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POVZETEK 
Namen zaključne projektne naloge z naslovom Poslovni načrt za gostišče je izdelava in 
obravnava poslovnega načrta za pozabljeno gostišče Schweiger, ki se ga namerava tudi 
uresničiti. Teoretični del zajema mnenja in stališča različnih avtorjev o pomenu organizacije 
dela - kaj ta je in njen pomen za podjetništvo. Sledi glavni del, v katerem je predstavljen 
celoten poslovni načrt za gostišče. V sklopu njegove priprave je bila izvedena tržna analiza v 
obliki ankete. Z njo so bili pridobljeni odgovori na vprašanja učinkovitosti stare blagovne 
znamke gostišča in možnosti njene zamenjave. Sledi opredelitev trženjskega komuniciranja, 
analiza tržnih priložnosti in izbira ciljnega segmenta kupcev na tržišču. Na koncu naloge so 
strnjene ugotovitve ankete in podani cilji za nadaljnje delo ter napotki. Kot priloga so 
priložene finančne projekcije ter anketni vprašalnik.  

Ključne besede:gostišče, blagovna znamka, podjetje, poslovni načrt, gost 

 
SUMMARY 

The purpose of this final project work, entitled "The business plan for guest house" is to 
produce a business plan for forgotten inn Schweiger, which also intends to pursue to realize 
the plan for full potential. The theoretical part includes discussions on the basis of the 
opinions and views of various authors within the area of work organization, and it 
importance’s to the suggested business plan. Followed by the main part of which presents 
complete transaction plan for guest house. The market analysis carried out in the business 
plan discusses and analyzes surveys carried out in responses to questions and the effectiveness 
of the old brand inn and possibility of replacement, the definition of marketing 
communications, analysis of market opportunities and the choice of target segment of 
customers in the market. At the end of the work are summarized survey findings and given 
objectives in advance and instructions. As attached as an annex to the financial projections, 
and a questionnaire. 

Keywords: inn, brand, business, business plan, guest 
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1 UVOD 
Uvodno poglavje vsebuje sledeča podpoglavja: Opredelitev obravnavanega problema in 
teoretičnih izhodišč, Namen in cilj, Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev 
naloge, Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema.   

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  
Gostilničarstvo je danes del naše ljudske kulture, gostilne pa kraji, ki se jih spominjamo z 
rahlo nostalgijo, saj današnji časi k nam prinašajo drugačen način življenja, drugačne 
potovalne navade, drugačno izrabo prostega časa, preteklost pa barvamo s patino in varljivim 
občutkom »lepih starih dni«. Prav tako je še danes opazno, da so nekatere gostilne obdržale 
določene značilnosti z istim slojem ali vrsto gostov, po čemer jih je mogoče klasificirati 
(Agnič et al. 1986, 5).  
Ruzzier et al. (2008, 320) navaja, da je gostinstvo kot gospodarska panoga  ena od osnovnih 
sestavin turizma. Kot nadaljuje Ruzzier et al. (ibidem), se kompleksnost kaže v tem, da so 
poleg obratov, ki nudijo hrano, pijačo in nočitve, prisotni še nekateri drugi pomembni 
dejavniki, ki posredno ali neposredno vplivajo na kakovostno gostinstvo in so njegov del. 
Po Deteli (Detela 1991, 15) je gostinstvo gospodarska panoga, ki se ukvarja s proizvodnjo ter 
pripravo jedi in pijač s postrežbo le teh na gostinski način za takojšnjo porabo in z oddajanjem 
ustrezno opremljenih sob za prenočevanje. Je posebna gospodarska dejavnost v kateri se 
prepletajo proizvodnja, prodaja in potrošnja sočasno na določenem kraju pri posredovanju 
dobrin potrošnikom. Sestavljajo jo vsi gospodarski subjekti, ki opravljajo omenjeno dejavnost 
v posebnih poslovnih razmerah in s posebnimi družbenimi nalogami.  
Gostinstvo kot gospodarska panoga mora poslovati po ekonomskih načelih, saj le tako lahko 
ustvari akumulacijo. Poznamo nekomercialno in komercialno gostinstvo. Medtem ko 
komercialno gostinstvo posluje tako, da zagotavlja akumulacijo v pogojih, ki jih določa 
svobodni trg pa nekomercialno oz. tudi imenovano zaprto gostinstvo posluje predvsem zato, 
da zagotavlja prehrano med delom ali okrepčila za določene potrošnike. Komercialno 
gostinstvo storitve opravlja brez izjem tako za turiste kot za domačine, zato se imenuje tudi 
lahko odprto gostinstvo. Neekonomsko gostinstvo pa v večini primerov ne ustvarja 
akumulacije,  nasprotno,  pogosto ga ustanovitelj celo finančno podpira, da bi imeli potrošniki 
čim cenejšo prehrano ali letovanje. V to skupino se štejejo obrati družbene prehrane, notranje 
okrepčevalnice, počitniški domovi, klubi, drugi domovi,  ipd. (Detela 1991, 29). 
Podjetje ali organizacija si z vrsto dejavnosti, ki so med seboj usklajena, prizadeva 
zadovoljevati potrebe različnih odjemalcev. To omogoča podjetju doseganje poslovnih ciljev. 
Vse se začne na trgu, z njegovo natančno opredelitvijo, izbiro ciljnih trgov in z 
osredotočenjem na potrebe odjemalcev. Vsak prodajalec trdi da je njegovo blago najboljše, 
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najlepše in najcenejše. V ekonomiji se trg opredeljuje, kot prostor, kjer se srečujeta ponudnik 
in povpraševalec, da bi po določeni ceni zamenjala blago oziroma blago za denar. 
Najpomembnejša in osrednja naloga trženja v podjetju je zadovoljstvo potrošnikov, vendar ne 
tudi njegov končni smoter. Končni smoter je doseganje lastnih ciljev, ki so med drugim 
usmerjeni v preživetje, dobiček, obsega prodaje, doseganje nekega tržnega deleža, ali 
kombinacijo navedenega (Muha, Voršnik in Klemenčič 2001, 29). 
Podjetje na dolgi rok najbolje uresničuje svoje cilje, če uspe zadovoljevati potrošnike. 
Gostinski obrati, ki so spretni v tržnem poslovanju, ocenjujejo uspešnost posameznih 
oddelkov tudi po tem, koliko je vsak od njih pripomogel k oblikovanju najboljše ponudbe 
glede na potrebe posameznih kupcev gostinskih storitev. V gostinskem obratu enako, kot v 
podjetju potekajo različne delovne naloge oz. dejavnosti, kot so: proizvodnja npr. priprava 
jedi in pijač na gostinski način, finančna, kadrovska, organizacijska itd. Naloga trženja je 
sodelovanje z drugimi poslovnimi področji oz. službami, in sicer tako, da se poveže celotna 
dejavnost podjetja z zahtevami kupcev. To ne pomeni, da je trženje najpomembnejše v 
takšnem gostinskem obratu temveč, da trženje usmerja vsa delovna področja gostinskega 
obrata trgu (Muha, Voršnik in Klemenčič 2001, 29-31). 
V zaključni projektni nalogi je predstavljen poslovni načrt za gostišče Schweiger, ki je že 
obratovalo pred drugo svetovno vojno. Gostišče je že dolga leta zaprto. 
V nalogi smo predstavili zgodovino gostišča in skozi poslovni načrt skrbno opravili obsežno 
raziskavo o poslovnih priložnostih za vnovično odprtje gostišča. Pri tem smo našli optimalne 
rešitve, ki nam bodo v pomoč pri ponovnem zagonu gostinske dejavnosti. Odločili smo se, da 
poiščemo vprašanja ter odgovore v obliki tržne raziskave, ki je komentirana v zaključku. 
Tržna raziskava je bila izvedena v obliki ankete, s katero se je ugotavljala učinkovitost stare 
blagovne znamke gostišča in možnost njene zamenjave. Z raziskavo smo opredelili tudi 
trženjsko komuniciranje, analizirali tržne priložnosti in izbrali ciljni segment kupcev na 
tržišču. Tako je zaključna projektna naloga kot pripomoček vsem tistim, ki ustanavljajo lastni 
gostinski obrat, kot tistim, ki iščejo le odgovore na številna vprašanja, ki bi pripomogla k bolj 
učinkovitem ustanavljanju  podjetja. V nalogi smo tudi navedli vzroke, zaradi katerih smo se 
lotili obravnavane teme. Opredeljen je tudi problem in teoretična izhodišča. 

1.2 Namen in cilji  
Za zaključno projektno nalogo s tem naslovom smo se odločili zato, ker želimo dopolniti 
gostinsko ponudbo s pozabljeno gostilno, ki kot kulturna dediščina dopolnjuje naš kraj. Tudi 
sami že nekaj let razmišljamo o ustanovitvi  lastne gostinske dejavnosti in s tem tudi 
samozaposlitve.   
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S pomočjo ankete, ki je predstavljena v zaključni projektni nalogi, smo skušali ugotoviti 
preference v  moči pozabljene  blagovne znamke  v različnih tržnih segmentih potencialnih 
gostov gostišča Schweiger, kot tudi opredeliti trženjsko komuniciranje, analizirati tržne 
priložnosti in izbrati ciljni segment kupcev. 
Pri tem smo ugotavljali izbiro možne, iste ali nove vrste blagovne znamke za gostišče. 
Poudarek naloge je na pomenu organizacije dela kot pomenu blagovne znamke pri 
podjetništvu. 
Namen naloge je dajanje napotkov in nasvetov pri izdelavi poslovnega načrta tistim, ki sami 
želijo ustanoviti lastno gostinsko dejavnost. Naloga je uporabna v praksi ustanavljanja 
lastnega podjetja. 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge  
Naloga je v teoretičnem delu sestavljena z uporabo domače in tuje literature, člankov in 
spletnih virov ter tako vsebuje mnenja in stališča različnih avtorjev. V teoretičnem delu je na 
kratko predstavljeno podjetništvo. Sledi diskusija na podlagi mnenj in stališč različnih 
avtorjev o pomenu organizacije dela - kaj ta je in njen pomen za podjetništvo. S podrobno 
predelano literaturo o samem pomenu, vlogi in moči blagovne znamke za proizvajalca in 
potrošnika se zaključi teoretični del naloge. 
Empirični del naloge smo pričeli s kratkim opisom zgodovine gostišča in njegove blagovne 
znamke Schweiger. Nato sledi proučitev poslovnega načrta za gostišče Schweiger. Skozi 
poslovni načrt smo skrbno raziskovali in opisovali vsa poglavja in pri tem poskusi poiskati 
optimalne rešitve, ki bodo uresničile ponovni zagon gostinske dejavnosti. Pri pisanju 
poslovnega načrta smo si pomagali s tržno raziskavo, ki je narejena v obliki ankete. Ta zajema  
ugotavljanje učinkovitosti stare blagovne znamke gostišča in možnost njene zamenjave, v 
nadaljevanju pa obsega še opredelitev trženjskega komuniciranja, analizo tržnih priložnosti in 
izbiro ciljnega segmenta kupcev na tržišču. Predvideni anketiranci so bili naključno izbrani 
ljudje na območju Spodnje Savinjske doline. Skupno je bilo vključenih 100 anketirancev, 
katerih mnenja so predstavljena v analizi. Čas izvedbe ankete je bil mesec januar 2013. 
Pridobljene podatke smo obdelali, jih v grafični in tabelarni obliki prikazali ter na kratko 
opisali.  
 V zaključku projektne naloge smo ugotavljali, ali so bili zastavljeni cilji doseženi. Opredelili 
smo rezultate praktičnega dela ter cilje. Ugotavljali smo, kako se rezultati skladajo s teorijo. 
Obravnavali smo tudi pomen zaključne projektne naloge. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 
Za odločitev o temi zaključne naloge smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 
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− Predpostavljamo, da bo gostišče Schweiger dopolnjevalo gostinsko ponudbo kraja, saj v 
njeni neposredni bližini (4 km) ni takšne dejavnosti. 

− Predpostavljamo, da bo gostišče Schweiger pozitivno poslovalo, saj se nahaja ob 
regionalni cesti Mozirje - Šentrupert. 

− Predpostavljamo, da bomo pridobili finančna sredstva iz Sklada kulturne dediščine 
Republike Slovenije in morebitna evropska sredstva za financiranje projekta, saj bomo 
pri sanaciji gostišča upoštevali njihova določila in predpise ter tako izpolnjevali pogoje. 

Omejitve za uresničevanja poslovnega načrta vidimo v prepoznavnosti gostišča, saj je že 
veliko časa preteklo, odkar je to gostišče uspešno poslovalo. Zato predpostavljamo pomen 
blagovne znamke za potrošnika; ta mora biti namreč privlačna. Omejitve bi lahko bile tudi pri 
financiranju, saj se za sanacijo in uresničitev takega projekta potrebuje veliko finančnih 
sredstev, kot kažejo primeri dobre prakse. Tudi podatki, pridobljeni s pomočjo ankete, so 
lahko omejeni, saj na njih lahko vpliva anketiranec, čas anketiranja in razpoloženje 
anketiranca. 
 
Predpostavljamo, da je zaključna projektna naloga kot pripomoček vsem tistim, ki 
ustanavljajo lastni gostinski obrat,  kot tudi tistim, ki iščejo le odgovore na številna vprašanja, 
ki bi pripomogla k učinkovitem ustanavljanju podjetja. 
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2 ORGANIZACIJA DELA IN PODJETNIŠTVO  
Poglavje Organizacija dela je sestavljeno iz podpoglavji Podjetništvo, Organizacija dela in 
njen pomen za podjetništvo, Organizacijske strukture, Prednosti in slabosti pri organiziranju, 
Najpogostejše težave pri organiziranju dela v gostinstvu in Napotki za pravilno organiziranost 
pri delu. 

