo prihrani druge 

stroške vzdrževanja (slab pomivalni stroj pomeni veliko dodatnega pomivanja na roke, 

posledično veliko porabo vode, stroške vzdrževanja in popravil). Aparat za pripravo kave 

lahko kupimo ali pa se pri posameznih dobaviteljih kave odločimo za najem. Dogovor o 

najemu aparata predstavlja prednost, saj ga ob morebitni okvari podjetje servisira na njihove 

stroške. 

Pomembno je, s katerimi dobavitelji za hrano in pijačo se dogovarjamo, saj nam lahko tudi 

oni pomagajo pri nabavi opreme. Določeni ponujajo v reklamne namene opremo, kot so 

dežniki na terasi, hladilniki, kozarci, predpasniki in majice za zaposlene. 
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5 ANALIZA TRGA 

Pred odprtjem novega podjetja je zelo pomembno izvesti analizo trga, saj so investicije v 

novo podjetje visoke. S pomočjo anketnega vprašalnika smo dobili odgovore  na vprašanja o 

navadah, željah in potrebah anketiranih oseb v zvezi z obiskovanjem gostinskih lokalov, kar 

nam bo služilo kot usmeritev aktivnosti pri pridobivanju strank. 

5.1 Opredelitev problema za raziskavo in načrt izvedbe 

Pri odpiranju novega gostinskega lokala moramo naprej čim natančneje načrtovati realizacijo 

svojih želja. Ponudba na področju gostinske dejavnosti je pestra, investicije v odprtje novega 

lokala pa zelo visoke, zato ne želimo investirati v nekaj, kar morda nima prihodnosti. 

Če bi bili vsi potrošniki med seboj enaki, se pravi z enakimi potrebami, enakimi željami, 

enako izobrazbo in enakimi izkušnjami, bi bil masovni marketing logična strateška poteza. 

Najpomembnejša prednost masovnega marketinga so nižji stroški reklamiranja, saj bi bila 

potrebna le ena oglaševalska akcija, razvoj le ene marketinške strategije in običajno ponudba 

le enega standardiziranega izdelka oziroma storitve (Schiffman in Kanuk 2000, 33). 

Še posebej v obdobju krize je na trgu težko ponuditi nekaj novega in takoj uspeti. V ta namen 

smo se odločili sestaviti anketni vprašalnik in potencialne bodoče obiskovalce povprašati, 

česa si želijo, kaj pogrešajo pri že obstoječi konkurenci in ali je sploh še dovolj prostora na 

trgu za nov gostinski lokal s svojo ponudbo. S kvalitetno sestavljenim vprašalnikom lahko 

ugotovimo, česa si obiskovalci obstoječih lokalov želijo in kaj pogrešajo pri obstoječi 

ponudbi. Odgovori na anketna vprašanja nas lahko usmerjajo na pravo pot do poslovnega 

uspeha in nam ponudijo idejo, kaj ponuditi, da premagamo konkurenco. 

5.2 Anketni vprašalnik 

Za raziskavo trga smo pripravili anketni vprašalnik s sedemnajstimi vprašanji. Pripravili in 

analizirali smo 100 vrnjenih vprašalnikov, v katerih smo spraševali po interesih anketirancev 

v gostinskih lokalih, česa si v lokalih želijo za bolj sproščeno vzdušje in kakšne so želje po 

dodatni ponudbi. Anketni vprašalnik smo izvedli preko elektronske ankete in med znanci 

osebno. 
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1.vprašanje: Spol anketirancev? 

Preglednica 1:  Odgovori na prvo vprašanje 

 

Spol Odgovori V % 

Ženski 59 59% 

Moški 41 41% 

Skupaj 100 100% 

 

 

Slika 1: Spol anketirancev 

Anketni vprašalnik je od stotih ljudi izpolnilo 59 žensk, kar je 59% in 41 moških, kar je 41% 

anketirancev. 

2. vprašanje: Starost anketirancev? 

Preglednica 2: Odgovori na drugo vprašanje 

 

Starost Odgovori V% 

18–25 let 34 34% 

26–35 let 39 39% 

36–45 let 8 8% 

46–55 let 11 11% 

Nad 56 let 8 8% 

Skupaj 100 100% 
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Slika 2: Starost anketirancev 

Želeli smo anketirati ljudi vseh starosti. V anketiranju je sodelovalo 39% populacije v starosti 

26–35 let, 34% populacije v starostni skupini 18–25 let. Na tretjem mestu je starostna skupina 

46–55 let. Predstavlja jo 11% anketirancev. V skupino 36–45 let in v skupino nad 56 let se je 

uvrstilo enako število anketirancev, in sicer v vsako 8. Torej 36–45 let predstavlja 8% in 

enako velja za skupino nad 56 let, 8%. 

3. vprašanje: Izobrazba? 

Preglednica 3: Odgovori na tretje vprašanje 

 

Izobrazba Odgovori V% 

Osnovna 0 0% 

Srednja 58 58% 

Višja, visoka, univerzitetna 37 37% 

Magisterij, doktorat 5 5% 

Skupaj 100 100% 

 

 

Slika 3: Izobrazba anketirancev 
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Iz  Tabele 3 je razvidno, da ima največ anketiranih oseb srednješolsko izobrazbo, saj se je v 

razred uvrstilo 58% anketiranih oseb. Sledi jim skupina z višjo, visoko ali univerzitetno 

izobrazbo, in sicer 37%. V skupino z magisterijem in doktoratom se je uvrstilo 5 

anketirancev, to je 5%. Na četrtem mestu pa je pristala skupina z osnovno izobrazbo z 0% 

vseh vprašanih. 

4. vprašanje: Ali obiskujete gostinske lokale? 

Preglednica 4: Odgovori na četrto vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V % 

Da 94 94% 

Ne 6 6% 

Skupaj 100 100% 

 

 

Slika 4: Obiskovanje gostinskih lokalov 

Iz Tabele 4 je razvidno, da od stotih anketiranih oseb, le 6 ne obiskuje gostinskih lokalov, kar 

je 6%. Ostali so odgovorili, da zahajajo v gostinske lokale, in sicer je pritrdilno odgovorilo 

94% vseh vprašanih. 

5. vprašanje: Kolikokrat na teden obiščete gostinski lokal? 

Preglednica 5: Odgovori na peto vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V% 

Jih ne obiskujem 7 7 % 

1 do 2 krat na teden 49 49% 

3 do 5 krat na teden 33 33 % 

6 in več krat na teden 11 11% 

Skupaj 100 100% 
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Slika 5: Pogostost obiskovanja gostinskih lokalov 

Na vprašanje, kolikokrat na teden obiščete gostinski lokal, smo dobili precej vzpodbudne 

odgovore, kar prikazuje Tabela 5, saj je iz nje razvidno, da ljudje radi obiskujejo gostinske 

lokale. Največ anketiranih oseb je odgovorilo, da lokal obišče 1–2 krat na teden, in sicer 49%. 

33 anketiranih oseb, to je 33%, je odgovorilo, da zahajajo v lokal 3–5 krat na teden. 6 in več 

krat na teden obišče lokal 11% anketirancev. 7 anketirancev oziroma 7% je odgovorilo, da 

gostinskih lokalov ne obiskujejo. 

6. vprašanje: V gostinskem lokalu po navadi naročite: 

Preglednica 6: Odgovori na šesto vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V% 

Kavo ali druge tople napitke 39 39% 

Brezalkoholne pijače 13 13% 

Alkoholne pijače 3 3% 

Mešano 45 45% 

Skupaj 100 100% 

 

 

Slika 6: Izbor pijače v gostinskem lokalu 
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Iz vprašanja, kaj ponavadi pijejo v gostinskem lokalu, smo izvedeli, da večina anketirancev 

pije različne pijače. Včasih alkoholne, drugič brezalkoholne pijače, tretjič tople napitke ali 

kavo. Kar 45, to je 45% vseh vprašanih, je odgovorilo, da v lokalu naročajo mešano pijačo. 

Sledi kategorija, ki naroča kavo ali druge tople napitke, in sicer kar 39% anketiranih oseb. 

13% anketirancev po navadi v lokalu naroči brezalkoholno pijačo, le trije oziroma 3% so 

odgovorili, da ob obisku gostinskega lokala pijejo alkoholne pijače. 

7. vprašanje: Ali si želite, da bi lokal, v katerega zahajate, ponujal tudi prigrizke? 

Preglednica 7: Odgovori na sedmo vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V % 

Da 81 81% 

Ne 19 19% 

Skupaj 100 100% 

 

 

Slika 7: Želja po postrežbi prigrizkov 

Na vprašanje, ali si anketirane osebe želijo, da bi lokal, v katerega zahajajo, ponujal prigrizke, 

je 81% odgovorilo z da, 19% pa z ne. 

8. vprašanje: Ali se vam zdi pijača v gostinskih lokalih draga? 

Preglednica 8: Odgovori na osmo vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V % 

Da 87 87% 

Ne 13 13% 

Skupaj 100 100% 
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Slika 8: Mnenje o ceni pijač v gostinskih lokalih 

87% anketiranih oseb meni, da je cena pijač v gostinskih lokalih previsoka. Le 13% 

anketirancev je odgovorilo, da se jim pijača v lokalih ne zdi draga. 

9. vprašanje: Ali si želite, da bi si natakar v lokalu zapomnil pijačo, ki jo najraje pijete? 

Preglednica 9: Odgovori na deveto vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V % 

Da 53 53% 

Ne 47 47% 

Skupaj 100 100% 

 

 

Slika 9: Pozornost strežnega osebja 

Pri vprašanju, ali si anketiranci želijo, da bi si natakar v gostinskem lokalu zapomnil pijačo, ki 

jo ponavadi pijejo, se je mnenje razdelilo na pol. 53 oseb, ki je sodelovalo v anketnem 

vprašalniku, to je 53%, si želi, da bi si natakar zapomnil, kaj po navadi pijejo. 47% pa jih je 

odgovorilo, da si tega ne želijo. 
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10. vprašanje: Kaj vpliva na vašo odločitev, kateri gostinski lokal obiskati (možnih več 

odgovorov? 

Preglednica 10: Odgovori na deseto vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V% 

Osebje 65 23% 

Lokacija 79 28% 

Ambient 75 26,6% 

Cene 42 14,9% 

Brezplačni prigrizki 11 3,9% 

HappyHoursoz.vesele urice 10 3,5% 

Skupaj 282 100% 

 

 

Slika 10: Dejavniki, ki vplivajo na obisk gostinskega lokala 

Vprašanje, kaj vpliva na odločitev, kateri lokal obiskati, smo postavili, da bi ugotovili, kaj 

goste privablja v gostinski lokal. Anketirancem se zdi najpomembnejša lokacija gostinskega 

lokala, saj je ta odgovor obkrožilo 28%. Kot zelo pomemben dejavnik so anketirane osebe 

označile ambient, in sicer pomemben se zdi 26,6% anketirancem. Osebje, ki dela v lokalu, se 

je uvrstilo na tretje mesto s 23%. Sledijo jim cene s 14,9%, najmanj pomemben dejavnik pa se 

anketiranim osebam zdijo brezplačni prigrizki s 3,9% in »HappyHours« oziroma vesele urice 

s 3,5%. 
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11. vprašanje: Ali je gospodarska kriza vplivala na vaše obiske gostinskih lokalov? 

