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POVZETEK  
 

Turizem postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga v svetu in tudi v Sloveniji. Iz tega 
razloga je tudi potreba po nastanitvenih in drugih turističnih zmogljivostih vse večja. V 
diplomskem delu je predstavljen poslovni načrt za unikaten turistični objekt v obliki hostla, ki 
bo edinstven v tem delu Evrope, zadovoljeval pa bo potrebe tako gostov, ki iščejo nizko 
cenovno nastanitev, kot tudi gostov, ki imajo potrebo po bolj kakovostnem bivanju. Hostel bo 
nudil tudi bogato gostinsko ponudbo, wellness storitve in dodatne aktivnosti.  

Ključne besede: turizem, Ljubljana, hostel, turistična nastanitev, poslovni načrt.  

SUMMARY  

 

Tourism is an increasingly important industry in the world, also in Slovenia. For this reason, 
the need for accommodation and other tourist facilities is growing. This thesis presents a 
business plan for a unique tourist facility in the form of the hostel, which will be unique in this 
part of Europe, it will satisfy needs of  bothtype of  guests who are looking for low cost 
accommodation and guests  who have a need for more quality living. The hostel will also rich 
gastronomic offer, wellness services and additional activities. 

Key words: tourism, Ljubljana, hostel, tourist accommodation, business plan.  
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1 UVOD  

Beseda turizem izhaja iz grške besede tornos, ki naj bi se kasneje v latinščini spremenila v izraz 
tornus, v starofrancoščini v tour, ki ga je kasneje povzela angleščina. Beseda tour pomeni 
krožno gibanje, ki se prične in konča v isti točki in je bila prvič zapisana leta 1811 v časopisu 
Sporting Magazin (Planina 1996, 42). 

Turizem je star toliko kot človeštvo, saj je človek od nekdaj potoval iz kraja v kraj, ter spoznaval 
drugačne kulture in načine življenja. Prvo definicijo turizma sta leta 1942 zapisala Walter 
Hunziker in Kurt Krapf: "Turizem je celota odnosov, pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in 
bivanja tujcev v nekem kraju, v kolikor to bivanje ne povzroči stalne nastanitve in ni povezano 
s pridobitno dejavnostjo." (Planina in Mihalič 2002, 29) 

V Sloveniji je turizem vzhajajoča zvezda vedno bolje izkoriščenih možnosti za gospodarski 
razvoj države in predstavlja mnogo poslovnih priložnosti, ker je turizem vodilna aktivnost v 
prostem času posameznikov.  

Besedo hostel obravnavamo kot tujko, nastalo iz imena »Youth Hostel«, ki je oznaka za nemško 
združenje, katerega je leta 1919 ustanovil Richard Schirrmann. Nemški učitelj Schirrmann je 
že leta 1909 začutil potrebo po prenočiščih za šolske skupine in je v prostorih šole v Alteni v 
času šolskih počitnic odprl mladinski dom. Leta 1912 so ga preselili v bližnji grad Altena 
Castle, kjer obratuje še danes (Popotniško združenje Slovenije 2016). 

Danes se uporablja le beseda hostel. V praksi so to nočitveni objekti, ki nudijo najem ležišča, 
največkrat v obliki pograda, po ugodni ceni. Popotniki, ki izberejo takšen tip namestitve niso le 
mladostniki, ampak osebe vseh starostnih skupin.  

V Sloveniji je že leta 1892 nastalo Ferijalno društvo Sava, ki je svojim članom omogočalo 
cenovno ugodno prenočišče, zato bi ga lahko označili kot začetek hostla na slovenskih tleh. 
Trenutno v Sloveniji deluje 90 hostlov, od tega jih je 25 v Ljubljani (Booking 2016).  
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1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V zaključni projektni nalogi bomo v prvem delu naredili analizo turistične ponudbe v Sloveniji 
in se osredotočili na prenočitvene kapacitete oziroma hostle v Ljubljani. Z analizo podatkov iz 
ankete med ljubljanskimi hostli bomo preučili ponudbo ter zasedenost enaindvajsetih hostlov 
in štirih dijaških domov v Ljubljani.  

Ocenjujemo, da ni dovolj izvirne ponudbe prenočišč v ljubljanskih hostlih, zato razmišljamo o 
odprtju novega hostla, s katerim bomo ponudili popolnoma drugačen način prenočevanja, ki bo 
pritegnil turiste, željne doživetja.  

Menimo, da lahko ustanovimo hostel, ki se bo ponašal s povsem drugačno, edinstveno ponudbo 
in zaradi te postal znan in zaželen širšemu krogu domačih in tujih turistov oziroma potencialnim 
odjemalcem. 

V drugem delu projektne naloge se bomo posvetili vprašanju, kako na čim bolj edinstven način 
urediti hostel na mestnih avtobusih in kako predstaviti ponudbo, da bomo vzbudili zanimanje 
turistov. Pripravili bomo poslovni načrt novega podjetja Urban Bus, d. o. o. in predstavili 
finančni načrt. 

Za turistično dejavnost smo se odločili na podlagi dejstva, da je naša dežela vedno bolj privlačna 
in prepoznavna za tuje turiste. V letu 2000 je bilo v Sloveniji prvič po osamosvojitvi 
zabeleženih več kot milijon prenočitev, v letu 2015 pa rekordnih 10,3 milijona prenočitev 
turistov. Glede na statistike je tudi v prihodnje pričakovati trend naraščanja v slovenskem 
turizmu. Povečano zanimanje pomeni tudi povečano povpraševanje po nastanitvenih 
zmogljivostih nižjega in srednjega cenovnega razreda, ki jih v Ljubljani primanjkuje, zato bomo 
z odprtjem novega hostla zagotovo uspešni. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Naš namen je izkoristiti tržno nišo v Sloveniji in turistom ponuditi edinstven hostel, ki bo s 
svojo celovito ponudbo predstavil naravne in kulturne znamenitosti Slovenije. Ideja se je 
porodila ob branju članka o hostlu v prikolicah v Nemčiji (Dom idej 2016).  

Enajst avtobusov ljubljanskega potniškega prometa bomo postavili na Plečnikov stadion v 
Ljubljani in jih preuredili v prenočitvene objekte z lastnimi sanitarijami. Vsak avtobus bo imel 
drugačno opremo in grafično podobo, saj bo predstavljal določeno regijo oziroma turistično 
znamenitost Slovenije. Primer: objekt oziroma avtobus z oznako NM, ki bo predstavljal 
Dolenjsko in Belo krajino, bo opremljen z laneno posteljnino in z brezovim lesom, ki bo 
obdelan s sredstvi, prijaznimi okolju, da lahko gostu ponudimo zdravo spanje. S pomočjo 
dekorativnih dodatkov in fotografij bomo prikazali naravne lepote Krke in izpostavili 
Kostanjevico na Krki, ki jo imenujemo tudi »Slovenske Benetke«. Pri opremi tega avtobusa 
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bomo uporabili čim več produktov lokalnih podjetij Kolpa, Revoz in Terme Krka, ki bodo v 
zameno za promocijo gostu, ki bo prenočil v tem avtobusu, ponudili posebne ugodnosti pri 
nakupu njihovega izdelka ali storitve. 

V poletnem času bomo tri avtobuse postavili v Portorož, pozimi pa v Planico in jih opremili 
lokaciji in času primerno.   

Dejstvo je, da v svetu še ni tovrstnega hostla, zato predvidevamo, da bomo postali svojevrstna 
turistična atrakcija in s pomočjo občine Ljubljana in države Slovenije pridobili tudi dodatna 
finančna sredstva za zagon podjetja. 

Cilji: 

• podati pregled literature in virov s področja turizma in prenočitvenih kapacitet, 

• analizirati obstoječo ponudbo v Ljubljani, 

• ugotoviti pomanjkljivosti ponudbe v Ljubljani, 

• izdelati poslovni načrt, 

• podati priporočila za prakso. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev projektne naloge 

• pregledali bomo literaturo s področja trženja in managementa v turizmu; 

• deskriptivna metoda, s katero bomo predstavili najpomembnejše ugotovitve avtorjev; 

• s spletno anketo bomo analizirali obstoječo ponudbo hostlov v Ljubljani; 

• s SWOT analizo bomo predstavili prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti za nov 
hostel v Ljubljani; 

• metoda zbiranja statističnih podatkov na spletnih straneh: Statistični urad Republike 
Slovenije, Turizem Ljubljana, Slovenska turistična organizacija ipd.; 

• metoda obdelave podatkov in analiza sekundarnih virov podatkov; 

• podati rešitev za prakso. 
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da bodo prihodi turistov v slovensko prestolnico tudi v prihodnosti naraščali, 
saj se bo s tem povečalo povpraševanje po nočitvah. Osredotočili smo se na podatek Slovenske 
turistične organizacije, da bo število nočitev v Ljubljani naraščalo z enakim trendom kot v letu 
2015 (6 odstotkov), zato predvidevamo, da bi imel naš hostel v povprečju 60-odstotno 
zasedenost. 

Omejili smo se samo na analizo ponudbe prenočitev v hostlih v Ljubljani, zato ugotovitve in 
predlogi ne pridejo v poštev za celotno Slovenijo, lahko pa damo priporočilo za podoben hostel 
v Mariboru ali katerem drugem večjem slovenskem mestu. 

Omejitev zaključne projektne naloge je v pridobivanju podatkov o številu namestitvenih 
objektov in številu prenočitev v Sloveniji in Ljubljani, saj se število teh na spletnih straneh 
(SURS, STO, Booking, Turizem Ljubljana) ne ujema, zato lahko pride do manjših odstopanj v 
navedenih podatkih. 
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2 TURISTIČNA PONUDBA V SLOVENIJI 

S pojmom turistična destinacija označujemo neko turistično območje, cono, regijo, državo, več 
držav ali pa celo nek kontinent. Gre za optimalno sestavljen in trgu prilagojen prostor, ki z 
razvojem pomembnih sposobnosti ustvarja pogoje, ki bodo dolgoročno prinesli uspeh v turizmu 
(Gomezelj Omerzel 2006, 15).  

Po ocenah Slovenske turistične organizacije lahko v Sloveniji leta 2016 pričakujemo 4-odstotno         
rast turističnih prihodov in 3-odstotno rast turističnih prenočitev (STO 2016, 5). 

Slovenija je na svetovnem turističnem trgu pozicionirana kot aktivna in zelena destinacija z 
raznovrstno in visoko kakovostno turistično ponudbo, saj se nahaja na stični točki Sredozemlja, 
Alp in Panonske nižine. Naravne danosti so glavni pogoj za razvoj zelenega, odgovornega 
turizma in privlačijo čedalje več turistov, ki si želijo oddih v stiku z neokrnjeno naravo.  

Trajnostni oziroma zeleni turizem je razvojna priložnost Slovenije in vodilna nit aktualne 
strategije razvoja in trženja slovenskega turizma. V strategiji opredeljena vizija razvoja 
slovenskega turizma se namreč glasi: »V letu 2016 bo turizem v Sloveniji v celoti temeljil na 
trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešna gospodarska panoga nacionalne ekonomije ključno 
prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. Slovenija bo razvita turistična 
destinacija s sodobno, raznoliko in visoko kakovostno turistično ponudbo, temelječo na 
inovativnih in kakovostnih integralnih turističnih proizvodih ter storitvah z visoko dodano 
vrednostjo in ciljem zadovoljstva turistov. Z atraktivnimi in raznolikimi turističnimi proizvodi 
bo postala zaželena destinacija tudi za turiste z oddaljenih trgov.« (Revija Gost, 2016) 

2.1 Nastanitvene zmogljivosti v Sloveniji 

Ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je bil ugled Slovenije kot varne turistične destinacije zelo 
omajan, posledično je bil upad mednarodnega turizma tako velik, da je bilo potrebnih skoraj 
dvajset let do povrnitve nekdanjih rezultatov. 

Z gospodarskega vidika je imela Slovenija številne izzive, kot so prestrukturiranje turističnega 
gospodarstva, obnova nastanitvenih zmogljivosti, lastninjenje hotelskega sektorja, vzpostavitev 
novih organizatorjev potovanj in turističnih agencij ter popolna odprtost tujim trgom. 
Slovensko turistično gospodarstvo ves čas vlaga v nastanitvene zmogljivosti.  
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Preglednica 1: Vrste nastanitev, nastanitvene zmogljivosti in nočitve v Sloveniji 2015  

Vrsta objekta Objekti Sobe Ležišča Nočitve 
Hoteli 308 18.865 41.865 6.182.376 
Mladinski hoteli 67 761 2.797 267.824 
Moteli 7 92 205 12.226 
Turistične kmetije z nastanitvijo 332 1.624 5.044 136.769 
Penzioni 88 1.002 2.608 173.297 
Gostišča 186 1.481 3.593 131.637 
Prenočišča 92 904 2.171 92.613 
Apartmajska in počitniška naselja 31 1.736 5.983 581.186 
Kampi 81 7.597 24.227 1.344.658 
Planinski domovi in koče 143 1.121 6.699 93.565 
Drugi nastanitveni objekti 33 229 654 15.872 
Začasne zmogljivosti in marine 32 2.474 6.895 117.492 
Zasebne sobe, apartmaji, hiše ni podatka 4.789 17.669 741.823 
Počitniški domovi (delavski, 
otroški in mladinski) 

ni podatka 1.448 6.579 450.361 

Skupaj 1.400 44.123 126.809 10.341.699 
Vir: SURS 2016a in SURS 2016b. 

 

V Sloveniji so hoteli najbolj priljubljena oblika turistične nastanitve, saj je bilo v letu 2015 kar 
6.182.376 oziroma 59,8 odstotkov prenočitev opravljenih v hotelih. Najmanj številčni in med 
turisti manj priljubljeni so moteli, saj je v njih leta 2015 prenočilo le 12.226 turistov, kar 
predstavlja 0,1 odstotka vseh nočitev v Sloveniji. Mladinski hoteli so imeli 2,6-odstotni delež 
med vsemi nočitvami v Sloveniji. 

Preglednica 2: Nastanitvene zmogljivosti po vrstah občin v Sloveniji 2015  

Vrsta občine Število ležišč  Delež (v odstotkih) 
Gorske občine 41.556 32,8 
Obmorske občine 24.877 19,6 
Zdraviliške občine 22.316 17,6 
Druge občine 17.674 13,9 
Mestne občine 10.356 8,2 
Občina Ljubljana 10.030 7,9 
Skupaj 126.809 100,0 

Vir: SURS 2016c. 

Raznolikost pokrajine v Sloveniji upoštevamo tudi pri razdelitvi turističnih območij v naši 
državi. Največji 32,8-odstotni delež v turistični ponudbi imajo gorske občine, najmanjši delež 
7,9 odstotka pa občina Ljubljana, ki pa jo zaradi velikosti obravnavamo ločeno od ostalih občin. 



 

7 

 

V letu 2015 je bilo največ prenočitev v zdraviliških občinah, k temu so pripomogli predvsem 
domači turisti, ki so opravili večji delež tovrstnih nočitev (1.710.428). Tuji gostje pa so opravili 
največ, kar 1.881.198 nočitev v gorskih občinah. Preostali podatki so prikazani v spodnji tabeli. 

Preglednica 3: Prenočitve turistov po statističnih regijah  

Regija Število prenočitev turistov Delež (v odstotkih) 
Obalno-kraška 2.268.507 21,9 
Gorenjska 1.984.869 19,2 
Savinjska 1.372.310 13,3 
Osrednjeslovenska 1.332.896 12,9 
Pomurska 920.805 8,9 
Goriška 683.289 6,3 
Posavska 649.912 6,6 
Podravska 544.125 5,3 
Jugovzhodna 379.545 3,7 
Koroška 112.647 1,1 
Primorsko-notranjska 85.916 0,8 
Zasavska 6.878 0,1 
Skupaj 9.590.642 100,0 

Vir: SURS, 2016d. 