2.1 Podjetništvo 
Področje podjetništva zajema ustanavljanje in probleme managementa ter rasti novih podjetij 
kot tudi s podjetniškim obnašanjem obstoječih, v glavnem velikih podjetji. Vpliva pa  
pozitivno na rast, razvoj in dobiček posameznih podjetji kakor tudi na rast razvoj narodnega 
gospodarstva (Antončič et al. 2002, 5).    
Cvikl (2007, 4) navaja, da se »vloga in hkrati tudi pomen podjetništva kaže v iskanju 
podjetniških priložnosti na ravni celotnega gospodarstva, hkrati pa izkoriščanje teh priložnosti 
v prid zmanjševanju kaosa, neurejenosti in pretresov na trgu, s tem, ko se z usmerjeno in 
načrtovano podjetniško aktivnostjo zapolnijo praznine, t.i. tržne niše, nesorazmerja v znanju 
in tehnološkemu razvoju ter zmanjšajo razmerja med presežkom priložnosti in primanjkljajem 
sredstev.«  

2.2 Organizacija dela in njen pomen za podjetništvo 
Za uspešno poslovanje je potrebno upoštevati organizacijske in tehnične danosti organizacije, 
kot tudi motive, sposobnosti in pričakovanja delavcev (Možina et al. 1998, 170). 
Po Werther in Davis (1986) je oblikovanje dela dejavnost, ki z določitvijo delovnih mest 
poveže organizacijo in ljudi (Možina et al. 1998, 149). 
S primernim oblikovanjem dela lahko povečamo motivacijo delavcev za delo (Možina et al. 
1998, 152).  
Kakšne značilnosti naj torej ima delo, da bo za zaposlene privlačno in jim bo dajalo trajno 
osebno zadovoljstvo? Raziskovalca Torrington in Hall (1987) sta izločila na podlagi študije 
različnih virov (Možina et al. 1998, 157) naslednje značilnosti:  
− raznolikost delovnih nalog, strojev in naprav, orodij, mest, kjer posameznik dela, ter 

ljudi, s katerimi sodeluje. Ta značilnost je posebej pomembna za delovna mesta s 
ponavljajočimi se delovnimi nalogami. Enolično delo delavce dolgočasi, utruja, 
utrujenost pa je vir napak. Z raznolikostjo dela lahko zmanjšamo napake in povečamo 
zadovoljstvo delavcev. 
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− samostojnost; pri izbiri načinov dela in orodij za delo. Samostojni delavci se počutijo 
odgovorni in dobijo občutek priznanja in samospoštovanja obratno nesamostojnim 
delavcem, ki so apatični in ne dosegajo zastavljenih delovnih rezultatov.   

− odgovornost; v smislu odločanja o tem, kako rešiti določen problem pri delu. 
− izziv; v smislu izbire ustreznega znanja, ki daje delavcu občutek, da je sam dosegel nekaj 

pomembnega. Delo, ki delavce postavlja pred vedno nove izzive, prispeva k razvoju 
njihovih sposobnosti, k strokovni rasti in k možnostim napredovanja. 

− interakcija; stiki z drugimi pri opravljanju dela in možnost izbire sodelavcev. Delavcu 
veliko pomeni, če ve, da je njegovo delo pomembno za sodelavce, za  uporabnike in 
celotno organizacijo. Pomembno je zanj tudi, da so to odnosi sodelovanja, ki dajo 
skupinsko sinergijo, ne pa, da vodijo v prestižne in nefunkcionalne spore. 

− pomen dela; poistovetenje z delom in delovnim rezultatom, ki omogoča dajanje priznanja 
in občutek, da je delavec nekaj dosegel. To izhaja iz oblikovanja dela, tako da so rezultati 
dela vidni. Delavec je ponosen ob dobrem delu na rezultate. To mu da edinstven občutek 
zadovoljstva. 

− cilji in povratna informacija; delovni cilji morajo biti jasno opredeljeni tako, da so  za 
delavce izziv. Cilji naj bodo taki, kot jih zaposleni normalno pričakuje, in dobro je, če 
sodeluje  pri njihovem opredeljevanju. 

Auer (2009, 108-109) navaja tudi, »da je za notranje podjetništvo in rast pomembno splošno 
zadovoljstvo zaposlenih. Ključnega pomena je, da so zaposleni zadovoljni z različnimi 
elementi svojega dela, kot na primer s samim delom, z vrsto dela, z zanimivostjo dela, z 
izzivom pri delu, z osebnim zadovoljstvom pri delu, z užitkom opravljanja dela, z 
neodvisnostjo sprejemanja odločitev pri opravljanju del in nalog, s svojim pomenom na 
delovnem mestu znotraj podjetja.« 
Podjetnik mora biti pozoren na nekatere vodstvene težave, ki se pojavijo ob hitri rasti 
podjetja. Podjetnik se lahko tem problemom izogne, če se nato pripravi in če ima občutek za 
to, kako se lotiti zgodnje hitre rasti (Antončič et al. 2002, 364-365).    
Pri tem igra pomembno vlogo gospodarjenje s časom, kar lahko pripelje do povečanega 
delovnega zadovoljstva, povečane produktivnosti, manjše stopnje bolezni in napetosti ter 
boljšega zdravja (Antončič et al. 2002, 391).    

2.3 Organizacijske strukture 
Vrsta dejavnikov v določenem obsegu vpliva na izbiro in uspešno rabo strukture 
organiziranosti ali posameznih prvin različnih struktur organiziranosti. Vplivni dejavniki za 
izbiro in rabo strukture organiziranosti so vsi tisti, ki vplivajo neposredno ali posredno na 
strukturiranje in oblikovanje organiziranosti. Dejavniki so različni in številni, odvisno od tega, 
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ali izhajajo iz same organizacije ali iz okolja, v katerem organizacija deluje. Razlikujemo dve 
temeljni skupini vplivnih dejavnikov za strukturiranje organiziranosti (Ivanko 2004, 31). 
To so zunanji in notranji dejavniki. Pri oblikovanju strukture organiziranosti določene 
organizacije se morajo proučiti njeni zunanji in notranji vplivni dejavniki, ki so pomembni za 
izbiro in učinkovito rabo njene strukture organiziranosti. Samo poznavanje teoretsko 
opredeljenih struktur organiziranosti pomeni le polovico uspeha pri strukturiranju organi-
ziranosti. Prav tako je pomembno poznavanje in upoštevanje vplivnih dejavnikov za izbiro 
strukture organiziranosti pri konkretnem strukturiranju notranjih odnosov v vsaki organizaciji, 
kot je pomembno poznavanje razpoložljivih struktur organiziranosti. Najpomembnejše 
vplivne dejavnike za organiziranje struktur prikazuje slika 1 zgoraj (Ivanko 2004, 31). 

Slika 1: Vplivni dejavniki organiziranja 
Vir: Ivanko 2004, 32 
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2.4 Prednosti in slabosti pri organiziranju 
Organiziranje oziroma urejenost dela mora zagotoviti, da delavec porabi čim manj časa in 
napora za izdelavo enote izdelka ali storitve določene kakovosti (Lipičnik 2005, 92). 
Petkovšek (2007, 12) opisuje (po Možina 1992), »da organiziranje dela omogoča smotrno 
izkoriščanje časa, racionalno razporeditev nalog, energije in vodi k večji uspešnosti pri delu v 
sami organizaciji.« 
V nadaljevanju še navaja Petkovšek (2007, 12, po Lipičnik 2005), »da je pri velikem obsegu 
dela pomembno, da se zna zaposleni pravilno organizirati in najprej opraviti nujne naloge.« 
Pogosto pa se delajo naslednje napake pri organiziranju, ko vzpostavljamo odnose med ljudmi 
(Kafol 2011): 
− Pozabi se, da so skupine skupnosti s poslanstvom, ki ga morajo uresničevati. 
− Spregleda se, da nova strategija zahteva vzpostavljanje novih odnosov med ljudmi. 
− Ne določi se vsega, kar je potrebno za uresničevanje strategije. 
− Podcenjuje se potreba po novih znanjih in dodajanju novih poslovnih procesov, ki nam 

omogočajo prilagajanje hitro spreminjajočemu trgu ter okolju. Pri tem pogosto ni dovolj 
samo izboljšati kritični proces. 

− Podcenjujejo se potrebna organizacijska znanja, ki prinašajo prave odgovore  pri delitvi 
dela in organizacijski strukturi. 

− Največja napaka pri organiziranju pa je slepo posnemanje. Ker je vsaka skupina drugačna 
in kot taka edinstvena, s posnemanjem ne vzpostavimo kreativnih, motivirajočih odnosov 
med ljudmi.  Bolje je ne narediti  nič, kot posnemati, ker bosta samoorganiziranje in 
neformalna komunikacija delovala bolje. 

Kafol (2011) navaja: »Nerazumevanje organizacije, organizacije dela in organizacijske 
strukture kot  učinkovita orodja za delovanje skupin je usodno za mnoga podjetja. Trditve, da 
velja organizacijska teorija samo za večja podjetja, so slaba popotnica za naprej. Kadar smo v 
skupini s poslanstvom več kot trije, je dobro, da z dobro organiziranostjo vzpostavimo 
učinkovite odnose v skupini«. 

2.5 Najbolj pogoste težave organiziranosti dela v gostinstvu 
Kamenšek, Bertoci in Koklič (2006, 19) menijo, da je Organizacija »odvisna od vrste in 
velikosti gostinskega obrata. Dela se porazdelijo med delavce obrata. Delovna področja 
morajo biti jasno razmejena in razvidna iz opisa del in nalog za določeno delovno mesto.«   
 
Gostinski in tudi turistični zaposleni morajo poleg pogojev, ki so podobni tudi v drugih 
dejavnostih, kot so smer in stopnja izobrazbe ter funkcionalna znanja, izpolnjevati še relativno 
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stroge zahteve glede higiene, zdravstvenega, fizičnega in psihičnega stanja, ki so celo 
zakonsko predpisane. Od gostincev poleg teh pričakujemo še (Šuligoj 2006, 148): 
− emocionalno stabilnost: mirnost, hladnokrvnost in prisebnost v konfliktnih in drugih 

kritičnih trenutkih z gosti in sodelavci; 
− splošno iznajdljivost: fleksibilnost, hitrost odločanja, pogajalske sposobnosti itd. 
− moralno-etične vrline morajo biti zelo razvite, saj prihaja do stikov z različnimi ljudmi, 

različnih kultur, ras, veroizpovedi, spolne orientiranosti in izobrazbe; 
− odnos do sodelavcev in premoženja, kar je zaradi dela z ljudmi gosti oz. sodelavci 

velikega pomena za uspešnost poslovanja (Šuligoj 2006, 148). 
Čeprav je uspeh podjetja odvisen prav od zaposlenih, so ti največkrat podcenjeni in se jih ne 
obravnava kot profesionalce na njihovem področju; na primer status natakarja je zmeraj slabši 
od gosta - spomnimo se le starega reka »gost ima zmeraj prav«, kar je lahko še za tako 
izkušeno osebje zelo velika psihična obremenitev, kajti permanentno se ustvarja nek občutek 
manjvrednosti, ki je pri drugih poklicih bolj izjema kot pravilo (Šuligoj 2006, 148).  
Prav je izpostaviti tudi »fizične« pogoje dela (Šuligoj 2006, 149): 
− zaposleni delajo v klimatiziranih pogojih, včasih na prepihu; za kuharje je značilno, da so 

podvrženi na eni strani visokim temperaturam, na drugi pa zelo nizkim;  
− kuharji in natakarji, pa tudi sobarice in čistilke prihajajo v stik z vročimi, ostrimi, 

spolzkimi predmeti, kar pomeni, da je možnost poškodb velika. Prihajajo tudi v stik z 
ognjem in raznimi škodljivimi plini in parami;  

− ob neupoštevanju higienskih predpisov so možne mikrobiološke zastrupitve zaposlenih in 
gostov;  

− veliko je dela s prsti (drobni predmeti),  
− pojavlja se dvigovanje težkih predmetov;  
− tisti, ki so v stiku z gosti, prihajajo tudi v stik z raznimi okužbami, saj so med gosti tudi 

razni bolniki;  
− sedečega dela ni razen administrativnega osebja; 
− dela se ob praznikih, koncih tedna in v nočnem času; v delovnem tednu se lahko ustvarijo 

nadure ali »minus ure«; 
− razen kuharjev in ostalega pomožnega osebja sobarice, čistilke, administrativno osebje 

imajo vsi opravka z denarjem. 
V tem pogledu so fizični pogoji zahtevnejši kot v trgovini, psihološko-sociološki pa so si 
relativno podobni. 
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2.6 Napotki za pravilno organiziranost pri delu 
Petkovšek (2007, 4) navaja po Amstrongu (2006), da je »posameznik delovno uspešen takrat, 
kadar svoje delo vnaprej načrtuje, se odloči, kaj mora narediti in kako delo opraviti, določiti 
pa si mora tudi prioritete. Poskrbeti mora, da bo načrtovano delo opravljeno dovolj dobro ter 
pravočasno, zato mora sproti preverjati, kaj je že naredil, ter se prilagajati planu. Na koncu pa 
mora narediti celoten pregled nad opravljenim delom, ugotoviti, kaj je še morda potrebno 
narediti, da bo planirano delo uspešno opravljeno.«  
Tudi na znanje tujih jezikov je pomembno opozoriti, ki so pomembni za dobro organiziranost 
pri delu. Tako Oštir (2012, 22), ki povzema po International Trade (2010), navaja, »da hoteli 
po svetu nenehno iščejo angleško govoreče osebje za delo v pisarni in rezervacije v 
restavracijah in drugih objektih, ki jih ponujajo v hotelu. Tudi manjše ustanove, prenočišča z 
zajtrki, ki so družinsko vodena, se veselijo angleško govorečega osebja. Gostinci se bodo 
morali učiti angleščine kot tuj jezik ali kot drugi jezik za napredek v svoji karieri.« 
Seveda pa je še zelo pomembno, da so cilji in zahteve nadrejenih v podjetju jasno postavljeni 
in dosegljivi, ker le tako lahko motivirajo zaposlene za dobro upravljanje dela.  



 

11 

3 BLAGOVNA ZNAMKA 
Znotraj tretjega poglavja je predstavljena v prvem podpoglavju definicija pojma (blagovna 
znamka), sledi podpoglavje Vloga in pomen blagovne znamke in nato Kako pravilno tržiti 
blagovno znamko. Tretje poglavje zaključujeta podpoglavja Prednosti blagovne znamke in 
Slabosti blagovne znamke.  

