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POVZETEK 

Turizem in šport sta dve obliki, ki se danes med seboj tesno povezujeta. Njuna podobnost in 

funkcija ju uvršča v panogo športni turizem. V zaključni projektni nalogi smo opredelili pojem 

športnega turizma ter pridobili vse potrebno znanje za poslovni načrt, ki prikazuje možnosti 

poslovanja in trženja podjetja v manjšem turistično urejenem naselju Lovište (Dalmacija, 

Hrvaška). Vsebina poslovnega načrta je dejansko odprtje športno-počitniškega parka, ki bo 

nudil nastanitev v obliki glampinga mobilnih hišk ter različne športne aktivnosti. V osnovi 

želimo preveriti in ovrednotiti poslovno idejo ter analizirati izvedljivost zastavljenega projekta.  

Ključne besede: šport, turizem, športni turizem, glamping, športne aktivnosti, poslovni načrt. 

 

SUMMARY 

Tourism and sport are two forms that are closely linked today. Their similarity and function 

place them in the sports tourism industry. In the final project task, we defined the concept of 

sports tourism and acquired all the necessary knowledge for a business plan that shows the 

possibilities of business and marketing of the company in a small tourist settlement Lovište 

(Dalmatia, Croatia). The content of the business plan is the actual opening of a sports and 

holiday park, which will offer accommodation in the form of glamping mobile homes and 

various sports activities. Basically, we want to check and evaluate the business idea and analyze 

the feasibility of the set project. 

Keywords: sport, tourism, sports tourism, glamping, sports activities, bussines plan. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Povezava športa in turizma v današnjem svetu igra pomembno vlogo. Oba dejavnika sta zelo 

pomembna v našem vsakdanjem življenju. Gre za zelo različna, a hkrati podobna pojma. Weed 

(2005, 233) verjame, da gre za sinergijski pojav, ki je več kot preprosta kombinacija športa in 

turizma. Zelo pogosto se poudarja, da šport dobro vpliva na človeka. Če športu dodamo turizem 

v obliki počitnic, dobimo zmagovalno kombinacijo, ki pomeni uspešno sodelovanje in 

pozitiven občutek za obe vpleteni strani. Oba družbena in kulturna sistema se dopolnjujeta in 

nadgrajujeta, zato sta primorana vzpostaviti in razširiti njuno sožitje. Če ju združimo, nastane 

panoga, ki se imenuje športni turizem. 

Obstaja veliko definicij in teorij športnega turizma. »Športni turizem je družbeni, gospodarski 

in kulturni pojav, ki izhaja iz edinstvene interakcije dejavnosti, ljudi in kraja,« ugotavljata Weed 

in Bull (2003, 37). Kaže se v različnih oblikah in je ena izmed najpomembnejših tržnih niš. Za 

ljudi, ki se ukvarjajo s športom, je pomembno, da lahko svojo strast doživijo ne samo v 

vsakdanjem življenju, temveč tudi na športno obarvanih počitnicah v prijetnem okolju. 

Na osnovi tega smo v okviru zaključne projektne naloge izdelali poslovni načrt, ki zajema 

razvoj športno-počitniškega parka na polotoku Pelješcu v Dalmaciji, v manjšem turistično 

urejenem naselju ob morju z imenom Lovište. S pomočjo poslovnega načrta smo preverili 

izvedljivost in donosnost poslovne priložnosti, ki smo jo zaznali na področju športnega turizma. 

Športno-počitniški park bo obiskovalcem omogočal preplet počitnic v obliki glampinga 

mobilnih hišk ter športnih aktivnosti. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Temeljni namen zaključne projektne naloge je bil proučiti in pridobiti znanje za poslovno 

načrtovanje v povezavi s panogo športnega turizma. S poslovnim načrtom nameravamo 

ustanoviti podjetje z imenom Seaside, d. o. o.. Podjetje bo upravljalo športno-počitniški park, 

ki bo nudil nastanitev v mobilnih hiškah (glamping) ter različne poletne športne aktivnosti v 

manjšem turistično urejenem naselju Lovište (Dalmacija, Hrvaška). S poslovnim načrtom smo 

preverili in ovrednotili poslovno idejo ter analizirali izvedljivost zastavljenega projekta. 

Izbrano podjetje bo ustvarilo unikatno in edinstveno ponudbo storitev športno-počitniškega 

parka. Odprtje parka bo imelo izredno pozitiven vpliv na povečanje turizma na tem območju, 

zato si prizadevamo tudi za uspešno sodelovanje z lokalno skupnostjo. Pripomogli bomo k 

razvoju turizma in z njim tudi k povečanju obiska turistov ne samo iz Hrvaške, temveč tudi iz 
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drugih držav po svetu. Izpostavili smo tudi prednosti in slabosti takega projekta. Namen naloge 

je bil tudi analizirati in raziskati okolje, v katerem bo ustanovljen park, saj je le-to ključno za 

našo panogo.  

Temeljni cilji zaključne projektne naloge so bili naslednji: 

- predstaviti športni turizem in opredeliti temeljne pojme povezane z obravnavanim 

področjem (kot npr. športne počitnice, športni turisti idr.),  

- predstaviti pomen sodelovanja in povezovanja med športom in turizmom, 

- opredeliti vrste športnega turizma, 

- predstaviti športno-počitniške parke in mobilne hiške, 

- opredeliti poslovno načrtovanje in njegov pomen, 

- opredeliti temeljne sestavine poslovnega načrta, 

- izdelati poslovni načrt za izbrano poslovno idejo, ki se nanaša na razvoj športno-

počitniškega parka. Slednji zajema opis podjetja in storitev, izsledke tržne raziskave, 

konkurenčno prednost podjetja, organizacijo podjetja, terminski načrt, finančni načrt in 

druge pomembne vidike poslovanja. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi smo uporabili različne metode. Največ podatkov smo zbrali iz 

sekundarnih virov, saj je na tem področju že veliko obdelane teorije in razpoložljivih podatkov. 

Poudarek je bil na ugotovitvah posameznih avtorjev; te smo še dodatno obdelali in predstavili 

ter jih nato uporabili pri pripravi končnega poslovnega načrta. Na osnovi ugotovitev in 

pridobljenega znanja nam je načrt ponudil dobro izhodišče za ustanovitev podjetja in realizacijo 

projekta.  

Lokacija športno-počitniškega parka bo kraj Lovište na drugem največjem hrvaškem polotoku, 

ki predstavlja naš ciljni trg. Z zbiranjem primarnih podatkov smo o našem ciljnem trgu pridobili 

veliko koristnih informacij. Slednje smo izvedli s pomočjo intervjujev, ki smo jih opravili s 

tamkajšnjimi turističnimi vodniki oz. urednikom spletne strani peljesac.hr. Ta oseba je Ruđer 

Mihovilić, ki nam je odgovoril na vsa vprašanja o športnem turizmu ter nam tudi predstavil 

največje konkurente, ki so trenutno navzoči na trgu, v katerega vstopamo (Priloga 1). Izvedli 

smo tudi SWOT analizo. 

Z Mestno občino Koper smo se dogovorili, da so nam podali informacije o projektu 'Center 

športov na mivki', ki je športni park, zelo podoben našemu. Vse te informacije so nam prišle 

prav pri izdelavi poslovnega načrta za izbrano poslovno idejo.  
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Nalogo smo opravili po različnih predpostavkah. Začeli smo s predpostavko, da je na tem 

območju veliko podjetij s turizmom kot osrednjo panogo. Zelo malo pa je podjetij, ki poskušajo 

združiti šport in turizem. Večinoma gre za ponudbo športnih aktivnosti, ki vključujejo površine 

in športna območja krajevne skupnosti in niso v lasti ponudnikov. Naša ponudba se bo 

razlikovala od drugih v tem, da bo naš športno-počitniški park ponujal 'vse v enem'. Športni 

park bo pozicioniran neposredno ob morju in bo vključeval nastanitev v obliki glampinga 

luksuznih in tehnološko naprednih mobilnih hišk ter park kot jedro športnih aktivnosti. Znotraj 

parka bodo: teniško igrišče, igrišče narejeno za športe na mivki, kamnita miza za namizni tenis, 

zunanje fitnes naprave ipd. Celotno območje bo v lasti podjetja. Načrtujemo, da bo športni park 

na začetku obratoval v poletni sezoni ter po uspešnem poslovanju razširil ponudbo za celo leto. 

To pa zato, ker je v naselju Lovište turistična dejavnost prisotna v poletni sezoni in je takrat 

tudi število turistov največje, kar nam prinaša izziv, in sicer ustvariti večje število turistov tudi 

v drugih sezonah.  

Veliko poudarka bomo namenili pristnemu odnosu z našimi strankami in v skladu s tem 

prilagodili svoje poslovne dejavnosti in ideje njihovim željam in potrebam. Prizadevali si bomo 

čim hitreje prilagajati potrebam trga ter vzpostaviti dobre povezave z lokalnim okoljem. 

Predvidevamo, da bo upravljanje podjetja prehajalo iz roda v rod preko družine in ljudi, ki jim 

lahko zaupamo. Predpostavljamo, da bomo lahko s pomočjo poslovnega načrta ustrezno 

ovrednotili poslovno priložnost in zastavili temelje bodočega posla. 

Poleg predpostavk obstajajo tudi omejitve, ki nam bodo predstavljale izziv. Pri zbiranju 

podatkov smo se omejili na metodo intervjuja. Nevarnosti, ki nam prav tako predstavljajo izziv, 

pa so: pomanjkanje ustreznih virov financiranja, neizkušenost ustanoviteljev, morebitna 

nesoglasja in konflikti med zaposlenimi ter nepoznavanje lokacije, kjer bo ustanovljen športno-

počitniški park. 
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2 ŠPORTNI TURIZEM 

V nadaljevanju bomo predstavili športni turizem ter z njim povezane temeljne pojme. Skupaj 

bo nastala osnova za lažje razumevanje našega poslovnega načrta.  

2.1 Opredelitev športnega turizma 

Opredelitev športnega turizma je v zadnjih dveh desetletjih terjala veliko energije od 

raziskovalcev in znanstvenikov tega področja ter je še vedno v razvoju. Postavljeni so bili okviri 

raziskav, vendar se v poskusu zajemanja in reševanja konceptualnih temeljev nobena definicija 

ni določila kot univerzalna. Avtorji se strinjajo, da je športni turizem eden izmed najhitreje 

rastočih sektorjev v turistični industriji (Gibson 1998a) in tako postaja močan akter globalnega 

gospodarstva (Hinch in Higham 2004). Edinstveno je to, da je šport še vedno jedro 

pomembnosti in glavni motiv definicije. V nadaljevanju smo se odločili predstaviti definicije, 

za katere menimo, da bodo našemu podjetju v poslovnem načrtu podlaga za dobro razumevanje 

panoge. Na osnovi tega bomo dodali razlago, zakaj je ta za naše podjetje pomembna. 

Hinch in Higham (2001) sta sestavila definicije drugih avtorjev in na temelju tega povzela, da 

je športni turizem opredeljen kot: 

 »Športno potovanje v omejenem času zunaj domačega okolja, kjer je za šport značilen 

edinstven nabor pravil, tekmovanje, povezano s športno aktivnostjo in igrivo naravo.«  

Njuno povzemanje vzpostavi osnovno strukturo večine definicij in tako pomaga razumeti, da 

je jedro športnega turizma šport s svojim naborom pravil, ki zagotavljajo prostorne in časovne 

strukture ter konkurenco v zvezi s fizično spretnostjo in tekmovanjem. Tekmovanje temelji na 

rekreativnem športu ali t. i. »športu za vse«. Omenjata tudi njegovo igrivo naravo, ki predstavlja 

v rekreativnih konkurenčnih športih nejasen rezultat, ki na osnovi tega ustvarja še večje 

doživetje. Naše podjetje bo tako z roko v roki izpolnjevalo tako definicijo, saj bo izvajalo 

različne športne aktivnosti na počitnicah.  

V Sloveniji je kar precej strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem področjem. V Resoluciji o 

nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014–2023 velja definicija športnega turizma 

kot:  

»Turizem za povpraševalce, ki imajo posebno zanimanje za turistične destinacije, kjer so lahko 

športno dejavni ali pa je šport zanje glavni motiv potovanja.« (Resolucija o nacionalnem 

programu športa v Republiki Sloveniji 2014–2023, 48). 

Pri tej definiciji izstopa turistična destinacija, ki pritegne obiskovalce in poskrbi za njihove 

potrebe. S svojimi specifičnimi napravami in okolicami vključuje jasno interakcijo med 
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aktivnostjo, krajem in turisti (Weed in Bull 2003). Na voljo morajo biti viri, infrastrukture in 

storitve, potrebne za lažje potovanje do cilja in doseganje zadovoljivih izkušenj obiskovalcev 

(Higham 2016).  

Lesjak idr. (2016) poudarjajo, da je v sinergiji z drugimi vrstami turizma športni turizem 

gonilna sila za gospodarski razvoj urbanih območij, ki z vključevanjem različnih deležnikov 

vpliva tudi na trajnostni razvoj turističnih destinacij. Kot pri drugih navedbah je glavni motiv 

in potreba šport, vendar da bi dosegli zadovoljstvo strank, ga je treba združiti z destinacijo. 

Tako definicija izpolnjuje vrsto kriterijev, ki naredijo naš poslovni načrt še bolj zanimiv, saj je 

naša velika prednost destinacija z lokacijo ob morju. 

