
 
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

IDA STROHSACK 

KOPER, 2015 

DIPLOMSKA NALOGA 

ID
A

 S
T

R
O

H
S

A
C

K
 

2
0

1
5
 

D
IP

L
O

M
S

K
A

 N
A

L
O

G
A

 





 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

Diplomska naloga 

POSLOVNI NAČRT ZA RIBOGOJNICO 

Ida Strohsack 

 

Koper, 2015 Mentorica: doc. dr. Jasna Auer Antončič 

 





III 

POVZETEK 

Poslovni načrt za ribogojnico je dokument, ki dosledno in natančno izriše postopke, potrebne 

za opravljanje dejavnosti ribogojstva. V nadaljevanju bomo spoznali, zakaj smo se odločili za 

to pot, kakšen je pomen poslovnega načrta za podjetje ter kakšno poslanstvo smo si zastavili, 

kakšna je vizija in kateri so naši cilji. Analizirali bomo tržno priložnost ter naš projekt 

časovno opredelili. Sledila bo opredelitev poslovnega subjekta. Na kratko bomo opisali 

matično družbo, vzpostavitev novih dejavnosti, ter opisali organizacijsko strukturo. Nato 

bomo opisali našo temeljno dejavnost in podrobneje predstavili obstranske. Opisali bomo 

lokacijo, zaposlene, lastništvo družbe ter poglavje zaključili s podrobno SPIN-analizo. 

Opredelili bomo ciljne kupce, definirali okolje in locirali tekmece. Za trg bomo izdelali 

logotip ter opredelili kanale, prek katerih se bomo promovirali. Opredelili bomo smer razvoja 

ter ocenili tveganja, ki se bodo pojavljala na naši poslovni poti. Vse skupaj bomo podkrepili s 

finančnimi projekcijami in vse ugotovitve zapisali v sklep. 

Ključne besede: postrv, ribogojnica, ribič, ribarjenje, poslovni načrt. 

SUMMARY 

The business plan for the fish farm is a document that is consistently and accurately surveying 

procedures necessary for the performance of aquaculture. In what follows, we will realize 

why we opted for this route, why business plan is important for the company, what our 

mission is and which goals we want to achieved. We will analyze the market opportunity and 

the timeline for our project. This will be followed by the definition of a business entity. We 

will briefly describe the parent company, establishment of new activities and we will describe 

the organizational structure. Then we will describe our basic activity and will present in detail 

the side ones. We will describe the location, employees, ownership of the company and we 

will conclude the chapter with a detailed SWAT-analysis. We will address the market define 

target customers, environment and the location of competitors. We will create our logo and 

identify the channels through which we will be promoted. We will identify development 

trends and assess the risks that will appear on our business path. We will back up all together 

with financial projections and note our findings in the conclusion at the end. 

Keywords: trout, fish farm, angler, fishing, business plan. 
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1 UVOD 

Danes imamo podjetja po večini problem ustvariti dodatne prihodke na trgu, ki je iz dneva v 

dan zahtevnejši. Tradicionalne oblike nudenja storitev ali prodaje proizvodov enostavno niso 

več dovolj, četudi gre za vrhunsko ponudbo enega ali drugega. Menimo, da je treba odličen 

izdelek, ki ga imamo, ponuditi trgu na izviren, drugačen, inovativen način. Zaviti ga je treba v 

privlačno storitev in obdati z dovršenim servisom. 

Temu tako smo si v našem podjetju zadali cilj izpeljati projekt, ki bo dopolnjeval jedrne 

storitve, ki jih trgu ponujamo kot holdinška družba. Uporabiti želimo naša znanja s področja 

sladkovodnega ribogojstva. Voda je že sama po sebi vir življenja na Zemlji, pa tudi 

življenjsko okolje mnogih vodnih organizmov, med katere spadajo tudi salmonidne vrste rib, 

ki so naša strast. Občutek, ki ga strasten ribič doživi, ko se trnek začne tresti, je težko opisati. 