3.1 Definicija pojma 
Veljalo je nekoč, da je blagovna znamka znak ali simbol, ime ali oblika oziroma kombinacija 
teh elementov, ki služijo za ločevanje, prepoznavanje blaga in storitev enega ali skupine 
podjetij od konkurenčnih. Takšna opredelitev blagovno znamko osiromaši.  Blagovne znamke 
obstajajo samo in izključno v srcih in glavah ljudi, kar pomeni, da je blagovna znamka 
predvsem psihološki konstrukt. Samo razlikovanje med posameznimi konkurenčnimi 
blagovnimi znamkami lahko deloma izhaja iz trdih delov, kot je kakovost izdelkov ali 
storitev, toda najsubtilnejše razlike izhajajo iz njenih mehkih delov, kot so vrednote,  stališča, 
temperament, značaj in slog, ki sprožajo in ustvarjajo bogate in dolgotrajne asociacije ter 
občutke. Ustvarjalci ne smejo pozabiti, da je blagovna znamka skupek vseh zaznav, predstav, 
stališč, asociacij in občutkov, ki jih ima posameznik ali skupina do neke blagovne znamke. 
Slednje, in ne uporabna vrednost izdelka, ima izredno močan vpliv na človeka, saj je človek 
predvsem čustveno bitje. Blagovne znamke so tudi oznaka ali obljuba za zanesljivost. V 
vsakem primeru dodana vrednost pomeni to, da se lahko sprostimo in uživamo v izkušnji, saj 
zaupamo in smo prepričani, da bodo naše težave rešile obljube blagovne znamke. Prepričanja 
v neko blagovno znamko lahko vplivajo celo na dejansko zaznane značilnosti izdelka, ki je s 
to blagovno znamko označen. Močna blagovna znamka izžareva status, energijo, dosežke, 
življenjski slog, uspeh, erotiko, strast, romantiko, spomine, upanja, želje, sanje, poezijo, 
domišljijo itd. (Korelc 2010, 67-69).  
Blagovne znamke ljudem omogočajo, da postanejo vsaj v subjektivnem svetu to, kar si želijo. 
Ljudje radi vidimo, da nas drugi vidijo z zmagovalcem, torej blagovnimi znamkami, ki so v 
okolju zaznane kot ugledne,  najboljše in zmagovalne. Blagovna znamka komunicira s svetom 
z vsemi svojimi sestavnimi deli in lastnostmi ter v vsej svoji moči razcveti šele s skladno 
celoto vseh svojih delov. Pravzaprav ji šele slednje vdahne življenje, jo omogoči, ustvarja in 
napolnjuje njena jadra. Blagovna znamka je dolgoročno naravnana, medsebojno neločljivo 
povezana, razmeroma skladna, enotno usmerjena, usklajena in prepletena celota vseh 
otipljivih in  neotipljivih delov podjetja, vse tja od poslanstva, vizije, strojev, strategije, 
zgradb, ljudi, izdelkov, tržnega komuniciranja in celo partnerjev ter kupcev. Čeprav se na prvi 
pogled zdi nekoliko absurdno, imajo prav uporabniki blagovne znamke pogosto odločilno 
vlogo pri njenem ustvarjanju in uveljavljanju. Sporočilo za vse podjetnike bi se lahko glasilo: 
vsaka, še tako neznatna podrobnost ima vpliv, kajti vse, kar blagovna znamka je, za kar se 
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zavzema, kar jo sestavlja in obdaja, je medsebojno neločljivo povezano. Vse sovpliva ter šele 
in samo kot celota tvori blagovno znamko (Korelc 2010, 69-71). 

3.2 Vloga in pomen blagovne znamke  
Mesto, vloga in pomen blagovne in storitvene znamke so izredno pomembni z marketinškega 
vidika. Izdelki in storitve, ki so zavarovani in označeni z blagovno znamko, na trgu bolj 
izstopajo,  zlasti če vanje vlagamo več sredstev za promocijo. Številni kupci raje posegajo po 
znamkah, ki so jih že preizkusili in imajo vanje zaupanje. Posredno se tudi pospešuje nakup 
drugih izdelkov istega proizvajalca. Večja podjetja, ki precej vlagajo v promocijo, imajo svoje 
referente za blagovne znamke. Politika blagovnih znamk je dolgoročno zasnovana npr. 
proizvajalci zdravil, prehrambnih izdelkov, čistil, kozmetike in drugih izdelkov široke 
potrošnje (Devetak 2007, 302-303). 
Vloga blagovne znamke je (Devetak 2007, 303): 
− Razločevalna: z njo prepoznavamo izdelke na trgu, zlasti kakovostne. 
− Izvorna: povezana je z razločevalno vlogo in pride zlasti do izraza pri poreklu blaga. Z 

označbo porekla blaga se zavaruje geografsko ime proizvodov, katerih posebne lastnosti 
so pretežno odvisne od območja, na katerem so bili proizvedeni, če so te lastnosti nastale 
naravno - pod vplivom podnebja ali tal ali z ustaljenim načinom proizvodnje in 
postopkom obdelave. 

Blagovna znamka je označena na izdelku, v reklamnih sporočilih, embalaži itd. V praksi 
lahko opažamo, da izdelki svetovno znanih znamk lažje in hitreje pridobijo potrošnike npr. 
Coca-Cola ali Elan. Tudi psihološka vloga znamke je velikokrat prisotna v zavesti potrošnika, 
zato govorimo o imidžu znamke, ker bistveno prispeva k večji prodaji izdelka. Znamke, ki 
imajo dobri imidž, običajno predstavljajo kakovostne izdelke. Za blagovno znamko je 
zaželeno, da je kratka in jasna, hitro prepoznavna, lepo zveneča in lahko izgovorljiva 
(Devetak 2007, 303). 

3.3 Kako pravilno tržiti blagovno znamko 
Za podjetja, ki še nimajo uveljavljenih blagovnih in storitvenih znamk, je potrebno, da 
organizirano pristopijo k naslednjimi  aktivnostim. Priporoča se oblikovati delovno skupino, 
ki izvede projekt nove blagovne znamke; projekt naj poteka po ustreznem vrstnem redu. 
Najprej je potrebno bistvo in cilje projekta blagovne znamke opredeliti. Zatem se razpiše 
interni natečaj za zbiranje ustreznih imen. V primeru, da ni dovolj zanimivih predlogov, se 
izvede javni nagradni natečaj za blagovno znamko. Po zaključku natečaja izbere komisija 
najprimernejše ime oz. blagovno znamko. Predlagatelj izbranega imena ustrezno nagradimo. 
Sledi prijava nove blagovne znamke na uradu RS za varstvo intelektualne lastnine, ki ima 
sedež v  Ljubljani, in šele nato javna promocija blagovne znamke (Devetak 2007, 306).  



 

13 

Prav zaradi vse večje konkurence je pomembno registrirati lastno blagovno znamko. Seveda 
so pomembni trgi, kjer bomo prodajali blago pod določeno znamko. Uvajanje blagovne  oz. 
storitvene znamke je drago in razmeroma zahtevno  delo. Poznati moramo strategijo uvajanja 
znamke, kakor tudi tržne možnosti ter trende prodaje in razvoja na segmentu trga in v 
določeni panogi. Pri vstopanju na nova in zahtevna tržišča so vedno določene težave. Zato so 
potrebne natančne strokovne raziskave konkurence z vidika marketinškega spleta. Povezano z 
blagovno znamko govorimo o identiteti podjetja. Slednjo sestavljajo: fizični dokazi, 
asortiment blagovne znamke, odnos podjetja do samega okolja in kupcev ter uspešnost 
komuniciranja. Pri tem razlikujemo identiteto podjetja od identitete blagovne znamke. Slednjo 
oblikuje izdelek v sklopu marketinškega spleta, tradicija podjetja in zadovoljstvo kupcev v 
daljšem obdobju. Blagovne znamke se promovirajo z imeni, grafičnimi prikazi, simboli ali 
celo maskotami (Devetak 2007, 306-307). 

3.4 Prednosti blagovne znamke 
Za proizvajalca predstavlja močna in uveljavljena blagovna znamka veliko prednost. 
Naštejmo jih le nekaj (Korelc 2010, 98-100): 
− igra referenčno vlogo in nudi dobro podlago za pridobivanje kakovostnih poslovnih 

virov: sodelavcev, partnerjev, finančnih sredstev in najsodobnejše tehnologije, 
− je vir pogajalske moči tako pri dobaviteljih -  nižji rabati, kot tudi pri kupcih - nižje cene, 
− blago, označeno z blagovno znamko, dosega v glavnem višje cene, kar se posledično 

odraža na dobičku, 
− predstavlja dolgoročno osnovo za odločanje v podjetju, 
− vzdržuje, spodbuja in širi povpraševanje, 
− omogoča razlikovanje oziroma identifikacijo »naših« proizvodov, 
− je sredstvo za razlikovanje ponudbe podjetja od konkurenčnih ponudb, 
− potencialnim konkurentom predstavlja vstopno oviro, 
− prodajalci raje in bolje prodajajo blagovne znamke, ker se tudi sami poistovetijo z njimi, 
− omogoča hitrejši vstop na nove tržne segmente in trge, 
− blagovna znamka je eden izmed pomembnih sestavin necenovne konkurence, 
− krepi konkurenčni položaj, 
− blagovna znamka ima pomembno komunikacijsko funkcijo (sčasoma postane blagovna 

znamka s svojo standardno kakovostjo pomembno sredstvo publicitete, ki lahko preseže 
tržnega komuniciranja), 

− odpira vrata do novih kupcev, saj lažje prodre v prodajno mrežo in si pridobi več prostora 
na prodajnih mestih, 

− omogoča lažje načrtovanje proizvodnje in prodaje v podjetju, ki si z zvestobo blagovni 
znamki ustvari dokaj stalen krog kupcev in partnerjev, 

− krepi predvsem položaj proizvajalca pri pogajanjih s trgovskimi organizacijami, 
− omogoča pozicioniranje določenega izdelka, 
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− na finančnem trgu je predmet prodaje, 
− blagovna znamka potrošnikom (uporabnikom) nudi dodano vrednost, 
− poenostavi proces izbiranja in odločanja za nakup, 
− nudi številne informacije o sami ceni, dosegljivosti, kvaliteti ipd. in jamči vedno enako 

zadovoljstvo, 
− ima informacijsko funkcijo; ker informira, lahko prihranimo na času, saj nam ni potrebno 

iskati novih informacij, 
− olajša in pospeši proces odločanja, saj se kupcu ni potrebno poglabljati v proizvod, 
− omogoča preglednost trga in je pomoč pri nakupu oziroma izbiri proizvodov, 
− na jedrnat in jasen način usmerja potrošnike na bistvo, obenem pa omogoča razlikovanje 

med konkurenco, saj ima vsaka blagovna znamka drugačen pomen in vzbuja drugačne 
asociacije, 

− jamči za kakovost proizvoda in ima garancijsko funkcijo; kupci namreč na osnovi dobrih 
izkušenj verjamejo v ustrezno kakovost, 

− zmanjšuje pri potrošnikih tveganje ob nakupu in pri sami uporabi izdelka, je porok 
konsistentni ravni kakovosti, 

− poznana blagovna znamka pomaga potrošniku pri izbiri nakupa med množico izdelkov 
različnih znamk in s tem opravlja razlikovalno funkcijo, 

− simbolna vrednost blagovne znamke predstavlja v potrošnikovem življenju statusno,   
identitetno, kultno in družbeno preobrazbeno vlogo, 

− blagovna znamka zadovolji določene statusne in psihološke zahteve potreb potrošnikov, 
− blagovna znamka je pomenljivo osebno izrazno sredstvo, celo kultni predmet in 

navdihovalec množičnih vrednot, 
− kot stari prijatelj pa je blagovna znamka zvezda stalnica v spremenljivem se svetu, saj v 

življenje kupcev vnaša trdnost, nek red, varnost in udobje.  

3.5 Slabosti blagovne znamke 
Z nezadovoljnim kupcem imamo opravka, če kupčeva pričakovanja glede blagovne znamke 
niso uresničena. Da se podjetju splača prisluhniti svojim kupcem in graditi na dobri blagovni 
znamki, je navedeno v nadaljevanju (Ipsos 2012):  
− podjetje ne more več prihraniti denar na marketinških strategijah in dodatnih 

informacijah; 
− zmanjšanje prihodkov zaradi manj zvestih potrošnikov, ki kupujejo večkrat in več; 
− zmanjšanje oglaševanja od ust do ust;  
− zožen manevrski prostor proti konkurenci, saj postanejo zvesti potrošniki dojemljivi za 

ponudbo konkurence; 
− zaradi zmanjšanje zvestih kupcev je manj prispevkov za izboljšave,  ki za  podjetje 

pomeni pomembno konkurenčno prednost; 
− manj odločitev za nove izdelke podjetja in  
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− manj odločitev v zadnjem trenutku za nakup izdelkov podjetja, saj upade zaupanje v 
kakovost. 
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4 POSLOVNI NAČRT ZA GOSTIŠČE   
Zaključna projektna naloga se v nadaljevanju osredotoča na izdelavo poslovnega načrta za 
gostišče Schweiger, ki ga nameravamo tudi uresničiti. Slika 2 prikazuje trenutno stanje 
gostišča.  

 
Slika 2: Zgradba nekdaj uspešnega Gostišča Schweiger 

V nadaljevanju je opisano gostišče skozi zgodovino, poslanstvo in vizija, cilji podjetja, tržna 
priložnost in ključni dejavniki uspeha. Sledi opis podjetja, konkurenčna primerjava, poslovni 
proces, tržna analiza, analiza panoge in konkurence, strategija in izvedba, programi trženja, 
management in finančni načrt. 

4.1 Gostišče skozi zgodovino 
V kraju Letuš, ki leži v občini Braslovče, je bila srednje velika kmetija z lego objektov tik ob 
magistralni cesti Šentrupert - Mozirje. Že takratni lastniki so ugotovili prednost njihove lege 
kmetije in kar kmalu pričeli trgovati s kmetijskimi pridelki, pridelani na kmetiji, mimoidočim 
potnikom, flosarjem in furmanom, ki so bili žejni, lačni, ali pa so njihovi konji potrebovali 
manjši postanek oziroma vozovi manjša popravila. Tako so navezali prve stike in so pod 
boljšimi pogoji tudi prodajali takrat zelo cenjen smrekov les iz lastnega gozda. Odprtje 
gostinskega obrata sega v 19. stoletje. Takrat so stavbo v današnji izmeri zgradili takratni 
lastniki Schweigerji z vodeno letnico 1850. Zgradba je bila delno podkletena in je vsebovala 
naslednje etaže: pritličje, nadstropje ter podstrešje. Poleg gostinskega obrata so odprli tudi 
lastno pekarno, katere izdelke so prodajali v majhni trgovini znotraj gostinskega obrata 
vaščanom in drugim kupcem. Leta 1904 je bila zgradba prvič obnovljena. Gostinska 
dejavnost se je nadaljevala vseskozi do leta 1918. Takrat so morali zgradbo opremiti s 



 

17 

sanitarijami za goste. Po končanih inštalacijskih delih se je nadaljevala gostinska dejavnost do 
druge svetovne vojne. Večinoma so vse surovine, potrebne za pripravo obrokov, pridelovali 
sami na kmetiji. Skozi sezono so imeli redno zaposlenih 15 hlapcev.  Po drugi svetovni vojni 
se je gostišče nato zaprlo zaradi umora lastnika, ki se je po vojni vrnil iz Avstrije, od koder je 
imel ženo. Tudi takratni strog režim FLRJ-a oz. Federativne Ljudske Republike Jugoslavije, 
ki je strogo prepovedoval bogatenje zasebnega človeka, je oteževalo življenje. Gostišče in 
bogato opremljeno kmetijo s stroji in orodjem so večkrat oropali med vojno, kar je posledično 
otežilo delo na kmetiji in onemogočalo ponovni zagon gostinskega obrata. Mirko Rovšnik 
stric Riharda Rovšnika je nato šel svoji teti, ki je ostala sama na kmetiji za pomoč in do svoje 
smrti vzdrževal kmetijo.      