2.2 Šport in turizem 

2.2.1 Šport 

Šport je pomembna dejavnost družbe in ga lahko opredelimo kot največji fenomen, ki bogati 

kakovost posameznikovega življenja. Nedvomno je šport pomemben del vsakdanjika, ki 

preusmerja pozornosti od vsakodnevnih pritiskov in skrbi posameznika (Edwards 1973, po 

Hudson 2003). Lahko je tekmovalne ali rekreativne narave.  

V Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 se uporablja 

definicija športa, ki temelji na opredelitvi Sveta Evrope, in sicer: 

»Šport predstavlja vse s strani športne stroke dogovorno opredeljene oblike gibalne dejavnosti, 

ki so z neorganiziranim ali organiziranim ukvarjanjem usmerjene k izražanju ali izboljševanju 

telesne pripravljenosti, k duševnemu blagostanju in k oblikovanju družbenih odnosov oziroma 

doseganju rezultatov na različnih ravneh tekmovanj.« (Resolucija o nacionalnem programu 

športa v Republiki Sloveniji 2014–2023, 1, po Evropska listina o športu 1992) 

Ko se je človek kulturno oz. civilizacijsko razvijal, je svojo igro nekako moral poimenovati. 

Začetki imena segajo v antiko, kjer so uporabljali izraz agon, ki pomeni nasprotovanje oz. 

konflikt. Pomen besede šport ostaja približno enak v vseh družbenih trenutkih, od najstarejših 

časov pa vse do danes. 

Gough (2003) je verjel, da šport lahko deluje zelo pozitivno in da lahko vodi človeka do 

dovršenosti in odličnosti. Na osnovi tega je naštel, da šport lahko uči, združuje, tolaži in 

psihološko dviguje (Gough 2003, 9). Obstaja šport, kjer je treba uporabiti miselno moč (npr. 

šah), in obstajajo športi, pri katerih je treba uporabiti fizično moč, kondicijo, hitrost idr. (npr. 

rokomet). 
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Coakley (2008) šport opredeli kot institucionalizirano, konkurenčno aktivnost, ki vključuje 

fizične napore ali uporabo dokaj zahtevnih fizičnih znanj, pri čemer so udeleženci motivirani z 

zunanjimi in notranjimi nagradami. Definicija je sestavljena iz štirih delov (Lesjak 2018, 27, 

po Coakley 2008):  

1. šport je fizična aktivnost, 

2. šport je tekmovalna dejavnost (profesionalne in rekreativne narave), 

3. šport ima določena pravila (trend gre v smeri neformalnih pravil novodobnih športov 

posameznikov, npr. rolkanje, »kite« surfanje, frizbi idr.), 

4. šport kot motiv za zunanje (materialne nagrade) in notranje (izziv) nagrajevanje. 

Zdravniki šport priporočajo vsak dan in na osnovi tega predstavlja enega izmed ključnih 

dejavnikov življenja, ki je dober za vse ljudi. Danes je še veliko več, kot le gibanje. Ima moč, 

da lahko ljudi povezuje na različne načine ter igra vlogo pozitivnega vpliva na zdravje 

posameznika. Zaradi svoje popularnosti predstavlja dober posel in s tem vir zaslužka. Šport je 

vir za razvijanje mišljenja in osebnosti (Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2002).  

2.2.2 Turizem 

Turizem danes predstavlja enega izmed najbolj pomembnih gospodarskih sektorjev na svetu, 

ki se široko proučuje. Lesjak (2018) opredeli turizem kot: »izjemno kompleksen družbeni, 

prostorski in ekonomski pojav, ki ga je mogoče obvladovati le z interdisciplinarnim 

pristopom«. Pravi tudi, da močno vpliva na nacionalna in mednarodna gospodarstva ter na 

naravno, ekonomsko, kulturno in družbeno okolje (Lesjak 2018).  

Svetovna turistična organizacija definira turizem kot: »aktivnost, povezana s potovanjem ali 

bivanjem oseb zunaj običajnega življenjskega okolja za manj kot eno leto z razlogom zabave 

(počitka), poslov in drugih motivov, ki niso povezani z izvajanjem dejavnosti, ki bi ustvarjale 

prihodek v tem okolju« (Lesjak 2018, 15, po United Nations 1994). 

Ljudje ga vidimo kot pomemben odgovor na naše zaznane potrebe (Radicchi 2013). 

Najpogostejše turistične potrebe so splošni oddih, rekreacija, krepitev zdravja, obisk 

umetniških, kulturno-zgodovinskih idr. spomenikov, osebni razvoj, obisk športnih in drugih 

prireditev, srečanje z ljudmi, obisk prijateljev ali sorodnikov, iskanje novih in drugačnih 

izkušenj. 

Živimo v dobi, ko se turizem razvija hitreje. Zaradi tega prihaja vedno več oblik turizma, ki so 

posledica različnih motivov, razmer in dejavnikov. V nadaljevanju se bomo osredotočili na 

obliko, ki je našemu podjetju osrednja, in to je športni turizem. Poleg tega poznamo še nekaj 

oblik, kot so npr.: rekreativni, zdraviliški, izletniški, poslovni, sejemski. Glede na starost 

udeležencev poznamo še mladinski, seniorski, družinski in otroški turizem. Glede na sezono ali 
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lokacijo poznamo poletni, zimski, gorski, kmečki, morski, vodni itd. Večkrat zasledimo tudi 

pojme ekoturizem, trajnostni turizem, množični in individualni turizem itd.  

2.2.3 Povezava športa in turizma 

Svetovna turistična agencija in mednarodni olimpijski komite sta na 1. svetovni konferenci za 

šport in turizem (2002) razpravljala, da sta šport in turizem ključna elementa današnje kulture 

in imata zelo specifičen vpliv na vedenje današnje družbe. Sinergija med njima prinaša veliko 

pozitivnih učinkov h gospodarskemu in družbenemu razvoju vseh držav. Njuna povezava vodi 

do približevanja in razumevanja drugih kultur ter življenjskega sloga, kar spodbuja mir med 

ljudmi. Določili so, da šport temelji na tekmovalnem okolju, kjer so uspešnost in rezultati 

ključni ter je prijateljstvo med tekmeci zelo običajno. Na drugi strani turizem temelji na prodaji 

občutkov in izkušenj, kjer je ključno spoznavanje novih ljudi in izmenjava novih izkušenj. Če 

vse to združimo, dobimo športni turizem, ki temelji na izvajanju športne dejavnosti v prijetnem 

okolju (World Conference on Sport and Tourism, World Tourism Organization in International 

Olympic Committee 2002).  

Ko se govori o povezavi športa in turizma, je nujno omeniti, da sta se ta dva svetovna fenomena 

pojavila že v času starodavnih Rimljanov in Grkov, ko so se ti udeleževali športnih iger ali pa 

so jih samo opazovali.  

 

 

Slika 1: Osnovni model športnega turizma 

Vir: Standeven in De Knop 1999 po Lesjak 2018, 30. 
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Za razlago Slike 1 bomo uporabili ponudbo našega podjetja, in sicer: ponujali bomo športni 

park (infrastruktura), v katerem bodo turisti športno aktivni (udeležba, sodelovanje) in bodo 

tam tudi prenočili (nastanitev kot del turistične dejavnosti). 

Če se dotaknemo številk, ima športni turizem približno 10-odstotni tržni delež v celotnem 

svetovnem turističnem prometu oziroma znašajo prihodki od športnega turizma okoli 600 

milijard dolarjev (Lesjak 2018). 

Pomen športa v turizmu se kaže: s podaljšanjem turistične sezone (več turistov), s promocijo 

destinacije (mediji), z odpiranjem novih dejavnosti in dodatnih delovnih mest ter z uporabo 

objektov in programov s strani domačinov (pod ugodnimi pogoji). 

Ko govorimo o športnem turizmu, po navadi pomislimo na prosti čas. Prostega časa dandanes 

zmanjkuje in zato si ga ljudje želimo aktivno uporabljati, ne da bi ga porabili. Pogosto iščemo 

dejavnosti, ki lahko nudijo zabavo, sprostitev in športna doživetja. Vse več ljudi se odloča, da 

bodo živeli zdravo, kar prinese do aktivnega življenjskega sloga (Radicchi 2013).  

Na temelju tega Radicchi (2013) vidi športni turizem kot »privlačno in izvedljivo priložnost, ki 

ljudem omogoča sprostitev in zabavo na družbeno sprejemljiv in ekonomsko dostopen način«. 

Združuje možnost sodelovanja v športnih aktivnostih s široko paleto drugih psiholoških 

motivov, kot so stik z naravo, občudovanje krajin in pokrajin, medosebni stiki, skrb za telo in 

duha, skupinsko doživetje, zabava (»fit for fun«), poudarjena gibalna in telesna kultura, 

testiranje lastnih meja itd. Tudi Lesjak poudarja, da »preživljanje prostočasnih aktivnosti 

snovalcem strategij razvoja turizma narekujejo nujnost povezovanja športa in turizma ter 

omogočajo oblikovanje kvalitetne ponudbe športnega turizma številnim turističnim 

destinacijam po svetu«. (Lesjak 2018).  

V podjetju štejemo šport in turizem kot jedro naše dejavnosti in lahko ob sodelovanju in nujnem 

povezovanju pomembno prispevata k hitrejšemu vključevanju in uveljavljanju našega 

poslovnega načrta kot pomembne turistične destinacije hrvaškega turizma. Za uspešno 

delovanje bo treba dobro poznati vse procese, pojave in odnose, ki se dogajajo med turisti in 

športom ter se na osnovi tega bo prilagajati potrebam športnih turistov, kjer bo prisotna strast 

do unikatnega doživetja športno obarvanih počitnic ter luksuzne nastanitve. 

2.3 Športne počitnice in športni turisti 

V določenih literaturah najdemo izraz »Sporcations« oz. slovensko »športčitnice«, kar 

predstavlja močan vpliv športnih aktivnosti v času počitnic oz. potovanja posameznika. Kot 

opazimo, je sestavljena iz besed šport (sport) in počitnice (vacation) (Lesjak 2018, 29). 

Bartoluci (2007) ugotavlja, da športne počitnice v sodobnem turizmu predstavljajo trend in 

enega izmed ključnih generatorjev dodatnih ekonomskih vrednosti v športnem turizmu. Dodana 
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vrednost se tudi čuti v mislih na svobodo in brezskrbnost. Zaradi močne vloge športa v času 

potovanja, se vedno več turistov odloči za aktivno in zdravo preživljanje počitnic. Gre za 

dopust, katerega glavna turistična aktivnost je šport.  

Leta 1982 je svetovno turistično društvo (angl. Tourism Society) opredelilo turistično aktivnost 

z dvema elementoma, in sicer (Radicchi 2013):  

- začasno kratkotrajno gibanje proti »destinacijam«, ki niso običajno prebivališče in delo,  

- dejavnosti, ki jih ljudje izvajajo med bivanjem na namembnem mestu iz kakršnega koli 

razloga. 

Oprijemajoč se na drugi element se pri športnih počitnicah srečujemo z ljudmi, ki med bivanjem 

izvajajo dejavnosti, katerih glavni razlog je šport. Glede na njihove potrebe se bodo aktivno 

srečevali s športnimi aktivnostmi. Takim ljudem oz. osebam pravimo športni turisti. 

Gammon in Robinson (1997) opredelita, da so športni turisti »posamezniki in/ali skupine ljudi, 

ki aktivno ali pasivno sodelujejo v tekmovalnem ali rekreacijskem športu, medtem ko potujejo 

v in/ali se zadržujejo v krajih zunaj svojega običajnega okolja (šport je glavna motivacija 

potovanja)«. 

Izpostavili bi radi še eno definicijo, ki ne opredeli samo športnega turista, ampak tudi določi tri 

vrste športnega turizma. Gibsonova (1998b) definira športni turizem kot: 

 »Potovanja, ki temeljijo na prostem času, na katerih se posamezniki začasno zunaj domačih 

skupnosti aktivno udeležujejo športnim dejavnosti, si ogledajo športne dejavnosti ali uživajo v 

privlačnostih, povezanih s športno dejavnostjo.« (Gibson 1998b, 49)  

Športni turist je v tem primeru oseba, ki se v času potovanja aktivno ukvarja s športom 

(profesionalno ali rekreativno), se udeleži športne prireditve (aktivno/spremlja) in obišče muzej 

športa.  
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Slika 2: Športni turisti 

Vir: Lesjak 2018. 

Na temelju te definicije je slovenski avtor, sestavil tabelo/diagram (Slika 2), ki postavi v 

kontekst dva tipa športnega turista glede na motive, ki se v treh področjih definicije močno 

razlikujejo. Prvi tip je poslovni turist, ki v času svojega dopusta posluje oz. dela. Drugi tip pa 

je prostočasni turist in je tam zaradi svojega prostega časa. Torej, če razložimo konkretno na 

primeru: športne prireditve so za funkcionarje, športnike in trenerje delo, za nekega navijača pa 

dopust ter uživanje v športu. Razlike so v tem, koliko in kako ljudje na destinaciji trošijo, spijo, 

koristijo druge storitve itd.  