Po podatkih Slovenske turistične organizacije je v letu 2015 največ tujih turistov (1.136.179) 
prenočilo v Ljubljani, na drugem mestu je Piran z 918.169 prenočitvami, sledi Bled s 668.067 
prenočitvami. Najvišji padec (–13,5 odstotka) nočitev tujih turistov so zabeležili v Rogaški 
Slatini, kar je posledica upada prihodov gostov iz Ruske federacije (STO 2016, 10). 

2.2 Analiza slovenskega turizma v letu 2015 

Turizem je zlasti zadnja leta v Sloveniji pomembna gospodarska dejavnost z visoko stopnjo 
razvoja in rasti. Vrednost izvoženih potovanj je znašala 2,375 milijarde evrov, kar predstavlja 
8-odstotni delež celotnega izvoza. Turizem je v letu 2015 prispeval kar 13 odstotkov v slovenski 
BDP, kar je za tri odstotke več v primerjavi z evropskim in svetovnim povprečjem. Indeks 
konkurenčnosti v turizmu Slovenijo uvršča na 39. mesto med 141 državami (STO 2016, 1). 

Leto 2015 je bilo zelo uspešno, ker je bilo število turističnih prenočitev za 7,8 odstotka višje 
kot leta 2014. Število turističnih prenočitev je prvič preseglo deset milijonov (3,7 mio domačih 
in 6,6 mio tujih turistov), ki so bile ustvarjene s ponudbo 126.809 ležišč. Tuji turisti so ustvarili 
12,3 odstotka več prihodov in 8,6 odstotka več turističnih prenočitev kot leta 2014. Za 6,5 
odstotka je naraslo tudi število prenočitev domačih turistov (STO 2016, 3). 

V Slovenijo je v letu 2015 iz tujine prišlo 68,9 odstotka turistov. Ključni trgi, glede na število 
prenočitev turistov pri nas, so bili: Italija, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Nizozemska, Združeno 
kraljestvo, Ruska federacija, Srbija, Madžarska in Češka. 
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Najbolj je naraslo število prenočitev turistov iz Združenega kraljestva (+24,3 odstotka) in iz 
Hrvaške (+13,5 odstotka). Padec turističnih prenočitev (–20,8 odstotka) je bilo zaznati le med 
ruskimi turisti (STO 2016, 8). 

Po podatkih STO največ tujih turistov obišče Slovenijo v poletnih mesecih (julij in avgust), 
najmanjša zasedenost pa je bila v mesecu januarju. Povprečna doba bivanja na letni ravni je 
bila 2,6 dneva.  

Turisti so se za obisk Slovenije najpogosteje odločili na podlagi priporočil prijateljev ali na 
podlagi osebne izkušnje, z namenom sprostitve in rekreacije. Tuji turisti so v povprečju dnevno 
potrošili 118,00 evrov, od tega polovico za namestitev. Večina turistov si je potovanje 
organizirala sama, s pomočjo interneta. Za našo državo so se odločili predvsem zaradi občutka 
osebne varnosti, prijaznosti lokalnega prebivalstva in kakovosti nastanitve (STO 2016, 16–19). 

2.3 Turizem v Ljubljani 

Ljubljana, glavno mesto Republike Slovenije, šteje okrog 287.000 prebivalcev in se uvršča med 
manjše evropske prestolnice. Mesto z večtisočletno zgodovino ima mlado dušo, ki jo napaja 
preko 50.000 univerzitetnih študentov, povprečna starost prebivalcev pa je 41 let. Harmonično 
sobivanje tradicije in sodobnosti se odraža na mnogih ravneh, od raznolike kulturne produkcije, 
ustvarjalne družbe pa vse do kulinarike. Mesto leži na pol poti med Dunajem in Benetkami, na 
križišču različnih kultur, geografskih regij in zgodovinskih dogajanj. Ljubljana je tudi dobro in 
hitro dostopna, saj jo od skoraj vseh večjih evropskih letališč ločita le približno dve uri poleta. 

Odlikuje jo sproščeno vzdušje, ki je hkrati srednjeevropsko in sredozemsko, njena podoba pa 
je slikovita in zelo zelena. Predvsem staro mestno jedro krasi tudi izjemna arhitektura, ki so jo 
zaznamovala različna zgodovinska obdobja, še najbolj pa barok. Poseben pečat je svojemu 
rojstnemu mestu vtisnil znameniti arhitekt Jože Plečnik, avtor enega najizvirnejših opusov 
dvajsetega stoletja v svetovnem merilu (Turizem Ljubljana 2016a). 

Ljubljana je kot mednarodna kongresna destinacija po statistiki ICCA – International Congress 
and Convention Association od leta 2011 na spisku 50 top svetovnih destinacij (Turizem 
Ljubljana 2016b).  

Občutek varnosti turistične destinacije je za turista zelo pomemben dejavnik pri načrtovanju 
potovanja. Numbeo je največja svetovna baza podatkov, ki jih prispevajo uporabniki celega 
sveta. Na njihovem seznamu, ki ocenjuje stopnjo kriminalitete, je bila Ljubljana v letu 2015 na 
110-em mestu med 165-imi evropskimi mesti, kar pomeni, da je stopnja varnosti v državi kar 
69,02-odstotna (Numbeo 2016).  
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2.4 Prenočitvene kapacitete v Ljubljani 

V zadnjem desetletju je turizem v Ljubljani zabeležil izjemno rast prihodov in prenočitev 
domačih ter tujih gostov. Leta 2005 je v Ljubljano prispelo 320.307 turistov (19.279 domačih 
in 301.028 tujih), ki so opravili 579.095 prenočitev. Leta 2015 pa jo je obiskalo 655.846 turistov 
(31.718 domačih in 624.128 tujih), zabeleženih je bilo 1.136.179 nočitev. Iz tega lahko 
sklepamo, da se je število prihodov in prenočitev v Ljubljani v zadnjih desetih letih povečalo 
za 204 odstotke.  

Leta 2015 smo v Ljubljani zabeležili 624.128 prihodov tujih turistov, ki so opravili 1.136.179 
nočitev in 31.718 prihodov oziroma 50.012 nočitev domačih gostov, kar je v skupnem merilu 
za 16,6 odstotka več kot leto poprej. Med tujimi gosti so največ prihodov in nočitev ustvarili 
gostje iz Italije, Nemčije, Velike Britanije in ZDA, ki so v Ljubljani povprečno bivali 1,8 dneva 
(Turizem Ljubljana 2016c).  

V Ljubljani je bilo v letu 2015 na voljo 3.109 sob oziroma 7.093 ležišč. Največji delež 
prenočitev v Ljubljani je predstavljalo 31 hotelov s 5.166 ležišči. Najmanjši delež pa je imelo 
23 turističnih kmetij, ki so nudile le 55 ležišč. 

Preglednica 4: Prenočitvene zmogljivosti v Ljubljani 2015 

Vrsta objekta Št. objektov Št. sob Št. ležišč 
Hoteli 31 2.477 5.166 
Mladinski hoteli 13 194 771 
Prenočišča 11 132 287 
Gostišča 5 58 146 
Turistične kmetije z nastanitvijo 4 23 55 
Penzioni 3 39 84 
Kampi 2 186 584 
Zasebne sobe, apartmaji, hiše  ni podatka 291 906 
Skupaj 69 3.109 7.093 

Vir: Turizem Ljubljana 2016d. 

2.5 Mladinski hoteli (hostli) v Ljubljani 2016 

Prvi hostel se je v Ljubljani odprl julija 2003, ko je bila končana obnova nekdanjih vojaških 
zaporov na Metelkovi in so gostje lahko prvič prespali v hostlu Celica. Pred tem so bila na 
razpolago le mladinska prenočišča v dijaških domovih, ki so bila na voljo samo v poletnih 
mesecih. 

Hostli so med turisti izredno priljubljeni predvsem zaradi ugodne cene in družabnosti, kar je 
vplivalo tudi na zavest ljubljanskih ponudnikov, saj so se hostli zelo hitro razširili. Tako imamo 
v letu 2016 v Ljubljani kar 21 hostlov, ki nudijo 274 sob oziroma 1.029 ležišč. 



10 

V času poletnih šolskih počitnic pa se hostel ponudba v Ljubljani poveča, ker svoje kapacitete 
ponudijo štirje dijaški domovi, ki imajo na voljo 620 sob oziroma 1.601 ležišče. 

Preglednica 5: Hostli v Ljubljani 2016 

Naziv Naslov Število sob Število ležišč 
AdHoc Hostel Cankarjevo nabrežje 27 17 72 
Aladin Hostel Tugomerjeva ulica 56 8 20 
Ana Hostel Komenskega ulica 10 10 34 
Confidenti Hostel Ziherlova ulica 30 10 48 
Dragondoss Prečna ulica 4  5 19 
Fluxus Hostel Tomšičeva ulica 4  3 16 
H2O Hostel Petkovškovo nabrežje 47  18 47 
Hostel 24 Poljanska cesta 15 14 55 
Hostel 24/1  Celovška cesta 134b 6 19 
Hostel 24/2  Maroltova ulica 5 7 26 
Hostel Ava Trubarjeva ulica 5  15 69 
Hostel Celica Metelkova ulica 8 29 90 
Hostel Ljubljana  Litijska cesta 57 39 100 
Hostel Pri Janezu Karlovška cesta 18 20 74 
Hostel Simbol Gerbičeva ulica 46 14 56 
Hostel Tivoli Lepodvorska ulica 2  3 21 
Hostel Tresor Čopova ulica 38 28 132 
Hostel Vrba Gradaška ulica 10 9 38 
Hostel Zeppelin Slovenska cesta 47 6 26 
Sax Hostel Eipprova ulica 7  5 25 
Vila Veselova Veselova ulica 14  8 42 
Hostli skupaj  274 1.029 
Dijaški dom Bežigrad Kardeljeva ploščad 28 151 367 
Dijaški dom Ivana Cankarja Poljanska cesta 26 250 600 
Dijaški dom Poljane Potočnikova ulica 3  84 244 
Dijaški dom Tabor Vidovdanska cesta 7 135 390 
Dijaški domovi skupaj  620 1.601 
 
Hostli in dijaški domovi skupaj 

  
894 

 
2.630 

Vir: Turizem Ljubljana 2016e.  
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3 POSLOVNI NAČRT 

Poslovni načrt opredeljuje metode vodenja določene dejavnosti v določenem obdobju v 
prihodnosti. Pri poslovnem načrtovanju gre za potovanje. Obstajajo številne možnosti, kako 
prepotovati pot, načrt pa predstavlja našo izhodiščno točko (Stutely 2003, 8–9).  

3.1 Opredelitev pojma poslovni načrt 

Poslovni načrt je dokument, ki predstavlja sistematični razvoj ideje v poslovno priložnost, 
oziroma dokument, ki preveri potencial naše ideje. Običajno ima standardno predpisano obliko, 
ki je sistematična in strukturirano ter funkcionalno pokriva večino poslovnih področij, ki so za 
vsako novo podjetniško idejo nadvse pomembna, predvsem na začetku krivulje rasti podjetja.  

Najpomembnejša naloga poslovnega načrta je, da vodstvu priskrbi smernice v današnjem hitro 
spreminjajočem se tržnem okolju. Samo pisanje poslovnega načrta pa naj bi bila za podjetnika 
izkušnja, ki ga prisili, da objektivno razmisli o prihodnosti svoje zamisli. Samoocenitev je v 
veliko korist podjetniku, ker mora razmišljati o različnih možnih scenarijih in morebitnih ovirah 
in si tako lažje zagotovi pot do podjetniškega uspeha. 

Poslovni načrt je z ustrezno oceno morebitnih tveganj opora poslovodstvu, da se pravočasno in 
ustrezno odzove na novonastale razmere v današnjih hitro spremenljivih poslovnih okoljih. 
Prav zaradi teh izhodišč je izdelava kakovostnega poslovnega načrta s pripadajočimi 
operativnimi načrti zahtevna in vsebuje podrobno predhodno analizo vseh dejavnikov, ki bi 
lahko vplivali na poslovanje oziroma rast podjetja v prihajajočem obdobju (konkurenca, 
svetovni ekonomski trendi, tržna pozicioniranost lastnih proizvodov, ekonomsko stanje 
domačega gospodarstva, posebnosti v panogi, glavni kupci, kadri, proizvodne kapacitete itd.) 
(Kos 2008). 

3.2 Sestavine poslovnega načrta 

Antončič trdi, da mora dober poslovni načrt vsebovati naslednja poglavja (Antončič idr. 2002, 
207–227): 
• Povzetek, v katerem prikažemo kratek opis podjetja, priložnosti in strategijo, ciljne trge in 

projekcije, konkurenčne prednosti, ekonomiko, dobičkonosnost in možnost žetve, opis 
managerske ekipe ter opis ponudbe vrednostnih papirjev oziroma kapitala. 

• Opis panoge, podjetja in proizvoda ali storitve ter strategijo vstopa in rasti, da vlagatelju 
razložimo vse pojme, ki jih bomo uporabili v poslovnem načrtu in poslovanje podjetja v 
prvih petih letih. 

• Tržna raziskava in analiza, s katero moramo prepričati vlagatelja, da je naša storitev tržno 
zanimiva. Prikažemo pričakovane odjemalce storitve, obseg trga in težnje, konkurenco ter 
pojasnimo oceno našega ciljnega trga. 
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• Ekonomika poslovanja podjetja, s katero prikažemo ekonomske in finančne značilnosti 
našega podjetja, ki so: bruto in operativni dobiček, dobičkovni potencial in trajnost 
dobičkov, fiksni, variabilni in pol variabilni stroški ter število mesecev do točke preloma in 
do pozitivnega denarnega toka. 

• Načrt trženja, v katerem prikažemo projekcije prodaje in celotno trženjsko strategijo, 
politiko prodaje in ponujanja storitev, cenovno politiko, način distribucije in strategijo 
oglaševanja za dosego predvidenega tržnega deleža. 

• Načrt za oblikovanje in razvoj proizvoda ali storitve, da prikažemo sedanji status naše 
storitve in opredelimo stroške ter pričakovane težave, ki jih bomo imeli pred uvajanjem 
storitve na trg. Hkrati pa moramo prikazati proračun za oblikovanje in nadaljnji razvoj 
storitve ter morebitno zaščito intelektualne lastnine. 

• Proizvodni in izdelavni načrt, v katerem podamo glavne roke in zaostanke v proizvodnem 
ciklu, geografsko lokacijo podjetja, opišemo razpoložljive zgradbe, proizvodni proces in 
potek poslovanja. Vključiti moramo tudi zakonske in druge predpise, ki se jim moramo 
podrediti pri svojem poslovanju. 

• Managerska ekipa in organizacija je poglavje, ki še posebej pritegne pozornost morebitnih 
vlagateljev, zato moramo podrobno opisati ključno managersko osebje, njihove dolžnosti, 
organizacijsko strukturo in upravni odbor. 

• Splošni terminski plan je bistveni del poslovnega načrta, saj v njem prikažemo časovni okvir 
in medsebojno odvisnost aktivnosti, ki so potrebne za zagon podjetja in uresničitev naših 
ciljev. 

• Kritična tveganja in problemi v razvoju podjetja so vedno prisotni, zato moramo 
identificirati in odkrito priznati tveganja v svojem podjetju in s tem vlagateljem dokazati 
našo sposobnost vodenja in si tako povečati kredibilnost našega podjetja. 
Finančni načrt mora predstavljati našo najboljšo oceno rezultatov, za katere verjamemo, da 
so stvarni in dosegljivi. V tem delu prikažemo predračun bilanc uspeha, predračun bilanc 
finančnih in denarnih tokov, predračun bilanc stanja, točko preloma in nadzor stroškov. 