Preglednica 11: Odgovori na enajsto vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V % 

Ne 43 43% 

Da 57 57% 

Skupaj 100 100% 

 

 

Slika 11: Vpliv gospodarske krize na pogostost obiskovanja gostinskih lokalov 

57 anketirancev, kar je 57%, meni, da je gospodarska kriza vplivala na njihove obiske 

gostinskih lokalov. Kriza ni imela vpliva na 43% anketiranih oseb. 

12. vprašanje: V času gospodarske krize porabite za pijačo v gostinskem lokalu: 

Preglednica 12: Odgovori na dvanajsto vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V% 

Več denarja 9 9% 

Manj denarja 48 48% 

Kriza na to nima vpliva 43 43% 

Skupaj 100 100% 
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Slika 12: Mnenje o porabi denarja v gostinskih lokalih v času gospodarske krize 

Ugotovili smo, da v času gospodarske krize 48% anketiranih oseb porabi manj denarja za 

pijačo v gostinskem lokalu, kot so ga porabile pred krizo. 43 oseb, kar je 43%, se je uvrstilo v 

kategorijo, da kriza nima vpliva na to, koliko denarja porabijo za pijačo. Več denarja v teh 

težkih časih porabi 9% anketirancev. 

13. vprašanje: V kakšnem slogu si želite, da bi bil gostinski lokal urejen? 

Preglednica 13: Odgovori na trinajsto vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V% 

Ni pomembno 46 46% 

Moderen 28 28% 

Starinski 12 12% 

Drugo 14 14% 

Skupaj 100 100% 

 

 

Slika 13: Želje glede sloga gostinskega lokala 

Glede ambienta lokala je 46% anketiranih oseb odgovorilo, da jim je vseeno, v kakšnem slogu 

je gostinski lokal urejen. Najraje bi obiskali lokal, ki bi bil moderno urejen, tak odgovor nam 
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Več denarja

Manj denarja

Kriza na to 
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je podalo 28% anketirancev. Dvanajst oseb, to je 12%, bi najraje obiskalo lokal v starinskem 

stilu. 14% anketiranih oseb je podalo svoje mnenje. Med predlogi je bilo največ želja po 

domačem slogu. Ta predlog so podali 4% anketirancev. Sledil je odgovor, da jim je vseeno, 

kakšen slog ima lokal, le da je urejen, in sicer tako menita dva anketiranca. 2 sta predlagala 

svoj, izviren slog, 2 pa sta tudi odgovorila, da si želita prijetno vzdušje. Anketiranci so 

predlagali še mediteranski oziroma ribiški stil, elegantno, vidno prestižen lokal in lokal 

skladen z okolico. 

14. vprašanje: Ali vam ustreza, da lokal občasno spremeni notranji izgled oziroma interier? 

Preglednica 14: Odgovori na štirinajsto vprašanje 

Vprašanje Odgovori V % 

Da 56 56% 

Ne 10 10% 

Vseeno mi je 34 34% 

Skupaj 100 100% 

 

 

Slika 14: Želje po občasni prenovi gostinskega lokala 

Zanimalo nas je, ali bi gostom ustrezalo, da bi gostinski lokal občasno spremenil svoj notranji 

izgled. Ugotovili smo, da bi 56% anketirancev to ustrezalo. Sprememb si ne želi 34%, če bi 

spremenili notranji izgled lokala, pa je vseeno 10% anketiranih oseb. 
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15. vprašanje: Kakšna glasba vam najbolj odgovarja v gostinskem lokalu? 

Preglednica 15: Odgovori na petnajsto vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V% 

Klasična 3 3% 

Moderna 24 24% 

Narodno zabavna 1 1% 

Brez glasbe 2 2% 

Mešano 70 70% 

Vsi rezultati 100 100% 

 

 

Slika 15: Želje o glasbeni zvrsti 

Ugotovili smo, da si največ anketirancev želi v lokalu mešano glasbo, tak odgovor je podalo 

kar 70% vprašanih. Na drugem mestu želja je moderna glasba s 24%. Klasične glasbe si v 

gostinskem lokalu želijo 3% anketiranih oseb, 2% anketirancev si želita, da v lokalu glasbe ne 

bi bilo. Najmanj anketirancev si želi, da bi se v lokalu poslušalo narodno zabavno glasba, in 

sicer le 1%. 

16. vprašanje: Ali si želite, da bi gostinski lokal, v katerega zahajate, prirejal animacijske 

večere? 

Preglednica 16: Odgovori na šestnajsto vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V % 

Da 45 45% 

Ne 15 15% 

Vseeno mi je 40 40% 

Skupaj 100 100% 
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Slika 16: Želje po animacijskih večerih 

Zanimalo nas je, kakšno je povpraševanje oziroma želja po animacijskih večerih. Ugotovili 

smo, da si jih želi 45% anketiranih oseb. 40% anketirancev je odgovorilo , da jim je vseeno. 

Animacijskih večerov pa si ne želi 15 od 100 oseb udeleženih v anketnem vprašalniku, kar je 

15%. 

17. vprašanje: Česa bi se najraje udeležili? 

Preglednica 17: Odgovori na sedemnajsto vprašanje 

 

Vprašanje Odgovori V % 

Karaok 17 16% 

Stand-Up Showa 47 44,3% 

Glasbenega večera s 

kitaro 29 27,4% 

Drugo 13 12,3% 

Skupaj 106 100% 

 

 

Slika 17: Katere animacije bi se anketiranci najraje udeležili 
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Pri vprašanju, česa bi se v gostinskem lokalu najraje udeležili, so anketiranci imeli možnost 

označiti več odgovorov. Anketirane osebe si najbolj želijo, da bi jih med druženjem animiral 

komedijant s »Stand-Up Showom«. Ta odgovor je podalo 44,3% anketiranih oseb. Zanimanje 

je tudi za glasbene večere s kitaro, saj je takšno željo izrazilo 27,4%. 16% bi se jih udeležilo 

karaok, 12,3% pa jih je podalo svojo idejo oz. mnenje, in sicer, 4,8% anketirancev je 

povedalo, da jim je vseeno, če oz. kakšno animacijo prireja lokal, enako število odgovorov pa 

je bilo, da si animacij sploh ne želijo in se jih ne bi udeležili. Dobili smo še predloge za »rap 

event«, rock koncert in željo po čim več različnih dogodkih. Vsak odgovor ima 0,9% želja, 

kar predstavlja eno oseba. 

5.3 Ugotovitve 

Podatke iz anketnih vprašalnikov smo obdelali s pomočjo programa spletne strani 

Mojaanketa.si. Rezultate anket smo prikazali v Excelovih tabelah in grafih. 

Iz anketnega vprašalnika smo ugotovili, da je kljub obdobju zaostrenih gospodarskih pogojev 

in negotove prihodnosti povpraševanje po gostinskih storitvah še vedno veliko (94%).Čeprav 

se zdi anketiranim osebam pijača v gostinskih lokalih draga, tja še vedno redno zahajajo (33% 

vseh vprašanih 3 do 5 krat na teden, 11% pa 6 in večkrat na teden). Ugotovili smo tudi, da je 

kriza sicer vplivala na anketirane osebe, vendar jih še vedno večina meni, da porabijo za 

pijačo v gostinskih lokalih enako kot pred krizo (43%) oziroma še več (9%). 

Z analizo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da je našim morebitnim bodočim gostom pri 

izbiri lokala zelo pomembna lokacija z 28%, ambient s 26,6% ter osebje s 23%. Cena je pri 

odločitvi pomembna 14,9% anketiranih oseb, torej pomembna je, vendar so večini 

anketirancev bolj pomembni drugi dejavniki, in sicer že prej našteti lokacija (28%), ambient 

(26,6%) in osebje (23%). Na te dejavnike moramo biti zelo pozorni, da bi v svoj lokal 

privabili čim več gostov. 

Če se bomo odločili odpreti svoj gostinski lokal, je priporočljivo, da posamezen dan v tednu 

namenimo animiranim večerom, saj so naše ugotovitve pokazale (Tabela 16), da je 

povpraševanje po animacijahveliko, in sicer 45%. 

Blanchard, Ballard in Finch (2008, 33) nam svetujejo, da ni dovolj mnenju strank le 

prisluhniti, ampak se moramo na njihovo mnenje tudi primerno odzvati. 

5.4 Omejitve raziskave 

Ob primerjavi rezultatov anketnega vprašalnika in odgovorov, ki sta jih podala lastnika barov, 

smo ugotovili določena razhajanja. Kljub zagotavljanju anketiranih oseb, da lokale obiskujejo 

enako pogosto kot pred gospodarsko krizo in da za pijačo namenijo enako vsoto denarja, sta 
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lastnika povedala, da sta v času krize obiskanost in potrošnja v gostinskih lokalih manjši. Kaj 

lahko iz tega ugotovimo? Bodisi imajo anketirane osebe napačno predstavo o tem, koliko 

denarja dejansko porabijo za pijačo v gostinskih lokalih, ali pa nama lastnika lokalov nista 

povedala dejanskega stanja. Dodatno omejitev predstavlja nizko število izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov (100), saj bi z večjim številom lahko dosegli statistično bolj natančne rezultate. 

Kot dodatno omejitev pri raziskavi pa lahko upoštevamo tudi, da smo se pri anketiranju 

omejili na obalno-kraško regijo in na prebivalce mest. Kljub temu, da smo želeli opraviti 

intervju z večjim številom lastnikov barov, sta na pogovor pristala le dva. Ocenjujemo, da bi 

večje število intervjujev pri raziskavi tržišča omogočilo boljši in natančnejši vpogled v 

problematiko in položaj gostinstva na obravnavanem območju. 
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6 POSLOVNI NAČRT 

Na podlagi trenutnih razmer, torej obdobju gospodarske krize, ko je v podjetjih več 

odpuščanja kot pa zaposlovanja, smo se odločili izdelati poslovni načrt, s katerim smo 

preverili finančno učinkovitost poslovanja gostinskega lokala in s tem možnost 

samozaposlitve. 

Rebernik in Repovž (2000,22) poudarjata, da ne glede na to, koliko je dober poslovni načrt, 

brez pravih ljudi propade tudi odlično sestavljen poslovni načrt. 

6.1 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo našega gostinskega lokala je ponuditi obiskovalcem pijačo po konkurenčnih 

cenah, saj jim je zaradi oteženih gospodarskih pogojev pomemben vsak evro. S tem bomo 

dosegli, da si bodo gostje v lokalu privoščili razmeroma poceni pijačo in se v večernih urah 

razvedrili ob animacijah. Podjetje bo delovalo na območju slovenske Obale in bo namenjeno 

vsem gostom ne glede na starost in spol. 

Vizija podjetja je postati prepoznaven gostinski lokal po celotni Sloveniji in premagati 

obstoječe konkurente s konkurenčnimi cenami. V bližnji prihodnosti načrtujemo odprtje 

gostinskega lokala tudi v Ljubljani ali sosednji Italiji, natančneje v Trstu. 