Osnovne potrebe turistov pri športnih aktivnostih so (Lesjak 2018):  

- potreba po gibanju – biti aktiven, 

- potreba po ohranjanju in večanju psihofizične kondicije (turisti z visoko razvito športno 

kulturo, znanje po novi tehniki), 

- potreba po drugačni dejavnosti (umik pred vsakdanjostjo, aktivnosti v naravi), 

- potreba po uveljavljanju lastne osebnosti (biti opažen, tekmovalnost), 

- potreba po bogatenju čustvenega življenja in ustvarjanju socialnih vezi (druženje, nova 

prijateljstva, sodelovanje v ekipi), 

- potreba po samopotrjevanju in samospoštovanju (pozitivna samopodoba). 
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Te potrebe so zelo pomembne, da jih poznamo za naš tržni segment, saj bomo tako lahko 

izpopolnili našo ponudbo za prostočasnega športnega turista, ki bo potoval zaradi športne 

aktivnosti in se bo ukvarjal aktivno z zelenimi in vodnimi športi (več v poglavju 3.3.1 Tržni 

segmenti). Na osnovi te definicije se bo naše podjetje uvrščalo med aktivni športni turizem.  

2.4 Vrste športnega turizma 

Kot smo omenili v prejšnjem poglavju, je Gibsonova (1998b) pri definiciji razdelala športni 

turizem na tri vrste športnega turizma, in sicer (Gibson 2003): 

1. Prireditveni športni turizem, kjer udeleženci potujejo, da bi si ogledali šport; 

2. Športni turizem nostalgija, kjer udeleženci obiščejo športne znamenitosti, kot so dvorane 

slave, znamenite stadione ali križarjenja s športno tematiko; 

3. Aktivni športni turizem, kjer udeleženci potujejo, da bi se udeležili športa. 

 

1. Prireditveni športni turizem  

Lesjak (2014) ga je opredelil kot enega izmed oblik športnega turizma, ki postaja vedno bolj 

popularen in pomemben ekonomski in strateški dejavnik turističnih destinacij. Hinch in 

Higham (2001) ugotavljata, da ustvarja podobo in kulturo destinacije. Kot smo navedli zgoraj, 

se nanaša na turizem, kjer je glavni namen potovanja udeležba na športnih prireditvah. 

Prireditve so se razvile iz športnih dogodkov, ki so bili ustvarjeni v starodavnih kulturah. Iz 

starogrških iger so nastali športni dogodki, ki so igrali pomembno vlogo pri razvoju družbe 

(Masterman 2004). Največje oblike prireditev so: olimpijske igre, celinske igre (ameriške idr.), 

mednarodne tekme državnih ekip, tekme med športnimi ekipami ter svetovna in evropska 

prvenstva. 

Jago in Shaw (1998) prireditev definirata kot »poseben dogodek, ki se zgodi v določenem 

časovnem okviru in udeležencem omogoča priložnosti za druženje«. Hkrati avtorja zapišeta, da 

je za turistične prireditve značilnih sedem elementov: močna sposobnost privabiti turiste, 

sposobnost spodbujanja lokalnega razvoja, omejeno trajanje, redkost organizacije, ustvarjanje 

zavedanja lokalnih prebivalcev in boljše podobe destinacije, ponudba družabne izkušnje ter 

izrednost in nenavadnost (Jago in Shaw 1998).  

2. Športni turizem nostalgija 

Gibsonova (2005a) opisuje, da je z rastjo turizma športnega turizma ta vrsta pridobila velik 

pomen pri kulturni dediščini športa. Pomen ji dajejo elementi športne entitete, ki vključujejo 

zgodovinske kraje ali simbolične znamenitosti. To so različni muzeji in športne dvorane 
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slavnih, ki hranijo in prikazujejo pomembne artefakte in so na neki način povezani s kulturo in 

dediščino številnih športov ali prireditev.  

Imajo tudi pomembno in močno čustveno vlogo, ki vleče ljudi, da znova doživijo ter znova 

obiščejo določen dogodek ali spomin iz svoje preteklosti. Na temelju tega podoživljajo 

preteklost skozi podobe ter predmete in si tako predstavljajo, kako je bilo v preteklosti 

(Kulczycki in Hyatt 2005, 275). Fairley (2003) pa k temu dodaja tudi prijetna doživetja, rituale 

ali procedure, ki jih je nekdo doživel v preteklosti in jih želi znova doživeti. Kot primer za lažjo 

predstavo bi izpostavili na Jadranu vsem znan športni muzej slavnega Dražena Petroviča v 

Šibeniku (Dalmacija).  

3. Aktivni športni turizem 

Aktivni športni turizem se je pojavil že leta 776 pred našim štetjem, ko so posamezniki potovali, 

da bi se udeležili športa in s tem počastili boga Zevsa (McIntosh, Goeldner in Ritchie 1995). 

Skozi zgodovino je družba potovala, da bi se ukvarjala s svojimi najljubšimi športi. Priestley 

(1995) ugotavlja, da je od osemdesetih let vedno večje povpraševanje po aktivnih počitnicah. 

Vse več so se ponudniki take vrste prilagajali na želje športnih turistov. Sedaj poznamo aktivni 

športni turizem kot enega izmed najhitreje rastočih in prilagodljivih segmentov turistične 

industrije potovanja, povezana s športom in telesno dejavnostjo. Vsebuje množično privlačnost 

in spodbuja zdrav življenjski slog. Aktivni športni turist ali t. i . »sportlover«, ne stoji samo 

okoli občudovanja eksotičnih destinacij, ampak se hkrati ukvarja z aktivnostjo, ki mu je pri srcu 

in prinaša dodaten izziv. Njihova glavna misel je: »Ko grem na dopust, bi rad ostal/ostala 

fizično aktiven/aktivna in sodeloval/sodelovala v svojih najljubših športih.« (Gibson 2005b). 

Schreiber (1976) je v preiskavi športnih popotnikov ugotovil, da prevladuje občutek dosežka.  

Hinch in Hingham (2004) opredeljujeta, da obstaja aktivni športni turizem v obliki priložnosti, 

da se zavestno lahko vpliva na turistično sezono v destinaciji. Destinacije bi morale upoštevati 

vire, ki jih imajo v svoji regiji med sezonami turizma in so lahko privlačne za specializirane 

športne subkulture. V sklopu tega bo naše podjetje izbralo tako tržno nišno strategijo, ki bo 

upoštevala edinstveno kombinacijo atributov in učinkovito pritegnila geografsko razpršeno, a 

strastno skupino obiskovalcev. Taka strategija bi podjetjem predstavljala veliko prednost, saj 

bi se s tem sezona razširila na vse letne čase. Nam bo to predstavljalo izziv, saj bomo imeli na 

začetku poslovanja ponudbo sestavljeno samo za poletno sezono, nato pa si jo želimo razširiti 

na vse letne čase.  

Aktivni športni turizem vključuje počitnice, pri katerih je šport lahko glavni motiv potovanja 

ter športne aktivnosti kot glavni del počitnic, vendar je šport občasna dejavnost. Med 

počitnicami je lahko naključno sodelovanje med športi (npr. tekmovalne tekme odbojke na 

mivki, tečaji potapljanja, posamezne učne ure itd.) ali pa se izvajajo neodvisno (Radicchi 2013). 



 

13 

 

Poznamo različne oblike aktivnega športnega turizma (Travel Tourist Ltd. 2016):  

- pohodniški turizem (dostopen vsem turistom – ne zahteva posebnega znanja ali 

sposobnosti); 

- kolesarski turizem (vožnja s kolesom); 

- gorništvo (plezanje v gorah); 

- smučarski turizem (smučanje, sankanje idr.);  

- športni turizem na podeželju (splavarjenje, skoki s padalom idr.); 

- športni lov, jahanje konj (gre za posebne skupine turizma, ki zahtevajo telesne zmožnosti 

in so povezane z večjimi stroški);  

- vodni turizem (smučanje na vodi, plavanje, deskanje, vožnja s kanujem, jet ski idr.); 

- morski turizem (ribolov, tekmovanja v jadranju, deskanje idr.);  

- turizem športnih aktivnosti z žogo (odbojka na mivki, tenis, nogomet idr.). 

Naša ponudba v podjetju bo temeljila na pohodniškem, kolesarskem, vodnem, morskem 

turizmu in na turizmu športnih aktivnosti z žogo (podrobno predstavljeno v poslovnem načrtu). 

2.5 Športni parki 

Športni park se danes šteje med enega izmed najpomembnejših življenjskih prostorov, kjer 

lahko človek zadovolji potrebe po druženju, sprostitvi in obnavljanju svojih moči. SSKJ (1994, 

1362) opredeli športni park kot »območje v naravi, prirejeno za šport ali rekreacijo«. Sestavljen 

je iz dveh osnovnih pojmov. Pojem šport smo že opredelili, medtem ko park SSKJ (1994, 820) 

določa kot »urejeno in negovano površino z drevjem, rastlinjem, navadno v mestih, prirejeno 

zlasti za sprehode«. Ljudje hodijo v park, ko si želijo oddiha ter kanček pozitivne energije. 

Velikokrat so parki v mestih pomembni zaradi ekološkega in higienskega vidika. Če pa so v 

naseljih, lahko tako nudijo dovolj zelenih in športno-rekreacijskih površin, ki so za bivanje in 

preživljanje prostega časa privlačnejša.  

Lindav in Černe (2008) sta na tem področju temeljito raziskala in podala mnenje, da se športni 

park uvršča med športno-rekreacijske prostore, ki se povezujejo z naravnim in grajenim 

okoljem, kot lahko vidimo v dopolnjeni shemi (glej Sliko 3).   
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Slika 3: Dopolnjena shema športno-rekreacijskega prostora 

Vir: Lindav in Černe 2008. 

 

Na osnovi te sheme sta avtorja opredelila športni park kot »sklenjeno območje parkovno 

urejenih zelenih in grajenih površin, katerih bistvena funkcija je omogočanje zadovoljevanja 

človekovih potreb po športu in rekreaciji«.  

Če se nanašam na naš športno-počitniški park, je treba pri naravnem okolju imeti urejene kopne 

in vodne površine. Grajeno okolje bo predstavljalo nepokrite športno-rekreacijske objekte s 

posebnostjo nastanitve v obliki glampinga mobilnih hišk.  

Avtorja omenita, da je za športne parke pomembna javna dostopnost. Pri nas gre bolj za zasebni 

športno-počitniški park, kjer bodo prednost dobili naši gosti. Če bo veliko povpraševanja s 

strani prebivalcev in drugih turistov, bo izziv predstavljalo vključevanje vseh novonastalih 

tržnih segmentov v naše dodatne stranke z namenom povečanja prihodka. To bomo naredili 

tako, da bomo računali vstopnino v park. 

2.6 Mobilne hiške in glamping 

Enote, zgrajene s tehnikami mobilnega stanovanja so postale danes ena izmed boljših verzij 

bivalnika. Počitnice v mobilnih hiškah predstavljajo svetovni trend. Cenovno so zelo ugodne 

in toliko tehnološko napredne, da se vedno več ljudi odloča za tako nastanitev na dopustu. Na 

osnovi tega predstavljajo apartmajem in drugim oblikam nastanitev hudo konkurenco na trgu. 
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Na videz so zelo privlačne, funkcionalne, ponujajo luksuz ter boljšo kakovost bivanja na 

nepozabnih počitnicah.  

Razvoj mobilnih hišk se je pojavil leta 1950. Najprej so se pojavile v obliki avtomobilskih 

prikolic, nato pa so se zaradi hitrega tehnološkega napredka spremenile, da ga lahko ljudje 

danes poimenujemo dom, ne pa samo počitniška enota. Na temelju tega je ta oblika stanovanja 

najhitreje spreminjajoča (Bair 1967). Poznamo več oblik, kot so npr. bivalni priklopnik, 

kamper, avtodom, šotori itd.. 

Žnidarič, Sitar in Ebenšpanger (2011) so z arhitekturnega vidika mobilno hišo opredelili kot 

»funkcionalno in estetsko zaključena arhitekturna enota, ki je brez lastnega pogona vezana na 

transportno tehnologijo in infrastrukturo, kar je zaradi ekonomičnosti in standardnih velikosti 

najboljša rešitev. Moderna zunanja oblika in umirjena in odprta notranjost dajeta objektu 

atraktivno obliko in predstavlja spoj že znanih materialov in prvin v novi preobleki. Ideja 

združitve stavbe in stroja, ki dinamično zagotavlja primerno okolje za uporabnike in prideluje 

svojo energijo«. Mi bomo naše mobilne hiške uvrščali med glamping. 

Spletna stran Negova (2016) je zelo lepo opredelila pojem glampinga. Razlaga, da je glamping 

»vrsta turistične ponudbe, ki predstavlja ekskluzivno bivanje v naravi in v stiku z njo na 

najvišjem nivoju«. Bistvo pravih glamping naselij je, da so manjša in tako omogočajo veliko 

zasebnosti. Nahajajo se lahko ob morju, ob rekah, ob jezerih, celo visoko v hribih, nastanitev 

pa je lahko v najrazličnejših oblikah. Najbolj pomembno je, da je k temu dodan luksuz (bazeni, 

najrazličnejše vodne kopeli, savne, ponudba masaž). Luksuzno kampiranje lahko ponuja 

samostojno pripravo hrane, še bolj v trendu pa je, da je ponudba all-inclusive ter tako vključuje 

izjemno kulinariko tega kraja (Negova 2016).  