4.2 Poslanstvo in vizija 
Poslanstvo gostišča Schweiger je zagotoviti kakovostno storitev na področju gostinske 
ponudbe. Z zadovoljnimi gosti želimo doseči dobro reklamo od ust do ust, kar nam bo 
posledično prineslo množico novih gostov in tudi stalne goste. Naša vizija je s ponovnim 
zagonom pozabljenega gostišča, ki bo združeval kakovostno ponudbo in kvalitetno postrežbo 
v udobno urejenih prostorih, vrniti gostišču prepoznavnost in ogled na trgu. Vizija podjetja je 
tudi postati do leta 2015 vodilni na področju gostinske ponudbe v kraju Braslovče. Doseči 
želimo prepoznavnost z vrhunsko kakovostjo postrežbe in odličnostjo pripravo bogatih dobrih 
jedi in pijač kraja, ki je naše vodilo k poslovnemu uspehu, zadovoljstvu gostov in zaposlenih. 
Vizija podjetja je v prihodnosti razširiti svojo ponudbo na področju nastanitve in igralništva. 

4.3 Cilji podjetja 
Cilji našega gostišča so postati prepoznavni z domačnostjo in prijaznostjo ter odličnostjo 
izvajanja gostinske dejavnosti, kar nas bo vodilo k vsakoletni stalni rasti bruto prometa, 
vsakoletni rasti dodatne vrednosti na zaposlenega, vsakoletni rasti dobička ter k nadpovprečni 
stopnji zadovoljstva pri gostih kot tudi zaposlenih. Glavni cilj podjetja pa je doseganje 
prihodkov in dolgoročni obstoj, kar bomo dosegli s kvalitetno in okusno hrano, pijačo ter 
odlično postrežbo. V prvih petih letih poslovanja želimo povečati obrat na preostala 
nadstropja zgradbe. S tem bi dosegli možnosti sprejema večje količine gostov, kar pozitivno  
prinaša večji dobiček. 

4.4 Tržna priložnost in ključni dejavniki uspeha 
Naše podjetje vidi tržno priložnost v več dejavnikih. Glede na to, da se bo gostišče Schweiger 
nahajalo ob prometni magistralni cesti, 10 km od avtoceste iz smeri Šentrupert proti Logarski 
dolini, ne dvomimo o dobri dostopnosti gostom. Tudi sama lega gostišča gostom omogoča 
kratek postanek za okrepčilo ali dobro izhodiščno točko, iz katere se bodo lahko odpravili 
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spočiti in motivirani za izlete na priljubljene turistične atrakcije kraja in okolice. Na voljo bo 
poleg tega vsem tistim od nas, ki vsakdan krmilijo v službo v bližino, kot tudi tistim, ki bodo 
lahko hodili na malice. Kratko popoldansko druženje gostov starejše kot mlajše generacije v 
našem gostišču bo tako omogočilo številnim kratek pobeg iz vsakdanjega stresnega življenja. 
Veliko se v zadnjem času v Sloveniji tudi govori in piše o zdravi prehrani in zdravem načinu 
življenja. Tega se zavedamo in bomo zato gostom omogočili bolj zdravi način prehranjevanja. 
Želimo si, da bi bila naša temeljna konkurenčna prednost gostoljubnost, domačnost, urejenost 
ter bogata in okusna zdrava prehrana tega kraja. Zato bomo neposredno, dolgoročno in 
uspešno sodelovali z dobavitelji, saj bi nabavni pogoji bili ugodnejši in bi s tem lahko 
ponujali naše storitve po nižji ceni od konkurentov. Veliko strokovnjakov na področju trženja 
trdi, da je prepoznavnost gostišča ključni pomen uspeha.  Zato se bo naše podjetje vključilo v 
projekt oblikovanja kolektivne blagovne znamke »Gostilna Slovenija«, kateri osnovni cilj je 
poleg večje prepoznavnosti tudi spodbujanje razvoja slovenske gastronomije. Prednost vidimo 
tudi v znanju tujega jezika (nemščine in angleščine), kar nam bo koristilo pri obiskih tujih 
gostih. 

4.5 Opis podjetja 
Podpoglavje Opis podjetja je sestavljeno iz podpoglavji Lastništvo podjetja, Načrt ustanovitve 
podjetja, Lokacija in prostori podjetja ter Storitve. 
Gostišče Schweiger bo ustanovljeno kot družba z omejeno odgovornostjo. Podjetje bo imelo 
sedež v občini Braslovče na naslovu Letuš 24. Tam se bo tudi izvajala glavna dejavnost 
podjetja, in sicer dejavnost restavracij in gostiln. Ukvarjali se bomo s pripravo raznovrstnih 
jedi, napitkov in pijač. Gostilna Schweiger bo ponujala svežo hrano, pripravljeno na 
tradicionalen način, predvsem pa brez konzervansov, kot jih ima hitra nezdrava vsakdanja 
prehrana. Gostišče bo imelo v ponudbo vključenih 80 odstotkov hišnih, regionalnih in 
vseslovenskih jedi in ca. 75 odstotkov vin slovenskega izvora. Zunanja in notranja urejenost 
gostilne bo sledila krajevnim in regionalnim značilnostim, ki bo gosta toplo sprejela, ko bo 
prestopil gostilniški prag. Gostišče Schweiger bo tako s svojo domačnostjo, gostoljubnostjo in 
kakovostno hrano prepoznavno daleč naokrog. 

4.5.1 Lastništvo podjetja 

Gostišče Schweiger bo ustanovljeno kot družba z omejeno odgovornostjo. Družbo bo 
ustanovil en družbenik, in sicer: 
Rihard Rovšnik, direktor podjetja, rojen 29. 12. 1983 v Slovenj Gradcu, s končano izobrazbo 
organizatorja v gostinstvu ter z vpisanim študijem Managementa, z znanjem nemškega in 
angleškega jezika. 
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Poskrbel bo tudi za osnovni vložek, ki je določen v višini 7.500,00 EUR. Družba bo 
ustanovljena,  ko bo družbenik podpisal družbeno pogodbo pri notarju. Pravna oseba pa bo 
postala z vpisom v sodni register. Skladišče za pijačo in opremo bo imela družba v  prostorih, 
ki so osebna last družbenika.  

4.5.2 Načrt ustanovitve podjetja 

Podjetje Gostišče Schweiger, d.o.o., bo predvidoma ustanovljeno 1. 1. 2014. Registrirano bo v 
sodnem registru v Celju. Ob ustanovitvi bomo najeli 10.000,00 EUR kredita, 20.000,00 EUR 
pa bomo vložili prihrankov. Lastniški kapital podjetja bo znašal 7.500,00 EUR, kar 
predstavlja minimalni vložek, kot ga predpisuje zakon Republike Slovenije. V podjetju bo 
zaposlen en družbenik in pet redno zaposlenih delavcev. Po potrebi bomo še kakšnega najeli. 
Najem kredita na ime družbe bo potreben za dobo petih let, saj lastnik sam ne bo zagotovil 
osnovni vložek. Po Uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti, ki jo 
najdemo na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 2012, bo podjetje upravljalo 
naslednje dejavnosti: 
− dejavnost strežbe jedi in pijač (56) 
− okrepčevalnice in podobni obrati (56.102) 
− restavracije in gostilne, priprava in prodaja jedi in pijač v lokalu, lahko ob zabavnem 

programu (56.101) 

4.5.3 Lokacija in prostori podjetja 

Gostišče Schweiger se bo nahajalo v občini Braslovče v kraju Letuš. Gostišče leži ob 
prometni regionalni cesti, oddaljeni 10 km od avtoceste iz smeri Šentrupert proti Logarski 
dolini, kot je prikazano na sliki 3: 

 
Slika 3: Vizualni prikaz kraja na karti Slovenije 

Vir: Google Maps 2012 
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Zemljišče in vse pripadajoče zgradbe vključno z gostiščem Schweiger so v lasti ustanovitelja 
podjetja. Na sliki 4 je prikazano zemljišče, obrobljeno z modro barvo. Tako se poleg gostišča 
označeno z 1 nahajajo na parceli še strojna lopa, označena z 2, ki bo služila kot shramba 
pijače in gostinske opreme, stari hlev (»marof«) označen s 3, v katerega se lahko pozneje 
razširi gostinska ali igralniška dejavnost, in sušilnica za hmelj, označena s 4. Na sliki so z 
rdečo barvo označeni še predvideni parkirni prostori za goste. 

 
Slika 4: Prikaz zemljišča 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 2012. 
Prvotna zgradba gostišča je zgrajena  v izmeri 8 x 12 m in v višino 10 m. Obsega eno klet in 
dve nadstropji, pri katerem drugo predstavlja podstrešje. Najprej bomo gostinsko dejavnost 
izvajali v pritličju in jo pozneje ob uspešnem delovanju razširili na preostale prostore zgradbe. 
V pritličju je predvidena kuhinja, osrednji prostor s točilnim pultom in mizami ter stoli. Pred 
vhodom gostišča v pritličju bo letna terasa. Nad njo želimo pozneje zgraditi zimsko teraso, ki 
bo gostom v zimskih mesecih nudila lep pogled na okolico. Drugo nadstropje in podstrešje 
bomo ob uspešnem delovanju gostišča renovirali in preuredili, tako da bomo lahko sprejeli 
veliko število gostov. Klet želimo tudi pozneje preurediti in razširiti tako, da bi lahko v njej 
bil manjši lokal, v katerega bo zahajala mlajša generacija. Sanitarije za goste se bodo nahajale 
v pritličju severnega dela zgradbe.  

4.5.4 Storitve 

V Gostišču Schweiger bomo svojim gostom ponujali različne jedi, ki v večini temeljijo na 
prehrambni dediščini naše države. Sem spadajo tople in hladne jedi, ki bodo proizvedene in 
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prodane v našem podjetju. Jedi si bodo naši gostje lahko izbirali po želji iz našega menija, 
prilagojenega glede na letni čas. Ponudba bo tako obsegala predjedi, glavne jedi in sladice. Da 
pa jim bo olajšana izbira, bomo vsakodnevno ponujali tri že vnaprej pripravljene jedi glede na 
čas posameznega dnevnega obroka, torej malice, kosila, popoldanske malice ali večerje. 
Gostom bomo nudili različne alkoholne in brezalkoholne pijače. V gostišču bo poskrbljeno, 
da se bodo za pripravo jedi uporabljale dnevno sveže surovine. V  našem gostinskem obratu 
bo poudarek na dobri hrani, ki bo gostu na razpolago v domačem in gostoljubnem gostišču. 
Gostom bomo ponujali tudi različne informacije o turističnih znamenitosti kraja in bližnje 
okolice. Najpomembnejše koristi, ki jih bodo začutili gosti ob obisku našega gostišča, bodo 
prehrambna vrednost jedi, dekoracija prostorov, videz in čistoča prostorov, hitro izvedena 
storitev ter prijazno in strokovno osebje. Jedi bodo tako vedno v zadostni količini in se od 
konkurence razlikovale v okusu, vonju, zgledu, temperaturi postrežbe, količini in raznolikosti. 
Tudi sami računi bodo vedno točno izdani. 

4.6 Konkurenčna primerjava 
Občina Braslovče ima na področju restavracij in gostiln kar pestro ponudbo, vendar so 
nekatere izmed njih slabše dostopne, saj so oddaljene od regionalnih prometnih povezav. Ena 
izmed prednosti našega gostišča bo torej v dostopnosti, saj se bo nahajalo neposredno ob 
regionalni cesti Šentrupert-Mozirje v kraju Letuš. Prednost vidimo tudi v ponudbi, ki jo bo 
izvajalo vrhunsko usposobljeno osebje na visoki kakovostni ravni, kar bo posledično 
povzročilo, da se bodo stranke dobro počutile in se zato rade vračale. Čas, ki prihaja, narekuje 
varčevanje na vseh področjih, tudi pri porabi energije, zato je potreben tehten premislek, 
preden se bomo odločili za način, s katerim bomo vzdrževali primerno temperaturo v zgradbi 
v zimskih mesecih. Zato bomo pri sanaciji našega gostišča uporabljali takšne materiale, ki 
nam bodo na dolgi rok prihranili denar pri ogrevanju in vzdrževanju.  Svojo konkurenčno 
prednost vidimo tudi v tem, da bomo inovativni, vedno odprti za nove izzive, naša ponudba 
pa bo pestra, kakovostna in cenovno ugodna, saj se bomo povezali z dobavitelji, kar nam bo 
omogočalo nabavo pijače in živil po nižjih cenah.  Nadaljnji razvoj našega gostišča vidimo 
možnosti v  optimizaciji  samega poslovanja, kar bi prav tako pozitivno vplivalo na našo 
konkurenčnost.   

4.7 Poslovni proces 
V sklopu podpoglavja z naslovom Poslovni proces sta zajeti podpoglavji Tehnologija ter 
Prihodnje storitve. 
Poslovni proces v gostilni Schweiger bo potekal po načinu, opisanem v nadaljevanju.  
Direktor podjetja bo po predhodnem dogovoru z natakarjem in kuharjem o vrsti vabila in po 
obdelavi zalog v podjetju prejel njihova naročila. Ta bo nato nabavil surovine, plačal 



 

22 

dobaviteljem in dostavil surovine kuharju in natakarju. Surovine bo kuhar oz. natakar  po 
potrebi že vnaprej pripravil ali dal v skladišče. Nato bo direktor oglaševal ponudbo in 
pripravil vabila. Ob prihodu gosta bo natakar prejel njegovo naročilo. Glede na vrsto naročila 
bo natakar tega obdelal in v primeru naročila jedi posredoval željo v kuhinjo. Natakar bo nato 
pripravil pijačo in izvedel postrežbo, v primeru, da je bila naročena jed, pa bo postrežbo 
ponovil, ko bo jed gotova v kuhinji. Sledilo bo vprašanje gostu po tem ali morebiti želi še kaj 
naročiti. V primeru dodatnega naročila se bo proces ponovil. Če pa le-tega ne bo, pa bo 
natakar pripravil račun. Gost bo nato plačal storitev, natakar pa vnesel račun v blagajno. Na 
podlagi prihodkov blagajne bo nato direktor meril uspešnost poslovanja. 
Na sliki 5 je prikaz opisanega primera poslovnega procesa. Seveda je potrebno omeniti, da je 
to predvideni poslovni proces in da se bodo nekateri procesi v praktični izvedbi prepletali. 
Direktorju, natakarju in kuharju bo na voljo informacijski sistem, ki bo delo olajšal in 
pospešil.     
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Slika 5: Poslovni proces 

4.7.1 Tehnologija  

Naše podjetje bo storitveno podjetje, kar pomeni, da bomo sprejemali naročila gostov, nato 
pripravili hrano in pijačo ter jo individualno gostu kot končni proizvod ponudili. Gost bo nato 
plačal opravljeno storitev. V preglednici št. 1 so naštete najpomembnejše tehnološke 
sestavine, ki jih bomo potrebovali za uspešno opravljanje storitev.   