3.3 Cilji poslovnega načrta 

Ključni cilji poslovnega načrta: 
• uraden izkaz postopka načrtovanja, 
• prošnja za sredstva, 
• ogrodje za odobritev, 
• orodje za operativno poslovodstvo. 

Pisanje oziroma dokumentiranje poslovnega načrta nam pomaga izpostaviti priložnosti in 
tveganja in je prav zaradi tega vodič za delovanje in odzivanje v poslovnem svetu.  
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Iskanje kapitala za nova podjetja je najbolj pogost motiv za izdelavo poslovnega načrta. 
Poslovni načrt pa lahko uporabimo tudi za dokapitalizacijo obstoječega podjetja, za iskanje 
posojilnega kapitala ali celo za iskanje kratkoročnih komercialnih kreditov. 

Poslovni načrt je osnova za odobritev začetka poslovanja podjetja. V podjetniškem smislu je 
odobritev načrta enaka odobritvi financiranja, vendar lastnik kapitala, ki odobri prošnjo 
financiranja na podlagi poslovnega načrta, ne zagotavlja pravilnosti poslovnega načrta, saj so 
samo lastniki in vodje podjetja odgovorni za dejansko vodenje podjetja. 

Metode, ki so izpostavljene v poslovnem načrtu, so ogrodje za vodenje posla, saj lahko finančni 
del načrta postane operativni proračun. Navedene so omejitve in cilji, s katerimi lahko merimo 
dejanski učinek, in če jih ne dosežemo ali pa jih presežemo, lahko v začetnih fazah še 
popravimo načrt, strategijo ali celo cilje same (Stutely 2003, 10). 
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4 POSLOVNI NAČRT PODJETJA URBAN BUS  

»Poslovni načrt je pisni dokument, ki ga pripravi podjetnik in ki opisuje vse pomembne zunanje 
in notranje elemente, vpletene v začetek novega posla. Pogosto gre za skupek delovnih načrtov, 
kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Loteva se tako kratkoročnih kot dolgoročnih 
odločitev za prva tri leta dejavnosti. S tem poslovni načrt odgovarja na vprašanja: kje sem zdaj, 
kam grem in kako bom tja prišel.« (Antončič idr. 2002, 186) 

4.1 Povzetek poslovnega načrta 

Podjetnikom so na voljo številni priročniki za pripravo poslovnega načrta, vendar jih moramo 
uporabljati le kot pomoč, saj mora naš dokument vsebovati lastna stališča in hkrati upoštevati 
potrebe vseh možnih bralcev in ocenjevalcev, ki so lahko tudi naši vlagatelji. 

Poslovni načrt je prvi korak k uresničitvi naše poslovne ideje, da turistom v Ljubljani ponudimo 
novo obliko prenočevanja. Podatki iz ankete, ki smo jih opravili pri hostlih v Ljubljani, so 
potrdili našo domnevo, da bi bilo odprtje hostla na mestnih avtobusih smiselno, saj je hostel 
Celica naš edini pravi konkurent. 

4.2 Opis podjetja 

Podjetje Urban Bus, d. o. o. bo novoustanovljeno podjetje, locirano v Ljubljani in se bo 
ukvarjalo s turistično dejavnostjo, ki bo obsegala prenočitve ter gostinske in wellness storitve. 

Tržno priložnost vidimo v tem, da lahko domačim in tujim turistom ponudimo novo obliko 
prenočevanja v hostlu. Ljudje smo različno naravnani do novitet, običajno pa nova turistična 
ponudba vzbudi našo pozornost. Večina popotnikov je avanturistične narave, zato pričakujemo, 
da jih bo naša nenavadna oblika prenočitev v mestnem avtobusu pritegnila in da bomo s 
kakovostnimi storitvami in primerno ceno zadovoljili njihova pričakovanja. 

4.2.1 Pravnoorganizacijska oblika in lastništvo podjetja 

Izbor poslovne oblike podjetja ima poleg načina ustanovitve tudi odločilen vpliv na našo obliko 
odgovornosti do poslovnih obveznosti, na način vodenja poslovnih dokumentov, plačevanje 
davkov in prispevkov ter na način izplačevanja dobička.  

Odločili smo se za ustanovitev enostavne enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo – družba, 
ki ima samo enega družbenika, ker bom sama lastnica in direktorica podjetja. Osnovni kapital 
bo znašal 700.000 evrov. V denarju bomo vplačali 400.000 evrov, preostali del zneska pa 
nameravamo pridobiti preko evropskih in državnih sredstev. V primeru, da nam ta poteza ne bo 
uspela, bomo uredili kredit pri banki. 
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4.2.2 Načrt ustanovitve podjetja 

V začetku leta 2018 bomo imeli pripravljeno vso potrebno dokumentacijo za predstavitev 
projekta in se bomo lahko prijavili na različne razpise ter obiskali bančne ustanove, da bomo 
pridobili potrebna finančna sredstva za ureditev hostla. Menimo, da je naša ideja turistično 
inovativna, zato pričakujemo dober odziv v slovenskem in evropskem prostoru. 

Podjetje bomo predvidoma ustanovili konec leta 2018, ko ga bomo registrirali na portalu za 
podjetja in podjetnike e-VEM. Potek registracije podjetja: 
• prijava na spletno mesto e-VEM z digitalnim potrdilom, 
• predložiti moramo potrdilo o plačilu osnovnega kapitala, 
• vpisati moramo osnovne podatke podjetja (ime, sedež, kontaktne podatke podjetja, podatke 

o ustanovitelju in zastopniku podjetja, soglasje lastnika prostorov za poslovni naslov, 
dejavnost podjetja, napoved prihodkov in odhodkov za FURS). 

 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) nam bo določila 
pristojno okrožno sodišče in matično številko podjetja, davčno številko podjetja pa nam bo 
določila Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Po štirih dneh dobimo od sodišča sklep 
o registraciji podjetja in v banki spremenimo ustanovni račun v navadni poslovni račun. Zatem 
se naše podjetje vpiše v poslovni register (e-VEM 2016). 

4.2.3 Dejavnosti podjetja 

Za vpis naše družbe v register podjetij moramo določiti dejavnost družbe po sistemu standardne 
klasifikacije dejavnosti (SURS 2016e).  

Naše podjetje bo v začetni fazi izvajalo naslednje dejavnosti: 
• I 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 
• I 56.290 Druga oskrba z jedmi, 
• I 56.300 Strežba pijač, 
• S 96.040 Dejavnosti za nego telesa, 
• R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. 
 

4.3 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo podjetja Urban Bus, d. o. o. je omogočiti našim gostom nepozabno nočitev in 
bivanje z interpretacijo naravne in kulturne dediščine, ki ga bomo nadgradili z izjemno 
kakovostjo storitev in dodatne ponudbe ter s tem predstavili Slovenijo na edinstven način.  
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Naša vizija je, da hostel Urban Bus s trajnostnim konceptom poslovanja in izvirno, kakovostno 
turistično ponudbo ter s prijaznim in usposobljenim kadrom postane najboljši in najbolj zaželen 
slovenski hostel v očeh domačih in tujih turistov. 

4.4 Cilji podjetja 

Temeljni cilj podjetja Urban Bus je uspešno pozicioniranje na slovenskem trgu mladinskih 
hotelov, ki si ga bomo zagotovili s tem, da bomo ciljnemu trgu ponudili edinstveno in visoko 
kakovostno storitev. V sodelovanju z lokalnim prebivalstvom bomo našim gostom ponudili 
močno doživljajsko noto v našem hostlu in s tem prehiteli konkurenco.  

V treh letih nameravamo imeti 10-odstotni delež med ljubljanskimi mladinskimi hoteli in si 
tako povrniti začetno investicijo.  

Naš dolgoročni cilj je postati najbolj prepoznaven in najboljši hostel na svetu, ker bo s tem naše 
podjetje postalo vodilno na področju mladinskih hotelov in si bo zagotovilo uspešno poslovanje 
ter nadaljnji razvoj. 

4.5 Opis hostla Urban Bus 

Hostel Urban Bus bo popolnoma drugačen hostel, saj bo nudil namestitev v starih, a na novo 
preurejenih mestnih avtobusih. Avtobuse bomo kupili pri Ljubljanskem potniškem prometu, ki 
na javnih razpisih občasno prodaja rabljene mestne avtobuse.  

Enajst avtobusov, v katerih bodo namestitvene kapacitete s pripadajočimi sanitarijami bomo 
razvrstili na obstoječem nogometnem igrišču. Štiri avtobuse, v katerih bodo recepcija, wellness 
in restavracija s teraso pa bomo umestili na rob igrišča na vzhodni strani stadiona. 

4.5.1 Lokacija 

Hostel Urban Bus bomo umestili na Plečnikov centralni stadion za Bežigradom in s tem 
pripomogli k oživitvi propadajočega pomembnega objekta naše kulturne dediščine, saj bomo 
prostor uredili z minimalnim vplivom na okolico ter ohranili vse originalne Plečnikove 
zaščitene elemente. 

Stadion je zasnoval arhitekt Jože Plečnik, dodelal pa njegov študent Ivan Pengov. Gradnjo so 
pričeli leta 1925 in jo zaradi pomanjkanja denarja in politične situacije dokončali šele leta 1941. 
Precej pozneje so postavili še drugo opremo za potrebe nogometnega stadiona, ki je deloval do 
leta 2008 (Wikipedia 2016).  
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V juliju 2009 je bil stadion Jožeta Plečnika proglašen za kulturni spomenik državnega pomena. 
Lastništvo stadiona si delijo Mestna občina Ljubljana (28 odstotkov), Olimpijski komite 
Slovenije (13 odstotkov) in družba GSA, d. o. o. (59 odstotkov). Direktor podjetja GSA d. o. o. 
Jože Pečečnik je v letu 2007 pričel z aktivnostmi za izgradnjo športno poslovnega centra 
Bežigrajski športni park, vendar je Agencija Republike Slovenije za okolje v novembru 2014 
že drugič zavrnila zahtevo za izdajo okoljevarstvenega soglasja (MOL 2016).  

Podjetnik je v teh letih na stadionu opravil sanacijo stebriščne lope in očistil nogometno igrišče 
z okolico. Projekt izgradnje trenutno miruje, zaradi odloka ARSO in spora med podjetjem BŠP 
d. o. o. s stanovalci Fondovih blokov (Delo 2016). Stanje stadiona je vidno na sliki 1 in sliki 2, 
ki smo jih prejeli po elektronski pošti. 

 

 
Slika 1: Stadion Jožeta Plečnika leta 2006 

Vir: Jeršič 2017a. 

 

 
 Slika 2: Stadion Jožeta Plečnika leta 2010 

Vir: Jeršič 2017b. 
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Plečnikov stadion za Bežigradom je idealna izbira za naš hostel, ker je od centra mesta, 
avtobusne in železniške postaje Ljubljana oddaljen le tri kilometre, kar pomeni 15 minut hoje 
ali 5 minut vožnje z avtomobilom, kar je za dober obisk turistov odločilnega pomena. Lokacija, 
urejena prometna infrastruktura, velikost, travnati teren in zasnova stadiona so dejavniki, zaradi 
katerih smo izbrali to lokacijo.  

4.5.2 Zasnova hostla 

V prvi fazi bomo uredili travnato površino, tribune in obzidje stadiona. Notranjost bomo 
spremenili samo z zasaditvijo dreves in delno odstranitvijo tribun, vsaj polovica tribun bo ostala 
in bo služila kot klopce v parku, ki bo obdajal nogometno igrišče, na katerem bodo postavljeni 
avtobusi. V park bomo umestili tudi ustrezno razsvetljavo, uredili potke, fitnes na prostem, 
igrala za otroke in urbane vrtičke. Edini večji poseg na stadionu bo parkirišče za 50 
avtomobilov, ki bo na južni strani stadiona. Zunanje obzidje bo ostalo nespremenjeno. 

Nastanitveni objekti bodo urejeni v nizkopodnih, zgibnih avtobusih MAN Lion's City G-A23, 
ki omogočajo prevoz za 148 potnikov (100 stojišč in 48 sedežev). Dimenzije tega modela 
avtobusa so naslednje: 
• dolžina: 17,98 metrov; 
• širina: 2,50 metra; 
• višina: 2,88 metra; 
• stojna višina v potniškem prostoru: 2,32 metra; 
• vstopna višina: 34 centimetrov (MAN Bus 2016). 

 

 
Slika 3: Ljubljanski mestni avtobus MAN Lion's City 

 

Vsak avtobus bo postavljen na tri betonske nosilce, na prednji in zadnji strani pa bo k avtobusu 
priključen lesen podest, dimenzije 8,5 krat 4 metre, ki bo služil kot vhod v posamezen objekt 
in hkrati kot terasa objekta. Vsi avtobusi bodo enake barve. 
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4.5.3 Ureditev objektov 

Enajst avtobusov MAN G-A23 bomo po postavitvi na nogometno igrišče v večjem delu 
izpraznili, obdržali bomo samo nekaj sedežev in voznikov del, da jih bomo kasneje uporabili 
za notranjo opremo apartmajev in spremljevalnih objektov. Dvoje obstoječih vrat bomo 
preuredili v vrata z zaklepanjem, srednja vrata bomo zakrili. Šipe avtobusa bodo na zunaj ostale 
enake in bodo v večini služile kot okna apartmaja, nekaj pa jih bomo z notranje strani zaprli. 

V avtobusih bomo najprej uredili vso potrebno infrastrukturo (elektrika, vodovod, kanalizacija) 
in jih nato ustrezno izolirali, namestili klimatske naprave in sanitarno tehniko. Pri infrastrukturi 
bomo uporabili čim več ekoloških virov energije (fotovoltaično pridobivanje električne energije 
in deževnica za sanitarno vodo). Ureditev notranjosti avtobusov bomo zaključili z montažo 
pohištva in pripadajočih dekorativnih elementov.  

V zadnji fazi ureditve bomo avtobuse prebarvali v svetlo sivo barvo in jim pristavili lesene 
podeste v temno rjavi barvi, s katerimi bomo dokončali vhod v posamezen apartma in na njih 
uredili tudi teraso za dodatni užitek gostov apartmaja.  

Po vzorcu slovenskih avtomobilskih registrskih tablic bomo avtobuse označili s kraticami 
posameznih krajev Slovenije in jih opremili v stilu tega geografskega območja ter s tem 
predstavili turistične kraje in znamenitosti na poseben način. Pri notranji opremi bomo uporabili 
veliko pohištva iz ponovne uporabe in čim več izdelkov tovarn, ki se nahajajo na tem območju 
ter s tem poskrbeli tudi za promocijo slovenskih proizvodov. 

Osem avtobusov bo razdeljenih na dva dela, se pravi, da bo en vhod pri sprednjem, t. i. 
voznikovem delu, drugi vhod pa bo na zadnjem delu avtobusa. V sredinskem, zgibnem delu 
bodo urejene dvojne sanitarije, ki bodo ločevale oba namestitvena dela. Trije avtobusi (objekti 
CE, PO, SG) bodo namenjeni večjim skupinam turistov in bodo imeli samo en vhod na sprednji 
strani, v osrednjem delu bodo ležišča, v zadnjem delu avtobusa pa bodo sanitarije. 

Kvadratura posameznega objekta znaša 45 kvadratnih metrov. Sprednji del bo nekoliko večji 
in bo obsegal 24 m2 , zadnji del pa bo obsegal 21 m2  bivalne površine. V kvadraturi so že vštete 
dvojne sanitarije v izmeri petih kvadratnih metrov, posamezna kopalnica bo obsegala 2,5 m2.  