Na osnovi tega se bo naše podjetje ukvarjalo z glampingom v obliki tehnološko naprednih 

mobilnih hišk, ki bodo naredile naš športno-počitniški park konkurenčno najmočnejšega. V 

sinergiji z lokacijo bodo predstavljale veliko dodano vrednost parku. Naš glamping bo 

zagotavljal luksuzno kampiranje z vsem udobjem in bo namenjen prav tistim, ki želijo mir in 

so pripravljeni zanj tudi nekoliko več plačati. Urednik Negove (2016) pravi, da je to: »Samo 

užitek v naravi, med katerim se boste gosposko razvajali kot kralj oz. kraljica.« 
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3 POSLOVNI NAČRT ZA ŠPORTNO-POČITNIŠKI PARK 

Poslovni načrt je najboljši način usposabljanja za posel. Omogoča preveritev poslovne zamisli 

pred odločitvijo za tveganje z njo. Avtorji Vidic idr. (2008) trdijo, da poslovni načrt vsakemu 

podjetniku poda odgovor na štiri ključna vprašanja, in sicer: »Kje sem v tem trenutku? Kaj je 

moj cilj? Katere aktivnosti moram izvesti, da bi dosegel ta cilj? Koliko sredstev potrebujem za 

moje aktivnosti?«  

Tako bomo v nadaljevanju predstavili poslovni načrt našega športno-počitniškega parka in na 

osnovi tega dobili vse odgovore na omenjena vprašanja. Vključili smo vse elemente, ki jih mora 

dober poslovni načrt vsebovati. Pri izdelavi poslovnega načrta nam je bil v veliko pomoč citat 

francoskega pisatelja Antoina de Saint-Exupéryja, ki pravi: »Cilj brez načrta je samo želja. 

(Goodreads Inc. b. l.)« 

3.1 Opis podjetja 

Naše podjetje se bo imenovalo Seaside, d. o. o. Pred ustanovitvijo podjetja bo treba opraviti kar 

nekaj postopkov. Ime podjetja pomeni po slovensko »ob morju«. Nanaša se na njegovo 

lokacijo, ki predstavlja veliko konkurenčno prednost. Bolj podrobno je predstavljeno v 

nadaljevanju.  

3.1.1 Pravno-organizacijska oblika in načrt ustanovitve podjetja 

Pravno-organizacijska oblika podjetja bo družba z omejeno odgovornostjo. Ker je naše ozemlje 

na Hrvaškem, bomo morali odšteti minimalno 2.700 EUR (20.000 HRK) za ustanovitev družbe, 

s tem da bomo imeli odprte možnosti za osnovne vložke družbenikov in naš dodatni vložek. 

Stroški ustanovitve bodo znašali cca. 900 EUR (Turk 2017). Ustanovili ga bomo preko 

posebnega hrvaškega vladnega servisa www.HITRO.hr (E-VEM točka v Sloveniji). Poleg tega 

moramo skleniti družbeno pogodbo v obliki notarskega vpisa, ki ji sledi vpis v sodni register 

(na Hrvaškem sudski registar) in sklenitev pogodbe o vodenju transakcijskega računa s 

poslovno banko ali hranilnico, ki ima dovoljenje države. V projekt bomo investirali sami. 

Znesek lastnega oz. začetnega kapitala bo znašal toliko kot sama investicija (glej poglavje 3.6 

Finančni načrt) v prvem letu poslovanja, kjer bomo med drugim poskrbeli za stroške 

ustanovitve. Na Hrvaškem je šifra naše dejavnosti J55.30, kar označuje »Kampi in prostori za 

kampiranje« (NKD 2007). V Sloveniji so v pojasnilu k standardni klasifikaciji dejavnosti 

(2008) pod isto šifro našo dejavnost bolje opredelili, in sicer »zagotavljanje prostora in 

objektov ter naprav za kratkotrajno bivanje obiskovalcev v rekreacijskih parkih«.  
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Podatki o podjetju:  

Seaside, d. o. o. 

Lovište 14, 20269 Lovište (občina Orebić), Hrvaška 

Tel: +385925098749 – Fax: +3859478597564 

Številka transakcijskega računa pri: OTP banka Hrvatska, d. d., Split  

IBAN: HR950500012082765839 

e-mail: info@seaside.hr 

Ustanovitveni kapital: 2.218.347,77 EUR 

Davčna številka: 4087584748 

Matična številka: 060958374 

Datum predvidene ustanovitve podjetja: September 2020 

Spletna stran: www.seaside.hr 

Investitor, lastnik in direktor podjetja: Marko Matijašević (100 %) 

3.1.2 Lokacija in prostori podjetja 

Podjetje se zaveda pomena lokacije, ki je eden ključnih dejavnikov uspeha pri našem 

poslovanju. Lokacija športno-počitniškega parka bo v manjšem turistično urejenem naselju 

Lovište (Dalmacija, Hrvaška), ki se nahaja v južnem delu zaliva Luka, kar pomeni sam konec 

drugega največjega hrvaškega polotoka Pelješca. Območje ponuja mir, osupljivo naravo ter 

veliko priložnosti za razvoj. Naselje je najmlajše na polotoku in se komaj še razvija v pravo 

turistično destinacijo. Zemljišče leži neposredno ob morju. Je v naši lasti in vsebuje gradbeno 

dovoljenje. Na njem bo narejen športno-počitniški park, v katerem bo tudi poslovni prostor 

našega podjetja. Razprostiral se bo na približno 15.000 kvadratnih metrih. Za gradnjo športnega 

dela parka bomo sklenili pogodbo z Maxmar Grupa, d. o. o., ki je vodilno hrvaško in regionalno 

podjetje za gradnjo športnih parkov. V prvi fazi dela bodo izkopali jamo, pripravili teren, 

zakoličili objekt, načrtovali temelje ter betonirali temeljne plošče. Nato bo na temelju tega 

zgradilo travnato igrišče za tenis, dve igrišči za različne športe na mivki (odbojka, nogomet, 

rokomet ...), zunanji fitnes, kamnito mizo za namizni tenis, tekaške ali sprehajalne steze (okoli 

igrišč), sanitarije in parkirišče.  

mailto:info@seaside.hr
http://www.seaside.hr/
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S podjetjem Höna engineering, projektiranje, d. o. o., bomo imeli sklenjeno pogodbo o 

partnerstvu (glej poglavje 3.4.3 Prodajna strategija in strateške povezave). To podjetje bo 

poskrbelo za uresničitev našega nastanitvenega dela. Od njih bomo nabavili tehnološko-

izpopolnjene luksuzne produkte. Njihovi produkti bodo predstavljali našo najmočnejšo 

konkurenčno prednost. Nastanitveni del bo na osnovi tega vseboval različne tipe luksuznih 

mobilnih hišk (za 2, 4, 5, 6 oseb), dvonadstropno mobilno hiško, in sicer v prvem nadstropju 

bo naš poslovni prostor, v drugem pa odprti tip terase s pogledom na morje, na kateri bodo 

bazen, jacuzzi ter samopostrežni minibar (vključeno v ceno 3 luksuznih mobilnih hišk – glej 

Slika 7). Poleg tega bo nastanitev zajemala počivalne hiške, otroška igrala ter štiri letne kuhinje. 

Imamo veliko prednost, da bo narava sama poskrbela za plaže, ki bodo na osnovi tega 

prilagojene našim gostom.  

 

Slika 4: Fotografija lokacije v trenutnem stanju 
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Slika 5: Geografski prikaz lokacije 

Vir: Google maps b. l. 

3.2 Storitev 

V nadaljevanju bomo predstavili storitve našega podjetja ter tehnologijo in opremo. 

3.2.1 Opis storitve 

Kot smo že zapisali, se bo naše podjetje ukvarjalo s posebno turistično panogo – športnim 

turizmom, ki vključuje visoko kategorizirano nastanitev. Vse večje število ljudi se danes zaveda 

zdravega načina življenja ter povečevanja potreb po športnih aktivnostih v času dopusta. 

Zavedajo pa se tudi, da je poleg športa zelo pomembna njihova nastanitev in destinacija v 

naravi, kjer vladata mir in zasebnost, a je kljub temu vključenega tudi nekaj luksuza oz. 

razkošja. To so namreč naši ključni dejavniki uspeha in na osnovi tega bomo investirali in 

upravljali športno-počitniški park, ki bo nudil nastanitev v obliki luksuznega glampinga s 

tehnološko naprednimi produkti partnerskega podjetja Höna engineering, d. o. o., ter različne 

športne aktivnosti v parku.  
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Naše storitve bomo združevali v dva dela, in sicer:  

- športni del storitev, ki bo sestavljen iz ponudb, ki vključujejo športne aktivnosti znotraj in 

zunaj parka, ter 

- nastanitveni del storitev, ki pa bo sestavljen iz luksuznega glampinga.  

Športni del bo zadovoljeval potrebo po gibanju in doživetju na dopustu. Nastanitveni del pa bo 

zadovoljeval potrebo po razkošni in luksuzni nastanitvi na dopustu. S športnega vidika bomo 

ponujali: igranje tenisa, igranje različnih športov na mivki (odbojka, rokomet, nogomet), tek 

okoli parka in v naravi, pohodništvo, zunanji fitnes, igranje namiznega tenisa ter morske in 

vodne aktivnosti (supanje, kajakaštvo, športni ribolov, potapljanje z masko, vaterpolo ...). 

Nastanitveni vidik pa bo ponujal produkte partnerja Höna engineering, d. o. o., ki omogočajo 

prestižno kakovost bivanja. Ponujali bomo 18 luksuznih mobilnih hišk, kar pomeni sprejetje 57 

gostov naenkrat. Sklepamo, da bo naša ponudba ne namenoma uvrstila naše podjetje tudi med 

druge oblike turizma, kar bo ena izmed večjih prednosti.  

3.2.2 Tehnologija in oprema  

Kot smo že omenili, se bomo pri naši opremi in tehnologiji nanašali na unikatnost in vrhunsko 

kakovost. Tehnološko izpopolnjeni produkti za glamping mobilnih hišk partnerja Höna 

engineering, d. o. o., ter kakovostne sestavine športnega parka podjetja Maxmar Grupa, d. o. o., 

bodo za našo storitev predstavljali največjo konkurenčno prednost. Spletna stran podjetja Höna 

engineering, d. o. o., vsebuje katalog podjetja, kjer so lepo predstavljeni naši bodoči opremljeni 

produkti, iz katerih bo sestavljen nastanitveni del parka. Ker bo toliko denarja vloženega v 

nabavo produktov, bomo v pogodbi o partnerstvu poskušali dobiti bonus v obliki dodatne 

opreme z drugimi njihovimi produkti (Höna počivalnik, Höna otroška igrala, Höna pasja uta, 

Höna počivalna hiška itd.), če bo seveda to potrebno. Ker bomo gradili na temelju zaupanja in 

dobrih odnosov, bomo lahko dosegli, da bo v našem tržnem območju lahko izključno samo 

naše podjetje nabavljalo njihove produkte. Kot dodatno konkurenčno prednost bomo še 

določili, da v luksuznih hišah vgradijo sistem pametne mobilne hiške. Vseboval bo sodobno 

brezžično komunikacijo in nadzor nad prezračevanjem in hlajenjem, lučmi, senčili in roletami, 

kuhinjskimi aparati ter upravljanjem alarmnega sistema. Sestavine športnega dela parka pa 

bodo vsebovale kakovostno opremo ter vrhunska igrišča od podjetja Maxmar Grupa, d. o. o., s 

katerim bomo sklenili pogodbo in poravnali račun. V poglavju 3.6 Finančni načrt bodo 

podrobneje prikazani stroški nabavljene tehnologije in opreme ter druge investicije v park, ki 

jih bo treba opraviti za zagon našega projekta.  
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3.3 Tržna analiza 

Za analizo trga na Pelješcu smo opravili intervju z Ruđerjem Mihilovićem (Priloga 1), ki je 

lastnik dveh največjih turističnih agencij na Pelješcu in se ukvarja z organizacijo športnih in 

rekreacijskih tur, team buildingom, smučarskimi turami, jadranjem in drugimi turističnimi 

aranžmaji. Poskušali smo tudi pridobiti čim več informacij od tamkajšnjih turističnih skupnosti 

(največje občine) ter od ljudi, ki tam živijo. Največja prednost je ta, da se je bodoči lastnik, 

direktor in investitor parka v svojem življenju največ naučil o tem trgu, ker je že od malih nog 

vsake poletne počitnice preživel v Lovištu (domovini svojih prednikov) ter na osnovi tega 

sanjaril in ugotavljal, kaj je tisto, kar manjka na Pelješcu. Uporabili smo tudi sekundarne 

podatke na svetovnem spletu.  

Od raziskovanja lahko povzamemo, da so se že v preteklosti pojavljali razvoji in poskusi 

specializiranih športno-počitniških podjetij, vendar so naleteli vsi na isto težavo, in sicer 

pomanjkanje visoko kategoriziranih nastanitev. Strinjamo se z g. Mihilovićem, ki pravi: »Žal 

se na Pelješcu srečujemo le z obdobjem, v katerem moramo ustvariti kakovostno nastanitev, ki 

bo Pelješcu omogočila destinacijo, saj je dejansko nekakšen idealen center za obisk tudi 

okoliških znanih destinacij (Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Makarska, Mostar, Kravice, Dubrovnik 

in tudi Kotor (Črna gora).« Težavo predstavljajo tudi naložbe v infrastrukture. Gre za 

pomanjkanje denarnih sredstev (evropskih ali zasebnih) za razvoj športnega turizma na 

Pelješcu.  