6.2 Cilji podjetja 

Vsako podjetje ima letne in razvojne poslovne cilje. V nadaljevanju bomo opisali kratkoročne 

in dolgoročne cilje, ki jih bomo poskušali realizirati. 

6.2.1 Kratkoročni cilji podjetja 

Kratkoročni cilji našega podjetja so, da ob zaključku prvega leta prihodki od prodaje pokrijejo 

vse stroške in odhodke ter zabeležimo vsaj 10.000,00 evrov dobička. 

Prvo leto bodo ekipo zaposlenih predstavljali dva zaposlena in ena pomožna oseba preko 

študentskega servisa, ki bo delala občasno oziroma po potrebi. 

6.2.2 Dolgoročni cilji podjetja 

Glede na to, da smo se znašli v oteženih gospodarskih pogojih, težko načrtujemo poslovanje 

za več let vnaprej, saj ne vemo, ali se bodo pogoji poslovanja izboljšali ali poslabšali. Kljub 

gospodarski krizi, glede na prvo leto poslovanja, načrtujemo, da bomo v naslednjih letih 

povečali dobiček na vsaj 15.000,00 evrov prihodka ob koncu poslovnega leta. V naslednjih 
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letih bomo popestrili tudi našo ponudbo in uvedli animacijske večere večkrat tedensko (v 

prvem letu bi jih prirejali enkrat tedensko). Potrudili se bomo urediti notranjost in okolico 

gostinskega lokala tako, da bo gostom še bolj prijeten kot do sedaj. V četrtem letu poslovanja 

načrtujemo tudi večje število zaposlenih zaradi povečanja obsega dela, in sicer na tri 

zaposlene in pomožno osebo preko študentskega servisa. 

»Če se z zaposlenimi ravna kot z zmagovalci in če sami sebe dojemajo kot zmagovalce, bosta 

zadovoljstvo strank in poslovni uspeh sledila sama po sebi« (Blanchard, Ballard in Finch 

2008, 18). 

6.3 Opis podjetja 

Dejavnost podjetja oziroma gostinskega lokala bo predvsem prodaja pijače in prigrizkov. 

Občasno bomo v večernih urah organizirali tudi animacijske večere. Na podlagi umestitve 

gostinskega lokala na slovensko Obalo, ki je hkrati zanimiva turistična destinacija, in 

anketnega vprašalnika, v katerem so anketirane osebe navedle, da gostinske lokale obiskujejo 

enako pogosto kot pred gospodarsko krizo, ocenjujemo, da predstavlja odprtje gostinskega 

lokala dobro poslovno priložnost. Predvsem je veliko zanimanja za tiste gostinske lokale, ki 

občasno organizirajo animacijske večere. Ponudba našega gostinskega lokala bo prilagojena 

potencialnim obiskovalcem. Ker načrtujemo, da bodo potencialne stranke iz vseh starostnih 

skupin, bo ponudba strukturirana tako, da bo na primer v dopoldanskem času prilagojena 

starejšim obiskovalcem, zaposlenim in šolarjem, v popoldanskem času mladim družinam z 

otroki, zvečer pa vsem starostnim skupinam. Ker se trenutno soočamo z oteženimi 

gospodarskimi pogoji, razumemo, da je ljudem pijača v gostinskih lokalih draga. Iz tega 

razloga bomo poskrbeli, da bodo cene pijač in prigrizkov gostom čim bolj dostopne, a hkrati 

dovolj visoke, da bomo pokrili stroške delovne sile ter druge fiksne in variabilne stroške 

oziroma zagotovili pozitivno poslovanje. Že obstoječim gostinskim lokalom bomo konkurirali 

s konkurenčnimi cenami. 

Panoga, ki opredeljuje naše podjetje, je 156 Dejavnost strežbe jedi in pijač. 

6.3.1 Pravno-organizacijska oblika in lastništvo podjetja 

Zaradi dejavnosti in velikosti podjetja smo se odločili, da bo podjetje ustanovljeno in 

organizirano kot samostojno podjetništvo (s.p.). Gre za majhno podjetje z enim lastnikom, ki 

bo podjetje vodil in pomagal tudi pri strežbi. Na začetku bomo imeli zaposlenega še enega 

natakarja in študenta za občasno pomoč, kasneje pa bomo zaradi povečanega obsega dela 

zaposlili dodatnega natakarja. 
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Za računovodska dela bomo najeli zunanji računovodski servis, saj so stroški najema 

računovodskih storitev nižji od stroškov zaposlitve osebe, ki bi opravljala računovodska dela 

znotraj podjetja. 

6.3.2 Lokacija prodaje in prostori podjetja 

Gostinski lokal bomo odprli na območju slovenske Obale. V prihodnje načrtujemo odprtje 

gostinskega lokala tudi na območju Ljubljane in v sosednji Italiji. 

Poiskali bomo prostor, ki je že urejen in opremljen kot gostinski lokal, in ga najeli. Dodatno 

ga bomo opremili, uredili in uskladili, v kolikor bo lastnik to dovolil, po svojem okusu in 

svoji ponudbi primerno. Načrtujemo, da bomo imeli z najemom poslovnega prostora 1.200,00 

evrov stroškov na mesec. 

Nekaj gostinske opreme bomo dobili z najemom lokala. Kar bo v najetem prostoru manjkalo, 

se bomo z dobavitelji dogovorili, da nam dajo v najem oziroma na izposojo za uporabo (npr. 

kavomat pri dobavitelju kave, opekač pri dobavitelju sendvičev, peč pri dobavitelju 

rogljičkov). 

Za ureditev prostora po svojih željah bomo v prvem letu porabili 2.700,00 evrov, v drugem 

letu 1.900,00 evrov, tretje leto pa 1.600,00 evrov. 

Preglednica 18: Načrt opreme 

Vrsta opreme Obstoječe Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 

Pisarniško pohištvo 1.500,00 1.200,00 900,00 600,00 300,00 0,00 

Računalniška oprema 2.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 

Gostinska oprema Najem Najem Najem Najem Najem Najem 

Skupaj vrednost opreme 3.500,00 2.700,00 1.900,00 1.600,00 800,00 1.000,00 

Preglednica 19: Amortizacijski načrt 

Vrsta opreme Am. Stopnja Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 

Oprema 

 

6.200,00 7.325,00 8.009,00 7.808,00 7.832,00 

Amortizacija opreme 20% 1.240,00 1.465,00 1.602,00 1.562,00 1.566,00 

Lokal 

 

Najem Najem Najem Najem Najerm 

Skupaj osnovna 

sredstva 

 

6.200,00 7.325,00 8.009,00 7.808,00 7.832,00 

Skupaj amortizacija 

 

1.240,00 1.465,00 1.602,00 1.562,00 1.566,00 

 



 

30 

 

6.4 Storitev 

Storitev, ki jo bomo ponudili, je strežba in prodaja pijače in prigrizkov. To vključuje vnaprej 

pripravljene sendviče in rogljičke. Za to smo se odločili po proučitvi ponudbe konkurence in 

iskanju naše konkurenčne prednosti. 

6.4.1 Ponujena storitev 

Gostinski lokal bo ponujal tople napitke, alkoholne in brezalkoholne pijače ter prigrizke, kot 

so sendviči in rogljički po konkurenčnih cenah. 

Za primerjavo cen smo uporabili cenik gostinskega lokala Barbapapa bar, saj ocenjujemo, da 

je s svojo ponudbo najmočnejši konkurent. Cene smo preverili z obiskom gostinskega lokala. 

Preglednica 20: Primerjava cen 

 

Ponudba 
Naš gostinski lokal Barbapapa bar 

Cena v eur Cena  v eur 

Kava  1,00 1,00 

Kapučin 1,10 1,10 

Bela kava 1,30 1,30 

Lattemacchiato 1,50 1,50 

Brezkof. kava 1,30 1,30 

Brezkof. kapučin 1,40 1,40 

Brezkof. bela kava 1,50 1,60 

Brezkof. lattemacchiato 1,80 / 

Kakav 1,50 1,50 

Čaj  1,30 1,30 

Vroča čokolada 2,00 1,90 

Sokovi 0,1 l 0,90 0,90 

Radenska 0,1 l 0,50 0,60 

Radenska stekl. 0,2 l 1,60 1,60 

Pijača v stekleničkah 0,25 l 2,00 2,00 

Ledeni čaj 0,33 l 2,30 2,20 

Cedevita 1,30 1,40 

Limonada 0,2 l 1,70 1,60 

Pomarančni sok 0,1 l 1,30 1,30 

Red bull 2,80 / 

Brezalkoholni koktejl 3,50 / 

Pivo stekl. 0,33 l 1,90 1,90 
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Ostalim gostinskim lokalom bomo konkurirali tudi z brezplačnimi prigrizki ob postrežbi 

alkoholnih pijač ter s piškoti ali z bonboni ob kavi in toplih napitkih, saj se tega na lokaciji, 

kjer želimo odpreti gostinski lokal, poslužuje malo obstoječih gostinskih lokalov. 

Ocenjujemo, da manj kot 10%. Ob upoštevanju trgovskih cen vrečke piškotov ali bonbonov 

(na primer 1,3 evra) brezplačen prigrizek predstavlja minimalne dodatne stroške, saj vsebino 

ene vrečke uporabimo za približno 40 postrežb toplih napitkov. Konkurenčni gostinski lokali, 

ki se poslužujejo brezplačnih prigrizkov so Barbapapa bar, Bellavita bar in Port bar. Ponujajo 

piškote ob kavi, in sicer reklamne piškote, ki jih prejmejo od dobavitelja kave, ter čips in 

slane palčke ob alkoholnih pijačah. Podatke  smo pridobili z obiskom gostinskih lokalov. V 

večernih urah bomo obiskovalce privabljali z animacijskimi večeri. Ponudili bomo urejen in 

umirjen ambient z glasbo komercialnih radijskih postaj, saj smo iz anketnega vprašalnika (v 

Prilogi 1) ugotovili, da je pop glasba najbolj priljubljena med anketiranimi osebami, ter s 

prijaznim in z ustrežljivim osebjem, ki ga bomo skrbno izbrali. 

Podjetniška kalkulacija izbranega reprezentanta – topli napitki 

Načrtujemo, da bodo topli napitki produkt, ki bo v lokalu imel največji promet. Prodaja toplih 

napitkov hkrati prinaša večji dobiček na prodani kos v primerjavi z ostalimi pijačami, saj je 

nabavna cena sestavin za pripravo toplega napitka nizka. 

Ponudba 
Naš gostinski lokal Barbapapa bar 

Cena v eur Cena  v eur 

Pivo stekl. 0,5 l 2,30 2,40 

Radler 0,5 l 2,50 2,40 

Belo vino 0,10 l 0,80 0,80 

Rdeče vino 0,10 l 0,90 0,90 

Kuhano vino belo 1.90 1,80 

Kuhano vino rdeče 2,00 2,00 

Pelinkovec 0,03 l 1,90 / 

Sadjevec 0,03 l 2,00 2,00 

Viljamovka 0,03 l 2,20 2,30 

Vodka 0,03 l 2,30 2,30 

Rum 0,03 l 1,70 1,80 

Havana 0,03 l 2,30 2,30 

Jagermeister 0,03 l 2,20 2,30 

Baileys 0,03 l 2,20 2,20 

Jack Daniel`s 0,03 l 2,60 2,70 

Alkoholni koktejl 4,00 / 
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Prvo leto bomo prodali 50.000 kosov toplih napitkov, kar je 50% delež naše celotne gostinske 

ponudbe. 