Za lažjo predstavo ureditve prilagamo tloris postavitve hostla na stadionu, ki ga prikazuje slika 
4, tloris objekta GO na sliki 5 in tloris objekta LJ na sliki 6. Skice smo izdelali sami s pomočjo 
arhitektke. Podrobnosti opreme objektov so navedene v naslednjem poglavju. 
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Slika 4: Tloris postavitve hostla Urban Bus 
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Slika 5: Tloris objekta GO 
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Slika 6: Tloris objekta LJ 
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4.5.4 Opis posameznih objektov 

1. Objekt CE bo predstavljal mesto Celje s širšo okolico, zato bo notranjost v grajskem slogu, 
ki ga bomo ustvarili s kamnitimi stenami in s posebnim grajskim stolpom na strehi avtobusa, 
ki bo služil kot razgledna točka. Na terasi tega objekta bomo zasadili hmelj, za mize bomo 
uporabili pivske sode. Za dodatke bomo uporabili izdelke Emo Celje in Steklarne Rogaška. 
Gostom, ki bodo prenočili v tem objektu, bomo za dobrodošlico ponudili pivo iz Laškega 
in mineralno vodo iz Rogaške Slatine. 

 
2. Objekt GO bo razdeljen na dva dela. V prvem delu bomo predstavili reko Sočo, zato bomo 

stranice postelje ter pogradov izdelali iz kajakov in pripadajočih vesel. Drugi del objekta bo 
predstavljal Triglav, zato bo opremljen v planinskem stilu, s klasičnimi lesenimi pogradi in 
karo zavesami. Posebnost tega dela bo prednji vhod v sanitarije, ki bo replika triglavskega 
Aljaževega stolpa. Na terasi tega objekta bo na eni strani počivališče z raftom, na drugi 
strani pa z veliko umetno skalo.  

 
3. Objekt KK bo v prvem delu predstavljal našo jedrsko elektrarno, zato bo opremljen 

minimalistično, stene in pohištvo bodo iz bele kovine. Drugi del tega objekta bo pravo 
nasprotje, saj bo opremljen s pohištvom iz palet in zabojev, stene bodo obdane z lesom in 
poslikane s sadnim drevjem, na terasi bomo zasadili jablano, ker bomo v tem delu 
promovirali podjetje Evrosad, ki se ukvarja s pridelavo in prodajo sadja. 

 
4. Objekt KP bo v prvem delu promoviral naše soline, kar bomo najbolje ponazorili v 

kopalnici, ker bo tuš banja v bistvu solinarski voziček. V tem delu bodo gostom na voljo 
izdelki za nego telesa blagovne znamke Lepa Vida. Notranja oprema pa bo preprosta, 
izdelana iz lesa. V drugem delu bomo opremili razkošen apartma za dve osebi v stilu 
razkošnega hotela Palace Portorož iz leta 1910. Na terasi tega dela bomo zasadili mini park 
z zimzelenimi grmi. 

 
5. Objekt KR bo v prvem delu namenjen ljubiteljem književnosti, ker bo imel mini knjižnico, 

s katero bomo predstavili našega največjega pesnika Prešerna, pa tudi druga velika imena 
slovenske književnosti. Notranja oprema bo v stilu Prešernove rojstne hiše, ki si jo bodo 
gostje tega dela hostla lahko brezplačno ogledali. V drugem delu bomo na malo drugačen 
način predstavili naš turistični biser, Bled, ker bodo mize in pogradi izdelani iz 
tradicionalnih blejskih pleten, ki prevažajo turiste po jezeru. 

 
6. Objekt LJ bo najbolj razkošen in prostoren. V prvem delu bodo gostje lahko podoživeli 

staro Ljubljano, saj bo apartma opremljen z baročnim pohištvom, kaminom in razkošno 
banjo. Terasa na tem delu bo nadkrita in bo replika znamenitega Plečnikovega arkadnega 
stebrišča na ljubljanski tržnici. V drugem delu pa bomo uredili velik apartma za dve osebi, 
ki bo opremljen minimalistično. Za užitek gostom bomo postavili tudi masažni stol in 
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visoko kakovostno glasbeno opremo. Terasa tega dela bo predstavila Ljubljano kot zeleno 
prestolnico in bo opremljena s pohištvom iz ponovne uporabe – palete kot vrtna sedežna 
garnitura in kot ograja, v kateri bodo posajene cvetlice in začimbnice. 

 
7. Objekt MB bo promoviral mesto Maribor in Pohorje. V prvem delu bomo predstavili 

najstarejšo vinsko trto na svetu, ki raste prav v Mariboru. Z notranjo opremo pa bomo 
ustvarili videz vinske kleti in gostom tega dela ponudili ogled znamenite mariborske vinske 
kleti Vinag. Drugi del objekta bomo opremili s smrekovim lesom s Pohorja in s fototapetami 
prikazali naravne lepote tega dela Slovenije. Gostje, ki bodo prenočili v objektu MB, bodo 
imeli na voljo tudi ugoden ogled izdelave avtobusov v mariborskem podjetju TAM Europe. 

 
8. Objekt MS bo pričaral vzdušje Prekmurja. V prvem delu bodo pogradi, ki bodo izdelani iz 

ostankov znamenitih mlinov na Muri. Na terasi tega dela bomo zasadili buče in pripravili 
gnezdo za štorkljo. V drugem delu pa bomo uredili apartma, ki bo primeren za družino z 
dvema otrokoma. Gostje tega objekta bodo vabljeni na izlet v Prekmurje na ogled 
pridobivanja bučnega olja v Oljarni Kocbek in proizvodnje penečega vina v Radgonskih 
goricah. 

 
9. Objekt NM bo predstavljal Dolenjsko in Belo krajino, zato bomo pri opremi uporabili 

brezov les, ki bo obdelan z okolju prijaznimi sredstvi. Laneno platno, ki je značilno za 
belokranjsko območje bomo uporabili za zavese in posteljnino, da lahko gostom ponudimo 
zdravo in ekološko spanje. Pri opremi tega avtobusa bomo uporabili čim več produktov 
lokalnih podjetij Kolpa, Revoz in Terme Krka, ki bodo v zameno za promocijo gostu, ki bo 
prenočil v tem avtobusu, ponudili posebne ugodnosti pri nakupu njihovega izdelka ali 
storitve. 

 
10. Objekt PO bomo uredili kot del podzemne jame in z zgodbo nadaljevali tudi na zunanjih 

terasah, kamor bomo postavili značilne kapnike. Povezali se bomo s podjetjem Postojnska 
jama, ki bo gostom tega objekta ponudilo ugodno ceno ogleda jame in Predjamskega gradu. 

 
11. Objekt SG bo namenjen turistom, ki si želijo doživeti pravo vzdušje hostla, saj bo v objektu 

na voljo 14 ležišč v skupni spalnici. Notranjost bomo uredili kot rudarski rov in za 
razsvetljavo uporabili več vrst rudarskih svetilk. V sodelovanju z muzejem premogovništva 
v Velenju bomo obiskovalcem ponudili ogled rudnika in Velenjskega jezera.  
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4.5.5 Kapacitete hostla  

V enajstih avtobusih bomo uredili 19 sob oziroma apartmajev, s 112-imi ležišči. Večina ležišč 
bo na pogradih (200 x 90 cm), umestili pa bomo tudi devet komfortnih postelj (200 x 160 cm) 
za dve osebi. Specifikacija ležišč v posameznem namestitvenem objektu je razvidna iz spodnje 
preglednice. 

Preglednica 6: Kapacitete hostla 

 Prednja stran avtobusa Zadnja stran avtobusa 
Objekt Pogradi Postelje Ležišča Pogradi Postelje Ležišča 

CE 5 0 10 0 0 0 
GO 2 1 6 3 0 6 
KK 2 1 6 3 0 6 
KP 3 0 6 0 1 2 
KR 2 0 4 3 0 6 
LJ 0 1 2 0 1 2 
MB 2 0 4 3 0 6 
MS 3 0 6 1 1 4 
NM 3 0 6 2 0 4 
PO 6 0 12 0 0 0 
SG 7 0 14 0 0 0 
Skupaj 35 6 76 15 3 36 

 

4.5.6 Storitve hostla  

Kakovost storitev je kot lepota, določena z očmi opazovalca oziroma porabnika storitve, ki s 
svojim navdušenjem ali pa z razočaranjem oceni posredovano storitev. Kakovost je razlika med 
pričakovano in dejansko prejeto storitvijo, kot jo zazna porabnik (Potočnik 2005, 438). 

Osnovna storitev našega hostla bo ponudba izvirnih prenočišč, ki se bodo glede na konkurenčno 
ponudbo razlikovala predvsem po kakovosti nastanitve. Naši gostje bodo imeli brez doplačila 
na voljo parkirišče, varno hrambo prtljage, samopostrežni zajtrk, posteljno perilo, brisače, 
samopostrežno pralnico in internet. 

Z namenom, da celostno poskrbimo za gosta, bomo pripravili tudi ostale turistične storitve. 
Največji poudarek je na gostinski ponudbi, s katero nameravamo našim gostom predstaviti 
tradicionalne slovenske jedi, ki bodo pripravljene iz lokalnih sestavin in po receptih naših babic. 
Pri izbiri pijač bomo prav tako dali prednost vinogradnikom, pivovarjem in ostalim 
proizvajalcem pijač s slovenskim poreklom.  
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Dobro počutje je odločilnega pomena za zadovoljstvo človeka, zato bomo v našem wellnessu 
gostom ponudili turško in finsko savno, jacuzzi ter različne masaže. Okolica hostla bo lepo 
urejen park, v katerem bo našim obiskovalcem na voljo fitnes na prostem in otroška igrala ter 
veliko prijetnih kotičkov za posedanje. 

Predvidevamo, da bodo naši gostje več časa preživeli zunaj hostla, zato jim bomo v sodelovanju 
s slovenskimi turističnimi agencijami in proizvajalci, ki so sodelovali pri opremi hostla, 
ponudili širok nabor izletov ter ogledov slovenskih znamenitosti in tovarn po ugodnih cenah. 

Naš hostel bodo sestavljali mestni avtobusi, zato se bomo poskušali s podjetjem LPP dogovoriti, 
da bi naši gostje dobili brezplačne vozovnice za mestni in primestni promet. Povezali se bomo 
tudi z izbrano taksi službo in ponudnikom prevoza na letališče, ki bosta poskrbela za zanesljiv 
in cenovno ugoden prevoz. 

Gostinski del in wellness bosta namenjen tudi osebam, ki ne bodo gostje hostla in si bodo 
zaželeli samo kulinaričnega razvajanja in sprostitve. Naši animatorji pa bodo medtem pazili in 
zabavali njihove otroke. Našim zunanjim gostom oziroma slovenskim obiskovalcem bomo 
ponudili tudi možnost organiziranja različnih zabav in kulturnih dogodkov. 

4.6 Strategija vstopa in rasti 

Tržni segment je velika skupina kupcev s približno enakimi značilnostmi, potrebami in željami 
glede porabe izdelkov, ki jih podjetja delijo na manjše tržne segmente za olajšano oblikovanje 
trženjskega spleta, s katerim bodo čim bolje ustregla svojim odjemalcem (Potočnik 2005, 154). 

Trženjski splet sestavljajo štiri prvine: izdelek, prodajna cena, prodajna pot, tržno 
komuniciranje in jih označimo s 4P, ki so kratice angleških besed product, price, place, 
promotion. Pri storitvenem trženjskem spletu pa moramo dodati še dodatne 3P, ki predstavljajo 
udeležence (participants), fizično okolje (physical environment) in postopke (processes), saj so 
ti dejavniki zelo pomembni za storitev, ki je po svoji naravi neotipljiva in predstavlja dejanje 
ali delovanje, ki ga ena stran ponudi drugi (Potočnik 2005, 425–426). 

Tržna vrzel je natančno opredeljena manjša skupina kupcev, ki zahteva ali pričakuje posebno 
obravnavo in je zato pripravljena ustreznemu ponudniku plačati več, če zadovolji njihova 
pričakovanja (Potočnik 2005, 154). 

Naše podjetje bo začelo s prodajo različnih vrst storitev, katere bodo namenjene predvsem 
turistom, ki želijo s potovanjem oziroma s počitnicami doživeti in spoznati znamenitosti države 
v katero prispejo. V prvi vrsti bodo te nočitve in bivanje v doživljajsko urejenih nastanitvenih 
objektih. Storitev nočitev se bo razlikovala od drugih ponudnikov po svoji izvirnosti in 
domiselnosti. Poleg tega pa bomo ponujali tudi bogato, predvsem lokalno ponudbo v 
gostinskem delu, wellness storitve in dodatne turistične aktivnosti v obliki vodenih ogledov in 
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izletov, da bodo naši gostje med bivanjem v hostlu spoznavali Slovenijo in njene lepote. Pri 
storitvah sta osebje in proces storitve med pomembnejšimi dejavniki, zato bomo poskrbeli za 
odlično usposobljenost kadra in visoko kakovost storitev. 

Podjetje načrtuje začetek prodaje storitev v drugi polovici leta 2018, ko bo vrata odprl hostel z 
vso svojo dodatno ponudbo. Podjetje bo začelo z oglaševanjem in nagovarjanjem potencialnih 
gostov v prvi polovici leta 2018 s promocijskimi aktivnostmi, ki so natančneje opisane v 
strategiji trženja.  

Rast bo podjetje dosegalo s povečanjem prodaje in ponudbo novih storitev, po katerih bodo 
povpraševali gostje in ki bodo v trendu v določenem obdobju na določenem trgu. Poleg tega 
bomo gostom ponudili naše storitve v obliki turističnega paketa, s katerimi bomo še povečali 
prodajo in s tem dosegli rast podjetja. 

4.6.1 Analiza panoge 

Podjetje bo delovalo v panogi turizma, ki je ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog 
v svetu. Turizem je stalno rastoča gospodarska panoga, ki tudi v kriznih časih beleži rast. S 
svojo raznolikostjo in pojavom novih destinacij je postal ena najhitreje rastočih gospodarskih 
panog v svetu. Dandanes je turizem, kot gospodarska panoga dohitel ali celo prehitel naftno, 
prehrambno in avtomobilsko industrijo. Poleg naštetega pa predstavlja tudi glavni vir dohodkov 
mnogim državam v razvoju. 

Svetovna turistična organizacija navaja naslednje podatke in napovedi glede turističnega 
sektorja (UNWTO 2016, 3): 
• mednarodni turistični prihodi so se v letu 2015 gleda na 2014 povečali za 4,6 odstotka; 
• mednarodni turizem je v letu 2015 generiral 1,5 bilijona dolarjev; 
• v letu 2016 se pričakuje rast mednarodnih prihodov med 3,5 odstotka in 4,5 odstotka; 
• do leta 2030 naj bi mednarodni turistični prihodi dosegli 1,8 milijarde. 

Evropa, katere del je tudi Slovenija, še vedno ostaja zelo priljubljena in odlično obiskana 
turistična destinacija, kar se pričakuje tudi v prihodnosti. 
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4.6.2 SWOT analiza  

Začetnice angleških besed strenghts, weaknesses, opportunities in treaths predstavljajo SWOT 
analizo, s katero razčlenimo ter prikažemo prednosti in slabosti v notranjem okolju. Na drugi 
strani pa ocenimo izzive in nevarnosti v zunanjem okolju, da lažje oblikujemo strategijo trženja 
(Devetak 1999, 152). 

Preglednica 7: SWOT analiza 

Strenghts – notranje prednosti 

• izvirne namestitvene kapacitete,  
• diferenciranost in kakovost storitev, 
• dodatne prostočasne aktivnosti 

(izleti, ogledi, kulturni dogodki), 
• bogata dodatna ponudba 

(wellness, fitnes, varstvo otrok), 
• kakovost opreme hostla, 
• usposobljenost zaposlenih, 
• lokacija v bližini centra mesta, 
• prometna infrastruktura, 
• brezplačen mestni avtobus, 
• urejena okolica hostla, 
• lastno parkirišče, 
• varnost v ograjenem območju stadiona, 
• ekološka naravnanost. 