Vsi, s katerimi smo govorili, so naš projekt zelo podprli. Pravijo, da je to natanko tisto, kar 

Pelješac potrebuje in da naj bi se takšen park popolnoma prilegal v pokrajino. Lahko je čudovita 

kombinacija narave in človeka z minimalnim vplivom na naravo in okolje.  

3.3.1 Tržni segmenti  

Kot smo že omenjali v poglavju 2.3 Športne počitnice in športni turisti, se danes večina turistov 

odloči za športno obarvane počitnice. V podjetju se zavedamo pomena dobrega poznavanja 

tržnih segmentov, ki bodo predstavljali ključ do uspešnega poslovanja. Pri slednjem smo 

uporabili primarne in sekundarne podatke. Predpostavljamo, da je potreba ljudi po kombinaciji 

športa in razkošne nastanitve na lokaciji ob morju velika. Bolj ali manj se bomo osredotočali 

na skupino porabnikov, ki so pripravljeni dražje plačati luksuzne in/ali športne počitnice, torej 

prebivalstvo višjega srednjega sloja (višji dohodek).  

Upoštevali smo oba sklopa storitev parka ter turiste tako razdelili med športne turiste in 

prostočasne turiste. Oba tipa turistov bosta iskala luksuzno nastanitev ob morju. Prostočasnega 

turista smo dodali, saj vemo, da imamo prednost lepe destinacije in lokacije. Na osnovi tega se 

bo naše podjetje ukvarjalo tudi s pasivnim športnim turizmom, katerega motiv potovanja in 
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destinacije ni nujno odvisen od športa, ampak od drugih dejavnikov (Weed in Bull 2003). Na 

osnovi tega bo naš skupni in glavni tržni segment predstavljal športni prostočasni turist, ki 

predstavlja skupino uporabnikov s podobnimi željami, dohodki ter načinom življenja. Naš park 

bo primeren za vse generacije in oba spola. Omejili se bomo le na število ljudi, ki jih bomo 

lahko sprejeli v luksuzne mobilne hiške. Upoštevali bomo tudi podsegmente na temelju motiva 

potovanja (kulturni turist, gastronomski turist, navtični turist ...).  

Pelješac je bil vedno tarča velikih evropskih držav, kot so Nemčija, Italija, Francija ... Na 

temelju tega bomo poskušali privabiti tudi tuje goste. Prepričani smo, da naša ponudba parka 

ne bo ostala neopažena med tujimi turisti. Največ poudarka bomo dajali na združitev miru in 

narave ter na zadovoljevanje potreb po gibanju, razkošju, sprostitvi, miru, avanturi, pobegu iz 

vsakdana, zabavi, novih spoznanjih, soncu, morju in plaži.  

3.3.2 Tržni trendi in tržna rast  

Na Hrvaškem je Inštitut za turizem pred kratkim organiziral razprave na temo »Športni turizem 

na Hrvaškem – zmoremo več ali kaj?«. Na razpravi so sodelovali hrvaški strokovnjaki s tega 

področja. Udeleženci so se strinjali, da je treba na Hrvaškem spodbujati več povezav med 

športom in turizmom v obojestransko korist, pa tudi z lokalnim prebivalstvom s povečano 

zaposlenostjo, udeležbo v športnih dejavnostih in razvojem športne infrastrukture za 

rekreacijski šport. Na srečanju je bilo predstavljeno tudi, da športna industrija prispeva 2 

odstotka k BDP EU oz. približno 300 milijard evrov. Ocene za Hrvaško kažejo, da je ta delež 

v BDP 1,4-odstoten, kar naj bi bilo bistveno več kot nekatere tradicionalne panoge. Tukaj vidijo 

Hrvaško kot deželo športov in pravijo, da ima športni turizem na Hrvaškem zelo velik potencial, 

vendar je premalo izkoriščen. Najbolj razvit je v Istri, kar omogoča drugim regijam priložnost 

za razvoj (Ministrstvo turizma Republike Hrvatske 2020).  

Na osnovi tega bo lahko naš športno-počitniški park izkoristil tržno priložnost in oblikoval 

vrhunsko ponudbo in kakovost športne ter hkrati nastanitvene infrastrukture v najlepši ter 

najbolj turistični regiji Hrvaške v Dalmaciji (lega našega tržnega območja Pelješac).  

Pelješac je zaradi lege nenamerno postal samo prehodna postaja na poti do najbolj obiskanega 

hrvaškega mesta Dubrovnik. Če hočeš priti po ozemlju Hrvaške do Dubrovnika, moraš prečkati 

mejo z Bosno (preko Neuma). Ta prekinitev ozemlja je Hrvaški predstavljala velik trn v peti, 

zato so se odločili 23. aprila 2018 podpisati pogodbo s kitajskim podjetjem »China Road and 

Bridge Corporation« za gradnjo Pelješkega mostu (Slika 6). Evropska komisija je na temelju 

tega odobrila nepovratna sredstva v višini 357 milijonov EUR ali 85 odstotkov upravičenih 

stroškov, ocenjenih na skupno 420 milijonov EUR. Dubrovačko-neretvanska regija, pod katero 

spada tudi Lovište, bi se tako povezala s preostalim delom hrvaškega ozemlja. To bo pozitivno 

prispevalo k razvoju Pelješca in vse najbolj južne hrvaške regije (Wikipedia 2017).  
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Hrvaški premier Andrej Plenković je izjavil, da ko bo projekt dokončan, se bo izpolnil strateški 

cilj povezovanja juga Hrvaške s celotnim njenim ozemljem. Predstavljal bo simbol prvih 

sedmih let, odkar je Hrvaška vstopila v EU (Aljazeera Balkans 2019). Zgradili bodo tudi cesto, 

ki vključuje mesto Ston, ki je oddaljeno od Lovišta le eno uro. Ocenjujejo, da bo projekt končan 

31. julija 2021. Na temelju tega lahko sklepamo, da bo takrat prišlo do velikega pozitivnega 

preobrata v turizmu na Pelješcu ter posledično v našem parku.  

 

Slika 6: Pelješki most 

Vir: Wikipedia 2017. 

3.3.3 Konkurenca ter SWOT analiza 

Ker imamo športno-počitniški park, ki ponuja glamping nastanitve, se bomo v nadaljevanju 

osredotočili samo na storitve, ki povezujejo šport in turizem na Pelješcu. Izvedeli smo, da je 

kar nekaj kampov, ki ponujajo nastanitev v obliki mobilnih hišk in samo en kamp, ki ponuja 

zraven še športna igrišča. Veliko je kampov, ki ponujajo samo športne aktivnosti na vodi. 

Večina jih dela samo v poletnih sezonah in imajo vsi skoraj podobne ponudbe le en konkurent 

izstopa. Najpogostejše športne aktivnosti, ki jih ponujajo drugi kampi na Pelješcu, so surfanje, 

kajtanje, kolesarstvo, kajakaštvo ter pohodništvo. 

Edini in pravi konkurent je Kamp Nevio v Orebiću. Oddaljen je 20 minut stran od Lovišta, 

vendar ne leži na tako popolni lokaciji kot naš park. Ponuja pa moderne mobilne hiške s 

športnimi aktivnostmi na igriščih. Povprečna cena uporabe mobilnih hišk v poletni sezoni je 

80,43 EUR/dan. V kampu se lahko srečate s tenisom, nogometom in košarko, športi na prostem, 

kot so šah, namizni nogomet, biljard ter mini golf. Imajo tudi bazen na prostem.  
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Na polotoku Pelješcu je veliko podjetij, ki se ukvarjajo s turizmom. Športni turizem pa je šele 

v razvojni fazi. Tukaj vidimo prednost, da bo lahko naše podjetje raslo s trgom in se mu lažje 

prilagajalo. Veliko podjetij si želi konkurirati s cenami, naše pa se bo osredotočalo na kakovost 

in unikatnost, zato bomo lahko postavili višje cene. Naša celovita ponudba se bo od obstoječe 

razlikovala v tem, da bo na najbolj ugodni lokaciji in da bo sijala v najbolj dovršeni luči 

tehnologije in modernosti. Naše podjetje bo po poletni sezoni delovalo naprej. Na osnovi tega 

si obetamo veliko konkurenčno prednost, saj bo podjetje tržilo in delovalo skozi celo leto. 

Samozavestno lahko povemo, da bo naša prefinjenost in drznost tista, ki bo turiste vodila k 

nam. Po raziskavah smo trdno prepričani o naši uspešnosti podjetja in vemo, da še dolgo ne bo 

na Pelješcu ponudnika, ki bi poleg športa nudil razkošne in luksuzne počitnice v obliki 

tehnološko dovršenega glampinga mobilnih hišk ter delovanje v vseh sezonah 

V spodnji tabeli je izvedena SWOT analiza, ki kaže prednosti in slabosti v notranjem okolju 

podjetja ter priložnosti in ovire v zunanjem okolju podjetja. 

                                            Preglednica 1: SWOT analiza 

PREDNOSTI SLABOSTI 

Lokacija ob morju Malo izkušenj 

Uporaba naprednejše tehnologije En velik konkurent 

Luksuz in kakovost parka Velik vložek v podjetje 

Poznavanje trga   

Celovita ponudba skozi vse leto   

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Širitev parka in storitev Nezaupanje partnerjev 

Razvoj regije Nova ponudba 

Postati najboljši park v EU Previsoke cene storitev 

Širitev drugih oblik turizma Plačilna nedisciplina 

 

3.4 Strategija in izvedba 

Pri strategiji se bomo nanašali na citat Patricka Dixona, ki pravi: »Poslovna strategija je temeljni 

načrt za boljšo prihodnost« (Quotefancy 2020). Zavedamo se, da je danes strategija ena izmed 

ključnih sestavin uspešnega poslovanja podjetja, zato vam bomo v nadaljevanju predstavili 

strategijo, s katero mislimo samozavestno prodreti na naš ciljni trg. 
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3.4.1 Strategija 

Ker se bo naš športno-počitniški park nanašal na kakovost in unikatnost, bodo naše storitve 

prilagojene temu. Ponudbo je treba prilagoditi potrebam uporabnikov. Nabava opreme in 

gradnja morata imeti jasen občutek za njene prednostne naloge in koristi, ki jih želi pridobiti iz 

povpraševanja. Trenutno nekatere destinacije precejšen del svojih turističnih produktov 

obravnavajo kot surovine, čemur je dodanih le nekaj posebnosti. To pomeni, da so stroški 

storitve lahko visoki, kar posledično vodi do večjih sprememb ponudbe. To skoraj vedno 

povzroči, da je vrednost, kot jo zaznavajo turisti, nizka, zato izkušnja ni povsem zadovoljiva. 

V takšnih primerih so cene običajno glavno konkurenčno orožje. Zavedamo se, da potrebujemo 

za oba naša tržna segmenta prilagojeno strategijo. Naša strategija bo temeljila na diferenciaciji 

storitev, saj lahko ponujamo storitve najvišjega ranga panog, ki vsebujejo prestiž, varnost, 

luksuz in zanesljivost. Šlo bo za povezavo višjih stroškov in posledično višjih cen storitev. 

Vemo, da bo taka strategija prava odločitev za nas in samozavestno lahko rečemo, da bomo z 

našim odnosom in vrhunsko kakovostjo parka dosegli veliko lojalnost pri naših strankah, kar 

vodi do nizke cenovne elastičnosti povpraševanja (Klančar in Tajnikar 2003, po Porter 1980). 

Pozorni bomo tudi na strokovnost osebja in njihovo nenehno izobraževanje. Na osnovi tega si 

bomo lahko zagotovili veliko konkurenčno prednost.  

3.4.2 Trženjska strategija  

Našima dvema ciljnima odjemalcema bomo prilagodili strategijo, da bo ustrezala njunim 

potrebam. Tukaj moramo upoštevati proces potovanja turista, ki sanja, načrtuje in rezervira. 

Dajali jim bomo možnost izbire preko spletne strani oz. osebnega stika, da si glede na njihove 

potrebe sami ustrezno izberejo tip počitnic. Tako nam bodo podali lažji vpogled v njihove 

potrebe in odgovor na vprašanje, ki se ga postavljajo vsa podjetja, in sicer: »Kako v popolnosti 

zadovoljiti stranko?« Naše storitve bodo vsem na razpolago na spletni strani, zato se bomo 

lahko z oglaševanjem in dobro promocijo razširili povsod po Evropi.  

Pozicioniranje 

Ponudbo je treba prilagoditi potrebam naših tržnih segmentov. Že pri naši nabavi opreme in 

gradnji moramo imeti jasen občutek za njene prednostne naloge in koristi, ki jih želimo pridobiti 

iz povpraševanja. Zavedamo se, da bomo v prvem letu imeli visoke stroške storitve, kar bo 

posledično vodilo do večje rotacije. Na osnovi tega bo za nas ključno, da se osredotočimo na 

našo specifično ponudbo parka in smo pri tem čim bolj učinkoviti. Verjamemo, da bo taka 

dodana vrednost dosegla razlikovanje na trgu. Na temelju tega bomo lahko določili visoke cene, 

ki bodo predstavljale pomembno konkurenčno orožje.  
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Cenovna strategija  

Ker imamo dva osrednja segmenta turistov, bomo na temelju tega posebej prilagodili cenovno 

strategijo. Odločili smo se za uporabo posnemalne cene storitev, pri čemer bomo imeli 

zagotovljene naslednje pogoje (Kotler idr. 1998, 493): zadostno število kupcev – inovatorjev, 

ki ustvarijo visoko tekoče povpraševanje,stroški na enoto proizvoda pri proizvodnji majhnega 

obsega niso toliko višji, da bi izničili prednost visoke cene, visoka začetna cena ne pritegne 

konkurentov,višja cena je dokaz kakovosti izdelka. 