Preglednica 1: Predvidena tehnologija gostišča 
Hladilnik za pijačo  Aparat za kavo  
Zamrzovalna omara  Delovni pult v kuhinji  
Hladilna komora za živila  Točilni pult  
Salamoreznice  Friteza  
Gospodinjski pripomočki  Mize  
Kuhinjska napa  Stoli  
Pomivalni stroj za kozarce  Barski stoli  
Visokozmogljive peči  Računalnik  
Pomivalni stroj za belo posodo  Radio  
Plinski gorilnik  Krušna peč  
Litoželezna plošča  Glinena posoda  
Posode in lonci  Kozarci razni  
Ledomat  Skodelice razne  
Omare za shranjevanje živil  Vitrine za pripravljeno hrano  
Pomivalno korito za belo posodo  Klima  
Pomivalno korito za črno posodo Prezračevanje  

Vir: Prirejeno po Dvorski 2012, 22. 

4.7.2 Prihodnje storitve 

Za nadaljnji razvoj gostinskega podjetja Schweiger imamo v mislih razširiti gostinsko 
dejavnost na preostala nadstropja zgradbe. V mislih imamo izgradnjo zimske verande nad 
letno verando, s katere bi imeli gosti možnost lepega razgleda nad okolico gostišča. Obenem 
bi tudi dosegli možnost sprejema večje kapacitete gostov v našem obratu. Tako bi lahko 
namenili nove prostore za različne seminarje, poroke, svečana srečanja itd., ki zahtevajo večje 
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zmogljivosti, kar ob obstoječem stanju sedaj ni mogoče. Ob vsem tem bi jih lahko razvajali s 
hrano in pijačo. Naš cilj v prihodnosti je tudi povečati kletne prostore in jih preurediti v lokal, 
v katerega bi lahko zahajala mlajša generacija. Ta bi lahko obratoval ob drugih obratovalnih 
časih. Kot vizijo za prihodnost smo si zastavili cilj, da bi gospodarsko poslopje spremenili in 
preuredili tako, da bi lahko v njem bila igralnica, pivnica itd. Uredili bi lahko tudi kakšen 
prostor, kjer bi se lahko igrali otroci obiskovalcev naše gostilne, saj bi lahko tako starši na 
kratkem postanku našli tudi nekaj  časa zase. Seveda pa ne smemo pozabiti omeniti, da bi 
lahko dali te prostore v najem, kar bi predstavljalo dodatno možnost zaslužka, obenem pa 
omogočilo tudi zadrževanje gostov dlje časa v našem kraju in s tem možnost ponudbe 
dodatnih storitev.   

4.8 Tržna analiza in rezultati ankete 
Podpoglavja z naslovom Ugotovitve anketnega vprašalnika in opredelitev tržnih segmentov, 
strategi za ciljne tržne segmente in tržnih potreb,  Tržni trendi in Tržna rast sledijo v 
nadaljevanju. 
Da bi se lažje osredotočili na potencialni tržni segment in da bi naše strategije za ciljne tržne 
segmente pravilno izbrali ter ugotovili tržne potrebe in tržne trende, smo se odločili za 
izvedbo tržne raziskave. S tržno raziskavo smo želeli pridobiti odgovor na učinkovitost stare 
blagovne znamke gostišča in možnost njene zamenjave, opredeliti trženjsko komuniciranje, 
analizirati tržne priložnosti in izbrati ciljni segment kupcev na tržišču. Tržno raziskavo smo 
opravili z anketnim vprašalnikom, ki smo ga v pisni obliki ponudili različnim starostnim 
skupinam naključno izbranih ljudi na območju Spodnje Savinjske doline. Anketni vprašalnik 
je vseboval 10 vprašanj, anketiranje pa je bilo anonimno. Čas izvajanja anketiranja je bil 10 
dni v mesecu januarju 2013. V tem času smo anketirali 138 ljudi različnih starostnih skupin. 
V nadaljevanju so pisno predstavljeni odgovori raziskave ankete in ponazorjeni v grafični in 
tabelarični obliki. 
Rezultati ankete  
Preglednica 2: Spol in starost anketirancev 

Starost Moški Ženski Delež (v %) 
15-20 let 12 6 13 % 
21-40 let 38 32 51 % 
41-50 let 18 10 20 % 
nad 50 let 14 8 16 % 
Skupaj 82 56 100 % 

Kot že omenjeno, je anketni vprašalnik izpolnilo 138 anketirancev. Od teh jih je bilo 82 
moškega spola in 56 ženskega spola. Starostno gledano jih je bilo kar 51 % v starosti med 21 
in 40 let. Sledili so anketiranci v starosti od 41 do 50 let z 20-odstotnim deležem in nato 
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anketiranci nad 50 let s 16-odstotnim deležem. Najmanj anketirancev je bilo v starosti od 15 
do 20 let, in sicer 13 %, kot je razvidno iz preglednice 2. 
Ali za vas predstavlja ime gostilne razlog pri odločitvi za obisk?            
Preglednica 3: Ime gostilne kot razlog za obisk 
Spol DA NE Skupaj 
Moški 8 74 82 
Ženske 14 42 56 
Delež (v %) 16 % 84 % 100 %= 138 

Iz preglednice 3 je razvidno, da večina anketirancev  moškega in ženskega spola (84 %) meni, 
da za njih ime gostišča ne igra vloge pri odločitvi za obisk gostišča. Za 16 % anketirancev pa 
je ime pomembno. Iz rezultata raziskave lahko tako sklepam, da večina ljudi ne daje poudarek 
imenu gostišča pri odločitvi za obisk.  
Ali vas ime gostišča Schweiger pritegne k obisku?            

 
Slika 6: Privlačnost imena Schweiger 

Na sliki 6 je prikazano, da se 62 moškim od 82 in 34 ženskam od 56 zdi ime Schweiger 
privlačno. Iz odgovorov, prikazanih na preglednici 2 in sliki 1, ugotavljam, da ni pomembno 
ime, temveč vtis, kakšnega si gosti naredijo ob obisku gostišča, saj se bodo na podlagi njega 
ponovno vračali. Zadovoljni gosti bodo dobro ime gradili.  
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Zakaj obiščete gostišča? 

 
Slika 7: Vzroki za obisk gostišča 

Kot je razvidno iz slike 7,  večina moških v starostni dobi od 21 do 40 let, 41 do 50 let in nad 
50 let obišče gostišče zaradi prijetnega osebja in dobrega vzdušja. Nato sledijo tisti, ki 
zahajajo zaradi dobre okusne hrane. Najmanj moških je v starostni dobi od 21 do 40 let 
izbralo gostišče zaradi priporočil, v starostih od 41 do 50 let in nad 50 let pa je vzrok 
druženje. Ženske v omenjenih starostnih skupinah obiščejo gostišče predvsem zaradi dobre 
okusne hrane.  V starosti od 21 do 40 let se še mnoge odločijo za obisk zaradi druženja, v letih 
od 41 do 50 pa so za njihov obisk pomembna tudi priporočila. Pri moških v starostni skupini 
od 15 do 20 let je odločilnega pomena za obisk druženje, nato glasba in priporočila.  Ženske 
pa pritegne v večini k obisku tudi v tej starostni skupini dobra okusna hrana. Odločijo pa se 
tudi zaradi druženja. Rezultati na sliki 2 poudarjajo, da je za odločitev gostov za obisk 
gostišča pomembna dobra okusna hrana, ki se mora dopolnjevati z dobrim vzdušjem in 
prijetnim osebjem. Seveda pa moramo poudariti, da bi rezultati bili morda drugačni, če bi 
anketirali več ljudi mlajše populacije.   
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Kaj je vaš povod za obisk gostišča? 

 
Slika 8: Povod za obisk gostišča 

Največ anketiranih moških (33) je obkrožilo, da v gostišče zahajajo iz navade, 26 je povod 
oglas, ki ga zasledijo na radiju, in 17 oglas na letaku. Le šestim moškim je povod vabilo po 
internetu. Ravno nasprotno so obkrožile ženske anketiranke. Ti so v večini mnenja, da je 
oglas po radiu njihov glavni povod in ne navada, kar je obkrožila le ena anketiranka. Na oglas 
po letaku se odziva 21 žensk in nekaj več kot moških vabilu preko spleta. Iz slike 8 tako lahko 
sklepamo, da so najprimernejši načini oglaševanja oglasi na radiju in letakih. Za mlajše 
generacije pa so primerni tudi oglasi preko spleta.  
Ali se pogosto prehranjujete v gostiščih? 

 
Slika 9: Prehranjevanje anketirancev v gostišču 
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 V gostiščih se prehranjuje večkrat na teden kar 33 moških in 11 ženskih anketirancev, enkrat 
tedensko pa 14 moških in 9 ženskih anketirancev, kot je razvidno na sliki 9. Če pa primerjamo 
enkrat mesečno in trikrat mesečno prehranjevanje, pa lahko vidimo, da se več moških kot 
žensk prehranjuje trikrat mesečno. Natančneje se prehranjuje trikrat mesečno 18 moških in 12 
ženskih anketirancev, enkrat mesečno pa 13 moških in 19 ženskih anketirancev. Anketiranci 
so imeli pod vrstico z imenom Drugo možnost napisati svoje mnenje. Napisali pa so: 
prehranjujem se vsak dan v gostišču, nikoli se ne prehranjujem v gostiščih, ko se mi pojavi 
želja po določenem obroku, ko nimam časa za kuho, ko sem sam doma.   
S katerim obrokom se najpogosteje prehranjujete? 

 
Slika 10: Najpogostejše prehranjevanje 

Slika 10 prikazuje, da se anketiranci moškega in ženskega spola večinoma prehranjujejo z 
dopoldansko malico, za tem sledi kosilo, popoldanska malica in večerja. Ugotovimo lahko, da 
so dopoldanske malice in kosila tržna niša za gostišča in da je smiselno ob odprtju našega 
gostišča temu še posebej posvetiti pozornost. 
Katero pijačo najpogosteje pijete ob obisku gostišča? 
Preglednica 4: Najpogosteje popite pijače v gostiščih 
Starost 15-20 let 21-40 let 41-50 let nad 50 let Delež (v %) Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske 
Kavo   4 4 6 5 3 5 2 3 23 % 
Čaj 2 1 4 3 1 3 10 % 
Pivo 18 6 7 22 % 
Vino 3 6 5 2 1 12 % 
Žgane pijače 6 5 3 2 3 14 % 
Brezalkoholne 
pijače 

3 1 4 13  2 1 1 18 % 
Skupaj 12 6 38 32 18 10 14 8 100 % 
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Iz preglednice 4 je razvidno, da večina anketirancev najraje pije kavo ob obisku gostišča, saj 
se zato odloči kar 23 % vseh anketirancev. Na drugem mestu od priljubljenih pijač je pivo z 
22 % anketirancev, sledijo brezalkoholne pijače z 18 %,nato žgane pijače s 14 %, vino z 12 % 
in čaj z 10 % anketirancev.  
Kdaj najbolj pogosto zahajate v gostišče? 

 
Slika 11: Najpogostejše zahajanje anketirancev v gostišča     

Večina anketirancev moškega spola je mnenja, da je popoldanski čas skozi ves teden najbolj 
primeren za obisk gostišča. Dopoldanski čas pa je za obisk gostišča med tednom primeren 
večini anketirank ženskega spola. Vikend je obkrožila večina anketirancev tako ženskega kot 
moškega spola, da je najbolj priljubljen za njihov obisk gostišč. Pri tem jim je obisk v 
večernih urah najbolj všeč, sledi popoldanski čas in nato dopoldanski čas.  Ob natančnem 
opazovanju slike 11 lahko ugotovimo, da je nekoliko manj moških in ženskih anketirancev 
obkrožilo ponedeljek kot primeren dan za obisk gostišč, preostale dni pa priljubljenost obiska 
do konca tedna narašča. Iz rezultata ugotavljamo, da bodo pomembni dnevi obratovanja 
našega gostišča petek in vikend. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na preostale dneve, ko 
bodo gosti po naši ponudbi povpraševali ob praznovanju rojstnih dni, porok …   
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Po katerem tipu prehrane pri obisku gostišča najraje posegate? 
Preglednica 5: Najbolj povpraševani tipi prehrane 
�����������	�� 15-20 let 21-40 let 
�������� 	��������� �������

�������� Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske 
���������	��
��
�	�������������������� �� �� �� �� �� � � � ����
�������� �� �� �� �� �� ����
����������
������	��
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-#�&���� �� �� ��  ���
Skupaj  ��� �� ��� ��� ��� ��� �
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Ob obisku gostišča anketiranci najraje posegajo po dnevnih kosilih in malicah, , saj jih je kar 
29 % obkrožilo to možnost. Sledijo jedi iz domačega okolja z 28 %, nato morske jedi s 16 %, 
enolončnice in hitra prehrana z 8-odstotnim deležem anketirancev. Manj posegajo po narezkih 
- 4 %, vegetarijanski prehrani 4 % in sladicah 3 %, kot je razvidno iz preglednice 5.   
4.8.1 Ugotovitve anketnega vprašalnika in opredelitev tržnih segmentov, strategije za 

ciljne tržne segmente in tržnih potreb 
Naši glavni gosti bodo z območja Spodnje Savinjske doline ter območja Šaleške doline.  
Pričakujemo pa tudi goste iz drugih krajev Slovenije, kot tudi iz Avstrije, Italije, Nemčije in 
Hrvaške, ki bodo na poti v bližnje turistične kraje ali iz njih. Na podlagi pridobljenih 
odgovorov iz ankete smo se odločili, da bo tržni segment naših potencialnih gostov tako 
moški kot ženski spol v starosti od 21 do 40 let in od 41 do 50 let. Pozornost bomo namenili 
tudi tistim gostom iz preostalih starostnih skupin, ki bodo po naši storitvi povpraševali in bili 
pripravljeni zanjo plačati. Strategija za ciljne tržne segmente bo pri nas usmerjena v strategijo 
diferenciacije ponudbe in storitve. Na trgu bomo nudili podobno ponudbo in storitev kot 
konkurenti, vendar bomo dodali diferenciacijo pri ponudbi, kot tudi storitvi, kar menimo, da 
bi bila naša konkurenčna prednost in ključ do našega uspeha. Samega imena gostišča pa ne 
bomo spreminjali, saj so anketiranci potrdili, da njihov povod za obisk gostišča ni ime . Tudi 
za samo ime Schweiger meni večina, da je privlačno. Kot so že poudarili anketiranci, je za 
dobro storitev pomembna dobra okusna hrana, postrežena s strani profesionalnega osebja v 
prijetnem vzdušju. To se bomo trudili doseči v našem gostišču in se poskušali stalno 
dopolnjevati, saj bi na takšen način dobili stalne goste, ki bi v našo gostilno zahajali iz 
navade. Najbolj učinkovito oglaševanje je za anketirance po radiju in z letaki. Na takšen način 
se bomo promovirali na trgu z dnevnimi malicami in kosili tistim potencialnim gostom, ki 
večkrat v tednu zahajajo v gostišče. Popuste bomo nudili pri pivu in brezalkoholnih pijačah ob 
vikendih, ker so ti po mnenju anketirancev najbolj primerni za obisk. Kot že omenjeno, bomo 
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diferenciacijo izvajali na ponudbi dnevnih malic in kosil, kot tudi jedeh iz domačega okolja, 
saj se po teh čedalje bolj povprašuje in tržna potreba po njih narašča. 