 

Weknesses – notranje slabosti 
• visoka začetna finančna sredstva, 
• visoki stroški vzdrževanja hostla, 
• visoki stroški poslovanja, 
• doseganje polne zasedenosti, 
• začetna neprepoznavnost, 
• majhen tržni delež, 

• pomanjkanje veščin za oglaševanje. 
 

 

Opportiunities – zunanji izzivi  

• rast turizma kot panoge, 
• politična stabilnost in varnost države, 
• priljubljenost države in mesta Ljubljana, 
• trajnostni koncept poslovanja, 

• organizacija različnih dogodkov, 
• povezovanje z lokalnimi in globalnimi 

turističnimi ponudniki. 
 
 

Threats – zunanje nevarnosti 
• vstop popolne konkurence,  
• neugodne socialne spremembe, 
• politične in gospodarske spremembe, 
• nizka rast tržišča, 

• novi zakonski predpisi, 
• spremenjene potrebe odjemalcev. 

 

Naša SWOT analiza obsega veliko prednosti v notranjem okolju in dosti priložnosti v zunanjem 
okolju, zato menimo, da je naša odločitev pravilna in poslovno smiselna. Če bomo pazljivi pri 
financah in izboru načina promocije, bomo lahko kmalu postali prepoznaven hostel in dosegali 
polno zasedenost ter tako povečali svoj tržni delež.  
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Največja nevarnost v zunanjem okolju je, da bi nekdo popolnoma posnemal našo opremo in 
storitve hostla ter ponudil nižje cene, saj bi nam s tem odvzel izvirnost in posledično tudi goste. 

4.7 Tržna raziskava in analiza 

Tržna raziskava obsega naslednje faze (Devetak 2007, 55): 
• opredelitev problema in ciljev raziskovanja, 
• načrtovanje, 
• zbiranje informacij, 
• analiziranje informacij in podatkov, 
• predstavitev rezultatov ter interpretacijo raziskave, 
• trženjske odločitve. 
 
Naša tržna raziskava temelji na predpostavki, da v Sloveniji na področju turističnih nočitev ni 
dovolj ponudbe v srednjem cenovnem razredu in da so nočitve z doživetjem prava redkost, zato 
načrtujemo odprtje novega hostla v Ljubljani. Z analizo ljubljanskih hostlov smo pridobili 
osnovne informacije o ponudbi konkurence in povpraševanju odjemalcev, ki jih bomo 
predstavili v nadaljevanju. 

4.7.1 Obseg trga in trendi 

Omenili smo že, da je turizem kot gospodarska panoga eden največjih igralcev v ekonomskem 
svetu. Turistični trg je zelo velik, kar dokazujejo tudi podatki Svetovne turistične organizacije 
za leto 2015 (UNWTO 2016, 3–5): 
• mednarodni prihodi (z nočitvijo) so dosegli 186 milijonov, 
• mednarodni prihodi v Evropo so se v letu 2015 povečali za 5 odstotkov, 
• evropske destinacije so v letu 2015 dosegle več kot 51-odstotni delež vseh mednarodnih 

prihodov turistov, 
• 53 odstotkov mednarodnih prihodov turistov je bilo zaradi počitnic, rekreacije in počitka, 
• mednarodni turizem predstavlja 7 odstotkov svetovnega izvoza.  
 
Trendi v turizmu se ves čas spreminjajo. Deležniki v turizmu morajo trendom nenehno slediti, 
če želijo pridobiti in zadovoljiti goste. Globalni turistični trendi, ki jih navaja Svetovna 
turistična organizacija so: 
• Evropa je bila v letu 2015 najhitreje rastoča turistična regija; 
• večina mednarodnih potovanj je bila znotraj regije, kar štirje od petih mednarodnih turistov 

potujejo znotraj svoje regije; 
• Evropa je še vedno največji izvor turistov, saj evropski turisti predstavljajo več kot polovico 

vseh mednarodnih turistov; 
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• turizem bo rasel do leta 2030 z letno stopnjo 3,3 odstotka; 
• regija vzhodne, mediteranske in srednje Evrope bo rasla 4,4 odstotka letno (UNWTO 2016, 

7–14). 

4.7.2 Odjemalci 

Koncentriran pristop pomeni, da podjetje vse svoje trženjske prijeme usmeri na eno skupino 
kupcev, kateri lahko sproti prilagaja trženjski splet. S takšnim pristopom lahko podjetje z 
omejenimi sredstvi tekmuje z večjimi konkurenti na trgu. Pomanjkljivost takšnega pristopa je 
odvisnost podjetja od majhne skupine kupcev. Podjetje lahko po uspešnem koncentriranem 
pristopu postopno preide na večsegmentni pristop na trgu storitev in s tem doseže več 
potencialnih odjemalcev (Potočnik 2005, 163–165). 

Diferenciacija oziroma razlikovanje ponudbe temelji predvsem na razlikovanju izdelkov, 
storitev, prodajnega osebja in na razlikovanju podjetja od konkurenčnih ponudnikov. Ravno v 
tem vidimo veliko možnosti za pritegnitev potencialnih odjemalcev, saj bomo ponudili 
drugačne nočitve in visoko kakovosten pristop do naših gostov.  

Predvidevamo, da bodo naši gostje predvsem mladi popotniki iz vsega sveta, ki spoznavajo 
Evropo in njene naravne ter kulturne znamenitosti. Upamo pa, da bomo privabili tudi goste 
srednjih let, ki se načeloma bolj zanimajo za turistične znamenitosti in so pripravljeni porabiti 
več denarja. Zaradi udobne namestitve se nadejamo družin z otroki, ki več časa preživijo v 
turističnem objektu in tako bolje spoznajo vse dodatne možnosti ponudbe ter jo lahko 
predstavijo svojim znancem.  

4.7.3 Analiza konkurentov hostla Urban Bus  

V oktobru 2016 smo enaindvajsetim hostlom in štirim dijaškim domovom v Ljubljani preko 
elektronske pošte posredovali povezavo na spletno anketo (EnKlikAnketa 2016) z naslovom 
»Ponudba hostlov v Ljubljani«, ki je vsebovala 47 vprašanj in je v prilogi 1. 

Zbiranje podatkov je potekalo od 17. 10. do 21. 12. 2016. Anketo je izpolnilo enajst hostlov in 
en dijaški dom. Preostali so sodelovanje zavrnili preko elektronske pošte (3) in preko telefona 
(10), predvsem zaradi varovanja poslovnih podatkov. 

Z analizo podatkov iz ankete smo ugotovili: 

• Začetek delovanja – dijaški dom Poljane deluje od leta 2000, hostel Celica od leta 2003, 
večina hostlov pa je svoja vrata odprlo v letu 2013. 
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• Pravno formalno obliko podjetja – 45 odstotkov sodelujočih ima registrirano družbo z 
omejeno odgovornostjo, sledijo jim podjetja v obliki zavoda (27 odstotkov) in samostojni 
podjetniki (18 odstotkov). 

• Število zaposlenih – anketirani hostli v povprečju zaposlujejo 8 oseb, od teh jih je v 49 
odstotkih v rednem delovnem razmerju, 29 odstotkov jih dela preko študentskega servisa, 
9 odstotkov preko pogodbe o poslovnem sodelovanju. Preostali del osebja v hostlih je 
zaposlen preko avtorske ali podjemne pogodbe. 

• Delovni čas – 58 odstotkov vprašanih hostlov posluje 24 ur na dan, preostali pa v večini od 
devete ure zjutraj do enajste ure zvečer.  

• Storitve hostlov – večina anketiranih hostlov gostom nudi samo nočitev, v sklopu katere 
imajo na voljo posteljno in kopalniško perilo ter internet. Za doplačilo je na voljo tudi 
uporaba pralnice. Nekateri hostli nudijo tudi gostinske storitve. Kavarno ali bar ima 33 
odstotkov sodelujočih hostlov, 22 odstotkov hostlov pa ima tudi restavracijo. Dodatne 
aktivnosti so raznolike in tudi odstotno različno zastopane. Kar 66 odstotkov anketiranih 
hostlov ponuja organizirane izlete. Kulturne dogodke pripravlja 22 odstotkov hostlov. 
Wellness ponudbe ni v nobenem anketiranem hostlu. Ostale aktivnosti so razvidne na 
spodnji sliki. 

 

 
Slika 7: Dodatna ponudba anketiranih hostlov 

 

• Kapacitete – anketirani hostli v povprečju nudijo 18 sob oziroma 67 ležišč. Največ je sob s 
tremi posteljami, najmanj je enoposteljnih sob, kar je razvidno iz slike 8. Polovica sob ima 
lastne sanitarije. Za invalidne osebe je primernih 15 odstotkov sob.  
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Slika 8: Vrste sob pri anketiranih hostlih 

 

• Lokacijo – glede na lokacijo se 92 odstotkov anketiranih hostlov nahaja v centru mesta. 
Povprečna oddaljenost od Prešernovega spomenika je 694 metrov, od železniške postaje pa 
918 metrov. 67 odstotkov hostlov ima zagotovljen dostop z avtomobilom, saj 20 odstotkov 
njihovih strank prispe z avtomobilom. Lastna parkirišča ima 29 odstotkov anketiranih 
hostlov, preostali uporabljajo javna mestna parkirišča. 

• Rezervacijske portale – anketirani hostli sodelujejo z več spletnimi rezervacijskimi portali 
hkrati. Večina (91 odstotkov) jih sodeluje s portali: Booking, HostelWorld in TripAdvisor. 
S pomočjo teh portalov si anketirani pridobijo 66 odstotkov rezervacij gostov. Na spletni 
strani hostla rezervacijo opravi 11 odstotkov gostov, preko telefona pa 8 odstotkov. Po 
principu vnaprejšnje rezervacije posluje 64 odstotkov anketiranih hostlov. 

• Zasedenost hostlov v letu 2015 – najvišja povprečna 96-odstotna zasedenost in najvišje 
povprečno število nočitev (1.052) sta zabeležena v mesecu juliju. Junija in septembra so bili 
anketirani hostli zasedeni 87-odstotno. Najnižjo povprečno 34-odstotno zasedenost so imeli 
v mesecu januarju, ko so imeli v povprečju 206 nočitev. Iz ankete je razvidno, da je bila 
povprečna zasedenost na letni ravni 66-odstotna. 

• Cene v letu 2015 – v preglednici 8 so navedene maloprodajne cene v evrih, za eno osebo, 
za eno nočitev v anketiranih hostlih. Iz preglednice je razvidno, da je bila najnižja cena 
12,00 evra za ležišče v skupinskih sobah v zimskem času. Najvišja povprečna cena je bila 
37,40 evra za ležišče v dvoposteljni sobi v poletnih mesecih.  
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Preglednica 8: Povprečne cene ležišč v anketiranih hostlih  

Vrsta sobe Pomlad Poletje Jesen Zima 
Enoposteljna 35,00 37,00 35,00 30,00 
Dvoposteljna 26,40 37,40 26,60 25,90 
Triposteljna 31,80 32,20 32,40 28,40 
Štiriposteljna  34,20 36,30 34,20 27,30 
Pet in večposteljna 13,40 17,00 13,60 12,00 
Povprečna sezonska cena 28,16 31,98 28,36 24,72 

 

• Strukturo tujih gostov v letu 2015 – v anketiranih hostlih 87 odstotkov predstavljajo tuji 
gostje, ki v povprečju ostanejo 2,6 dneva. Struktura tujih gostov je v odstotkih podana na 
sliki 9. Gostje anketiranih hostlov v 42-ih odstotkih prihajajo kot posamezniki, 27 odstotkov 
je parov, 18 odstotkov je skupin do šest oseb. Večina gostov (59,8 odstotkov) je v starostni 
skupini od 19 do 27 let, najmanj je gostov nad 55 let starosti (4 odstotki). 

 

 
Slika 9: Struktura tujih gostov v anketiranih hostlih  
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• Poslovno sodelovanje – 50 odstotkov anketiranih hostlov sodeluje z domačimi turističnimi 
agencijami in 33 odstotkov s tujimi agencijami. Z mednarodnim hostel združenjem »Youth 
Hostel« posluje samo 17 odstotkov anketiranih ljubljanskih hostlov. Večina hostlov ima 
pogodbo o sodelovanju z izbrano taksi službo (67 odstotkov) in s prevoznikom do letališč 
(42 odstotkov). 

• Spletno stran –  92 odstotkov anketiranih hostlov ima lastno spletno stran. 

• Spletna družbena omrežja – 64 odstotkov anketiranih hostlov ima profil na  
Facebook-u, na katerem so aktivni vsak dan. 50 odstotkov ima Twiter in ga namensko 
uporablja dvakrat tedensko. Na Instagram-u vsaj enkrat tedensko svoje fotografije objavlja 
36 odstotkov vprašanih. 

4.8 Načrt prodaje 

»Napoved prodaje podjetja je količina izdelkov, za katere podjetje dejansko pričakuje, da jo bo 
prodalo v določenem obdobju pri določeni ravni svojih trženjskih aktivnosti. Ko podjetje 
preučuje svoj prodajni potencial, ocenjuje, kolikšno količino sploh lahko proda ob pogojih, ki 
obstajajo na trgu. Ko pa podjetje napoveduje svojo prodajo, poskuša določiti, kolikšno količino 
bo dejansko prodalo pri določeni ravni svojih trženjskih naporov in delovanju konkurentov.» 
(Potočnik 2005, 143) 

Načrtovanje prodaje temelji na tržnem načrtu, obstoječi konkurenci in velikosti potencialnega 
trga. Prodajo storitev hostla smo načrtovali glede na maksimalno možno število nudenja 
storitev. 

4.8.1 Ocena tržnega deleža 

V prvem letu poslovanja načrtujemo vsaj 50-odstotno zasedenost našega hostla in 5-odstotni 
tržni delež med ljubljanskimi hostli, kar pomeni, da bomo prodali 1.912 nočitev mesečno 
oziroma 22.950 nočitev letno. Ocenjujemo, da bomo v tretjem letu poslovanja, ko bomo 
povečali kapacitete in razširili ponudbo, dosegli 10-odstotni tržni delež med ljubljanskimi 
hostli. 

4.8.2 Napoved prodaje za 3 leta 

Kot smo že omenili, smo prodajo storitev v obliki nočitev ocenili glede na stopnjo zasedenosti 
hostla. Mesečna zasedenost je predvidena glede na sezono. Glede na to, da ima hostel 112 
ležišč, predstavlja maksimalno mesečno zasedenost 3.360 nočitev. 
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Največ gostov pričakujemo v mesecu juliju in avgustu, ko pričakujemo od 70 do 80-odstotno 
zasedenost. V mesecu juniju in septembru pričakujemo okoli 60-odstotno zasedenost. Od 45 do 
55-odstotna zasedenost hostla je predvidena v oktobru, decembru in maju. V ostalih mesecih 
pa pričakujemo zasedenost med 20 in 40 odstotki.  

Prodajo gostinskih storitev smo predvideli na predpostavki, da bo vsak gost v restavraciji hostla 
dnevno pojedel povprečno en obrok. Prodaja storitev gostinskega sektorja je tako odvisna od 
števila ustvarjenih nočitev v gostinskem delu. 

Prav tako smo na osnovi števila nočitev predvideli število prodanih wellness storitev in ostale 
dodatne ponudbe. Predvidevamo, da bo 15 odstotkov gostov, ki bodo prenočili v hostlu, 
uporabilo tudi storitve wellnessa. 20 odstotkov gostov pa naj bi koristilo storitve dodatne 
ponudbe. 