Naša unikatnost bo v najkrajšem času prinesla podjetju več profita. Naš cilj bo v tem primeru 

najprej poskušati zajeti tiste kupce, katerih povpraševanje je cenovno neelastično. Na kasnejših 

stopnjah življenjskega ciklusa pa postopoma pridobiti še tiste kupce, katerih povpraševanje je 

cenovno elastično. Na temelju tega nam bodo tržni segmenti ustvarili največji možni prihodek 

(Klančar in Tajnikar 2003). V sliki 7 predstavljamo cenik naših storitev. 

 

Slika 7: Cenik športno-počitniškega parka 

Datum/Date

HÖNA 

GLAMPING* 

za 2 osebe

HÖNA GLAMPING* za 4 osebe

HÖNA 

HONEYMOON

** za 2 osebe 

HÖNA 

ANTONIA*

* za 4 osebe

HÖNA 

GOOD 

LIFE** za 

2,3,4 ali 5 

oseb

HÖNA BIG 

DREAMS** za 

2,3,4,5 ali 6 oseb

01.04.-16.05. €120,00 €160,00 €200,00 €270,00 €350,00 €350,00

16.05.-20.06. €150,00 €180,00 €220,00 €300,00 €390,00 €390,00

20.06.-27.06. €180,00 €200,00 €280,00 €340,00 €460,00 €420,00

27.06.-11.07. €200,00 €240,00 €300,00 €390,00 €500,00 €550,00

11.07.-15.08. €200,00 €240,00 €360,00 €400,00 €500,00 €550,00

15.08.-22.08. €200,00 €240,00 €300,00 €390,00 €500,00 €550,00

22.08.-05.09. €180,00 €200,00 €280,00 €340,00 €460,00 €500,00

05.09.-15.11. €150,00 €160,00 €200,00 €300,00 €390,00 €400,00

Stroški čiščenja - enkratno // 

Cleaning fee - once
 €            50,00 

Hišni ljubljenček na dan// pet 

per day
 €            15,00 Odrasli Adults

Otroci 12-18 let Children 12-18

Otroci 0-12 let Children 0-12

Included in price

***

Cenik za športne aktivnosti, ki 

niso vključene v ceno // Prices 

for sport activities which are 

not included in price 

Potapljanje z masko/ snorkeling

Kayaking & Canoeing

Tenis

Supanje/ stand up paddleboarding 

Športni ribolov/ sport fishing

 60 €/day 

 60 €/day 

15 €/hour

10 €/hour

30 €/hour

Vsa oprema 

vključena/ all gear 

included

 €                                                                   3,00 

 €                                                                   2,00 

gratis

01.04. - 15.11.

Mobile home have modern wireless 

communication and control over: ventilation and 

cooling, lights, blinds (roulettes), kitchen and 

alarm system. 

CENIK - DNEVNI NAJEM NASTANITVE (€) // PRICE LIST - DAILY RENT (€)

MOBILNE HIŠKE // MOBILE HOMES

Prijava po osebi- enkratno// 

registration fee per person-once
 €              5,00 

Vključeno v ceno

Bed linen, towel, electricity, water, high function technology of the mobile houses***, terrace garden set, using of 

whirpool, jacuzzi and minibar on terrace**, parking place for one car, self kitchen**, outdoor kitchen* TV, WiFi, using 

sport part of park (except for tennis)

Posteljnina, brisače, voda, uporaba vrhunske tehnologije hiše*, uporaba terase in vrtne garniture, eno parkirno mesto, 

lastna kuhinja**, letna kuhinja*, TV, WiFi, uporaba jacuzzija, bazena in minibara na terasi**, uporaba športnega dela 

parka (razen tenisa)

Turistična pristojbina po dnevu in osebi // Tourist tax 

per day & per person

Mobilna hiška ima sodobno brezžično komunikacijo in nadzor nad: 

prezračevanjem in hlajenjem, lučmi, senčili (ruletami), kuhinjskimi 

aparati ter upravljanjem alarmnega sistema. 
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Komuniciranje s trgom 

S promocijskimi orodji bomo poskrbeli, da bodo informacije o naših storitvah prišle do naših 

ciljnih uporabnikov. Prvo orodje, ki ga bomo uporabili, je oglaševanje. Potekalo bo preko 

radijskih oglasov, naše spletne strani, družbenih omrežij (Instagram, Facebook ...), direktno od 

ust do ust, osebnih obiskov, medijev, revij, časopisov, udeleževanja različnih srečanj ter 

internetne prodaje.  

Vemo, da je šport center medijev in da veliko podjetij vlaga v promocijo z reklamnimi oglasi 

na televiziji med npr. največjim teniškim turnirjem Wimbledon Championship. Pozitivna 

prednost našega podjetja je neposredna povezava s športom, za katerega velja močna 

popularnost po svetu. Na osnovi tega bo naše vlaganje v televizijske oglase veliko bolj 

dobičkonosno od oglasa, ki nima športnega pridiha. Udeleževali se bomo tudi športnih 

prireditev, ki predstavljalo specifično vrsto športnega turizma. Udeležili se bomo tudi različnih 

sejmov (npr. MOS turizem), kar posledično ustvarja ugodno javno mnenje o podjetju.  

Ker bomo tesno povezani s podjetjem Höna, d. o. o., bomo verjetno izvajali tudi skupno 

oglaševanje. Na naši spletni strani bomo ustvarili referenco, kjer bo lahko naš partner uporabil 

naš park kot reklamo za svoje razstavne produkte. Na osnovi tega bomo ustvarili veliko 

zaupanje in lojalnost. Ciljni segmenti bodo na osnovi tega videli tehnološko napredne mobilne 

hiške kot produkte ter naš športno-počitniški park kot najlepšo destinacijo. Tako bi lahko v 

uspešnem sodelovanju prišli do močnega prodora na trg in bi postali vodilni na tem področju. 

Osnovne promocijske aktivnosti bodo obsegale oglaševanje in udeležbo na športnih prireditvah 

(Teniški turnir Wimbledon). Vključeni bomo v programe za razvoj športnega turizma ter v javni 

razpis za vlaganja EU v športne infrastrukture na Hrvaškem, pri čemer bomo odprti za možnost 

še večje razširitve parka in tako ustvarili sebi močno reklamo. 

Prek družbenih omrežij je za naše storitve najboljše vložiti v Instagram. Instagram je spletno 

družbeno omrežje, ki uporabnikom primarno omogoča delitev fotografij in videoposnetkov. 

Objavljen material, ki je dostopen preko mobilne aplikacije, je mogoče znotraj te deliti javno 

ali zasebno med uporabniki kot tudi preko drugih družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter, 

Tumblr ali Flickr (Wikipedia 2019). Predstavlja vrhunsko marketinško priložnost, s katero 

bomo lahko na osnovi tega uporabnikom »pred nosom« prikazali našo podobo in ponudbo 

parka. Če iščete destinacijo za dopust, si tako program zapomni algoritme, ki ste jih iskali ter 

vam na osnovi tega prikaže oglase, ki si jih »želijo« naše ciljne stranke. S tem se ponuja 

možnost takojšnjega klika na našo spletno stran, kjer si bo lahko ciljni odjemalec rezerviral 

dopust v trenutku. Velja pa nepisano pravilo, ki pravi več vložiš, več se pojavlja tvoj oglas na 

povezanih družbenih omrežjih.  
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Distribucijska strategija  

Proces potovanja turista na dopust poteka v naslednjih korakih: sanjarjenje, planiranje, 

rezerviranje, odhod, prihod, doživetje na destinaciji, vrnitev domov in delitev doživetja z 

drugimi. Na osnovi tega bomo predstavili pot od turista do storitve, ki bo veljala za nas v 

podjetju. Vpogled v storitve bo dostopen osebno na recepciji, po telefonu in po internetu. 

Živimo v dobi interneta, zato se bomo zavedali pomembnosti predstavitve naše spletne strani 

ter e-trženja. Na spletni strani bodo lahko ljudje enostavno prišli do naših storitev, ki jih ponuja 

park. Možen bo vpogled v ponudbo ter zunanji in notranji pogled na park. Verjamemo v naš 

videz celotne posesti in sestavine spletne strani, toliko da se turist ne bo mogel upreti ponudbi. 

Ponudba bo sestavljena avtomatsko le z nekaj kliki na spletni strani. Imel bo možnost izbiranja 

ponudbe glede na njegove potrebe. Na koncu si bo lahko »sam« ustvaril ponudbo, o kateri smo 

prepričani, da bo natanko taka, kot si jo je turist zaželel. Suverenost in samozavest našega 

spektra ponudb bosta poskrbeli za turista, ki hoče dopustovati v našem vrhunsko tehnološkem 

in luksuznem razkošju in na osnovi tega bo le nekaj klikov oddaljen, da postane naša stranka 

oz. gost. Delno plačilo ustvarjene ponudbe bo treba plačati takoj, polovico ob koncu bivanja. 

Imeli bodo možnost vračila denarja ter preklica rezervacije do točno določenega datuma, po 

tem datumu pa denar ostane nam. Za vse dodatne informacije bomo dosegljivi po elektronski 

pošti in klepetalnikih družbenih omrežij. Imeli bomo vključen klepetalnik na spletni strani, ki 

bo omogočal turistu pridobitev informacij v trenutku.  

Imeli bomo tudi aplikacijo, prek katere se bo vsaka stranka morala prijaviti s svojim 

uporabniškim imenom in geslom, ter tako dobila dostop do vseh možnih informacij o parku, 

znamenitostih, športnih aktivnostih, uporabi tehnologije itd. Ta strategija bo narejena predvsem 

zato, ker se bodo prostočasni turisti lahko dodatno zanimali za naše različne športne storitve ter 

se tako spremenili v športno prostočasne turiste. Na koncu bo vsak dobil možnost, da oceni naš 

park. Zastavljeno jim bo nekaj vprašanj o tem, kako so preživeli svoj dopust ter ali imajo kakšne 

pripombe ali pohvale. Tako se bomo lahko vedno znova in znova izpopolnjevali ter uporabili 

nove strategije prilagajanja trgu in tržnim segmentom. 
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3.4.3 Prodajna strategija in strateške povezave 

Naša prodajna uspešnost bo temeljila na rezultatu dobro sestavljene prodajne strategije. Kot 

lahko razberemo iz cenika storitev, bomo ponujali storitve nastanitvenega in športnega dela 

hkrati. Moramo se zavedati, da živimo v času, ko naš ciljni segment postaja nepredvidljiv in 

vedno hitreje spreminjajoč in ima na osnovi tega različna pričakovanja in želje. Glede na to, da 

smo izbrali diferenciacijsko strategijo, imamo lahko veliko prednost, če so izpolnjeni tri 

dejavniki, in sicer (Kalin in Milost 2019): 

- prilagodljivost kupcem,  

- strokovna usposobljenost in podpora ter  

- povezovanje partnerjev. 

Izpolnjevati bomo skušali te tri dejavnike in si tako neposredno zagotoviti trg ključnih strank. 

Velik poudarek bomo dali na kakovost, ravnanje z okoljem, varnost in zdravje pri delu ter 

uporabo najbolj napredne tehnologije. Ne smemo pozabiti na odnose s strankami, kar prinaša 

podjetju lojalnost strank in širitev dobrega glasu. Podjetje bo začelo poslovati v poletni sezoni. 

Verjamemo, da se bo povpraševanje povečalo za vse sezone, zato bomo nemudoma po 

dobičkonosni poletni sezoni vključili strategijo delovanja podjetja skozi vse leto ter na osnovi 

tega razširili ponudbo in prilagodili park z dodatnimi produkti oz. storitvami partnerja (Höna 

Sauna ...). V prvem letu ne bomo upoštevali različnih prodajnih akcij, saj bi to pomenilo slabost. 

Ko se bo dobiček povečal, pa si lahko naše zveste stranke prislužijo tudi različne popuste 

zvestobe itd.  

Kot smo že omenili, si dolgoročno obetamo strateško povezavo s podjetjem Höna engineering, 

d. o. o., ki bo eden izmed ključnih partnerjev za razvoj našega podjetja. Naše navezujoče se 

storitve bodo prinesle trženju obeh podjetij veliko koristi ter optimizacijo stroškov. Na osnovi 

tega bomo skupaj predstavljali »hudo« konkurenco ne samo na domačem, temveč tudi na tujem 

trgu. Uspešna kolaboracija bo prinesla našemu parku luksuzno ter kakovostno nastanitev, 

partnerju pa bomo mi prinesli veliko reklamo s tem, da bo lahko izpostavljal naš park kot 

razstavno infrastrukturo (referenca). 

Poskušali se bomo tudi povezati z različnimi turističnimi agencijami ter z intervjuvancem 

Ruđerjem Mihilovićem, ki bodo lahko vodili naše turiste na različne izlete v obmorska mesteca 

ter opravljali različne aktivnosti po Pelješcu (pokušina vin, ogled znanih okoliških mest itd.). 