Strošek nabave = 27.000/50.000 0,540 

Strošek dela = 28.800*0,50/50.000 0,288 

Strošek poslovanja = (66.270 - 28.800) * 0,50/50.000 0,375 

Lastna cena (SN+SD+SP) 1,203 

Želen dobiček 12% 0,144 

Prodajna cena (LC+DOB) 1,347 

 

S podjetniško kalkulacijo smo izračunali, da bi morali enoto toplega napitka prodajati po 1,35 

evra, če bi želeli imeti 12% dobiček. Prodajno ceno toplih napitkov bomo oblikovali tako, da 

bo prinašala dobiček in hkrati predstavljala obiskovalcem dostopno in sprejemljivo ceno, to je 

1,3 evra. Ugotovili smo, da je predlagana višina prodajne cene konkurenčna obstoječi ponudbi 

v gostinskih lokalih. 

6.4.2 Analiza konkurenčne ponudbe 

Naša konkurenca so vsi gostinski lokali v bližnji okolici Kopra s podobno ponudbo, na primer 

Barbapapa bar, Bellavita bar, Pub 33, Snack bar. Njihova prednost je predvsem ta, da jih 

obiskovalci že poznajo in vedo, česa bodo pri njih deležni. Prednost konkurenčnih lokalov je, 

da so v poslu že utečeni in lahko predvidevajo obnašanje gostov (česa si želijo in česa ne). 

Slabost konkurence je, da nekateri lokali, na primer Pub 33, nimajo parkirišča pred lokalom, 

drugi imajo probleme z zaposlenimi (visoka fluktuacija oziroma pogosto menjavanje kadra 

slabo vplivata na obiskanost lokala). Slabost konkurence je predvsem v tem, da nekateri 

lastniki oziroma vodje gostinskih lokalov menijo, da zaradi uspeha, ki ga doživljajo, ne 

potrebujejo storiti nič, da bi privabili nove goste. Na takšen način sčasoma zanemarijo svoj 

gostinski lokal, ne vlagajo več v njegovo oglaševanje, zapadejo v enoličnost dejavnosti (ne 

spreminjajo ponudbe, cen, opreme). 

Glavni tekmec našemu gostinskemu lokalu na trgu, kjer bomo tudi mi delovali, je Barbapapa 

bar. Njegovi prednosti sta predvsem prepoznavnost in lokacija blizu trgovskega centra, kar 

pomeni, da se veliko mimoidočih nakupovalcev odloči tudi za obisk gostinskega lokala. 

Njihova prednost je tudi v prepoznavanju potreb trga in obiskovalcev, saj imajo že veliko 
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izkušenj z gostinsko dejavnostjo. Hkrati pa njihova lokacija predstavlja tudi slabost. Čez dan 

so sicer v centru dogajanja, vendar, ko se trgovski center zapre, na tej lokaciji ni veliko ljudi 

oziroma mimoidočih. 

Naš gostinski lokal želi biti boljši od konkurence z večjo pestrostjo ponudbe animacijskih 

večerov za različne tipe populacije in brezplačnimi prigrizki. 

Prvo in najpomembnejše pravilo, ki ga velja upoštevati, je, da ne smemo zaspati na lovorikah, 

saj bomo na takšen način dolgoročno izgubili svoj posel. 

6.5 Tržna analiza 

Gostinska dejavnost je delovno intenzivna dejavnost, na katero v veliki meri vplivajo 

predvsem dejavniki, kot so osebje gostinskega lokala, infrastruktura in dobavitelji. Naštete 

dejavnike lahko gostinski lokal obvladuje z ustrezno tržno analizo in poslovno politiko. 

6.5.1 Analiza panoge 

V gostinski panogi je značilna prenasičenost trga z gostinskimi lokali. Na slovenskem trgu je 

ogromno različnih lokalov, v katerih se zbirajo gostje z različnimi željami. Potrudili se bomo, 

da bomo s ponudbo in animacijskimi večeri privabili čim več obiskovalcev. V naš gostinski 

lokal bo vabljena tako mlajša kot starejša populacija. Ne želimo se osredotočili le na določeno 

starostno kategorijo, na primer na mladostnike do 18. leta, temveč se bomo potrudili, da se bo 

vsak gost ne glede na starost prijetno počutil. 

Gostinska dejavnost je tipično delovno intenzivna panoga. Konkurenčno prednost podjetij v 

panogi predstavljajo kvalitetne storitve osebja, kar pomeni, da je uspeh podjetja zelo odvisen 

od zaposlenih, njihovega znanja, veščin, prijaznosti in fleksibilnosti. Pomemben del stroškov 

poslovanja predstavljajo stroški dela, zato lahko finančne vzpodbude države na tem področju 

pripomorejo k začetnemu preseganju težav pri zagotavljanju sredstev za plače zaposlenih. 

Pomemben dejavnik konkurenčne prednosti je tudi ustrezna infrastruktura gostinskega lokala: 

umeščenost lokala ob prometnih poteh, zagotovitev parkirišča za stranke, terase za kadilce. 

Pomembno vlogo ima tudi vzpostavljen dober in zaupanja vreden odnos z dobavitelji, pri 

čemer bo lokal izbiral prilagodljive dobavitelje, ki bodo dostavo vršili v čim krajšem času 

(dnevna izpolnitev naročila), ob vikendih in z dodatno ponudbo (brezplačna dobava 

reklamnih izdelkov, naprimer dežnikov, kozarcev, najem kavnih aparatov). 
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6.5.2 SWOT Analiza 

Dejavnike, ki vplivajo na uspešnost poslovanja gostinskega lokala, smo prikazali z naslednjo 

SWOT analizo. 

Preglednica 21: SWOT analiza 

 

Prednosti Priložnosti 

- čist in urejen lokal, 

- prijazno in prilagodljivo osebje, 

- animacijski večeri, 

- parkirišče pred gostinskim lokalom, 

- dobra lokacija, 

- konkurenčne cene 

- novi na tržišču, zato lahko gostom 

ponudimo nekaj novega, 

- povečan razvoj turizma v mestu, 

- možnost širjenja gostinske dejavnosti, 

- poslovni prostori v bližini gostinskega 

lokala, 

- konkurenčni lokali se zapirajo 

Slabosti Nevarnosti 

- pomanjkanje znanja in spretnosti, 

- omejene finance za nove naložbe, 

- visoki stroški najema prostora in opreme, 

- konkurenčni lokali v bližini, ki že imajo 

svoje redne stranke in ustvarjeno ime, 

- omejene finance za reklamiranje 

- pomanjkanje obiskovalcev izven sezone, 

- pomanjkanje zanimanja s strani 

obiskovalcev, 

- močna konkurenca v bližini, 

- bližnji lokali začnejo zniževati svoje cene, 

da bi nas izrinili s trga 

-posnemanje naših inovativnih pristopov 

6.6 Trženjska strategija podjetja 

Gostinski lokal oziroma poslovni prostor bo lociran v Žusterni, ob prometni poti med Izolo in 

Koprom, z razgledom na morje in urejenim parkiriščem. 

V gostinskem lokalu se bodo obiskovalci počutili domače. Z ustreznim osebnim odnosom in s 

prijaznostjo osebja bodo gostje po prvem obisku gostinskega lokala imeli željo po ponovnem 

obisku. Na tak način pridobimo stalne oziroma redne goste, v času gospodarske krize pa so 

prav slednji ključnega pomena za obstoj lokala. 

Iz našega anketnega vprašalnika (v Tabeli 10) smo ugotovili, da gostom veliko pomenijo 

brezplačni prigrizki, zato jih bomo privabljali s čokoladico, piškotkom ali z bonbončkom 

poleg toplih napitkov in kave ter s skodelico kikirikija ali čipsa poleg alkoholnih pijač. 

Za gostinski lokal je tudi zelo pomembna prijaznost in ustrežljivost ter urejenost gostinskega 

osebja, zato mora biti selekcija osebja izvedena profesionalno. 
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Lokal bo v jutranjih urah razpolagal tudi z dodatno ponudbo vnaprej pripravljenih sendvičev 

in toplih rogljičev. 

Predvsem je pomembno, da bo odprtje gostinskega lokala promoviranona popularni lokalni 

radijski postaji, na spletnem družabnem omrežju in z letaki, saj se tako vzbudi pozornost 

lokalnega prebivalstva kot potencialnih obiskovalcev. 

6.6.1 Pozicioniranje 

V gostinskem lokalu bodo zaželeni obiskovalci vseh starosti in obeh spolov. Privabili jih 

bomo s promocijami na internetnih straneh, z letaki in oglasi na lokalnem radiu. 

Predvidevamo, da bo gostinski lokal v popoldanskem času obiskala večinoma starejša, v 

večernih urah pa mlajša populacija, ki uživa predvsem v glasni glasbi. Ko bomo prirejali 

animacijske večere, predvidevamo, da bo gostinski lokal obiskala tako mlajša kot starejša 

populacija, saj vsi, ne glede na starost, potrebujejo sprostitev. Našim obiskovalcem bomo 

ponudili tudi občasne akcije na določenih pijačah ter znižane cene in promocije novih pijač. 

Ponudba izdelkov gostinskega lokala se bo prilagajala povpraševanju strank na tak način, da 

bomo količinsko spremljali prodajo posameznih izdelkov, si zapisovali povpraševanje po 

izdelkih, ki jih še nimamo na ceniku, in jih vključili v ponudbo. Za stalne stranke si bomo 

poskušali zapomniti njihova običajna naročila in jim na tak način ustvarili bolj domač in 

zaželen ambient. Z našimi storitvami si bomo prizadevali za to, da se bo vsaka stranka 

počutila zaželeno in cenjeno. 