4.8.2 Tržni trendi 

Trend v gostinski panogi je izredno pozitiven, saj ljudje nikoli ne bodo nehali jesti in piti 
(Nahtigal 2008, 11).  
V gostinski dejavnosti nihajo trendi, ki se menjajo zaradi sprememb in želja gostov (Dvorski 
2012, 32).  
V turizmu se pričakujejo trendi (Uradni slovenski turistični informacijski portal 2012), 
navedeni v nadaljevanju. 
Kot trend se  pričakuje porast rezervacij preko spleta. Poleg tega ni presenetljivo, da se bo 
povečala tudi uporaba socialnih medijev in pametnih telefonov kot virov informacij.  
Trend se kaže tudi v opuščanju navade nositi trajne jedi na počitnice (Klančnik in Louis 2008, 
25). 

4.8.3 Tržna rast 

Ponudniki gostinskih storitev pomembno prispevajo k rasti slovenskega turističnega 
gospodarstva. Gostinstvo predstavlja pomemben segment turistične ponudbe Slovenije. Tako 
tuji kot tudi domači gosti si deželo in kraje zapomnijo po gostinski ponudbi in Slovenijo 
lahko štejemo med kulinarično bogato in zanimivo destinacijo (Tržni inšpektorat RS 2012). 

4.9 Analiza panoge in konkurence 
V poglavju 4.9 je predstavljena značilnost panoge, delovanje distribucije, konkurenca in 
nakupovalne navade, glavni tekmeci in ključni dejavniki uspeha in drugi dejavniki, ki 
vplivajo na panogo.    

4.9.1 Značilnosti panoge 

Podatki iz Svetovnega odbora za potovanja in turizem kažejo, da je panoga turizem, 
gostinstvo in prosti čas največja panoga na svetu, ki ima skoraj 11-odstotni svetovni delež v 
BDP-ju. Po okrepitvi zaupanja potrošnikov, rešitvi zalivskega konflikta in odpravi groženj 
glede SARS-a vse kaže, da turizem raste hitreje kot druge panoge (Deloitte 2012). 
Raspor (2007, 1) povzema (po Planina in Mihalič 2002) »da je gostinstvo zelo raznovrstna 
dejavnost, in sicer zato, ker zadovoljuje potrebe dveh osnovnih skupin gostov. Prva skupina 
so turisti oziroma osebe izven kraja stalnega bivališča. Druga skupina so rezidenti ali stalni 
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prebivalci, ki povprašujejo po gostinskih storitvah zunaj njihovih gospodinjstev. Dejavnost 
gostinstva je raznovrstna tudi zato, ker jo sestavljajo zelo različna podjetja, kot so hoteli, 
moteli in restavracije ali kavarne, bari in bifeji. Njegova osnovna značilnost je, da je temelj 
dejavnosti gostoljubnost. Podjetja, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo nudijo gostom hrano in/ali 
pijačo in/ali prenočevanje; lahko pa tudi še celo vrsto drugih storitev, predvsem zabavnega 
značaja. Tako naj bi glede na sedanjo stopnjo razvitosti in njegov razvojni potencial postal 
ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva. Za turizem in gostinstvo je tudi 
značilno, da je edina delovno intenzivna panoga, ki se je ne da preseliti na trge s cenejšo 
delovno silo, kar je po eni strani za lastnike in potencialne investitorje omejitev pri nadaljnjem 
razvoju te dejavnosti, saj se dobičkonosnosti s cenejšo delovno silo ne more povečevati. Pri 
načrtnem razvoju turizma gre namreč za visok kapitalni količnik, ki je precej višji od 
vrednosti le tega v ostalem gospodarstvu.«  
Nahtigal (2008, 3) navaja po Kotler et al. (1999), »da je poleg splošnih značilnosti storitvenih 
dejavnosti, kot so neoprijemljivost storitvene komponente gostinskega proizvoda, neločljivost 
gosta od storitve, variabilnost kakovosti storitve in nezmožnost skladiščenja storitve, za 
prehrambno gostinstvo značilna nehomogenost in neprimerljivost gostinskih obratov.«  

4.9.2 Delovanje distribucije 

Naše gostišče bo imelo enega glavnega dobavitelja. Poskusili bomo najti takšnega, ki še ne bo 
uveljavljen na trgu, saj bomo tako lahko bistveno vplivali nanj glede določevanja nabavnih 
pogojev in cen. Takšen dobavitelj bo z nami tesno sodeloval in se nam bo tudi vedno 
prilagajal, ker bo sledil svoji želji postati priznan in uspešen (Slak 2008, 21). 
Prizadeval si bo za kakovost svojih izdelkov in pravočasno dostavljal blago. Poleg njega 
bomo nabavljali hrano še pri priznanih kmetijah. Ob možnosti izgube dobavitelja bomo 
začasno kupovali v diskontih, v kolikor ne najdemo novega dobavitelja. Našo ponudbo bomo 
oglaševali v različnih medijih in pri organizacijah, tako da se bodo naši potencialni gostje 
lažje odločili za obisk našega gostišča. 

4.9.3 Konkurenca in nakupne navade 

Strokovnjaki, ki so natančneje raziskali gostinstvo, ugotavljajo, da je za množico gostov vzrok 
za obisk določenega gostinskega obrata na prvem mestu stik osebja, ki ima magičen vpliv na 
njih, seveda poleg kakovostne hrane in prijetnega ambienta. To so dejavniki, zaradi katerih se 
gost vrne v izbrani gostinski lokal, ne glede na cenovno konkurenčne podobne obrate. 
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4.9.4 Glavni tekmeci in ključni dejavniki uspeha 

Za naše podjetje vidimo glavne tekmece v podobnih gostinskih obratih, ki že uspešno delujejo 
v naši bližnji okolici. Ta podjetja imajo seveda svoja prednosti, a tudi pomanjkljivosti.  
Ključni dejavniki uspeha so za nas dobro izobražen in motiviran kader. Kakovost na področju 
promocije gostišča v javnosti nam bo prenesla »piko na i« pri vrednotenju našega podjetja v 
očeh kupca. Pomembno pa je omeniti, da bomo v podjetju delovali kot tim, ki se bo vedno 
dopolnjeval in bo sledil strogim načelom, ki so zapisani v poslanstvu in viziji našega podjetja. 
Menimo, da je nemogoče doseči cilj, ki narekuje biti perfekten, odličen in uspešen v našem 
poslu. Zato bomo tudi ob dosegu optimalnega obratovanja podjetja, ki se bo dopolnjevalo s 
polno zasedenostjo naših kapacitet  in temu sorazmernimi finančnimi prilivi, zavedali, da 
konkurenca nikoli ne spi in da nikoli ne smemo zaspati na doseženih lovorikah. Vsak še tako 
kratek počitek ali sanjarjenje v posameznih trenutkih slave lahko usodno vpliva na naš obstoj 
v prihodnosti. Trenutno tudi ne pričakujemo novo odprtje kakšnega podobnega obrata v naši 
neposredni bližini, ki bi nam prinašal dodatno konkurenco. 

4.9.5 Drugi dejavniki, ki vplivajo na panogo 
Možni drugi dejavniki, ki bi lahko vplivali na našo panogo, so za naše podjetje ekonomski 
dejavniki, kamor spadajo gospodarska kriza ali odgovor konkurence na naš pojav na trgu. 
Zaradi pojava ekonomske krize in s tem slabšanja kupne moči naših strank se nam bi lahko 
bistveno znižalo število  gostov. Kot odgovor konkurence pa si v glavnem predstavljamo 
cenejše ponudbe. Tudi tehnološki dejavniki, ki bi omogočili hitrejšo in cenejšo pripravo 
hrane, bi lahko občutno vplivali na način organizacije dela. Eden od vplivov na panogo bi 
lahko predstavljala tudi sezonska ali ciklična nihanja. Tako bi lahko imeli rahel upad prometa 
v poletnih ali zimskih mesecih zaradi dopustov ali obratno povečan promet ob cerkvenih ali 
drugih praznikih. Ne smemo pa pozabiti niti na možen vpliv s države, ki s stalno 
spreminjajočo se zakonodajo lahko hitro spremeni način vedenja gostov. 

4.10  Strategija in izvedba 
V naslednjem poglavju so predstavljene strategije, konkurenčna prednost, trženjska strategija, 
pozicioniranje, cenovna strategija ter promocijska strategija. 

4.10.1 Strategija 
Na podlagi vizije, s katero želimo s kakovostno ponudbo in postrežbo v udobno urejenih 
prostorih vrniti gostišču prepoznavnost in ugled na trgu, smo se odločili vstopiti na trg. Naše 
podjetje bo prodajalo svoje storitve na slovenskemu trgu na sedežu podjetja. Ciljna skupina 
gostov bodo vsi ljudje različnih starostnih skupin, ki bodo imeli čas, voljo in denar za obisk 
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obrata in bodo imeli željo po naši kvalitetni ponudbi in postrežbi v udobno urejenem gostišču, 
kjer bosta hrana in pijača ponujena po ugodnih cenah. Do poslovne ideje smo prišli na podlagi 
ugotovitve, da v kraju Letuš manjka takšen gostinski obrat. Ker pa je konkurenca na tržišču 
relativno visoka, menimo, da je potrebno doseči dobro prepoznavnost podjetja. To bomo 
dosegli z aktivnim oglaševanjem po televiziji, radiu, reklamnimi sporočili, letaki itd. Zaupanje 
strank si želimo pridobiti z dobrimi in kvalitetnimi storitvami ter tudi ugodnimi cenami. V 
planu imamo razširitev naše ponudbe na preostale prostore obrata. Ugodne cene storitve pa 
bomo  dosegli s tesnim sodelovanjem in povezavo z dobavitelji. Cilj je znižati stroške samega 
obratovanja gostišča že ob ustanovitvi od podobnih takšnih obratov za 50 %, kar pa bomo 
dosegli s premišljeno renovacijo  gostišča ter kvalitetno, energetsko varčno in enostavno 
zdržljivo opremo.  

4.10.2 Konkurenčna prednost 
Lastno konkurenčno prednost vidimo v kakovosti storitve kot tudi v posebnosti, drugačnosti 
(domačnosti) in raznovrstnosti ponudbe ter urejenosti osebja in prostorov. Naši obroki bodo 
narejeni v sklopu upoštevanja predpisov, standardov kakovosti (HACCP), ki so zakonsko 
določeni. Uporabljena bodo živila, ki so bila ustrezno embalirana, ki so kakovostna, 
neoporečna in pregledana s strani živilskih inšpektorjev ter prodana pred potekom roka 
zapadlosti. Ker želimo le najboljše za naše goste, bomo živila kupovali od priznanih 
prodajalcev kot tudi kmetij. Že sama zunanja podoba gostišča bo gostom kazala na 
prizadevanje ter odgovornost za njihovo zdravje. Naša konkurenčna prednost je tudi lega 
obrata, saj leži ob zelo prometni cesti in je lahko dostopno. 

4.10.3 Trženjska strategija 
Glavna trženjska strategija je doseči oziroma ustvariti dobro ime podjetja, kar bi bila tudi 
konkurenčna prednost. S tem bi pospešili oglaševanje od ust do ust in tako privabili goste, ki 
bi trošili v našem gostišču. Z ustvarjanjem dobička, ki bi ga vlagali v razvoj gostišča, bi si 
zagotovili dolgoročni obstoj na trgu. Za doseganje tega cilja smo si izbrali strategijo 
nagrajevanja gosta. Tako si nas bodo gosti zapomnili po dobri hrani z dodatno sladico ali 
večjo porcijo. Ob dobrem poslovanju bomo izvajali dobro prekalkulirane akcije, kot so npr. 
pijača, ki gre na račun hiše, znižanje cen gotovih pijač, popuste za ponovne goste, popuste za 
stalne goste ali ob obisku dveh ali več gostov v skupini znižanje cen hrane, pijača 
dobrodošlica, brezplačne narezke itd. Želimo, da bi si gostje zapomnili naše ime in se večkrat 
vrnili. Od istovrstnih podjetij se bomo razlikovali z domačnostjo in s pestro izbiro zdrave 
prehrane, ki bo prilagojena vsem starostim gostom. 
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4.10.4 Pozicioniranje  

Gostišče Schweiger se bo pozicioniralo z blagovno znamko, ki bo kombinirana in poleg 
napisa vsebovala grafično podobo konja in voza, naloženega z lesom, kar je za prvotno 
gostilno predstavljalo glavni dohodek, saj je veljala za postojanko flosarjev, furmanov in 
mimopotujočih gostov. Na kozarcih in opremi bo vidna blagovna znamka gostišča, ki bo 
gostišče razlikovala in povečevala prepoznavnost od preostalih gostišč. Tudi zunanja podoba 
zgradbe, ki bo v prvotnem stilu, bo vidno ciljala na tržni delež gostov, ki cenijo kvaliteto, 
prijaznost in domačnost v prijetnem ambientu. Obroki bodo kvalitetno pripravljeni in 
servirani z domačnostjo. Glavna skupina gostov bodo lokalni prebivalci, druge skupine pa 
bodo sestavljali turisti in mimovozeči potniki, ki stanujejo v drugih predelih Slovenije. 
Zaposleni natakarji bodo s svojo profesionalnostjo, fleksibilnostjo in komunikacijo poskusili 
ustvariti nepozaben vtis pri gostu in s tem spodbudili njegovo željo po ponovnem obisku 
gostišča.     