Še posebej z Ruđerjem Mihilovićem bi lahko razvili navtični turizem ter izlete z barko na 

različne prelepe kotičke na tem območju (modra špilja, plaže iz belega peska ...). V intervjuju 

je izpostavil, da ima Lovište velik potencial, saj je lep, naravno zaščiten in miren zaliv. Že danes 

lahko zasledimo veliko sidranih jadrnic in jaht v Lovištu, ki se skrivajo pred nevihtami. Opazili 

smo, da ta potencial ostaja neizkoriščen, kar nam posledično odpira veliko priložnost. 
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Ker nimamo restavracije oz. vključene hrane v ceno, bi lahko razvili sodelovanje z lokalno 

vrhunsko restavracijo. Ponujala bi samo domačo dalmatinsko kulinariko, ki velja za eno izmed 

najbolj okusnih kulinarik na svetu (morske jedi itd.). Verjamemo, da bi bilo sodelovanje 

uspešno, saj bi šlo v dobro korist obema in tako bi naše podjetje lahko ustvarilo še večje 

povpraševanje s ponudbo »all-inclusive«. Na koncu vsega pa se moramo zavedati, da bodo 

partnerji imeli svoje zahteve (delež podjetja, odstotki ustvarjenega dobička idr.), zato bomo 

morali biti pripravljeni na pogajanja.  

3.4.4 Terminski načrt 

Vsako podjetje mora imeti predstavljene posamezne aktivnosti v okviru ciljev in želja 

realizacije. Upoštevati moramo tudi zunanje dejavnike, ki lahko nekoliko zamaknejo 

realizacijo. Sestavili smo tabelo, ki predstavlja časovni načrt naše realizacije splošnih 

aktivnosti, preskrbe stalnih sredstev, razvoja podjetja, vstopa na trg, začetka poslovanja ter 

dobička (Slika 8). Temnejša siva barva predstavlja čas pred začetkom poslovanja, svetlejša siva 

pa predstavlja začetek poslovanja ter ustvarjanje dobička v prvem letu poslovanja.  

 

Slika 8: Terminski načrt 

Zap. št. Cilj in aktivnost / Meseci 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

1.
Registracija podjetja, Urejanje bančnega računa in drugih nujnosti

2.
Sklepanje pogodb in partnerstva

3.
Organizacija za izgradnjo parka (geodetski načrt in arhitektura)

4.
Nabava opreme in potrebne tehnologije

5.
Gradnja parka (športni in nastanitveni del)

6.
Iskanje delovnega kadra

7.
Sestava ponudbe

8.
Programiranje tehnologije

9.
Posredno/ neposredno komuniciranje s trgom

10.
Zaposlitev delovnega kadra 

11.
Velika oglaševalska akcija

12.
Otvoritev parka

13.
Predstavitev parka in ponudbe

14.
Začetek poslovanja

15.
Obseg prodaje in dobiček

2022Leto 2020 2021
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3.5 Management  

Arhivanalitika (2019) ugotavlja, da so na Hrvaškem mikro podjetja prvaki rasti na trgu. Z 28,8-

odstotnim povečanjem skupnega prihodka, zaposlenimi za 13,8 odstotka in neto naložbami za 

skoraj 44 odstotkov se jim noben drug segment ni približal. Dve tretjini celotne rasti števila 

zaposlenih (približno 46 tisoč na podlagi opravljenih ur) je zaposlenih v mikro segmentu. Na 

osnovi tega smo se odločili, da bomo izbrali mikro podjetje. Zavedamo se, da mikro podjetja 

na splošno poudarjajo kakovost, da bi ohranila tradicijo pri obstoječih kupcih ter skupnost pri 

upravljanju in tega se bo držalo tudi naše podjetje.  

Tukaj se bomo dotaknili slavnega reka Ziga Ziglarja, ki nam je pisan na kožo in pravi: »Ne 

gradiš podjetja. Gradiš ljudi in ljudje gradijo podjetje.« V našem podjetju se bo veliko delalo 

na odnosu ter zaupanju med zaposlenimi. Namen je omogočati zaposlitev takega tipa ljudi ter 

na osnovi tega prenašati izkušnje in predanost k ustvarjanju podjetniške tradicije. Kot smo že 

omenili, bomo vsi zaposleni vključeni v različna izobraževanja ter tako nadgrajevali znanja in 

pristojnosti. Posledica tega bo lažje prilagajanje trgu ter našim tržnim segmentom. Pri 

ustanovitvi podjetja bomo tudi objavili razpis za delovna mesta ter posledično izbrali prave 

ljudi, ki so specializirani za šport in turizem. Naš direktor bo »kapitan, ki ve, kam, kako in zakaj 

krmari svojo ladjo in obenem razume, da potrebuje prvovrstno posadko«. Šlo bo za tesno 

povezovanje direktorja in vodij športnega ter nastanitvenega dela parka. V prvem letu bo 

direktor z vsemi zaposlenimi sklenil pogodbe za določen čas, in sicer za obdobje v poletni 

sezoni. Če se bo povpraševanje povečalo za preostalo časovno obdobje delovanja parka, bomo 

potem sklenili pogodbo za nedoločen čas.  

3.5.1 Organizacijska struktura  

Na podlagi našega mikro podjetja, ki je v začetni fazi razvoja, vemo, da bo organizacijska 

struktura podjetja enostavna. Veljal bo demokratični stil vodenja podjetja. To je način vodenja, 

pri katerem vodja dodeli funkcije drugim zaposlenim in jim zaupa, da bodo s skupnim znanjem 

sami razrešili težave ali izzive. O odločitvah se posvetuje s sodelavci. Na osnovi tega smo 

sestavili organizacijsko shemo podjetja (organigram), ki predstavlja grafično ponazoritev 

organizacijske strukture (Slika 9). Z njo prikazujemo oddelke, delovne skupine ali delovna 

mesta organizacije (Ušaj 2011, 33). 



 

32 

 

 

Slika 9: Organigram podjetja 

3.5.2 Managerska ekipa  

Kot vidimo v organigramu podjetja, bo managerska ekipa sestavljena iz direktorja in vodij 

nastanitvenega dela in športnega parka. V podjetju bosta sicer zaposlena še oskrbovalec in dve 

čistilki.  

Direktor, v našem primeru tudi investitor in lastnik, bo vodil celoten park in hkrati dajal jasne 

nasvete in napotke. Imel bo naziv diplomiranega ekonomista s prednostjo poznavanja 

kombinacije športa in turizma. Zanj bodo značilne vrednote, kot so iskrenost, predanost in 

dostojanstvo.  

Vodja športnega dela parka (ni še določen) se bo ukvarjal s strategijami razvoja in trženja tega 

dela parka. Skrbel bo za vodenje prostočasnih športnih turistov. Če bo potrebno, jih bo tudi 

podučil o nekaterih športnih aktivnostih, za katere bo potreboval različna potrdila o 

kompetencah učitelja, ki jih te aktivnosti zahtevajo (potapljanje z masko, supanje, kajakaštvo 

...). Imeti bo moral naziv »organizator športne rekreacije« (7. stopnja izobrazbe) ter izpit za 

reševalca iz vode. 

Vodja nastanitvenega dela parka (ni še določen) se bo ukvarjal s strategijami razvoja in trženja 

nastanitev. Skrbel bo za vodenje prostočasnih turistov. Imel bo funkcijo receptorja in bo na 

začetku skrbel tudi za računovodske storitve. Imeti bo moral naziv »diplomirani organizator 

turizma« (7. stopnja izobrazbe).  

Oskrbovalec bo skrbel za čistočo, urejenost, varnost in red po celotnem parku. Dve čistilki pa 

bosta skrbeli za čistočo po notranjih prostorih nastanitvenega dela parka.  

Po potrebi, še posebej pa na začetku, bomo preko pogodbe plačevali pravnega svetovalca, ki se 

bo spoznal na hrvaško zakonodajo turizma in športa. Bolonjski magisterij ali diploma 7. stopnje 
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bosta pogoj za sodelovanje. Od osebe se pričakuje vodenje pravno-administrativnih poslov, 

predvsem na začetku uveljavljanja podjetja, ter nadaljnje opozarjanje na legalno poslovanje. 

Preko pogodbe o sodelovanju bomo po potrebi zaupali računovodske storitve računovodskemu 

servisu in ga plačevali glede na opravljeno delo. Med poslovanjem pa bomo odprti za vsa 

omenjena partnerstva (strateške povezave), ki bi nam prinesla razširitev naše ponudbe in s tem 

tudi dobička.  

3.6 Finančni načrt  

V našem finančnem načrtu smo dali poudarek na odhodke in prihodke, ki so sestavni del izkaza 

uspešnosti poslovanja. Odhodki so porabljena sredstva danega obračunskega obdobja (v našem 

primeru pet let). Prihodki so v poslovanju pridobljena sredstva, povezana s prodajo učinkov 

(Černač Stupar 2014).  

Kot je razvidno s Slike 10, smo najprej izračunali stroške za prvo leto poslovanja (v našem 

storitvenem podjetju jim lahko rečemo direktno odhodki), tako da smo sešteli vsa porabljena 

sredstva v prvem letu poslovanja. Največ porabljenih sredstev bo šlo za investicijo v park, in 

sicer konkretno za gradnjo in nabavo opreme parka, kar nas bo terjalo do izgube. Po izračunanih 

stroških smo prešli na računanje prihodkov za prvo leto poslovanja. Delili smo jih na športni 

ter nastanitveni del. Pri obeh delih smo upoštevali formulo: povprečna cena prodanih storitev 

(nastanitve ter športne aktivnosti) krat dnevi (ocenjujemo, da bomo delali vsak dan, celo leto 

oz. 365 dni) in količina prodanih storitev.  

Odhodki skupaj s prihodki tvorijo kazalnike izkaza uspeha, ki pokažejo dobiček podjetja v 

prvih petih letih poslovanja in se izračunajo tako, da se stroški odštejejo od prihodkov. Kot smo 

že omenili, bomo prvo leto poslovali z izgubo, kar predstavlja podjetniški neuspeh. Billetz je 

decembra 2019 na ABC Podjetništvu opredelil, da je podjetniški neuspeh priložnost za nov 

začetek (za tkanje nove podjetniške zgodbe). Izgubo bomo na osnovi tega sprejeli kot 

neprecenljivo izkušnjo, iz katere se bomo vrnili z veliko novih znanj. Tako nam bo uspešna pot 

v prihodnost poslovanja na široko odprta. Povedal je tudi, da nam bodo investitorji še bolj 

zaupali ter poudaril rek: »Podjetniki ne propadejo, propadejo podjetja.« Če podjetje preživi 

prvih nekaj let, je na odlični poti k uspehu (Billetz 2019). To potrjujemo z našim čistim 

dobičkom v izkazu uspeha (Slika 11), pri čemer bomo vsako naslednje leto povečali prihodke 

za 3 odstotke, odhodki pa bodo postali stabilni.  
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Slika 10: Načrt stroškov in prihodkov v prvem letu poslovanja 

 

Slika 11: Izkaz uspeha 

3.7 Tveganja in priložnosti 

V tržnem gospodarstvu je poslovanje povezano s pogostim poslovnim tveganjem in z 

možnostjo, da pride do pričakovanih in nepričakovanih težav. Nastalih tveganj in nastalih 

problemov se ne rešuje tako, da bi se prikrili, temveč s pravočasnimi in primernimi ukrepi. 

Kot vidimo, se lahko danes pojavi tveganje zaradi nepredvidljivega izbruha kakšne bolezni 

(npr. epidemija), kot se je v tem letu zgodilo po vsem svetu. Spremenila se je gospodarska slika 

sveta, ob čemer se je velika večina podjetij borila za preživetje in obstoj. Posledično je to zelo 

slabo vplivalo na turizem in šport. Zdaj lahko rečemo, da se stvar umirja in da ponuja vsem 

pisanje novega poglavja življenja. Od vsakega posameznika je odvisno, kako bo to izkoristil. 

Našemu podjetju bo taka kriza predstavljala zelo pozitiven izziv, saj bomo novonastalo 

Stroški - Odhodki

Stroški materiala, gradbeni stroški (gradnja)

Nakup opreme in tehnologije

Stroški storitev

Spremenljivi del plač

Pogodbena in avtorska dela

Izplačila delavcem (bruto)

Davki in prispevki

Amortizacija

Elektrika

Telefon, mobitel, internet

Komunala

Reklama

Zavarovanje

Stroški ogrevanja in hlajenja

Drugi stroški (potni stroški, prehrana, regres, ostalo)

Skupaj

Prihodki ŠPORTNI DEL

Povprečna cena prodanih storitev (PC/dan) 200,00€                 

x dnevi (365) 73.000,00€            

Količina prodanih proizvodov na dan (Q/dan) 5

Prihodki ŠD in ND (PC x dnevi(365) x Q) 365.000,00€          

Skupaj prihodki

900,00€                                                                      

NASTANITVENI DEL

234,93€                                     

85.749,65€                                

18

1.543.493,75€                           

1.908.493,75€                                                            

2.200,00€                                                                   

Znesek v prvem letu poslovanja

2.218.347,77€                                                            

1.271.599,84€                                                            

813.622,93€                                                               

10.600,00€                                                                 

1.200,00€                                                                   

2.300,00€                                                                   

90.000,00€                                                                 

9.600,00€                                                                   

1.200,00€                                                                   

4.500,00€                                                                   

5.600,00€                                                                   

1.200,00€                                                                   

1.325,00€                                                                   

2.500,00€                                                                   

Postavka / Leto 1. LETO 2. LETO 3. LETO 4. LETO 5. LETO

1. Skupaj prihodki od prodaje 1.908.493,75€        1.965.748,56€         2.023.003,38€         2.080.258,19€    2.137.513,00€     

2. Skupaj odhodki 2.218.347,77€        483.125,00€            333.125,00€            300.000,00€       300.000,00€        

3. Dobiček pred obdavčitvijo 309.854,02-€           1.482.623,56€         1.689.878,38€         1.780.258,19€    1.837.513,00€     

4. Davek od dobička (15%) / 222.393,53€            253.481,76€            267.038,73€       275.626,95€        

5. Čisti dobiček Izguba 1.260.230,03€         1.436.396,62€         1.513.219,46€    1.561.886,05€     
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podjetje, ki bo v prihodnjih letih raslo s trgom od začetka. Tako vidimo priložnost za uspešen 

razvoj ne samo podjetja, temveč tudi kombinacije športa in turizma. 