6.6.2 Cenovna strategija 

Preglednica22: Cenik 

 

Topli napitki Cena v eur Brezalkoholne pijače Cena v eur 

Kava  1,00 Juice 0,1 l 0,90 

Kapučin 1,10 Jabolčnik 0,1 l 0,90 

Bela kava 1,30 Radenska 0,1 l 0,50 

Lattemacchiato 1,50 Ora 0,1 l 0,90 

Brezkof. kava 1,30 Radenska stekl. 0,2 l 1,60 

Brezkof. Kapučin 1,40 Bitterlemonstekl. 0,25 l 2,00 

Brezkof. bela kava 1,50 Tonicwaterstekl. 0,25 l 2,00 

Brezkof. lattemacchiato 1,80 Coca cola stekl. 0,25l 2,00 

Kakav 1,50 Cocktastekl. 0,25 l 2,00 

Čaj  1,30 Ledeni čaj 0,33 l 2,30 
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Topli napitki Cena v eur Brezalkoholne pijače Cena v eur 

Vroča čokolada 2,00 Sokovi stekl. 0,2 l 2,00 

  Cedevita 1,30 

  Limonada 0,2 l 1,70 

  Pomarančni sok 0,1 l 1,30 

  Red bull 2,80 

  Brezalkoholni koktejl 3,50 

    

Alkoholne pijače Cena v eur Prigrizki Cena v eur 

Pivo stekl. 0,33 l 1,90 Rogljič  1,30 

Pivo stekl. 0,5 l 2,30 Sendvič  2,60 

Radler 0,5 l 2,50   

Belo vino 0,10 l 0,80   

Rdeče vino 0,10 l 0,90   

Kuhano vino belo 1,90   

Kuhano vino rdeče 2,00   

Pelinkovec 0,03 l 1,90   

Sadjevec 0,03 l 2,00   

Viljamovka 0,03 l 2,20   

Vodka 0,03 l 2,30   

Rum 0,03 l 1,70   

Borovničke 0,03 l 2,10   

Cynar 0,03 l 2,00   

Havana 0,03 l 2,30   

Jagermeister 0,03 l 2,20   

Ruda 0,03 l 2,20   

Baileys 0,03 l 2,20   

Canadianclub 0,03 l 2,30   

Jack Daniel`s 0,03 l 2,60   

J & B 0,03 l 2,30   

Aperolspritz 3,50   

Alkoholni koktejl 4,00   

Ponujeni cenik upošteva podjetniško kalkulacijo izbranega reprezentanta, to so v našem 

primeru topli napitkiin konkurenčne cene bližnjih lokalov, pri čemer se bomo še posebej 

trudili s kakovostno postrežbo. 

Ekonomika poslovanja je namenjena ugotavljanju uspešnosti poslovanja. S pomočjo 

kalkulacije oblikujemo cene naših izdelkov. Z rezultati kalkulacij pridemo do pomembnih 
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rezultatov, ki vplivajo na odločitevo nadaljnjem poslovanju, saj lahko pravočasno izračunamo 

dobičkonosnost ali izgubo pri poslovanju in pravočasno ukrepamo. 

6.6.3 Promocijska strategija 

Gostinski lokal bomo oglaševali preko lokalne radijske postaje, saj je po podatkih Inštituta za 

raziskavo medijev Mediana na Obali in v njeni okolici med najbolj poslušanimi radijskimi 

postajami Radio Capris. Poleg radijskega reklamiranja bomo zaradi priljubljenosti in 

popularnosti družbenih omrežij gostinskemu lokalu ustvarili profil na najbolj priljubljenih 

internetnih straneh, kjer bomo promovirali lokal ter napovedovali akcije in dogodke. Z 

reklamnimi plakati na stenah gostinskega lokala in letaki bomo pritegnili pozornost 

obiskovalcev ter mimoidočih, da si bodo ogledali ponujene akcije. V prvih treh letih bomo za 

promocijo odšteli 2.000,00 evrov letno, četrto in peto leto pa bodo stroški promocije znašali 

1.000,00 evrov letno. 

Svoje izdelke bomo prodajali samostojno, neposredno v gostinskem lokalu. 

Promocijska strategija bo zaradi omejenih finančnih sredstev temeljila na več manjših 

promocijah preko radijske postaje, predvsem pa na stalnem oglaševanju na brezplačni spletni 

strani z izdelanim profilom gostinskega lokala ter na pozitivni komunikaciji in vtisih med 

obiskovalci lokala, ki jih bomo prepričali s kvalitetno storitvijo. 

6.6.4 Prodajna strategija in načrt prodaje 

Prodajna strategija bo temeljila na ustvarjanju dolgoročnih odnosov z zvestimi kupci ter 

prepoznavanju in poznavanju njihovih potreb. Gostinsko osebje bo individualno in zavzeto 

pristopalo do gostov, z njimi vzpostavljalo prijetno in nevsiljivo komunikacijo. Po drugi strani 

si bomo prizadevali tudi za vzpostavitev dolgoročnih odnosov s kvalitetnimi dobavitelji, ki 

bodo temeljili na medsebojnem zaupanju in spoštovanju plačilnih pogojev. Na tak način bomo 

poskušali zniževati dobavne cene.  

Napoved nabave 

V napovedi nabave so prikazani stroški nabave po posameznih izdelkih v petletnem obdobju. 

Ugotovimo, da bodo med stroški nabave največji delež predstavljali topli napitki. Načrtujemo 

uspešno večanje prodaje, zato bodo tudi stroški nabave zaradi večjih količin nabavljenih 

izdelkov naraščali, kljub temu, da si bomo zaradi večjih količin nabavljenega blaga poskušali 

izpogajati nižje nabavne cene. 
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Preglednica 23: Napoved nabave 

 

Predmet 

Povprečna 

vrednost Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 

Brezalkoholne 

pijače 1,00 €/dozo 16.000,00 16.500,00 17.000,00 18.000,00 18.500,00 

Alkoholne pijače 1,50 €/dozo 20.000,00 21.000,00 21.300,00 22.000,00 22.500,00 

Topli napitki 1,00 €/dozo 27.000,00 28.000,00 29.000,00 29.500,00 31.000,00 

Prigrizki 1,00 €/dozo 6.000,00 7.000,00 7.500,00 8.000,00 8.300,00 

Skupna vrednost 

nabave 

 

69.000,00 72.500,00 74.800,00 77.500,00 80.300,00 

Količinska napoved prodaje 

Pri količinski napovedi prodaje posameznih izdelkov načrtujemo postopno povečevanje 

prodaje v petletnem obdobju poslovanja gostinskega lokala, pri čemer bo količinska prodaja 

temeljila na največjem deležu toplih napitkov, ki prinašajo največji zaslužek na prodano 

enoto. 

Preglednica 24: Količinska napoved prodaje 

 

Predmet prodaje 

Enota 

mere Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 

Brezalkoholne pijače Liter 20.000,00 27.000,00 28.500,00 30.000,00 31.000,00 

Alkoholne pijače Liter 15.000,00 17.000,00 20.000,00 22.000,00 23.000,00 

Topli napitki Kos 50.000,00 52.000,00 55.000,00 57.000,00 60.000,00 

Prigrizki Kos 15.000,00 16.000,00 16.500,00 17.000,00 18.000,00 

Vrednostna napoved prodaje 

Vrednostna napoved prodaje sledi postopnemu večanju količinske prodaje po posameznih 

izdelkih v prvih petih letih poslovanja gostinskega lokala, pri čemer največji delež 

predstavljajo topli napitki. Realistična vrednostna napoved prodaje temelji na analizi anketnih 

vprašalnikov (v Tabeli 6). Prebivalstvo izdelke,ki ne predstavljajo nujnih osnovnih živil, še 

posebej v času krize, raje kupuje po nižji ceni v trgovinah in ne v gostinskih lokalih. Zato naša 

napoved prihodkov v petih letih upošteva tri variante, in sicer realistično, optimistično in 

pesimistično napoved. 
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Preglednica 25: Vrednostna napoved prodaje 

 

Predmet prodaje 

Povprečna 

vrednost Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 

Brezalkoholne 

pijače 2,00 € 40.000,00 54.000,00 57.000,00 60.000,00 62.000,00 

Alkoholne pijače 3,00 € 45.000,00 51.000,00 60.000,00 66.000,00 69.000,00 

Topli napitki 1,50 € 75.000,00 78.000,00 82.500,00 85.500,00 90.000,00 

Prigrizki 2,00 € 30.000,00 32.000,00 33.000,00 34.000,00 36.000,00 

Realistična napoved 

 

190.000,00 215.000,00 232.500,00 245.500,00 257.000,00 

Pesimistična 

napoved 

 

140.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00 210.000,00 

Optimistična 

napoved 

 

170.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 

6.6.5 Terminski načrt 

V terminskem načrtu so opredeljene aktivnosti, potrebne za zagon in poslovanje gostinskega 

lokala. Določene aktivnosti, kot so izdelava poslovnega načrta, registracija podjetja, najem in 

ureditev poslovnega prostora in okolice, iskanje zaposlitvenega kadra, začetek dogovorov z 

dobavitelji, nakup drobnega inventarja in začetnih zalog, najem računalniškega programa in 

prva promocija, je potrebno izvesti že pred odprtjem gostinskega lokala, ki je načrtovano 

januarja 2014. Vse aktivnosti bo izvajal lastnik lokala. 

 

Aktivnost 2013 2014 

Okt.—dec. Jan.–mar. Apr.—jun. Jul.–sept. Okt.–dec. 

Izdelava poslovnega 

načrta 

     

Registracija podjetja      

Najem ter ureditev 

poslovnega prostora 

in okolice 

     

Iskanje 

zaposlitvenega 

kadra 

     

Dogovarjanje z 

dobavitelji 

     

Nakup drobnega 

inventarja in nabava 
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začetnih zalog 

materiala 

   

Aktivnost 2013 2014 

Okt.—dec. Jan.–mar. Apr.—jun. Jul.–sept. Okt.–dec. 

Zaposlitev kadra      

Najem 

računalniškega 

programa 

     

Odprtje gostinskega 

lokala 

     

Prva promocija      

Odliv sredstev      

Priliv sredstev      

Slika 18:Terminski načrt 

6.7 Management 

Lastnik gostinskega lokala bo samozaposlena oseba, ki bo v eni osebi združevala funkcije 

vodenja gostinskega lokala, kar vključuje vsa potrebna  administrativna dela, nabavo pijače, 

hrane ter prigrizkov, in vodenje osebja ter opravljanje osnovne naloge strežbe gostov. To 

predpostavlja enostavno organizacijsko hierarhično strukturo, v kateri je lastnik v vlogi 

managerja nadrejen zaposlenemu natakarju in študentu, ki občasno ob konicah opravlja delo 

natakarja. Lastnik gostinskega lokala bo imel z računovodskim servisom sklenjeno pogodbo 

za opravljanje računovodskih storitev. Osnovni poslovni proces je strežba gostov.   

6.7.1 Organizacijska struktura 

 

Slika 19: Organigram 

V gostinskem lokalu bosta na začetku zaposleni dve osebi: lastnik gostinskega lokala in 

natakar. Lastnik bo opravljal tudi delo managerja in natakarja. Lastnik gostinskega lokala 

Manager

Natakar
Računovodski 

servis
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oziroma nosilec dejavnosti bo skrbel za vse posle, ki so potrebni za delovanje gostinskega 

lokala: vodenje vseh potrebnih evidenc, obračun delovnih ur zaposlenih, sestava urnikov, 

nabava pijače in prigrizkov. Poleg teh nalog bo lastnik lokala delal tudi v strežbi, saj je nujno 

potrebno in koristno poznavanje obnašanja svojih gostov, da se jim lahko ponudi, kar si 

najbolj želijo in kar najbolj potrebujejo. Pomembno je tudi spremljanje dogajanja v lokalu, 

najboljši način pa je neposreden, torej s prisotnostjo oziroma z delom za pultom gostinskega 

lokala. 

Po potrebi bo občasno opravljala delo natakarja tudi oseba preko študentskega servisa. 

Računovodska dela bo opravljal računovodski servis preko najema storitev. 

Četrto leto poslovanja načrtujemo redno zaposlitev dodatnega natakarja. 