Glede na rast turizma, ki jo predvideva UNWTO ter čedalje večjo priljubljenost Ljubljane in 
Slovenije med mednarodnimi turisti, pričakujemo v prihodnjih letih 5-odstotno letno rast vseh 
storitev, ki jih ponuja hostel.  

4.9 Načrt trženja 

Načrt trženja zajema širok spekter dejavnosti, s katerimi razložimo poslovne dejavnosti, 
strategije, odgovornosti, proračun in nadzor, ki so potrebni za izpolnitev točno določenih ciljev. 
V poslovnem načrtu je načrt trženja osredotočen na strategije za poslovanje podjetja v prvih 
treh letih. Cilje in strategije za prvo leto moramo zapisati z mesečnimi napovedmi. Tržne 
rezultate za drugo in tretje leto pa predvidimo s pomočjo dolgoročnih strateških ciljev našega 
podjetja (Antončič idr. 2002, 232). 

Trženje storitev zahteva ne le zunanje, ampak tudi notranje in odzivno trženje. Zunanje trženje 
opravi podjetje, ko pripravi storitev, ji določi ceno in opravi tržno komuniciranje. Naslednja 
naloga podjetja je notranje trženje, in sicer tako, da usposobi in motivira svoje zaposlene, da 
dobro strežejo porabnikom, saj s tem zaposleni poskrbijo za odzivno trženje. Stranka oceni 
funkcionalno in tehnično kakovost storitve, zato morajo izvajalci storitev poleg »vrhunske 
tehnologije« imeti tudi »vrhunski pristop« (Kotler 1996, 469–470). 

4.9.1 Pozicioniranje 

Hostel bo svojim gostom ponudil edinstveno izkušnjo bivanja v mestnem avtobusu in jim s 
svojimi izvirnimi rešitvami in promocijskimi prijemi predstavil znamenitosti Slovenije. Kot 
veliko konkurenčno prednost si štejemo tudi, da bo imel gost vso ponudbo na enem mestu in 
da bodo vse storitve zelo kakovostne ter hkrati cenovno in lokacijsko lahko dostopne. 
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Turistični objekt bo svojo ponudbo prilagajal gostom, ki bodo predvsem tujci, ki si želijo 
drugačnega načina prenočevanja oziroma bivanjskega doživetja sredi evropskega mesta. 

Gostinski del in wellness bomo odprli tudi za domače goste, ki bodo lahko brez nočitve koristili 
tovrstne storitve. S pestro ponudbo kulinaričnih slovenskih dobrot ter z organizacijo zabavnih 
in kulturnih dogodkov, pa tudi z izjemno wellness ponudbo bi radi pripomogli k bolj 
kakovostnemu preživljanju prostega časa domačih prebivalcev. 

4.9.2 Določanje cen 

Politika cen je strateška odločitev vsakega podjetja, ki močno vpliva na uspeh podjetja. Cene 
morajo biti osnovane glede na konkurenco in stroške, ki jih povzroča določena storitev. Poleg 
tega se moramo zavedati, da tudi glede na ceno naši kupci, v našem primeru gostje, ocenjujejo 
našo ponudbo (Vidic 2012, 25). 

Cene in ponudbo smo zasnovali tako, da so naše storitve cenovno dostopne različnim tipom 
gostov in bodo enake skozi celo leto. Najnižja cena nočitve bo znašala 22 evrov za spanje na 
skupnih ležiščih v objektih PO in SG. Najvišja cena bo v najbolj razkošnem objektu LJ in bo 
znašala 70 evrov. V povprečju bo cena nočitve znašala okoli 40 evrov. 

Cene v gostinskem delu in wellness centru bomo prilagodili konkurenci. Pri ponudbi dodatnih 
aktivnosti pa bomo cene prilagajali glede na povpraševanje gostov. 

4.9.3 Prodajne poti 

Pri oblikovanju prodajnih poti se moramo zavedati, da različni kupci kupujejo različne izdelke 
ali storitve, zato je potrebno dobro začrtati prodajne poti, ki vodijo do potencialnih kupcev. V 
podjetju bomo uporabljali neposredne in posredne prodajne poti. 

Prodaja storitev bo potekala neposredno v hostlu, gostinskem delu in welnessu. Neposredno 
prodajo bomo nadgradili s postavitvijo lastnega spletnega rezervacijskega portala in z rednimi 
objavami na družbenih omrežjih, saj bomo tako dosegli največji krog potencialnih gostov. 

Posredne prodajne poti pa bodo urejene preko različnih spletnih rezervacijskih portalov in 
ponudnikov turističnih storitev. Glede na to, da je načrtovan turistični objekt relativno velik, so 
posredne prodajne poti nujne. 

Pri načrtovanju prodajnih poti ne smemo pozabiti na stroške, saj se z vsakim posrednikom 
zmanjša dobiček, zato moramo biti pozorni, da bodo pri prodaji preko posrednikov pokriti naši 
stroški in ustvarjen določen dobiček. 
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4.9.4 Tržno komuniciranje 

Splet tržnega komuniciranja mora biti prilagojen ponudbi, ceni in načinu prodaje. Strankam je 
potrebno predstaviti produkt in jih navdušiti za nakup (Vidic 2012, 26). 

V podjetju bomo uporabili naslednja orodja komunikacijskega spleta: 
• oglaševanje, ki bo predvsem spletno – na mednarodnih turističnih portalih; 
• pospeševanje prodaje – različne nagradne igre, predstavitve, sejmi; 
• stiki z javnostjo – predvsem za predstavitev domačim gostom; 
• objave na družbenih omrežjih: Instagram, Facebook, Twiter; 
• organiziranje različnih informativnih in kulturnih dogodkov v gostinskem delu hostla. 

4.10 Načrti in razvoj ponudbe 

V drugem letu poslovanja nameravamo razširiti gostinski del, v katerem bomo uredili prostore, 
ki bodo prilagojeni otrokom. Organizirali bomo različne tematske delavnice, zabave in varstvo 
za otroke, medtem ko bodo njihovi starši v našem wellnessu. 

Načrtujemo, da bomo v tretjem letu poslovanja lahko razširili našo ponudbo ležišč, saj bi radi 
opremili vsaj en avtobus za invalidne osebe in s tem zapolnili pomanjkanje prilagojenih 
turističnih objektov. 

Ocenjujemo, da bo naš način uporabe mestnih avtobusov v turistične namene vzbudil veliko 
zanimanja, zato načrtujemo tudi odprtje mobilnega mestnega avtobusa, na katerem bi uredili 
okrepčevalnico in ga zapeljali po ljubljanskih ulicah. 

Naš dolgoročni načrt pa je širitev na turistično zanimive lokacije, kjer bi postavili vsaj tri mestne 
avtobuse in ponudili nočitve po ugodnih cenah. Poleti bi te avtobuse postavili v Portorožu, 
pozimi pa v Planici.  

4.11 Managerska ekipa in organizacija 

»Vodenje ljudi je ena od temeljnih nalog managerjev, ki morajo vplivati na zaposlene, jih 
usmerjati in motivirati, da ustrezno opravljajo svoje naloge ter z delom in poslovanjem dosegajo 
izide ter uresničujejo cilje podjetja. Ostajamo pa vseeno pri že večkrat ponovljeni trditvi, da je 
management vodenje: vodenje ljudi in vodenje poslov ter da je za uspešno vodenje poslov treba 
voditi ljudi. Za uspešno vodenje ljudi pa je potrebno tudi voditeljstvo kot posebna sposobnost 
tistih, ki vodijo ljudi, da znajo pridobiti sodelavce in da so jim ti voljni slediti in delati z njimi 
in zanje.« (Kralj 2001, 183) 

V turizmu so ključni dejavnik ljudje, saj prav oni močno vplivajo na kakovost izvedene storitve. 
Iz tega razloga moramo biti še posebej pozorni pri izbiri vodstvenega in seveda tudi ostalega 
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osebja, ki ima še bolj pogost stik z gosti. Med ravnmi odločanja moramo poskrbeti za dobro 
komunikacijo, tako v smeri navzgor od osebja do direktorja, kot tudi v nasprotni smeri. 

Generalni direktor bo človek, ki bo sprejemal ključne odločitve na vseh področjih. V pomoč 
mu bosta vodja gostinskega dela in vodja nastanitvenega dela ter wellnessa, ki bosta sodelovala 
pri sprejemanju odločitev. Hkrati bosta nadzirala delovne procese na nižji ravni, ki so zelo 
pomembni za izvedbo kakovostnih storitev. Število zaposlenih se bo v času glavne sezone 
povečalo iz 14 na 17 oseb. Organizacijska struktura zaposlenih je prikazana na spodnji sliki. 

 
Slika 10: Organizacijska struktura zaposlenih 

 

4.12 Strateške povezave 

Naš največji strateški partner bo Mestna občina Ljubljana, ki nam bo omogočila brezplačen 
najem Plečnikovega stadiona in nam bo preko Turistično informacijskega centra pomagala pri 
oglaševanju naše ponudbe. Načrtujemo tudi poslovno povezavo z Ljubljanskim potniškim 
prometom, ki bo našim gostom omogočil brezplačno uporabo mestnega prometa. 

Naše podjetje se bo moralo povezati s podjetji, ki ponujajo različne prostočasne dejavnosti v 
obliki izletov in vodenih ogledov, saj na začetku poslovanja ne namerava oblikovati lastne 
ponudbe dodatnih aktivnosti.  

Podjetja, katerih opremo in izdelke bomo uporabili in predstavili v nastanitvenem delu našega 
hostla (navedeni so pri opisu posameznih objektov), bomo zaprosili za posebne ugodnosti v 
obliki prodajnih popustov in brezplačnih ogledov proizvodnje za naše goste. V gostinskem delu 
bomo večinoma uporabili izdelke in sestavine iz lokalne pridelave, zato pričakujemo ugodne 
nabavne pogoje in visoko kakovost od naših dobaviteljev. 

Generalni 
direktor

Vodja gostinstva

Natakarji Kuharji

Vodja nastanitve 
in wellnessa

Receptorji Savna mojster, 
maser

Hišnik,
čistilke
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4.13 Splošni terminski plan 

Za uresničitev določene investicije je potreben dober terminski plan, katerega se moramo držati 
brez odstopanj, če želimo projekt izpeljati pravočasno. V spodnji preglednici je predstavljen 
mesečni terminski načrt projekta hostel za prvo leto. 

Preglednica 9: Terminski plan izvedbe projekta 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Otvoritev 9 10 11 12 
Pridobitev finančnih sredstev              
Pridobivanje ustreznih dovoljenj              
Gradnja              
Vzpostavitev rezervacijskega 
spletnega portala in sprejem 
prvih rezervacij 

             

Izbira in naročilo opreme              
Vgradnja opreme              
Izbira zaposlenih              
Priprava na otvoritev              
Otvoritev              
Sprejem prvih gostov              
Obratovanje objekta              

4.14 Finančni načrt 

Finančni načrt je eden pomembnejših delov poslovnega načrta. Iz finančnega dela mora biti 
razvidno, da je načrtovana investicija upravičena. V primeru obravnavane investicije je 
razvidno, da je projekt upravičen, saj se kaže dobiček že v drugem letu poslovanja. 

4.14.1 Začetna investicija 

V preglednici 10 so prikazani celotni stroški investicije, ki bodo znašali 700.000 evrov. Največji 
strošek bo notranja oprema avtobusov in ureditev pripadajočih teras (145.000). Visok bo tudi 
strošek urejanja okolice, ki zajema ureditev parka in parkirišč, postavitev fitnesa na prostem ter 
otroških igral (140.000). Predvideli smo tudi dodatnih 109.000 evrov, ki jih bomo uporabili za 
promocijo hostla in za pokritje morebitnih dodatnih stroškov. 
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Preglednica 10: Strošek celotne investicije 

Strošek Vrednost v evrih 
Priprava in vodenje projekta 15.000 
Zunanja ureditev  140.000 
Gradbena dela 80.000 
Komunalni prispevek (voda, elektrika, komunala, internet) 100.000 
Nakup avtobusov 60.000 
Notranja oprema in terase avtobusov 145.000 
Oprema recepcije 4.000 
Oprema restavracije 22.000 
Oprema wellnessa 25.000 
Ostali stroški (promocija, rezervni sklad) 109.000 
Skupaj 700.000 

4.14.2 Financiranje investicije 

Investicija bo financirana delno z lastnimi denarnimi sredstvi lastnika podjetja in delno s 
kreditom. Kredit v višini 300.000 evrov se bo odplačeval deset let. Financiranje in letni stroški 
financiranja projekta so predstavljeni v spodnji preglednici.  

Preglednica 11: Financiranje investicije 

Kategorija v finančnem načrtu Leto 1 Leto 2 Leto 3 
Lastna denarna sredstva 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
Dolžniško financiranje 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
Stroški dolžniškega financiranja (obresti) 15.988,95 € 16.112,20 € 14.640,87 € 

4.14.3 Povzetek finančnega načrta 

Poslovni načrt v svojem finančnem delu izkazuje upravičenost investicije, saj je že v drugem 
letu poslovanja predviden dobiček in ustvarjen pozitivni denarni tok. Stroški se bodo povečevali 
v skladu s prihodki od izvedenih storitev. Pričakovana je tudi rast najpomembnejših finančnih 
in drugih kazalnikov. 

4.14.4 Načrt izkaza poslovnega izida 

Izkaz poslovnega izida je predstavljen v prilogi 2. V prvem letu poslovanja podjetja se pričnejo 
prihodki in odhodki od prodaje šele v mesecu septembru, saj je takrat predvidena otvoritev 
nastanitveno gostinskega objekta. Dobiček je razviden v drugem letu poslovanja.  

Prvo leto poslovanja je vidna izguba, saj podjetje ne bo obratovalo vse do septembra, za izvedbo 
projekta pa so potrebna visoka finančna sredstva, ki se bodo delno financirala tudi iz kreditnih 
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sredstev, za katere bo potrebno plačevati obresti, nastajali pa bodo tudi nekateri ostali stroški, 
kar bo v prvem letu povzročilo določeno izgubo, ki je načrtovana. Že v prvih mesecih 
obratovanja bo podjetje poslovalo pozitivno, razen v mesecu novembru, ko pričakujemo manj 
povpraševanja po nočitvah.  

4.14.5 Načrt predvidenih prihodkov 

Predvidene prihodke smo razdelili na štiri dele, in sicer prihodki iz nastanitvenega dela, 
gostinstva, wellnessa in dodatne ponudbe. Maksimalno doseženo mesečno število nočitev je 
3.360. Glede na to, da je predvidena otvoritev hostla septembra, so v prvem letu predvideni 
prihodki le v zadnjih štirih mesecih leta v vseh sektorjih. 

V preglednici 12 so predstavljeni predvideni prihodki nastanitvenega dela hostla. Cena na enoto 
je povprečna cena nočitve glede na sezono, ki je najvišja v poletnih mesecih, najnižja pa v 
zimskih in pa v mesecu novembru. Za mesec september smo predvidevali 60-odstotno 
zasedenost, za oktober in december 50-odstotno in za mesec november 33-odstotno zasedenost. 

V drugem letu poslovanja predvidevamo 150-odstotno povečanje prodanih nočitev v primerjavi 
s prvim, saj bo v letu poprej objekt obratoval le štiri mesece, ki poleg tega niso v glavni sezoni. 
Za tretje leto predvidevamo še 5 odstotkov višje prihodke v primerjavi s predhodnim letom. 