Tveganje v našem podjetju lahko predstavlja strategija diferenciacije cen ter posnemanje 

konkurence. Zaradi krize so lahko naše cene previsoke in jih bo treba na osnovi tega zniževati. 

Verjamemo, da si bo naš ciljni segment lahko privoščil take cene, saj smo izbrali višji srednji 

sloj, ki ga kriza ni toliko prizadela. Kar se tiče posnemanja konkurence, pa bomo v pogodbi s 

partnerjem določili izključno dobavo, kar pomeni, da bo dobava delovala samo v korist našega 

podjetja.  

Omenili bi še eno tveganje, in sicer nezaupanje partnerjev in strateških povezav. Veliko je 

govora na temo, kako se partnerji vedno razidejo, ker začnejo gledati na lastne koristi. 

Verjamemo, da pri nas ne bo tako, saj bo naš korekten in pošten odnos do partnerjev ključen 

pri zavezništvu.  

Kot smo že omenili, si obetamo veliko strateških povezav, kar bo privedlo do razširitve parka. 

V intervjuju (Priloga 1) ter v poglavju 3.3.2 Tržni trendi in tržna rast lahko opazimo, da vsi 

izpostavljajo pomanjkanje poslovnega turizma v naši regiji. Na osnovi tega si v prihodnje 

obetamo postati tudi destinacija za poslovni turizem. Z dodatnimi vložki evropskih sredstev v 

projekt, pa bi naš park lahko postal tudi destinacija za profesionalne športnike, kjer bi lahko 

opravljali športne priprave. To bi prineslo našemu podjetju enormno povečanje dobička ter 

naziv najboljšega športno-počitniškega parka na Hrvaškem.  
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4 ZAKLJUČEK 

V zaključni projektni nalogi smo proučili in pridobili znanje za poslovno načrtovanje v 

povezavi s panogo športnega turizma. Za boljšo predstavo o naši ideji poslovnega načrta smo 

v nalogi opredelili športni turizem in temeljne pojme, ki so predstavljali zelo dobro podlago za 

ustvarjanje dejanskega poslovnega načrta. Na osnovi tega smo preverili izvedljivost in 

donosnost poslovne priložnosti, ki se kaže v poslovnem načrtu športno-počitniškega parka, ki 

omogoča preplet počitnic v obliki glampinga mobilnih hišk ter športnih aktivnosti.  

Zavedamo se, da je poslovni načrt prvi korak v svet podjetništva, zato smo skrbno in vestno 

predstavili vse njegove ključne sestavine. Ustvarili smo podjetje, ki bo na začetku imelo pravno 

organizacijsko obliko d. o. o. ter se po velikosti uvrščalo med mikro podjetja. Zaradi lokacije 

našega parka vemo, da gre za primerno in konkurenčno postavitev takega projekta. Po skrbno 

zastavljeni strategiji ter tržni analizi lahko opazimo, da je pred nami uspešna podjetniška pot. 

Kakovost in unikatnost naše ponudbe bosta prinesli veliko zanimanje tržnih segmentov za našo 

dejavnost. Največjo konkurenčno prednost vidimo v delovanju podjetja tudi zunaj poletne 

sezone. Prav tako bomo na trgu bolj prepoznavni, saj na našem tržnem območju ni nobenega 

podjetja, ki bi ponujalo tako tehnološko dovršen glamping. Kot smo že omenili, bomo velik 

doprinos k uspehu podjetja dajali zaposleni. Vsem bo skupni cilj ustvarjanje zadovoljnih 

gostov. Lahko bomo uporabili vse strateške povezave in partnerje, ki bodo na osnovi tega 

dodajali podjetju vrednost.  

Da bi bilo poslovanje uspešno, smo pripravljeni v prihodnosti tudi razširiti sortiment ponudbe 

in ponuditi kupcem nove storitve. Zavedamo se, da gre za projekt, ki potrebuje na začetku 

veliko finančnih sredstev za razvoj. Verjamemo, da bo naša kombinacija športa in turizma v 

zelo razvitem turističnem območju privlačna tudi za večje vložke državnih in evropskih 

sredstev za razširitev parka v destinacijo za športnike, kjer bi lahko opravljali športne priprave, 

saj vemo, da je natanko to tisto, kar Hrvaški primanjkuje. S tem bi se naše mikropodjetje 

preoblikovalo v malo podjetje.  

Nameravamo stremeti k realizaciji projekta, saj smo ugotovili, da bi z našim novonastalim 

podjetjem na trgu uspeli. Zavedamo se, da tak dokument lahko odpira vrata v svet podjetništva 

ne samo podjetnikom, temveč tudi vsakemu posamezniku, ki povezuje šport in turizem. Vodi 

nas lahko, da že jutri postanemo podjetnik in odpremo podjetje, za katerega vemo, da nam bo 

lahko v prihodnje prineslo veliko dobička. Na osnovi tega smo omogočili vpogled v moderen 

projekt, ki ima veliko potenciala ter odpira možnost odločitve biti inovativen. 
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PREPIS INTERVJUJA Z RUĐERJEM MIHILOVIĆEM 

Marko Matijašević: “Pozdravljeni, moje ime je Marko Matijašević in sem študent FM UP. 

Delam strokovno projektno nalogo, ki je sestavljena iz opredelitve športnega turizma in 

poslovnega načrta za športno-počitniški park na Pelješcu v Lovištu. Ali bi bili pripravljeni 

sodelovati v kratkem intervjuju na temo športnega turizma na Pelješcu?” 

Ruđer Mihilović: “Ja seveda. Z veseljem.” 

Marko Matijašević: “No pa začnimo. Ali se nam lahko na kratko predstavite? 

Ruđer Mihilović: “Sem lastnik DMC turistične agencije Pelješac in turistične agencije Nobis, 

ki se ukvarja z organizacijo športnih in rekreacijskih ture, team buildingom, smučarskimi 

turami, jadranjem in različnimi turističnimi aranžmaji (izleti, pokušina vin ...). V turizem sem 

se vpisal kot študent KIF leta 1999 (animator) in ostal v turizmu vse do danes. Leta 2002 sem 

ustanovil lastno animacijsko agencijo, sčasoma postal učitelj smučanja, v nekem trenutku sem 

bil tudi direktor hotela, organiziral turneje. Torej lahko rečem, da sem po poklicu vodnik, 

animator, pustolovski vodnik, organizator team buildinga in lastnik dveh potovalnih agencij.” 

Marko Matijašević: “Kako ocenjujete stanje športnega turizma na Hrvaškem?” 

Ruđer Mihilović: “Športni turizem na Hrvaškem je šele v razvoju ter menim, da je veliko še 

neizkoriščenega potenciala. Pripeljal je do razvoja posebnih oblik rekreacijskega turizma, ki 

postajajo vedno bolj razlog za potovanja. Na primer izleti s kajakom, kolesarjenje, jadranje, 

pohodništvo, ribiški turizem itd. Mislim, da bo ta oblika turizma postala prvo kolo zagona 

turističnih sezon. Še posebej v pred in po sezonah.” 

Marko Matijašević: “Kako ocenjujete stanje športnega turizma na Pelješcu?” 

Ruđer Mihilović: “V zadnjih 3–4 letih je na Pelješcu naraščal športni turizem, pojavljali so se 

razvoji in poskusi majhnih specializiranih obrtnih, agencij ter športno-rekreacijskih podjetij, 

vendar so se srečali s težavo pomanjkanja visoko kategoriziranih nastanitev (zlasti zunaj 

Pelješca). Bila so prisiljena osredotočiti se na goste iz dubrovniških hotelov. Tako je Pelješac, 

z inercijo vina in gastronomije, začel postajati športno-rekreacijsko letovišče. Žal se srečujemo 

le z obdobjem, v katerem moramo ustvariti kakovostno nastanitev, ki bo Pelješcu omogočila 

destinacijo, saj je dejansko nekakšen center, idealen za turnejo po okoliških destinacijah (Mljet, 

Korčula, Hvar, Brač, Makarska, Mostar, Kravice, Dubrovnik in tudi Kotor) ter ponuja mir, 

naravo in veliko priložnosti za razvoj nekaterih specifičnih oblik turizma.”
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Marko Matijašević: “Ali je dosti podjetij, ki povezujejo šport in počitnice na Pelješcu ter katere 

vrste športnih aktivnosti se največ izvajajo in tržijo?” 

Ruđer Mihilović: “Do sedaj je bilo ustvarjenih kar nekaj podjetij, ki združujejo šport in prosti 

čas, največji problem, s katerim so se srečali, pa sta bila nastanitev in stroški prihoda na cilj. 

Zaradi Pelješkega kanala je Viganj na Pelješcu znan kot raj za jadralno kajtanje in za surfanje. 

V zadnjih letih pa raste število gostov, kateri se veliko posvečajo kolesarskim in kajakaškim 

turah ter pohodom na Sv. Elija (pohodništvo).” 

Marko Matijašević: “Ali obstajajo kakšni Športni parki na Pelješcu?” 

Ruđer Mihilović: “Športni parki obstajajo v hotelskih hišah in lokalnih klubih, vendar jih je 

malo in že dolgo iščejo naložbe. Na tem področju se je začelo dogajati nekaj pozitivnega. Na 

primer v največja pelješka mesta (Trpanj in Ston) brez dobrih naložb v nepremičnine skoraj ne 

bomo mogli pripeljati profesionalnih športnikov na priprave, kot to počnejo že nekatere druge 

hrvaške destinacije že leta pred in po sezonah.” 

Marko Matijašević: “Kakšno je vaše strokovno mnenje o našem projektu Športo-počitniški 

parka, ki bo ponujal nastanitev v obliki glampinga mobilnih hišk ob morju?”  

Ruđer Mihilović: “Mislim, da se Lovište še ni razvijalo in da potencial zagotovo obstaja. Sam 

naravno zaščiten zaliv je lep. To najbolje vedo skiperji, ki se na enosmernih dirkah od 

Dubrovnika do Stona ali obratno ustavijo. Mislim, da vsekakor obstaja potencial. Povezava po 

cesti s Trpnjem na severni strani Pelješca in seveda naložbe v infrastrukturo bi bile dobrodošle, 

kar je na Pelješcu žal še vedno splošen problem.” 

Marko Matijašević: “Kakšen mislite, da bo odziv prebivalcev na našo idejo?” 

Ruđer Mihilović: “Mislim, da prebivalci Pelješca razumejo, da Pelješac potrebuje dobro 

strategijo razvoja in da bodo koristi takšnih projektov za vse prebivalce zelo velike. 

Že dolgo govorim, da so potrebni novi kakovostni projekti in vidim, da so vsi turistični delavci 

spoznali, da z apartmajsko namestitvijo nižje kategorije ni razvoja.” 

Marko Matijašević: “Še nazadnje, ker ste glavni urednik internetne strani pelješac.hr in ga 

promovirate v najboljši luči, ali mislite, da bi naš projekt dal tisti dodatni sijaj Pelješcu?”
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Ruđer Mihilović: “Za vaš projekt vsekakor mislim, da bo vsem podjetjem pokazal, kakšna naj 

bo smer razvoja na Pelješcu. Kombinacija Glampinga ter športnih in rekreacijskih objektov je 

točno tisto, kar potrebuje Pelješac, saj se takšni objekti in prenočišča lahko popolnoma prilegajo 

v pokrajino. Lahko so čudovita kombinacija narave in človeka z minimalnim vplivom na naravo 

in okolje.” 

Marko Matijašević: “Ali bi bili tudi vi pripravljeni sodelovati s takim podjetjem, če se v 

prihodnosti ustvari?” 

Ruđer Mihilović: “Absolutno. S skupnimi močmi bi lahko naredili Pelješac enega najboljših in 

največjih destinacij športnega turizma.” 

Marko Matijašević: “Najlepša hvala za sodelovanje. Želim vam srečo na podjetniški poti in 

upam, da se bova v prihodnosti še kdaj srečala.” 

Ruđer Mihilović: “Enako vam želim tudi jaz. V veselje mi je bilo odgovarjati na vsa vaša 

vprašanja in tudi jaz upam, da se bodo naše poti kdaj združile.” 

 