6.7.2 Poslovni proces 

Natakar pristopi do stranke in prevzame naročilo. Nato za pultom pripravi naročeno pijačo ali 

prigrizek. Odnese naročilo stranki in izstavi račun. Za opravljeno storitev postrežbe bo kot v 

vseh ostalih gostinskih lokalih potrebno plačati takoj ob izstavitvi računa. 

Slika 20: Poslovni proces 

6.7.3 Načrt osebja 

Načrtujemo, da bodo potreben kader v začetnem obdobju zagona gostinskega lokala 

sestavljali lastnik gostinskega lokala, redno zaposleni natakar in pomožni natakar preko 

študentskega servisa za občasno pomoč ob povečanem obsegu dela in za nadomeščanje 

odsotnosti zaposlenih. 

Ker je za gostinski lokal pomembno, da so natakarji in natakarice energični, polni življenja, 

nasmejani, z zanimivim videzom, pripravljeni delati do večernih ur itd., smo se odločili za 

zaposlitev mladega kadra. Pri zaposlitvi bomo upoštevali, da ima oseba srednješolsko 

izobrazbo. Ta ne bo pogojena z gostinsko stroko, bodo pa zaželene izkušnje iz gostinske 

dejavnosti, komunikativnost in pozitiven odnos do dela.  

Pristop 

natakarja 

k stranki

Natakar 

prejme 

naročilo 

stranke

Natakar 

pripravi 

naročilo

Natakar 

odnese 

naročilo 

stranki

Natakar 

izstavi 

račun

Stranka 

plača 

račun
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Sistem nagrajevanja zaposlenih bo vključeval zgolj redno fiksno plačo po pogodbi o 

zaposlitvi. Študent bo nagrajen v skladu s priporočeno tarifo študentskega servisa za delo v 

strežbi. Variabilni del plače nismo predvideli, saj je praksa v gostinstvu taka, da je natakar za 

boljši odnos do dela in strank nagrajen z napitnino, ki jo prejme od stranke.  

Ker je zelo pomembno, da so fiksni stroški poslovanja gostinskega lokala čim nižji, bomo za 

zmanjševanje stroškov dela spremljali razpise Zavoda za zaposlovanje in izkoristili ukrepe 

aktivne politike zaposlovanja oziroma finančno pomoč, ki jo država nudi pri zaposlovanju 

mladih brezposelnih ljudi. 

Trenutno država ponuja subvencijo za zaposlitev brezposelnih mlajših od trideset let in 

iskalcev prve zaposlitve, ki so najmanj šest mesecev neprekinjeno prijavljeni med 

brezposelnimi na Zavodu za zaposlovanje, in sicer v vrednosti 5.000,00 evrov za zaposlitev s 

polnim delovnim časom oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom. 

Subvencijo lahko pridobimo za eno ali več oseb, s tem, da je omejitev pri številu možnih 

vključitev brezposelnih s pomočjo subvencije določena v vsakokratnem razpisu. Za zaposlitev 

brezposelne osebe s pomočjo subvencije bomo sledili predpisanemu postopku, ki se začne z 

objavo prostega delovnega mesta (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2012). 

Za računovodska dela bomo najeli zunanji računovodski servis na podlagi referenc. 

V začetnem obdobju bo lastnik gostinskega lokala poleg vodenja in urejanja potrebne 

dokumentacije delal tudi v strežbi in prejemal plačo za strežbo. 

Preglednica 26: Načrt stroškov dela 

 

Delovno mesto Bruto 

plača/ 

mesečno 

Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 

Natakar 1 1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Natakar 2 1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Natakar 3 - - - - 12.000,00 12.000,00 

Dodatni natakar 400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

Skupaj plače 2.400,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 40.800,00 

 

40.800,00 

Prehrana (4.5 

€/dan) 

- 2.250,00 2.250,00 2.250,00 3.375,00 3.375,00 

Stroški za 

prevoz (120 

€/mesec) 

 4.320,00 4.320,00 4.320,00 5.760,00 5.760,00 
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Delovno mesto Bruto 

plača/ 

mesečno 

Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 

Regres (600 € 

/leto) 

 1. 200,00 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1.800,00 

Skupaj 2.400,00 36.570,00 36.570,00 36.570,00 51.735,00 51.735,00 

 

6.8 Finančni načrt 

Za odprtje gostinskega lokala smo predvideli 10.000,00 evrov začetnega kapitala, ki 

predstavlja naš privarčevani denar. Na ta način se bomo izognili najemu kreditov. Iz 

pripravljenega finančnega načrta ugotavljamo, da bo že ob zaključku prvega poslovnega leta 

lokal deloval s pozitivnim izidom.   

6.8.1 Predpostavke poslovnega načrta 

Pri izdelavi poslovnega načrta smo določili posamezne glavne predpostavke delovanja 

gostinskega lokala. Prioritetno smo definirali, da bomo dobiček usmerili v razvoj lokala. Za 

plasiranje prostih denarnih sredstev bomo upoštevali tveganje, likvidnost in ohranjanje 

vrednosti. Kot najbolj varni način plasiranja smo izbrali depozit pri banki. Na podlagi 

pridobljenih informacij, ki jih banke objavljajo na spletnih straneh, ugotavljamo, da slovenske 

banke ponujajo različna časovna obdobja vezave depozitov in s tem podjetjem omogočajo, da 

dokaj hitro pridejo do likvidih sredstev. Banke svojim komitentom omogočajo boljše kreditne 

pogoje, v kolikor bi se odločili za kasnejši nakup poslovnega prostora, ter do povprečno 2,5% 

obrestno mero za plasiranje presežka denarnih sredstev. 

Obveznosti do dobaviteljev bomo poravnavali v roku enega meseca. Delovali bomo na način, 

ki bo od kupca zahteval takojšnje plačilo opravljenih storitev strežbe. Zalogo pa bomo 

obnavljali enkrat tedensko. 

Po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb določamo, da bo stopnja amortizacije za 

opremo 20%. 

6.8.2 Otvoritvena bilanca stanja 

Naše podjetje bo pričelo z delovanjem 1.1.2014, ki predstavlja tudi začetni datum otvoritvene 

bilance. Na začetku poslovanja bomo v novi lokal vložili 10.000,00 evrov začetnega kapitala. 

Za opremo bomo takoj porabili 6.200,00 evrov, tako, da bomo imeli na transakcijskem računu 
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podjetja pri izbrani banki še 3.800,00 evrov likvidnih sredstev za morebitne začetne 

nepredvidene stroške. 

6.8.3 Izkaz poslovnega izida 

V izkazu poslovnega izida smo poskušali določiti prihodke in odhodke, torej čisti dobiček ali 

izgubo v obdobju prvih 5 let (od leta 2014 do leta 2018). Prihodke bo predstavljala prodaja na 

domačem trgu. Prvo leto bomo imeli 190.000,00 evrov prihodka, drugo leto 215.000,00 

evrov, tretje 232.500,00 evrov, četrto 245.200,00 evrov, peto leto pa 257.000,00 evrov 

prihodka. 

Odhodke predstavljajo stroški prodanega blaga (po nabavni vrednosti), stroški bruto plač, 

prispevki podjetja za plače, amortizacija in drugi stroški poslovanja. Prvo leto bodo odhodki 

predstavljali 137.487,00 evrov, drugo leto 141.212,00 evrov, tretje 143.649,00 evrov, četrto 

159.090,00 evrov, peto leto pa 161.895,00 evrov. 

Po plačilu davka od dohodkov pravnih oseb (20%) načrtujemo vsako leto čisti dobiček. 

6.8.4 Bilanca stanja 

V prvem letu bodo sredstva znašala 18.568,00 evrov, ta so sestavljena iz dolgoročnih sredstev 

v vrednosti 6.200,00 evrov in kratkoročnih sredstev 12.368,00 evrov. V drugem letu bodo 

sredstva 50.870,00 evrov. Dolgoročna sredstva se bodo zvišala na 7.325,00 evrov, 

kratkoročna pa na 43.545,00 evrov. Tretje leto sredstva znašajo 68.082,00 evrov, in sicer 

dolgoročna 8.009,00 evrov, kratkoročna pa 60.073,00 evrov. Četrto leto bodo sredstva v 

vrednosti 80.261,00 evrov, 7.808,00 evrov bo dolgoročnih sredstev, kratkoročnih pa 

72.453,00 evrov, peto leto bo 85.497,00 evrov, od tega 7.832,00 evrov dolgoročnih sredstev 

in 77.665,00 evrov kratkoročnih sredstev. 

Iz bilance stanja ugotovimo, da so dolgoročna in kratkoročna sredstva v prvem letu 18.568,00 

evrov. Ta so sestavljena iz 10.000,00 evrov kapitala in 8.568,00 evrov obveznosti, nato pa 

narastejo na 50.870,00 evrov v drugem letu, kapital naraste na 42.011,00 evrov,  obveznosti 

pa na 8.859,00 evrov. V tretjem letu dolgoročna in kratkoročna sredstva znašajo 68.082,00 

evrov, kapital znaša 59.031,00 evrov, obveznosti pa 9.051,00 evrov, sledi 80.261,00 evrov, v 

četrtem letu, kapital 71.081,00 evrov, obveznosti pa 9.180,00 evrov in nato še 85.497,00 

evrov v petem letu, kjer je vrednost kapitala 76.084,00 evrov, obveznosti pa znašajo 9.413,00 

evrov. 

Za začetni kapital ne bomo najemali kreditov, temveč bomo vložili lastne zaloge denarja. 
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6.8.5 Izkaz denarnih tokov 

V spodnji tabeli je prikazan denarni tok po mesecih za prvo leto poslovanja. 

Preglednica 27: Izkaz denarnih tokov 

 

Meseci Prejemki v eur Izdatki v eur Neto denarni 

tok v eur 

Mesec 1 26.000,00 9.018,00 16.983,00 

Mesec 2 10.000,00 11.412,00 -1.412,00 

Mesec 3 12.000,00 9.233,00 2.767,00 

Mesec 4 15.000,00 9.959,00 5.041,00 

Mesec 5 15.000,00 11.049,00 3.951,00 

Mesec 6 17.000,00 11.049,00 5.951,00 

Mesec 7 22.000,00 11.775,00 10.225,00 

Mesec 8 25.000,00 13.591,00 11.409,00 

Mesec 9 17.000,00 14.680,00 2.320,00 

Mesec 10 15.000,00 11.775,00 3.225,00 

Mesec 11 11.000,00 11.049,00 -49,00 

Mesec 12 15.000,00 9.596,00 5.404,00 

6.8.6 Analiza točke preloma 

Z analizo točke preloma, pri kateri smo upoštevali prodajo toplih napitkov v prvih 12-ih 

mesecih poslovanja, ugotavljamo, da bo prelomna točka pri prodaji 6.818-e enote, in sicer pri 

10.227,00 evrih prihodka. Po izračunih bo to v četrtem mesecu poslovanja. Pri tem smo 

upoštevali prodajno ceno enote toplega napitka v višini 1,50 evra. 

Povprečna prodaja bo v prvem letu znašala 7.917 enot mesečno, povprečni variabilni stroški 

na enoto proizvoda 0,70 evra, mesečni fiksni stroški pa znašajo 5.523,00 evrov. 