4.10.5 Cenovna strategija 
V gostišču Schweiger menimo, da so opredeljene cene obrokov in pijač konkurenčne cenam 
drugih podjetij na trgu, vendar niso nižje od povprečne, kar nam omogoča primerljiv pribitek 
na stroške. Na samem začetku poslovanja bomo lahko uporabili 2.000,00 EUR denarja za 
nabavo na zalogo. Naslednje mesece bomo poskusili racionalno upravljati z zalogami, saj si 
bomo le tako zagotovili daljši obstoj na trgu. Cena za povprečno kosilo na osebo bo znašala 
7,50 EUR. V  njo so vključeni celotni stroški, ki zajemajo nabavo, pripravo in postrežbo 
hrane. Ker bomo na začetku poslovanja morali biti cenovno čim bolj privlačni, se bomo 
morali odpovedati visoki marži, kar bo posledično vplivalo na dobiček. Ob natančnem 
spremljanju posameznih obračunskih obdobij obratovanja gostišča bomo maržo ob 
pozitivnem razvoju postopoma zviševali. Obseg prodaje nam bi lahko ob začetku obratovanja 
prinesel visoki dobiček, ki sicer lahko raste le do določene meje. Če gledamo samo prodajo 
kosil, bi dosegli točko preloma pri prodanih 1167 kosilih na mesec. Pri tem bi pokrili vse 
mesečne fiksne stroške obrata v višini 6.952,00 EUR in vse variabilne stroške na prodano 
kosilo, ki znašajo 2,00 EUR. V podjetju ocenjujemo, da bomo imeli slabšo prodajo v zimskih 
mesecih -januarja in februarja ter avgusta, ko ima večina podjetij omejeno poslovanje zaradi 
dopustov. Kljub temu pa v teh mescih ne pričakujemo prodajo pod točko preloma. 

4.10.6 Promocijska strategija 
Promocijska strategija gostišča Schweiger bo usmerjena v gradnjo blagovne znamke in njeno 
visoko pozicioniranje v očeh gostov. Slogan gostišča se bo glasil: »Pridi lačen in žejen, ne bo 
ti nikoli žal«. Pred otvoritvijo bomo oglaševali v medijih, s katerimi bomo poizkušali pokriti 
celotno populacijo od 18 let naprej. Pomagali si bomo tudi z letaki, panoji, društvi. Oglaševali 
bomo tudi v različnih podjetjih v bližini našega gostišča in tako poizkusili pridobiti ciljno 
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skupino za naše malice. Ob uspešnem zagonu podjetja bomo ob različnih akcijah, novostih, 
novih trendih naše oglaševanje priredili glede na ciljno skupino. Uporabili bomo tudi ustrezno 
vrsto medija in temu primerno pod vodstvom izkušenega oglaševalca prilagodili oglasno 
sporočilo. Pred odločitvijo glede vrste promocije bo vodstvo podjetja natančno analiziralo 
uspehe posamezne vrste oglaševalskih medijev v preteklosti in ob zakupu novih sledilo 
trendom na trgu, kot so oglaševanje na spletnem portalu, ki je dostopno širši javnosti, ki 
uporablja telekomunikacijsko orodje, I-pode, internet itd. Da bomo lažje ugotovili efektivnost 
posameznih medijev, bomo še v gostišču izvajali ankete, ki bodo zajemale podatke predvsem 
o osebnih preferencah gostov, kot npr.: zvrst glasbe, branje revije itd., ki so ključni za izbor 
medija ter prilagoditev oglasnega sporočila. Za promocijo podjetja bomo v prvem letu 
obratovanja namenili 2.000,00 EUR. V naslednjih dveh letih bomo za ta namen namenili 
manj denarja, saj predvidevamo, da bomo že prepoznavni. Za promocijo smo se glede 
predvidenega položaja blagovne znamke odločili, da namenimo 1.800,00 EUR v letu 2015 in 
1.600,00 EUR v letu 2016 EUR. Menimo, da bomo tako lahko na dolgi rok želi uspeh. 

4.11   Programi trženja 
Podpoglavje Programi trženja vsebuje še podpoglavja Načrtovana prodaja, Strateške 
povezave in Terminski načrt. 
Podjetje Gostišče Schweiger bo za lastno trženje uporabljalo različne načine medijskega 
oglaševanja, npr. radio, internet itd. Poleg tega bomo oglaševali s plakati, letaki in prospekti. 
Potrebno pa bo seveda vložiti veliko truda, da bomo postali konkurenčnejši in še boljši od 
drugih ter da nas bodo tržili naši gostje od ust do ust, saj je takšen način trženja najbolj 
uspešen in učinkovit. Zato bomo naše storitve v kolikor se da izvajali kvalitetno in jih 
ponujali po ugodnih cenah. Z oglaševanjem na radiju bomo večkrat dnevno pričeli dva 
meseca pred otvoritvijo gostišča. Nadaljevalo se bo nato enkrat dnevno skozi celotno leto 
obratovanja gostišča. Zato bomo namenili 1.100,00 EUR. Z letaki bomo enkrat mesečno 
obveščali ljudi o dogodkih oz. ponudbi. Zato bomo porabili 200 EUR. Tudi spletno stran 
bomo ustanovili in zato bomo uporabili okvirno 200 EUR. Za vse marketinške strategije bo 
odgovoren direktor podjetja in za njihovo izvajanje poiskal v njihovih fazah izvajanja najbolj 
ugodnega ponudnika. V gostišču bomo namenili še 500,00 EUR za tiskanje dnevnih ponudb 
za na mize ter tiskanje plakatov skozi celo leto.      

4.11.1 Načrtovana prodaja 
Gostišče Schweiger načrtuje, da bo lahko v prvem letu svojega poslovanja doseglo že 78 % 
kapacitet možnosti izvajanja storitev. To bo rezultat dobrega oglaševanja in uspešne 
diferenciacije in trdega dela. Dnevni obseg prodaje bi bil tako v višini 24 malic, 20 kosil ter 
10 obrokov po naročilu. Dnevno bi to predstavljalo skupni bruto zaslužek s prodajo hrane in 
pijače v višini plus minus cca. 333,33 EUR pri trenutni ceni ene malice v konkurenčnih 
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podjetjih 4,50 EUR in enega kosila oz. obroka po naročilu cca 7,50 EUR. Zaslužek s prodajo 
pijač smo kar prišteli, saj se ne pričakuje enaka prodaja hrane in pijače vsak dan v mesecu.  
Konec prvega leta obratovanja našega podjetja načrtujemo bruto dohodek iz prodanih skupnih 
obrokov ter pijače v višini 120.000,00 EUR. Ker bomo postali za množico prepoznavni šele v 
naslednjih letih poslovanja, ocenjujemo, da bomo uspeli povečati letni prihodek v letu 2015 
za 5,2 %, kar v denarju znaša 128.000,00 EUR, in leta 2016 za 1,3 % oz. v denarju 
130.000,00 EUR. V letu 2017 se načrtuje prva razširitev dejavnosti na preostale prostore 
obrata. Zato načrtujemo rahli upad letnega dobička na cca 127.000,00 EUR zaradi 
renovacijskih del. Do konca leta 2018 pa bo ta spet narastel na cca 133.000,00 EUR, saj bomo 
lahko sprejeli istočasno večje število gostov, ob tem bomo pa v tem letu lahko delali spet več 
na prepoznavnosti. 

4.11.2 Strateške povezave 

Zaradi konkurence na tržišču je pomembno, da doseže naše gostišče dobro prepoznavnost. To 
bomo dosegli z dobro promocijo. Da bi bilo oglaševanje  čim cenejše, smo se odločili, da se 
bomo povezali z lokalnimi turističnimi društvi v kraju in okolici. Tudi pri nabavi hrane in 
pijače vidimo prednosti v strateških povezavah z dobavitelji. Tako bomo lahko nabavljali po 
ugodnejših pogojih in bomo s tem bolj konkurenčni z našimi storitvami drugim gostiščem. Ob 
ugodnih strateških izzivih se bo naše podjetje po vsej verjetnosti odločilo tudi za povezavo z 
gostinskimi obrati v našem kraju, ki bo kasneje ob ugodni finančni situaciji tudi možna.  

4.11.3 Terminski načrt 
Preglednica 2 predstavlja terminski načrt za prvo leto uresničevanja ustanovitve podjetja. 
Aktivnosti se bodo pričele odvijati januarja 2013 in bodo trajale do decembra 2013. V stolpcu 
na levi strani preglednice 2 so predstavljene aktivnosti. Te so razdeljene po posameznih 
skupinah in so s puščicami označene glede na dolžino trajanja po mesecih. 
Glavne skupine so preskrba dokumentacije in dovoljenj, sledila bodo gradbena in obnovitvena 
dela, nato opremljenost objekta, ureditev organizacije in trženjsko komuniciranje do priprav 
za otvoritev. 
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Preglednica 6: Terminski načrt 
 Aktivnosti Meseci 

Jan.  Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 

La
stn

ik 
po

dje
tja

 Preskrba dokumentacije 
in dovoljenj 

            
Izdelava poslovnega 
načrta 

            
Pridobitev načrta za 
rekonstrukcijo objekta 

            
Pridobitev potrebnih 
dovoljenj 

            

Zu
na

nji
 iz

va
jal

ci 

Gradbena in 
obnovitvena dela 

            
Ureditev infrastrukture 
(vodovod, elektrika, 
kanalizacija… ) 

            

Izvajanje gradbenih dela 
različnih faz gradnje na 
objektu  

            

Izvajanje zemljiških del 
na okolici (zasaditev, 
gradnja parkirišč …) 

            

La
stn

ik 
in 

zap
osl

en
i Opremljanje objekta             

Nabava kuhinjske opreme,  
pohištva in drobnega  
inventarja za strežbo 

            

Postavitev in namestitev 
pohištva in opreme             
Ureditev prostorov             

La
stn

ik 
po

dje
tja

 

Ureditev organizacije             
Iskanje zaposlenih             
Izbor dobaviteljev             
Zavarovanje stavbe             
Predlog za registracijo 
podjetja 

            
Registracija podjetja             
Izobraževanje zaposlenih              

La
stn

ik 
po

dje
tja

 Trženjsko 
komuniciranje 

            
Priprava promocije             
Oglaševanje radio, TV, 
časopis,  
letaki, panoji… 

            

De
lov

an
je 

org
an

iza
cij

e 

Priprave za otvoritev             
Nabava surovin   (hrana, 
pijač) 

            
Otvoritev obrata in 
pričetek delovanja 

            
Prejem plačil od storitev             
Izplačilo plač             
Fakturiranje sredstev             
Odliv sredstev             
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4.12  Management 
Znotraj poglavja Management je predstavljena organizacijska struktura, managerska ekipa, 
vrzeli v managerski ekipi in sodelavci ter načrt osebja. 
Menedžment ali upravljanje (angleško management) je proces načrtovanja, odločanja, 
osmišljanja, usmerjanja, razporejanja (alociranja) organizacijskih resursov (virov), vodenja ter 
nadzora in vrednotenja izvajanja različnih aktivnosti. Hkrati je upravljanje ekonomska in 
organizacijska znanstvena disciplina, ki jo je v zgodnjih dvajsetih letih 20. stoletja utemeljil 
Henri Fayol (Wikipedia, prosta enciklopedija 2006). 

4.12.1 Organizacijska struktura 
Organizacijska struktura Gostišča Schweiger bo funkcijska. V podjetju bo zaposlenih  pet 
oseb, in sicer direktor, ki bo ustanovitelj in hkrati lastnik podjetja, kuhar,  pomočnik kuharja 
in dva natakarja. Direktor bo vodil podjetje in bo odgovoren za vse dejavnosti, ki bodo 
potrebne za nemoteno obratovanje podjetja. Po obliki bo organizacijska struktura  enostavna, 
saj bodo vsi zaposleni podrejeni direktorju. V primeru večjega navala gostov ali ob zaostanku 
zaposlenega z delovnega mesta bomo začasno najeli študente.  V prvih letih obratovanja bodo 
za urejenost in čistočo prostorov skrbeli zaposleni sami. Kasneje bomo najeli čistilko. Na sliki 
12 je prikazana organizacijska struktura podjetja. Ob boljšem poslovanju podjetja v 
prihodnjih letih bodo uvedena nova delovna mesta, ki so označena z rumeno barvo.  

 
Slika 12: Organizacijska struktura 
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4.12.2 Managerska ekipa 

Lastnik in direktor podjetja bo Rihard Rovšnik, rojen 29. 12. 1983, po izobrazbi organizator v 
gostinstvu, ki trenutno opravlja študij Managementa na Fakulteti za management. 
Kuharja, pomočnika kuharja in dva natakarja bomo zaposlili za nedoločen čas, s poskusno 
dobo petih mesecev. Zaposleni bodo plačani v pogodbenem znesku, ki ga določa zakon RS 
glede na smer in stopnjo izobrazbe. Poleg tega bodo zaposleni ustrezno nagrajeni ob dobrem 
opravljanju dela. Dobivali bodo tudi povračilo za prevoz na delovno mesto. Zaposleni  bodo 
imeli na delovnem mestu enkrat dnevno pravico do brezplačnega toplega obroka. 

4.12.3 Vrzeli v managerski ekipi in svetovalci 

Managerska ekipa Gostišča Schweiger bo premagovala vrzeli z upoštevanjem poslovnega 
bontona. Tudi znotraj gostišča bodo na ključnih funkcijah ustrezno kvalificirani zaposleni, ki 
bodo znali nositi odgovornost in ustrezno ukrepati ob nastalih težavah. Da bi pa se v čim večji 
meri izognili verzeli znotraj podjetja, bomo vsako leto načrtovali usposabljanje zaposlenih in 
sledili novostim v razvoju delovnega mesta kot tudi trendom trga. Računovodstvo podjetja bo 
vodil direktor, a šele potem ko bo pridobil ustrezne izkušnje.  Kasneje ob boljšem poslovanju 
obrata bodo se uvedla nova delovna mesta, ki bodo razbremenila delo direktorja npr.: zaposlili 
bomo računovodja… . Ob začetku poslovanja ne bo mogel sam zagotoviti vseh aktivnosti, ki 
so nujne za začetek poslovanja, zato bomo ob ustanovitvi poiskali ustrezne vire izven podjetja 
in se povezovali z drugimi strokovnjaki oziroma svetovalci, kot so npr. računovodski servis, 
pravni svetovalec, oglaševalci, dobavitelji, distributerji itd. Razlog v povezovanju vidimo tudi 
v tem, da so stroški za usposabljanje visoki in jih zato ne moremo zagotoviti ob začetku 
poslovanja, pa tudi s časovnega vidika se to ne bi izšlo.  