Preglednica 12: Predvideni prihodki nastanitvenega dela hostla 

  Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Cena na enoto 
v EUR 

35 35 40 40 40 45 45 45 40 40 35 40 40 40 40 

Število 
prodanih enot 

                2.000 1.700 1.100 1.700 6.500 15.907 16.705 

Prihodki od 
prodaje v EUR 

                80.000 68.000 38.500 68.000 254.500 636.280 668.200 

Stopnja rasti prihodkov glede na predhodno leto 150 % 5 % 
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Predvidevamo, da vsak gost v restavraciji hostla zaužije vsaj en obrok, oziroma potroši vsaj 15 
evrov. V spodnji preglednici so predstavljene cene na enoto in število prodanih enot, ki je 
primerljivo z ustvarjenimi nočitvami. Prav tako kot za nastanitveni sektor predvidevamo za 
naslednje leto 150-odstotno povečanje, v tretjem letu pa še 5-odstotno povečanje v primerjavi 
z drugim letom. 

Preglednica 13: Predvideni prihodki gostinskega dela hostla  

  Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Cena na enoto v 
EUR 

                15 15 15 15 15 15 15 

Število prodanih 
enot 

                2.000 1.700 1.100 1.700 6.500 16.250 17.064 

Prihodki od 
prodaje v EUR 

                30.000 25.500 16.500 25.500 97.500 243.750 255.960 

Stopnja rasti prihodkov glede na predhodno leto 150 % 5 % 

 

V poslovnem načrtu predvidevamo, da bo 15 odstotkov gostov uporabljalo wellness storitve. 
Cena na enoto je povprečna cena wellness storitev, število prodanih enot pa je izračunano glede 
na število predvidenih nočitev. Povečanje v naslednjih letih je enako kot pri nastanitvenem in 
gostinskem sektorju. 

Preglednica 14: Predvideni prihodki wellness centra  

  Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Cena na enoto v 
EUR 

                40 40 40 40 40 40 40 

Število prodanih 
enot 

                300 255 165 255 975 2.439 2.439 

Prihodki od prodaje 
v EUR 

                12.000 10.200 6.600 10.200 39.000 97.560 97.560 

Stopnja rasti prihodkov glede na predhodno leto 150 % 0 % 
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V okviru podjetja bomo prodajali tudi dodatne aktivnosti, predvsem v obliki izletov, ki jih bomo 
prilagajali povpraševanju gostov in trendom na turističnem trgu. Predvidevamo, da bo po 
dodatni turistični ponudbi poseglo okoli 20 odstotkov gostov, ki bodo prenočili v nastanitvenem 
obratu. Število prodanih enot je izračunano glede na predvideno število ustvarjenih nočitev, kar 
je razvidno tudi iz preglednice 15. Prav tako je predvidena rast prihodkov v naslednjih letih 
glede na rast ustvarjenih nočitev. 

Preglednica 15: Predvideni prihodki dodatne turistične ponudbe  

  Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Cena na enoto v EUR                 20 20 20 20 20 20 20 

Število prodanih enot                 400 340 220 340 1.300 3.251 3.415 

Prihodki od prodaje v 
EUR 

                
8.000 6.800 4.400 6.800 26.000 65.020 68.300 

Stopnja rasti prihodkov glede na predhodno leto 150 % 5 % 

4.14.6 Načrt predvidenih stroškov 

Prav tako kot prihodke smo tudi stroške razdelili na štiri stroškovna mesta, ki bodo nastajala pri 
nudenju različnih storitev. Stroški so pogojeni z izvedbo in številom storitev in so predstavljeni 
v spodnji preglednici.  

Preglednica 16: Predvideni stroški storitev podjetja 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 
Nočitev 110.500,00 283.939,95 313.051,70 
Gostinstvo 45.500,00 119.437,50 131.734,08 
Wellness 14.625,00 36.585,00 36.585,00 
Dodatne aktivnosti 9.100,00 22.757,00 23.905,00 
Skupaj 179.725,00 462.719,45 505.275,78 

 

Veliko stroškovno mesto, predvsem pri nudenju storitev predstavljajo stroški dela, ki so 
predstavljeni v prilogi 3. Od začetka delovanja podjetja bo potreben direktor podjetja, ki se mu 
bosta mesec dni pred obratovanjem pridružila še vodja gostinskega dela in vodja nastanitvenega 
dela ter wellnessa. Ostali zaposleni bodo svoje mesto zasedli pred otvoritvijo, da ne bodo 
povzročali dodatnih stroškov. Redno zaposleni bodo: dva receptorja, dva kuharja, trije 
natakarji, dve čistilki in dva zaposlena v wellness centru. V pomoč jim bodo ob bolj zasedenih, 
predvsem poletnih mesecih, študentje in honorarno zaposleni.   
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Pri poslovanju podjetja in obratovanju hostla bodo nastali tudi drugi stroški, ki bodo stalni in 
so predstavljeni v spodnji preglednici. 

Preglednica 17: Drugi stroški poslovanja 

Naziv Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Električna 
energija 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600 9.600 9.600 

Komunalne 
storitve 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600 9.600 9.600 

Internet               200 200 200 200 200 1.000 2.400 2.400 

Fiksna in 
mobilna 
telefonija 

              200 200 200 200 200 1.000 2.400 2.400 

Računovodske 
storitve 100 100 100 100 100 100 100 300 300 300 300 300 2.200 3.600 3.600 

Promocijske 
aktivnosti         2.000 2.000 5.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 44.000 60.000 60.000 

Zavarovanje               200 200 200 200 200 1.000 2.400 2.400 

Drobni 
inventar               1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 12.000 12.000 

 
Skupaj 

 
1.700 1.700 1.700 1.700 3.700 3.700 6.700 13.500 13.500 8.500 8.500 8.500 73.400 102.000 102.000 

4.14.7 Načrt izkaza denarnega toka 

Načrt izkaza denarnega toka je predstavljen v prilogi 4. Končno stanje denarnih sredstev je 
skozi vsa predvidena leta v poslovnem načrtu pozitivno. Negativno stanje neto denarnega toka 
v prvih osmih mesecih prvega leta obratovanja je posledica neobratovanja obrata, saj se bodo 
takrat izvajala dela in ne bo prihodkov. Neto denarni tok je pozitiven že v prvem mesecu 
delovanja, vendar pa je prve tri mesece obratovanja hostla končno stanje denarnih sredstev še 
negativno, ker se pokriva negativa iz prvih mesecev obratovanja, kljub temu pa je končno stanje 
denarnih sredstev na koncu prvega leta pozitivno. 
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4.14.8 Finančni in poslovni kazalci 

V spodnji preglednici smo prikazali finančne in poslovne kazalce. EBITDA (dobiček ali izguba 
pred obrestmi, davki in amortizacijo) ves čas raste, prav tako EBIT (dobiček ali izguba iz 
poslovanja pred obrestmi in davki), ki je sicer v prvem letu negativen, zaradi krajšega 
obratovanja obrata. Tudi EBT (dobiček ali izguba pred obdavčenjem) raste vsako leto. Prvo 
leto je ta negativen zaradi načrtovane investicije in krajšega obratovanja.  

Preglednica 18: Finančni in poslovni kazalci projekta 

Kazalnik Leto 1 Leto 2 Leto 3 
Dobiček ali izguba pred obrestmi, 
davki in amortizacijo (EBITDA) 

46.075,00 212.570,55 217.424,22 

Dobiček ali izguba iz poslovanja pred 
obrestmi in davki (EBIT) 

–23.925,00 142.570,55 147.424,22 

Dobiček ali izguba pred obdavčenjem 
(EBT) 

–669.913,95 196.458,35 202.783,35 

Dobičkonosnost prihodkov –1,66 0,17 0,16 
Gospodarnost poslovanja 1,12 1,26 1,25 
Število zaposlenih 16 17 17 
Dodana vrednost na zaposlenega 41.872,06 34.111,21 34.396,72 

 

Dobičkonosnost prihodkov, ki je prvo leto negativna, nam pove koliko čistega dobička oziroma 
izgube je bilo ustvarjene v skupini prihodki. Vzrok negativne dobičkonosnosti prihodkov je 
krajše obratovanje in načrtovana investicija. Gospodarnost poslovanja pa kaže, kako učinkovito 
je poslovanje podjetja, prikazuje ga razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. 

Zelo pomemben kazalnik je tudi dodana vrednost na zaposlenega. »Je osnovni ekonomski 
indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti ter uspeha. Vsebinsko pomeni novo 
ustvarjeno vrednost, ki jo je gospodarska družba ustvarila v enem letu. Negativno dodano 
vrednost imenujemo izguba na substanci« (AJPES 2016).  Na dodano vrednost vplivajo letni 
kosmati donos iz poslovanja, stroški blaga, materiala in storitev ter drugi odhodki iz poslovanja. 
Kot je razvidno iz spodnje preglednice, je dodana vrednost na zaposlenega v podjetju ves čas 
pozitivna. 
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4.14.9 Izračun točke preloma 

Točko preloma imenujemo tudi prag donosnosti, ki predstavlja količinski obseg proizvodnje ali 
v našem primeru število opravljenih storitev podjetja ali določene enote podjetja, pri katerem 
se ravno pokrijejo fiksni stroški in variabilni stroški, ne da bi pri tem ustvarili dobiček ali 
izgubo, se pravi, to je tisti obseg poslovanja podjetja, pri katerem je poslovni izid enak ničli 
(Pučko 2006, 108).  

V našem primeru smo izračunali točko preloma za vsako enoto poslovanja posebej. Enote smo 
opredelili že pri prihodkih in stroških. Te enote so nastanitveni del, gostinstvo, wellness in 
dodatne aktivnosti.  

Preglednica 19: Količina prodanih storitev potrebnih za doseganje praga rentabilnosti 

 Nastanitveni del Gostinstvo Welness Dodatne 
aktivnosti 

Leto 1 11.356 32.650 10.448 32.650 
Leto 2 19.878 54.665 17.493 54.665 
Leto 3 20.825 62.474 17.493 54.665 

Če bi želeli v drugem letu poslovanja le z nastanitvenimi storitvami doseči prag rentabilnosti, 
bi moral biti hostel v drugem poslovanja okoli 50-odstotno zaseden skozi celo leto. 

4.14.10 Analiza tveganj 

Turistični sektor sam po sebi ni tvegana dejavnost, saj turistično gospodarstvo ves čas raste in 
večina organizacij, ki se ukvarja s spremljanjem turistične ponudbe, napoveduje konstantno rast 
tudi za prihodnjih deset let. 

Tveganje za naše podjetje predstavlja: 
• nedoseganje planov prodaje, zaradi česar ne bi dosegli predvidenih prihodkov in s tem 

predvidenega dohodka. Ob tem je potrebno znižati cene in povečati trženjsko aktivnost. 
• pojav večjega števila konkurence, kar bi pomenilo manj povpraševanja in ponoven izpad 

prihodkov. Pri tem bi bilo potrebno povečati število ponujenih dodatnih aktivnosti in 
usmeriti trženjske akcije na wellness in gostinsko ponudbo. 

• zniževanje cen pri konkurenci, kar bi vodilo v zniževanje cen tudi v našem podjetju, 
čemur bi botrovalo znižanje dobička. Potrebno bi bilo povečati prihodke iz drugih enot 
podjetja. 
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5 SKLEP 

Zaključna projektna naloga je rezultat našega raziskovanja in želje po obogatitvi turistične 
ponudbe v Sloveniji, ki nas je vodila do pisanja poslovnega načrta za nov hostel. Turistični 
produkti, ki vključujejo naravno in kulturno dediščino ter hkrati odražajo lokalno identiteto, so 
v naši deželi zelo slabo zastopani, zato smo se odločili raziskati možnosti za nove oblike 
turistične ponudbe. 

V prvem delu smo s pomočjo domače in tuje literature ter spletnih virov opredelili pomen in 
analizo turizma v Ljubljani in Sloveniji ter ugotovili, da je turizem vodilna gospodarska panoga, 
ki se nenehno razvija in beleži konstantno gospodarsko rast. V nadaljevanju smo predstavili 
teorijo poslovnega načrta, ki je potreben za vsako podjetje, še posebej, če načrtujemo nove 
investicije, ki terjajo določena finančna sredstva, saj s pomočjo izdelave poslovnega načrta 
vidimo ali je investicija upravičena ali ne. Poslovni načrt je v veliko pomoč pri vodenju projekta 
investicije, poleg tega pa pomaga, ko pride do določenih problemov, ki jih je potrebno rešiti, 
saj so v poslovnem načrtu začrtani cilji, katerim moramo slediti, poleg tega pa so ocenjena tudi 
kritična tveganja in kako ravnati v primeru, če pride do njih. 

V drugem delu projektne naloge smo pripravili poslovni načrt, v katerem smo predstavili 
novonastalo podjetje Urban Bus, d. o. o. ter opisali nov, atraktiven turistični objekt, ki bo v 
bistvu hostel na parkiranih mestnih avtobusih in bo omogočal edinstveno izkušnjo nočitve ter 
ponujal visoko kakovostne turistične storitve. Naša predvidevanja o smiselnosti zagona novega 
posla smo utemeljili z analizo neposrednih konkurentov, iz katere je razvidno, da v Ljubljani 
obstaja možnost oziroma potreba za novo obliko hostla.  

Finančni načrt hostla nam kaže, da bo projekt hostla uspešen, saj že v prvih letih delovanja 
prinaša dobiček. Poleg tega so spodbudni tudi finančni kazalniki in neto denarni tok, ki ves čas 
delovanja turističnega objekta, ki je predviden v poslovnem načrtu, rastejo, kar še izdatno 
poudarja, da je projekt upravičen in da bo uspešno deloval ob predvidenem obisku in turističnih 
trendih, ki so statistično pričakovani za naslednjih nekaj let.  

Najzahtevnejši del izvedbe projekta so v večini finančna sredstva, ki jih je v tem času, ko je še 
vedno čutiti posledice svetovne gospodarske krize še težje pridobiti. Vendar smo kljub temu 
prepričani, da zaradi dobre ideje in uspešno izdelanega poslovnega načrta projekta ne bo težav 
pri iskanju finančnih sredstev vlagateljev in pri najemu kredita na banki. 
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Ponudba hostlov v Ljubljani 

 
 
 
 
  
 
Kratko ime ankete: Ponudba hostlov v Ljubljani  
Število vprašanj: 45  
Anketa je zaključena.  
Aktivna od: 15.10.2016 Aktivna do: 15.01.2017 
Avtor: anap  Spreminjal: anap  
Dne: 14.10.2016 Dne: 15.10.2016 
Opis: Kopija ankete: <a 
href="https://www.1ka.si/admin/survey/index.php?a
nketa=96603">Ponudba hostlov v Ljubljani</a> 

 

 
 
 
 
Spoštovani,  
 
sem Ana Polajžer, absolventka dodiplomskega študija na Fakulteti za management. V raziskavi za 
diplomsko nalogo analiziram ponudbo hostlov v Ljubljani, ker proučujem raznolikost turistične 
ponudbe. 
V ta namen Vas vljudno naprošam, da izpolnite ta anketni vprašalnik. Izpolnjevanje vprašalnika traja 
približno 10 minut.  
Vsi pridobljeni podatki se bodo koristili zgolj v raziskovalne namene in ne bodo posredovani tretji 
osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni.  
Prosim, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.  
 
Za Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.  
 
S pozdravi, 
 
Ana Polajžer  
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Q1 - Ime vašega hostla: 
 

 
Anketa je anonimna, po imenu vas sprašujemo zaradi evidence izpolnjenih anket. 
 
 
Q2 -  Pravno formalna oblika vašega podjetja:   
 

 S.P.  
 D.O.O.  
 Zavod  
 Drugo:  

 
 
Q3 - Prosimo, navedite koliko ljudi je zaposlenih v vašem hostlu, glede na vrsto zaposlitve? 
  
Avtorska pogodba     
Podjemna pogodba     
Pogodba o (poslovnem) sodelovanju     
Pogodba o zaposlitvi     
Projektno delo     
Študentsko delo     
 
 
Q4 - Prosimo, navedite vaš delovni čas:  

 Delovni čas 
hostel   
recepcija   
kuhinja   
 
 
Q5 - Izberite letnico ustanovitve hostla:  

 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  

 
Q6 - Ali ste član verige »Youth Hostel«?  