6.8.7 Poslovni in finančni kazalniki 

Iz poslovnih in finančnih kazalnikov, ki jih dobimo iz predhodno navedenih prihodkov, 

odhodkov in dobička po obdavčitvi, ugotovimo, da je delež kapitala v financiranju v prvem 

letu 53,86%, drugem 82,58%, tretjem 86,71%, četrtem 88,56% in petem letu 88,99%. V vseh 

petih letih se delež kapitala financira iz lastnih sredstev in ni deleža tujih finančnih sredstev. 
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Čista donosnost kapitala znaša v prvem letu 420,11%, drugem 140,51%, tretjem 120,41%, 

četrtem 96,91%, v petem letu pa 100%. Ugotovimo, da se vloženi kapital vsako leto uspešno 

obrača. 

Likvidnost doseže stopnjo 1,44 v prvem letu, drugem 4,91, tretjem 6,64, četrtem 7,89 in v 

petem letu 8,25. Iz kazalnika likvidnosti ugotavljamo, da podjetje vsako leto razpolaga z 

dovolj denarja za plačilo stroškov. 

Ekonomičnost je v prvem letu zastopana s stopnjo 1,38, v drugem letu 1,52, tretjem 1,62, 

četrtem 1,54, v petem pa 1,59. Poslovni izid bo na podlagi kazalnika ekonomičnosti vsako 

leto uspešno dosežen. 

Dobičkonosnost prihodkov je v prvem letu na višini 22,11%, v drugem letu 27,46%, tretjem 

30,57%, četrtem 28,09% in v petem letu 29,60%. Vsi kazalniki ekonomičnosti imajo 

pozitivno vrednost, kar pomeni, da je podjetje vsako leto uspešno pri doseganju čistega 

poslovnega izida. 

6.9 Ocena tveganj in problemov 

Ocenjujemo, da največje tveganje predstavlja financiranje dejavnosti. Če bo zmanjkalo 

finančnih sredstev, ne bomo mogli plačevati dobaviteljev, stroškov in izplačevati plač, to pa 

lahko pripelje do zaprtja gostinskega lokala. Težavi se bomo izognili tako, da bomo dobro 

preučili naše finančne zmožnosti in sestavili čim bolj realen poslovni načrt. 

Tveganje predstavlja tudi že obstoječa konkurenca, ki bo novega konkurenta poskušala 

onemogočiti z zniževanjem cen Zaradi tega si bomo prizadevali za doseganje in vzdrževanje 

čim ugodnejših nabavnih cen pri dobaviteljih in za ohranitev svojih strank s konkurenčnimi 

cenami, z ustrežljivostjo natakarjev in s prilagajanjem ponudbe obiskovalcem. 

Tveganja  predstavljajo tudi kadrovska tveganja. Ta zaznavamo v morebitnem pomanjkljivem 

znanju, bolniški odsotnosti in nenapovedanem odhodu osebja. Tveganje bolniških odsotnosti 

in odhodov zaposlenih bomo obvladovali najprej z občasnim najemom pomožnega osebja 

preko študentskega servisa, sicer pa z ustvarjanjem zdravju in zaposlenim prijaznega 

delovnega okolja. 

Naslednje tveganje predstavlja sezonsko nihanje prometa. Glede na to, da želimo odpreti lokal 

na Obali, kjer sta gostinska dejavnost in turizem v veliki meri odvisna od števila turistov in 

lepega vremena, predstavljajo zimski čas in deževni dnevi tveganje za obstoj gostinskega 

lokala. Propadu zaradi teh dejavnikov se bomo poskusili izogniti tako, da bomo pozimi  

znižali stroške na minimum, med celim letom pa ohranjali in vzdrževali odlične odnose z 

rednimi strankami. Na ta način bomo lokalu zagotovili obisk tudi izven sezonskega obdobja.  
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6.10 Strategija žetve 

V prvih petih letih bomo poslovali kot s.p., ker ta oblika poslovanja ne predvideva 

ustanovnega kapitala. Ob predpostavki uspešnega poslovanja po pripravljenem finančnem 

načrtu načrtujemo po petem letu širitev gostinske dejavnosti. S.p. bomo preoblikovali v 

družbo z omejeno odgovornostjo, s čimer se bomo izognili tveganju poslovne odgovornosti z 

osebnim premoženjem. Ta oblika je primernejša tudi v primeru večjih dobičkov zaradi enotne 

davčne stopnje pravnih oseb. Dejavnost bomo razširili na tak način, da bomo povečali 

obstoječo ponudbo izdelkov z novimi pijačami, odprli bomo tudi nove gostinske lokale na 

novih atraktivnih lokacijah, predvidoma v Trstu ali Ljubljani.  
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7 SKLEP 

V projektni nalogi smo predstavili poslovno idejo odprtja gostinskega lokala v času 

gospodarske krize, pri čemer smo obravnavali ključne dejavnike, ki vplivajo na uresničitev 

poslovne ideje in pripravili petletni poslovni načrt zagona gostinskega lokala. Pri razvijanju 

poslovne ideje smo upoštevali navade obiskovalcev gostinskih lokalov, ki smo jih pridobili na 

podlagi analize izpolnjenih anketnih vprašalnikov na vzorcu 100-tih anketiranih oseb in 

intervjujev z lastnikoma gostinskih lokalov. 

Ob tem smo upoštevali, da gospodarska kriza vedno pomeni priložnost za spremembo, ki ni 

nujno negativna. Kljub temu pa kriza vpliva na gostinsko dejavnost, saj prebivalstvo zaradi 

slabše kupne moči racionalizira potrošnjo. Ker pa je za ljudi značilno, da smo socialna bitja in 

se radi družimo tako ob prijetnih dogodkih kot problemih, o katerih želimo spregovoriti s 

prijatelji, lahko odprtje gostinskega lokala tudi v krizi predstavlja dobro poslovno idejo. Z 

analizo trga smo proučili želje in potrebe obiskovalcev lokala ter obstoječo ponudbo 

konkurenčnih gostinskih lokalov z namenom, da pripravimo takšno ponudbo gostinskega 

lokala, ki bo v največji možni meri zadovoljevala potrebe gostov in upravičila začetno 

investicijo. Iz anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da so za goste pri izbiri gostinskega 

lokala, v katerega bodo vstopili, najpomembnejši dejavniki: lokacija  in ambient gostinskega 

lokala ter osebje, nekoliko v manjši meri pa cene storitev. S pripravljenim poslovnim načrtom 

smo preverili finančno učinkovitost poslovanja gostinskega lokala v prvih petih letih. 

Dejavnost gostinskega lokala bo predvsem prodaja pijače in prigrizkov. Za začetek smo se 

odločili za poslovno obliko samozaposlitve in proučili ukrepe aktivne politike zaposlovanja, s 

katerimi država vzpodbuja samoiniciativnost in podjetništvo. Za odprtje novega gostinskega 

lokala smo proučili veljavno zakonodajo, poiskali atraktivno in funkcionalno lokacijo z 

urejeno infrastrukturo, se odločili za najem poslovnega prostora, finančno ovrednotili opremo, 

ki jo bo potrebno kupiti in ostale investicijske stroške. Ker gre pri gostinski dejavnosti za 

tipično delovno  intenzivno dejavnost, je odločilnega pomena izbira ustreznega osebja. V 

začetku bosta osebje predstavljala zgolj dva zaposlena, in sicer lastnik gostinskega lokala, ki 

bo opravljal tako managerske naloge kot tudi naloge strežnega osebja, in  natakar ter najet 

študent za občasno in začasno delo ob konicah in nadomeščanju odsotnosti. Od osebja 

pričakujemo pozitiven odnos do dela in strank, srednješolsko izobrazbo, predhodne izkušnje v 

gostinstvu, komunikativnost in energičnost, saj bomo gradili na stalnih in zvestih strankah. 

Stranke bomo privabili tudi z animacijskimi večeri, s ponudbo brezplačnih prigrizkov ob 

pijači in konkurenčnimi cenami. S finančnim načrtom smo izračunali dobičkonosnost že v 

prvem letu poslovanja.  
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Slika 21: Sladkorja s citatoma 

Zaključimo lahko, da z relativno malo osnovnega kapitala in s pozitivno usmerjenostjo 

lastnika in osebja ter z odprtostjo do novosti dosežemo želen uspeh. 

»Denarja ne moreš služiti, če se pri tem ne zabavaš« (Blanchard in Bowles 2009, 24). 
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Priloga 2: Finančni načrt 
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ANKETA 

Pozdravljeni, 

sem Alin Maršič, študentka Fakultete za management na Univerzi na Primorskem. 

V zaključni projektni nalogi želim raziskati, kakšno je zanimanje prebivalcev po gostinskih 

storitvah, zadovoljstvo obiskovalcev glede na trenutno ponudbo ter kakšne so želje po dodatni 

ponudbi. Ker smo trenutno v obdobju gospodarske krize, želim ugotoviti, ali je v teh težkih 

razmerah dovolj povpraševanja za odprtje novega gostinskega lokala. 

Vnaprej se vam iskreno zahvaljujem za izpolnitev anketnega vprašalnika, saj mi boste s tem v 

veliko pomoč. 

Vprašalnik je anonimen in bo uporabljen le v namene pisanja zaključne projektne naloge. 

Ustrezno označite: 

1. Spol: 

o Ženski 

o Moški 

 

2. Starost: 

o 18–25 let 

o 26–35 let 

o 36–45 let 

o 46–55 let 

o Nad 56 let 

 

3. Izobrazba: 

o Osnovna 

o Srednja 

o Višja, visoka, univerzitetna 

o Magisterij, doktorat 

 

4. Ali obiskujete gostinske lokale? 

o Da 

o Ne 
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5. Kolikokrat na teden obiščete gostinski lokal? 

o Jih ne obiskujem 

o 1–2 krat na teden 

o 3–5 krat na teden 

o 6 in več krat na teden 

 

6. V gostinskem lokalu po navadi naročite: 

o Kavo ali druge tople napitke 

o Brezalkoholne pijače 

o Alkoholne pijače 

o Mešano 

 

7. Ali si želite, da bi lokal, v katerega zahajate, ponujal tudi prigrizke? 

o Da 

o Ne 

 

8. Ali se vam zdi pijača v gostinskih lokalih draga? 

o Da 

o Ne 

 

9. Ali si želite, da bi si natakar v lokalu, kamor zahajate, zapomnil pijačo, ki jo najraje 

pijete? 

o Da 

o Ne 

 

10. Kaj vpliva na vašo odločitev, kateri gostinski lokal obiskati (možnih več odgovorov)? 

o Osebje 

o Lokacija 

o Ambient 

o Cene 

o Brezplačni prigrizki 

o Happyhours oz. vesele urice 

 

11. Ali je gospodarska kriza vplivala na vaše obiske gostinskih lokalov? 

o Da 

o Ne 
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12. V času gospodarske krize porabite za pijačo v gostinskem lokalu: 

o Več denarja 

o Manj denarja 

o Gospodarska kriza na to nima vpliva 

 

13. V kakšnem slogu si želite, da bi bil gostinski lokal urejen? 

o Ni pomembno 

o Moderen 

o Starinski 

o Drugo:___________________ 

 