4.12.4 Načrt osebja 
V gostišču bo ob začetku obratovanja zaposlenih pet oseb, kasneje ob boljšem poslovanju pa 
bomo še zaposlili računovodjo in vodjo marketinga/prodaje, ki bosta razbremenili direktorja.  
Zaposleni bodo ob odprtju podjetja sledeči, opravljali pa bodo naslednje naloge: 
− direktor podjetja bo vodil podjetje, nabavljal hrano, oglaševal in pomagal v strežbi ali 

kuhinji;  
− en kuhar, ki bo sestavljal dnevne menije in skrbel za pravočasno izvedena kuhinjska dela;  
− pomočnik kuharja, ki bo kuharju v pomoč in ga bo tudi lahko zastopal, in 
− dva natakarja za opravljanje del v strežbi. 
Zaposleni bodo svoje naloge opravljali skozi ves teden, prilagojeno obratovalnemu času in 
povečanemu obsegu povpraševanja gostov glede na dneve. Po potrebi pa bomo še najeli 
študenta, ki ga bomo plačali po veljavni zakonodaji. V naslednjih letih dobrega poslovanja 
bomo namenili določen odstotek ustvarjenega dobička za razna izobraževanja in 
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izpopolnjevanja, ki bodo na voljo našim zaposlenim. Prvo leto bomo težko ustvarjali dobiček, 
saj se bomo soočali s konkurenco. V njem pa se bo pokazalo, ali bo družba s takšno 
zasedenost kadra nadaljevala ali pa bomo morali kakšnega odpustiti in prenesti njegove 
naloge na drugega že zaposlenega. Ne izključujemo pa tudi prestrukturiranja. Da pa bi v 
našem podjetju ohranili bogat človeški kapital, smo se odločili, da bomo zaposlene 
nagrajevali po uspešnosti poslovanja gostišča na koncu leta s povišano 12. plačo. 
Preglednica 7 prikazuje bruto plačo zaposlenih ob odprtju gostišča. Kot je razvidno, bomo 
imeli predvidenih mesečnih stroškov zaposlenih v višini 5360 EUR. 
Preglednica 7: Bruto plače zaposlenih 
Zaposleni Število Bruto plača Skupaj 
Direktor 1 1400 EUR 1400 EUR 
Kuhar 1 1100 EUR 1100 EUR 
Pomočnik kuharja 1 860 EUR 860 EUR 
Natakar 2 1000 EUR 2000 EUR 
Skupaj 5 4360 EUR 5360 EUR 

4.13  Finančni načrt 
V finančnem načrtu našega podjetja, ki smo ga  smo priložili v prilogi, smo analizirali 
finančno stanje v prvih petih letih obratovanja. V otvoritveni bilanci stanja smo navedli, da 
imamo za 30.000,00 EUR sredstev in od teh 10.000,00 EUR obveznosti do virov sredstev 
(kredit).  Od teh sredstev smo jih vložili 15.500,00 EUR za nabavo opreme gostišča, 6.000,00 
EUR za nakup kombija in 1.000,00 EUR za nakup zalog. Ob pridobitvi državnih sredstev 
bomo še dodatno 1.000,00 EUR namenili za nakup zalog ob otvoritvi. Naše podjetje bo tako 
imelo ob začetku poslovanja 71,27 % stalnih sredstev in 28,33 % gibljivih sredstev.  V 
bilanco stanja, ki prikazuje leta od 2014 do 2018, smo določili sedemodstotno stopnjo 
amortizacije za opremo in 9,6-odstotno za kombi. Najeti kredit bomo odplačali v petih letih. 
Pri tem bomo letno plačali 181,00 EUR obresti. Določili smo tudi, da bomo že v prvem letu 
obratovanja ustvarili 1.272,00 EUR čistega dobička. Tega bomo prinesli v naslednje leto v 
kapital podjetja. Enako bomo storili naslednja leta, ko je tudi načrtovan dobiček. V prvem letu 
obratovanja bomo imeli 20.870,00 EUR do obveznosti sredstev in 38.536,00 EUR gibljivih 
sredstev. V izkazu uspeha smo si zastavili, da bomo imeli prvo leto 122.000,00 EUR skupnih 
prihodkov ter 120.410,00 EUR skupnih odhodkov. 
Pri poslovnih in finančnih kazalnikih smo pa dobili podatek, da je dobičkonosnost prihodkov 
pri 1,04 % in se v naslednjih letih stopnjuje. Podatek likvidnosti znaša za prvo leto 11,44 % in 
ta tudi v naslednjih letih narašča kot podatek ekonomičnosti, ki je prvo leto pri 1,1 %. Podatek 
za gotovinski saldo znaša 12. meseca prvega obratovalnega leta 135.510,00 EUR. Med 
pomembnimi podatki je še enkrat potrebno omeniti, da bi imeli mesečno točko preloma pri 
prodaji 39 kosil dnevno.  
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5 SKLEP 
Gostišče Schweiger je v našem kraju pozabljena gostilna, ki kot kulturna dediščina dopolnjuje 
kraj Letuš. Cilj projektne naloge je bil sestaviti poslovni načrt za gostišče, ki bi ga ponovno 
oživeli z namenom, da si dolgoročno ustvarimo pozitivni denarni tok, ki nam bi omogočil 
preživetje. Tako si bi s ustanovitvijo lastne gostinske dejavnosti zagotovili samozaposlitev v 
trenutnih kriznih časih, ki tudi ne obetajo nič lepega za prihodnost. Gostišče bi tudi 
dopolnjevalo gostinsko dejavnost našega kraja. Pri tem smo izhajali iz različnih predpostavk, 
od katerih so komentirana nekatera že na začetku naloge. Omejitve za uresničevanja 
poslovnega načrta vidimo predvsem v prepoznavnosti gostišča, saj je preteklo že preveč časa 
od njegovega poslovanja in zato le-to ni več prepoznavno. Zato smo se odločili, da preučimo 
teorijo o blagovni znamki, podjetništvu in organizaciji dela in da izvedemo trženjsko anketo. 
Omejitve so tudi v sanaciji gostinskega objekta in uresničevanju takega projekta, saj je v ta 
namen potrebno veliko finančnih sredstev, kot kažejo primeri iz dobre prakse. Kljub vsemu 
smo prepričani,  da bo gostišče Schweiger odlično dopolnjevalo gostinsko ponudbo kraja, saj 
v njegovi neposredni bližini (4 km) ni takšne dejavnosti. S pomočjo ankete smo dobili 
odgovore v zvezi z učinkovitostjo stare blagovne znamke gostišča in možnostjo njene 
zamenjave, opredelitvijo trženjskega komuniciranja, analizo tržnih priložnosti in izbiro 
ciljnega segmenta kupcev na tržišču. 
Anketni odgovori anketirancev nam nakazujejo, da bo tržni segment naših potencialnih 
gostov tako moškega kot ženskega spola v starosti od 21 do 40 let in od 41 do 50 let. 
Strategija za ciljne tržne segmente bo pri nas usmerjena v strategijo diferenciacije ponudbe in 
storitve. Na trgu bomo nudili podobno ponudbo in storitev kot konkurenti, vendar bomo 
dodali diferenciacijo pri ponudbi kot tudi storitvi, za kar menimo, da bi bila naša konkurenčna 
prednost in ključ do našega uspeha. Samega imena gostišča ne bomo spreminjali, ker so 
anketiranci podali, da ime ni njihov povod za obisk gostišča. Zanje je ime Schweiger 
privlačno. Za dobro storitev je pomembna dobra okusna hrana, ki jo potreže profesionalno in 
prijazno osebje v prijetnem vzdušju. To bo tudi cilj v našem gostišču, ki se bo nadgrajeval. 
Najbolj učinkovito oglaševanje je za anketirance po radiju in z letaki. Na takšen način bomo 
tako promovirali dnevne malice in kosila tistim gostom, ki večkrat v tednu zahajajo v 
gostišče. Popuste bomo nudili na pivu in brezalkoholnih pijačah ob vikendih, ker so 
anketiranci izjavili, da takrat najpogosteje zahajajo v gostišča. Kot že omenjeno, bomo 
diferenciacijo izvajali na ponudbi dnevnih malic in kosil, kot tudi jedeh iz domačega okolja, 
saj so ti čedalje bolj povpraševane in po njih tržna potreba narašča. 
Po končanem pisanju zaključne naloge oz. poslovnega načrta smo s pomočjo analize ankete 
prišli do zaključka, da ima naš projekt zagotovljene vse osnovne pogoje za uresničitev, vendar 
je potrebno omeniti, da bo za uresničevanje zastavljenega projekta potrebno pridobiti veliko 
mnenj, izračunov, projekcij in ocen izkušenih strokovnjakov z različnih področij, kot so npr. 
gospodarstvo, arhitektura, gostinstvo in promet. V današnjem času je zelo pomemben trg za 
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vsakega podjetnika. Za nas je trg bodočih gostov na območju Spodnje Savinjske doline ter 
območju Šaleške doline, ki se nahaja v neposredni bližini. Trdno smo prepričani, da bomo 
zastavljene cilje dosegli.  
Poudariti je še potrebno, da so podatki, pridobljeni s pomočjo ankete, omejeni za uporabo za 
nadaljnje raziskave, saj je na njih lahko vplivalo trenutno slabo gospodarsko stanje v državi, 
čas anketiranja in razpoloženje anketirancev, starostna struktura anketirancev ter neposreden 
stik izvajalca anketiranja do anketiranca. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Priloga 2: Finančne projekcije 
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ANKETA 

Sem Rihard Rovšnik, študent Fakultete za management Koper. Pri izdelavi diplomskega dela izvajam 
anketo, ki poteka med 10. 1. 2013 in 20. 1. 2013. Prosim, da jo izpolnite, za kar se vam najlepše 
zahvaljujem. 

Obkrožite odgovore 
1) Spol in starost             
                     Moški                Ženski a) 15-20             c) 41-50 

b) 21-40            č) nad 50 let
2) Ali za vas predstavlja ime gostilne razlog pri odločitvi za obisk?     Da                       Ne 
3) Ali vasi ime gostišče Schweiger  pritegne k obisk?                              Da        Ne      Vseeno mi je 
4) Zakaj obiščete gostišča? 

a) Druženja 
b) Dobre okusne hrane 

  c) Prijetnega osebja in    
dobrega vzdušja 

 d) Zaradi informacij 
e) Glasbe  
 f) Zaradi priporočil 

5) Kaj je vaš povod za obisk gostišča? 
a) Iz navade  
b) Zaradi oglasa na radiju 
c) Oglasa na letaku 

d) Vabilo po internetu (Facebook, Twitter 
...) 

6) Ali se pogosto prehranjujete v gostiščih?  
a) Večkrat na teden 
b) 1x tedensko  

c) 3x mesečno 
d) 1x mesečno 

e) Poljubno____________ 

7) Z katerim obrokom se najpogosteje prehranjujete? 
a) Dopoldanska  malica  
b) Kosilo 

c) Popoldanska malica  
d) Večerja  

8) Katero pijačo najpogosteje pijete ob obisku gostišča? 
a) Kavo   
b) Čaj  

d) Pivo  
e) Vino  

f) Žgane pijače 
g)Brezalkoholne pijače  

9) Kdaj najbolj pogosto zahajate v gostišče?  
         

 Dopoldne 
 Popoldne  
 Zvečer  
 

 

Ponedeljek 
 Torek 
 Sreda 
 Četrtek 
 Petek 
 Vikendi  
 

10) Po katerem tipu prehrane pri obisku gostišča najraje posegate? 
a) Hitra prehrana (hamburger, pice ...)  
b) Narezki 
c) Vegetarijanska   hrana 
d) Enolončnice 

e) Morske jedi 
f) Dnevna kosila, malice 
g) Jedi iz domačega okolja 
e) Sladice 
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 OTVORITVENA BILANCA STANJA 

(na dan 1. 1. 2014) 
SREDSTVA 30.000 
STALNA SREDSTVA 21.500 
Opredmetena osnovna sredstva 21.500 
 oprema 15.500 
 drugo 6.000 
GIBLJIVA SREDSTVA 8.500 
Zaloge 1.000 
Denarna sredstva 7.500 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 30.000 
KAPITAL 20.000 
 Osnovni kapital 20.000 
OBVEZNOSTI 10.000 
DOLGOROČNE OBVEZ. IZ FINANCIR. 10.000 
 najeti krediti in posojila 10.000 
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IZKAZ USPEHA 1. LETO 
2014 

2. LETO 
2015 

3. LETO 
2016 

4. LETO 
2017 

5. LETO 
2018 

PRIHODKI SKUPAJ 122.000 128.900 130.300 127.100 133.000 
Prihodki od poslovanja 120.000 128.000 130.000 127.000 133.000 
  prodaja na domačih trgih 120.000 128.000 130.000 127.000 133.000 
Izredni prihodki 2.000 900 300 100 0 
ODHODKI SKUPAJ 120.410 122.686 124.222 120.826 124.575 
Stroški prodanega blaga 23.000 25.900 27.000 24.800 28.100 
  Nabavna vrednost prodanega blaga 23.000 25.900 27.000 24.800 28.100 
Stroški bruto plač 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 
Prispevki podjetja za plače 10.356 10.356 10.356 10.356 10.356 
Amortizacija 4.300 3.983 3.681 3.394 3.119 
Drugi stroški poslovanja 17.434 17.227 17.365 16.957 17.480 
 reklama 2.000 1.800 1.600 1.300 1.800 
 vzdrževanje, ogrevanje, enegija itd.  8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
 zavarovanja 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
 stroški telef. in poštnin, prisp. za stavb. zemlj., 
drugo 360 380 400 395 400 
 računovodske,odvetniške in podobne storitve 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 
 izobraževanje 0 0 300 250 200 
 drugo (nepredvideni stroški) 2.274 2.247 2.265 2.212 2.280 
Izredni odhodki (tudi za poravnavo izgube 
prej. let) 1.000 900 1.500 1.000 1.200 
DOBIČEK ali IZGUBA PRED 
OBDAVČENJEM 1.590 6.214 6.078 6.274 8.425 
DAVEK OD DOBIČKA (20 % - novost v 
2010) 318 1.243 1.216 1.255 1.685 
ČISTI DOBIČEK ali IZGUBA 1.272 4.972 4.863 5.019 6.740 
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BILANCA STANJA 
1. LETO 

2014 
2. LETO 

2015 
3. LETO 

2016 
4. LETO 

2017 
5. LETO 

2018 
SREDSTVA 60.036 63.283 66.336 61.676 63.901 
STALNA SREDSTVA 21.500 19.915 18.406 16.968 15.595 
Opredmetena osnovna sredstva 21.500 19.915 18.406 16.968 15.595 
  oprema 15.500 14.415 13.406 12.468 11.595 
  drugo 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 
GIBLJIVA SREDSTVA 38.536 43.368 47.930 44.708 48.306 
Zaloge 19.167 21.583 22.500 20.667 23.417 
Kratkoročne terjatve 20.000 21.333 21.667 21.167 22.167 
  terjatve do kupcev 20.000 21.333 21.667 21.167 22.167 
Denarna sredstva -631 451 3.763 2.875 2.722 
            
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 20.870 20.366 22.169 19.843 18.317 
KAPITAL 7.500 8.772 12.472 12.363 12.519 
  Osnovni kapital 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
  Preneseni dobiček ali izguba prejšnjih let 0 1.272 4.972 4.863 5.019 
OBVEZNOSTI 13.370 11.594 9.697 7.480 5.798 
DOLGOROČNE REZERVACIJE           
DOLGOROČNE OBVEZ. IZ FINANCIR. 
IN POSL. 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 
  najeti krediti in posojila 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 
KRATKOROČNE OBVEZ. IZ POSLOV. 3.370 3.594 3.697 3.480 3.798 
  obveznosti do dobaviteljev 3.370 3.594 3.697 3.480 3.798 
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