 Da  
 Ne  
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Q7 - Ali imate lastno spletno stran?   
 Da  
 Ne  

 
Q8 - Prosimo, vnesite povezavo do vaše spletne strani:   
 

 
 
Q9 - Ali imate ustvarjen profil na naslednjih družbenih omrežjih? 
  

 Da Ne 
Facebook   
Twitter   
Instagram   
Pinterest    
Google +   
 
 
Q10 - Prosimo, če na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako aktivni oz. kako pogosto objavljate na 
naslednjih družbenih omrežjih:  
 

 1 - dnevno 2 - tedensko 3 - mesečno 4 - občasno 5 - nikoli Ne vem 
Facebook       
Twitter       
Instagram       
Pinterest        
Google +       
 
 
Q11 - S katerimi rezervacijskimi portali sodelujete?  
 

 Sodelujem Ne sodelujem 
Airbnb.com   
Booking.com   
Expedia.ie   
HostelWorld.com   
Orbitz.com   
TripAdvisor.com   
Trivago.com   
 
Q12 - Prosimo, ocenite, kako pogosto vaši gostje rezervirajo hostel preko naslednjih portalov? 
  

 1 - Nikoli 2 - Redko 3 - Občasno 4 - Pogosto 5 - Vedno 
Airbnb.com      
Booking.com      
Expedia.ie      
HostelWorld.com      
Orbitz.com      
TripAdvisor.com      
Trivago.com      
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Q13 - Ali poslujete s turističnimi agencijami v Sloveniji?   

 Da  
 Ne 

Q14 - S katerimi? Naštejte: 
 

 
 
Q15 -  Ali poslujete s tujimi turističnimi agencijami?   

 Da  
 Ne  

 
Q16 - S katerimi? Naštejte 
 

 
Q17 - Lokacija vašega hostla:  

 Center mesta  
 Četrtna skupnost  
 Okolica Ljubljane  

 
Q18 - Ime četrtne skupnosti: 
 

 
Q19 – Ime naselja: 
 

 
 
 
Q20 -  Kolikšen odstotek (%) vaših gostov prispe z avtomobilom?   

  % 
 
 
Q21 - Ali je možen dostop do hostla z avtomobilom?  

 Da  
 Ne  

 
 
Q22 - Ali sodelujete z naslednjimi ponudniki?  

 Da Ne 
Taxi služba   
GoOpti   
 
 
Q23 - Kakšne vrste parkirna mesta so gostom na voljo, kolikšno je število teh in kako oddaljena 
so od vašega hostla?  

 Da Ne Število parkirnih 
mest 

Oddaljenost v 
metrih 

Lastna       
Rezervirana       
Javna       
Za invalide       
Za avtobuse       
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Q24 – Koliko je vaš hostel oddaljen od:  
 v metrih 

Prešernovega trga   
železniške postaje   
najbližjega LPP postajališča   
letališča Jožeta Pučnika   
 
Q25 - Prosimo, odgovorite, koliko sob je: 

  število sob 
enoposteljnih   
dvoposteljnih   
triposteljnih   
štiri posteljnih   
pet in več posteljnih   
 
 
Q26 - Prosimo, odgovorite, koliko sob ima lastne sanitarije in koliko sob je dostopnih invalidom: 

 število sob dostopne invalidom 
enoposteljne      
dvoposteljne     
triposteljne     
Štiri posteljne     
pet in več posteljne     
skupno število sob     
 
 
Q27 - Kolikšna je najnižja cena (z DDV) na osebo/noč v vašem hostlu za posamezen tip sobe – za 
leto 2015?  

 Pomlad Poletje Jesen Zima 
enoposteljne          
dvoposteljne         
triposteljne         
štiri posteljne         
pet in več posteljne         
 
 
Q28 - Prosimo, napišite koliko imate vseh postelj in sob:  

 Število postelj Število sob 
Sobe in postelje     
 
 
Q29 - Ali cena nočitve vključuje tudi:  

 Da Ne 
posteljnino   
brisače   
uporabo interneta   
WiFi   
zajtrk   
turistično takso   
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Q15_2 - Za posamezno kategorijo ocenite, kolikšen odstotek (%) rezervacij je izveden na 
naslednji način:  
 
Lastna spletna stran     
Spletni rezervacijski portali     
Organizirane skupine     
Telefonska rezervacija     
 
Q30 – Koliko časa vnaprej je potrebna rezervacija?    
 

 rezervacija ni potrebna  
 do enega tedna  
 več kot en teden vnaprej  

 
 
Q31 - Kako pogosto gostje obiščejo Ljubljano, prosimo ocenite od 1 do 5:  
 

 1 2 3 4 5 
v tranzitu      
turistično (počitnice)      
poslovno      
 
 
Q32 - Kakšna je struktura vaših gostov (vpišite odstotek)? 
Domači gostje     
Tuji gostje     
 
 
Q33 - Kakšna je struktura tujih gostov (vpišite odstotek)?  
Avstrija     
Francija     
Hrvaška     
Italija     
Madžarska     
Nemčija     
Nizozemska     
Velika Britanija     
Ostale države EU     
Bosna in Hercegovina     
Srbija     
Rusija     
ZDA     
Japonska     
Preostale države     
 
Q37 - Koliko dni v povprečju pri vas biva gost?  
 

 Število dni 
Domači gostje   
Tuji gostje   
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Q38 - Večina vaših gostov prihaja kot (vnesite odstotek): 
  
posamezniki     
pari     
družine z otroci     
skupine do 6 oseb     
skupine do 15 oseb     
skupine do 30 oseb     
skupine večje kot 30 oseb     
 
 
Q39 - Kakšna je starostna struktura vaših gostov (vpišite odstotek)? 
  
0 - 18 let     
19 - 27 let     
28 - 35 let     
36 - 45 let     
46 - 55 let     
nad 56 let     
 
 
Q40 - Prosimo, ocenite od 1 do 5, najpogostejši vzrok, da so gostje za prenočitev izbrali vaš 
hostel.  

 1 2 3 4 5 
Lokacija      
Ugodna cena      
Koncept hostla      
Ocene na spletu      
Priporočila prijateljev      
Promocija in reklama      
 
 
Q41 - Prosimo, če opredelite zasedenost hostla po mesecih za leto 2015: 
 

 % 
Januar   
Februar   
Marec   
April   
Maj   
Junij   
Julij   
Avgust   
September   
Oktober   
November   
December   
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Q42 - Kolikšno je bilo vaše najnižje in najvišje število nočitev v letu 2015?  
 

 Število nočitev Mesec z najnižjim/najvišjim 
številom nočitev 

Najvišje število nočitev     
Najnižje število nočitev     
 
 
Q43 - Ali imajo gostje možnost naslednje ponudbe: 
 

 Da Ne Doplačilo 
brisače    
hišni ljubljenčki so 
dovoljeni    
internet    
kad    
klima    
omarica na ključ za prtljago    
otroška posteljica    
posteljnina    
sef    
sušilec za lase    
šampon za tuširanje    
telefon    
televizija    
tuš    
WC    
Wi-Fi    
 
Q44 - Ali imajo gostje možnost naslednje dodatne ponudbe? 
 

 Da Ne Doplačilo 
Pralni stroj    
Sušilni stroj    
Likalnik    
Skupna – čajna kuhinja    
Družabna soba    
Kabelska TV    
Internetni kotiček - računalniki    
Fitnes    
Savna    
 
Q45 - Ali je (so)  v vašem hostlu na voljo: (Možnih je več odgovorov):  
 

 Kavarna ali bar  
 Restavracija  
 Najem koles  
 Najem avtomobilov  
 Airport shuttle  
 Organizirani kulturni dogodki  
 Organizirani izleti  
 Wellness  
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Q46 - Prosimo, ocenite, kakšno je zanimanje gostov za izbrane storitve:  
 

 1  
(jih sploh ne 

zanima) 

2 3 4 5  
 (jih zelo 
zanima) 

Kavarna ali bar      
Restavracija      
Najem koles      
Najem avtomobilov      
Airport shuttle      
Organizirani kulturni dogodki      
Organizirani izleti      
Wellness      
 
 
Q47 - Kolikšni so bili vaši prihodki in odhodki v letu 2014 in2015?  
 

 2014 2015 Ne želim odgovarjati 
Prihodki iz nočitev       
Prihodki iz dodatne ponudbe       
Prihodki skupaj       
Stalni stroški       
Spremenljivi stroški       
Odhodki skupaj       
Dobiček iz poslovanja       
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Projekcija: Izkaz poslovnega izida hostla Urban Bus  

 
 

 

Naziv Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Poslovni prihodki 

Prihodki od 
prodaje 

0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 110.500 66.000 110.500 417.000 1,04 mil 1,09 mil 

Poslovni odhodki 

Stroški 
prodanega blaga, 
proizvodov in 
storitev 

0 0 0 0 0 0 0 0 55.300 47.005 30.415 47.005 179.725 462.719 505.276 

Stroški dela 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7.900 22.850 20.850 20.850 20.850 117.800 265.320 265.320 

Drugi stroški 
poslovanja 

1.700 1.700 1.700 1.700 3.700 3.700 6.700 13.500 13.500 8.500 8.500 8.500 73.400 102.000 102.000 

Drugi stroški 
osnovnih 
sredstev 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortizacija 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 70.000 70.000 70.000 

Dobiček ali izguba iz poslovanja 

  -11.033 -11.033 -11.033 -11.033 -13.033 -13.033 -16.033 -27.233 32.517 28.312 402 28.312 -23.925 142.571 147.424 

Finančni odhodki (iz obresti) 

  0 1.500 1.491 1.482 1.472 1.463 1.454 1.444 1.435 1.425 1.416 1.406 15.989 16.112 14.641 

Dobiček ali izguba 

  -11.033 -12.533 -12.524 -12.515 -14.506 -14.496 -17.487 -28.678 31.082 26.886 -1.014 26.905 -39.914 126.458 132.783 
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Projekcija: Stroški dela hostel Urban Bus 

Naziv Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Direktor 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 42.000 42.000 42.000 

Vodja gostinstva               2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 11.000 26.400 26.400 

Vodja nastanitvenega obrata in wellnessa               2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 11.000 26.400 26.400 

Čistilka                 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 12.000 12.000 

Čistilka                 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 12.000 12.000 

Kuhar                 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000 15.000 15.000 

Kuhar                 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000 15.000 15.000 

Kuhar                 1.000       1.000 5.040 5.040 

Maser                 1.100 1.100 1.100 1.100 4.400 13.200 13.200 

Natakar                 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000 15.000 15.000 

Natakar                 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000 15.000 15.000 

Natakar                 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000 15.000 15.000 

Natakar                 1.000       1.000 5.040 5.040 

Natakar                           5.040 5.040 

Receptor                 1.300 1.300 1.300 1.300 5.200 15.600 15.600 

Receptor                 1.300 1.300 1.300 1.300 5.200 15.600 15.600 

Savna mojster                 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 12.000 12.000 

Skupaj 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7.900 22.850 20.850 20.850 20.850 117.800 265.320 265.320 
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Projekcija: Načrt izkaza uspeha hostel Urban Bus 

Naziv Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Prejemki 

Poslovni prihodki od 
prodaje 

                130.000 110.500 66.000 110.500 417.000 1,04 mil 1,09 mil 
 

Lastna in druga 
nepovratna sredstva 

400.000                       400.000     
 

Dolžniško financiranje 300.000                       300.000      

Izdatki 

Stroški prodanega 
blaga, proizvodov in 
storitev 

                55.300 47.005 30.415 47.005 179.725 462.719 505.276 

 

Stroški dela   3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7.900 22.850 20.850 20.850 96.950 265.320 265.320  

Drugi stroški 
poslovanja 

1.700 1.700 1.700 1.700 3.700 3.700 6.700 13.500 13.500 8.500 8.500 8.500 73.400 102.000 102.000 
 

Nakup osnovnih 
sredstev 

700.000                       700.000     
 

Dolžniško financiranje   3.331 3.331 3.331 3.331 3.331 3.331 3.331 3.331 3.331 3.331 3.331 36.637 39.967 39.967  

Stanje denarnih sredstev 

Začetno stanje 0 -1.700 -10.231 -18.761 -27.292 -37.822 -48.353 -61.884 -86.614 -51.595 -20.781 -17.876 0 30.288 202.891  

Neto denarni tok -1.700 -8.531 -8.531 -8.531 -10.531 -10.531 -13.531 -24.731 35.019 30.814 2.904 30.814 30.288 172.603 177.457  

Končno stanje -1.700 -10.231 -18.761 -27.292 -37.822 -48.353 -61.884 -86.614 -51.595 -20.781 -17.876 12.938 30.288 202.891 380.348  

 

http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/prodaja/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/prodaja/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/sredstva/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/sredstva/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/sredstva/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/stroskiblaga/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/stroskiblaga/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/stroskiblaga/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/stroskidrugo/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/stroskidrugo/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/stroskidrugo/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/osnovnasredstva/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/osnovnasredstva/planID=3805
http://www.mikrobiz.net/poslovni-nacrt/financno-nacrtovanje/sredstva/planID=3805

	1 Uvod
	1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč
	1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge
	1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev projektne naloge
	1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema

	2 Turistična ponudba v Sloveniji
	2.1 Nastanitvene zmogljivosti v Sloveniji
	2.2 Analiza slovenskega turizma v letu 2015
	2.3 Turizem v Ljubljani
	2.4 Prenočitvene kapacitete v Ljubljani
	2.5 Mladinski hoteli (hostli) v Ljubljani 2016

	3 Poslovni načrt
	3.1 Opredelitev pojma poslovni načrt
	3.2 Sestavine poslovnega načrta
	3.3 Cilji poslovnega načrta

	4 Poslovni načrt podjetja Urban Bus
	4.1 Povzetek poslovnega načrta
	4.2 Opis podjetja
	4.2.1 Pravnoorganizacijska oblika in lastništvo podjetja
	4.2.2 Načrt ustanovitve podjetja
	4.2.3 Dejavnosti podjetja

	4.3 Poslanstvo in vizija
	4.4 Cilji podjetja
	4.5 Opis hostla Urban Bus
	4.5.1 Lokacija
	4.5.2 Zasnova hostla
	4.5.3 Ureditev objektov
	4.5.4 Opis posameznih objektov
	4.5.5 Kapacitete hostla
	4.5.6 Storitve hostla

	4.6 Strategija vstopa in rasti
	4.6.1 Analiza panoge
	4.6.2 SWOT analiza

	4.7 Tržna raziskava in analiza
	4.7.1 Obseg trga in trendi
	4.7.2 Odjemalci
	4.7.3 Analiza konkurentov hostla Urban Bus

	4.8 Načrt prodaje
	4.8.1 Ocena tržnega deleža
	4.8.2 Napoved prodaje za 3 leta

	4.9 Načrt trženja
	4.9.1 Pozicioniranje
	4.9.2 Določanje cen
	4.9.3 Prodajne poti
	4.9.4 Tržno komuniciranje

	4.10 Načrti in razvoj ponudbe
	4.11 Managerska ekipa in organizacija
	4.12 Strateške povezave
	4.13 Splošni terminski plan
	4.14 Finančni načrt
	4.14.1 Začetna investicija
	4.14.2 Financiranje investicije
	4.14.3 Povzetek finančnega načrta
	4.14.4 Načrt izkaza poslovnega izida
	4.14.5 Načrt predvidenih prihodkov
	4.14.6 Načrt predvidenih stroškov
	4.14.7 Načrt izkaza denarnega toka
	4.14.8 Finančni in poslovni kazalci
	4.14.9 Izračun točke preloma
	4.14.10 Analiza tveganj


	5 Sklep