14. Ali vam ustreza, da lokal občasno spremeni notranji izgled oziroma interier? 

o Da 

o Ne 

o Vseeno mi je 

 

15. Kakšna glasba vam najbolj odgovarja v gostinskem lokalu? 

o Klasična 

o Moderna 

o Narodno zabavna 

o Brez glasbe 

o Mešano 

 

16. Ali si želite, da bi gostinski lokal, v katerega zahajate, prirejal animacijske večere? 

o Da 

o Ne 

o Vseeno mi je 

 

17. Česa bi se najraje udeležili? 

o Karaok 

o Stand up showa 

o Glasbenega večera s kitaro 

o Drugo 

 

Hvala za vaše sodelovanje. 
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OTVORITVENA BILANCA STANJA 

 (dan, mesec in leto): 01.01.2014 

 SREDSTVA 10.000 

DOLGOROČNA SREDSTVA 6.200 

Neopred. dolgoročna sredstva 0 

 patenti, licence, blag. znamke 0 

Opredmetena osnovna sredstva 6.200 

 zemljišča 0 

 zgradbe 0 

 oprema 6.200 

 drugo 0 

KRATKOROČNA SREDSTVA 3.800 

Zaloge 0 

Denarna sredstva 3.800 

  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 10.000 

KAPITAL 10.000 

 Osnovni kapital 10.000 

OBVEZNOSTI 0 

DOLGOROČNE OBVEZ. IZ FINANCIR. 0 
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 najeti krediti in posojila 0 

KRATKOROČNE OBVEZ. IZ FINANCIR. 0 

 najeta posojila 0 

 

 

 

62.00%

38.00%

SREDSTVA

STALNA …

GIBLJIVA …
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 1. LETO 

2014 

2. LETO 

2015 

3. LETO 

2016 

4. LETO 

2017 

5. LETO 

2018 

PRIHODKI SKUPAJ 190.000 215.000 232.500 245.200 257.000 

Prihodki od poslovanja 190.000 215.000 232.500 245.200 257.000 

  prodaja na domačih trgih 190.000 215.000 232.500 245.200 257.000 

  prodaja na tujih trgih  0 0 0 0 0 

Prihodki od financiranja 0 0 0 0 0 

Drugi prihodki 0 0 0 0 0 

            

ODHODKI SKUPAJ 137.487 141.212 143.649 159.090 161.895 

Stroški prodanega blaga 69.000 72.500 74.800 77.500 80.300 

  Stroški materiala 0 0 0 0 0 

  Nabavna vrednost prodanega blaga 69.000 72.500 74.800 77.500 80.300 

  Stroški proizvodnih storitev 0 0 0 0 0 

Stroški bruto plač 28.800 28.800 28.800 40.800 40.800 

Prispevki podjetja za plače 4.637 4.637 4.637 6.569 6.569 

Amortizacija 1.240 1.465 1.602 1.562 1.566 

Drugi stroški poslovanja 33.810 33.810 33.810 32.660 32.660 

 reklama 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 

 potni stroški 0 0 0 0 0 

 vzdrževanje, ogrevanje, enegija itd.  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 najemnine 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

 zavarovanja 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

 članarine 0 0 0 0 0 

 stroški telef. in poštnin, prisp. za stavb. zemlj., drugo 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

 avtorski honorarji,pogodbe o delu 0 0 0 0 0 

 računovodske,odvetniške in podobne storitve 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

 izobraževanje 0 0 0 0 0 

 drugo (nepredvideni stroški) 4.410 4.410 4.410 4.260 4.260 

Odhodki financiranja 0 0 0 0 0 

Drugi odhodki (tudi za poravnava izgube prej. let) 0 0 0 0 0 

DOBIČEK ali IZGUBA PRED OBDAVČENJEM 52.513 73.788 88.851 86.110 95.105 

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (20 %) 10.503 14.758 17.770 17.222 19.021 

ČISTI DOBIČEK ali IZGUBA 42.011 59.031 71.081 68.888 76.084 
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BILANCA STANJA 

1. LETO 

2014 

2. LETO 

2015 

3. LETO 

2016 

4. LETO 

2017 

5. LETO 

2018 

SREDSTVA 18.568 50.870 68.082 80.261 85.497 

DOLGOROČNA SREDSTVA 6.200 7.325 8.009 7.808 7.832 

Neopred.dolgoročna sredstva 0 0 0 0 0 

patenti, licence, blag. znamke 0 0 0 0 0 

Opredmetena osnovna sredstva 6.200 7.325 8.009 7.808 7.832 

zemljišča 0 0 0 0 0 

zgradbe 0 0 0 0 0 

oprema 6.200 7.325 8.009 7.808 7.832 

drugo 0 0 0 0 0 

Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 

delnice in deleži 0 0 0 0 0 

dana posojila 0 0 0 0 0 

dani depoziti 0 0 0 0 0 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0 0 0 0 

KRATKOROČNA SREDSTVA 12.368 43.545 60.073 72.453 77.665 

Zaloge 40.250 42.292 43.633 45.208 46.842 

Dolgoročne terjatve 0 0 0 0 0 

Kratkoročne terjatve 0 0 0 0 0 

kratkoročne terjatve do kupcev 0 0 0 0 0 

kratkoročne terjatve za dane predujme 0 0 0 0 0 

Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 

Denarna sredstva -27.883 1.253 16.439 27.244 30.823 

Aktivne časovne razmejitve 0 0 0 0 0 

      OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 18.568 50.870 68.082 80.261 85.497 

KAPITAL 10.000 42.011 59.031 71.081 76.084 

Osnovni kapital 10.000 0 0 0 0 

Rezerve 0 0 0 0 0 

Preneseni dobiček ali izguba prejšnih let 0 42.011 59.031 71.081 76.084 

Presežek iz prevrednotenja 0 0 0 0 0 

Neraz.dobič. ali izguba poslovnega leta 0 0 0 0 0 

OBVEZNOSTI 8.568 8.859 9.051 9.180 9.413 

DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0 0 

DOLGOROČNE OBVEZ. IZ FINANCIR. IN POSL. 0 0 0 0 0 

najeti krediti in posojila 0 0 0 0 0 

KRATKOROČNE OBVEZ. IZ FINANCIR. 0 0 0 0 0 

najeta posojila 0 0 0 0 0 

KRATKOROČNE OBVEZ. IZ POSLOV. 8.568 8.859 9.051 9.180 9.413 

obveznosti do dobaviteljev 8.568 8.859 9.051 9.180 9.413 

obveznosti za dobljene predujme 0 0 0 0 0 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 0 0 
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IZKAZ DENARNIH 

TOKOV (po mesecih) 

           
LETO 2014 

            

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

vplačila kapitala 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

prodaje 16.000 10.000 12.000 15.000 15.000 17.000 22.000 25.000 17.000 15.000 11.000 15.000 

avansov  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

najetih posojil 0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0   0 

danih posojil 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

prodaje premoženja 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

drugi prejemki  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

prejemki skupaj 26.000 10.000 12.000 15.000 15.000 17.000 22.000 25.000 17.000 15.000 11.000 15.000 

IZDATKI ZA:                         

nakup premoženja 6.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

plačila dobaviteljem 0 5.811 3.632 4.358 5.447 5.447 6.174 7.989 9.079 6.174 5.447 3.995 

avanse dobaviteljem 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

vračilo posojil in kreditov 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

bruto plače 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

davki in prispevki 0 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 

plačilo drugih stroškov 
poslovanja  2.818 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818 

izdatki skupaj 9.018 11.412 9.233 9.959 11.049 11.049 11.775 13.591 14.680 11.775 11.049 9.596 

  
            

  
            prejemki - izdatki (neto 

prejemki) 16.983 -1.412 2.767 5.041 3.951 5.951 10.225 11.409 2.320 3.225 -49 5.404 

prenos gotovinskega salda   16.983 15.570 18.337 23.378 27.329 33.280 43.505 54.914 57.234 60.458 60.410 

GOTOVINSKI SALDO 16.983 15.570 18.337 23.378 27.329 33.280 43.505 54.914 57.234 60.458 60.410 65.813 
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ANALIZA TOČKE 
PRELOMA                 

    Cena: Str/enoto   

Fiksni 

stroški           

 

  2  1    5.523  

 

        

Mesec  

Št. 
prodani

h enot 

Prihodki 
Variabil

ni stroški 

Prispev

ek za 

pokritje 

Mesečni 
fiksni 

stroški 

Skupni 

stroški 

Dobiček 
pred 

obdavčit
vijo 

Skupni 

stroški / 
enoto 

Dobiček 
pred 

obdavčit
vijo / 

enoto 

Poslov

ni 

vzvod 

1  8.000 12.000  5.520  6.480  5.523  11.043  958  1,38  0,12  6,77  

2  5.000 7.500  3.450  4.050  5.523  8.973  -1.473  1,79  -0,29  -2,75  

3  6.000 9.000  4.140  4.860  5.523  9.663  -663  1,61  -0,11  -7,34  

4  7.500 11.250  5.175  6.075  5.523  10.698  553  1,43  0,07  11,00  

5  7.500 11.250  5.175  6.075  5.523  10.698  553  1,43  0,07  11,00  

6  8.500 12.750  5.865  6.885  5.523  11.388  1.363  1,34  0,16  5,05  

7  11.000 16.500  7.590  8.910  5.523  13.113  3.388  1,19  0,31  2,63  

8  12.500 18.750  8.625  10.125  5.523  14.148  4.603  1,13  0,37  2,20  

9  8.500 12.750  5.865  6.885  5.523  11.388  1.363  1,34  0,16  5,05  

10  7.500 11.250  5.175  6.075  5.523  10.698  553  1,43  0,07  11,00  

11  5.500 8.250  3.795  4.455  5.523  9.318  -1.068  1,69  -0,19  -4,17  

12  7.500 11.250  5.175  6.075  5.523  10.698  553  1,43  0,07  11,00  

           PRELOMNA TOČKA 
PRODAJE: 6.818  enot 10.227  € 
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POSLOVNI IN FINANČNI KAZALNIKI 
1. LETO 

2014 

2. LETO 

2015 

3. LETO 

2016 

4. LETO 

2017 

5. LETO 

2018 

PRIHODKI 190.000 215.000 232.500 245.200 257.000 

ODHODKI 137.487 141.212 143.649 159.090 161.895 

DOBIČEK ali IZGUBA 52.513 73.788 88.851 86.110 95.105 

 

DOBIČEK ali IZGUBA PO OBDAVČITVI 
 

42.011 59.031 71.081 68.888 76.084 

  

     

  

1. LETO 

2014 

2. LETO 

2015 

3. LETO 

2016 

4. LETO 

2017 

5. LETO 

2018 

DELEŽ KAPITALA V FINANCIRANJU 53,86% 82,58% 86,71% 88,56% 88,99% 

ČISTA DONOSNOST KAPITALA 420,11% 140,51% 120,41% 96,91% 100,00% 

LIKVIDNOST  1,44 4,92 6,64 7,89 8,25 

EKONOMIČNOST 1,38 1,52 1,62 1,54 1,59 

DOBIČKONOSNOST PRIHODKOV 22,11% 27,46% 30,57% 28,09% 29,60% 

 

 

 