Navdušenje, ki sledi, je neprecenljivo. Ta občutja in doživetja so darilo, s katerim želimo 

osrečiti vsakega našega kupca posebej. 

S predmetnim dokumentom torej želimo doseči realen načrt projekta, ki smo si ga zastavili. 

Voditi želimo projekt, ki bo potencialnim kupcem omogočil, da se zopet povežejo z naravo na 

prvinski ravni ribištva oziroma ribogojstva. 

V času recesije in propadanja multinacionalk zaradi kriz na svetovnih finančnih trgih 

posameznik išče načine, kako uiti vsakdanjemu stresu in obveznostim, ki jih življenje prinaša. 

Menimo, da med peščico načinov sprostitve nedvomno spadata žuborenje potočnih brzic in 

ribiška palica. 

Z manjšanjem kupne moči posameznikov upada tudi zanimanje za tiste jedrne oblike turizma 

– počitnice nekje na peščeni obali, morju, nastanitve v dragih hotelih itd. Posameznik je 

postal zahtevnejši, saj za svoj denar želi dobiti kar največ od izdelka oziroma storitve, ki jo je 

kupil. V turizmu se trend obrača proti aktivnim počitnicam na lokacijah, kjer je mogoče na 

enem mestu združiti tako sprostitev kot fizično aktivnost, saj so trendi zdravega življenja, 

med katere spada tudi gibanje, postali vsakdanja stalnica. Naše podjetje bo zato ponujalo 

pester izbor aktivnosti, posredno in neposredno povezanih z ribištvom, ribogojstvom in 

naravo. 

1.1 Izhodišče za izdelavo poslovnega načrta 

Izhodišče za izdelavo sledečega dokumenta predstavlja nepremičnina, infrastrukturno 

zasnovana kot ribogojnica. V upravljanje jo bo vzelo že obstoječe podjetje, katero se je za ta 

namen že odločilo razširiti dejavnosti po standardni klasifikaciji. Opisan je postopek 

prevzema posesti v upravljanje družbe, pretehtani so parametri, ki vplivajo na nadaljnje 

poslovanje podjetja, opredeljene so značilnosti dejavnosti, ki se bo v okviru tega projekta v 

bodoče izvajala in razvijala. 
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je natančna opredelitev dejavnosti ribogojstva v obliki poslovnega 

načrta. Podrobno nameravamo predstaviti dejavnost, kje so prednosti, slabosti, izzivi in 

nevarnosti. Sestavljen poslovni načrt poleg navedenega obsega tudi finančni vidik projekta, 

izpostavljene so značilnosti in posebnosti. Predstavljen je novo zaposlen kader in znanja, ki so 

potrebna za opravljanje dejavnosti. Poslovni načrt ni sestavljen z namenom pridobitve 

investitorja (predpostavlja se, da je z vidika lastništva, pridobljenih koncesij in dovoljenj ter z 

vidika financiranja poslovna ideja preskrbljena). Potrebujemo predane posameznike za zagon 

in pravilno usmerjenost projekta.  

Panoga, znotraj katere bo podjetniški tim deloval je natančno opredeljena. Ne gre zgolj za 

ribogojstvo, temveč za prodajo celotnega doživetja v paketu. Ideja je nuditi sproščujočo fuzijo 

prijetnega s koristnim. V turizmu se trendi obračajo proti aktivnem preživljanju prostega časa, 

ribolov pa je panoga, ki nam omogoča med drugim tudi fizično aktivnost. Storitve, kot že 

omenjeno, niso omejene zgolj na ribolov. Potrebna je podrobna analiza trga, ki vključuje 

segmentacijo in opredelitev, kdo so naši odjemalci ter kateri so potencialni kupci in kaj imajo 

skupnega. V tej kategoriji se bomo osredotočili na analizo konkurence in odgovorili na 

vprašanje, kaj odjemalcem ponujajo v drugih ribogojnicah oziroma kaj ponuja konkurenca. 

Opredeljeno je, v čem se novonastala družba razlikuje od ostalih in zakaj bi se potencialni 

kupec odločil za nas in se potem tudi rad vračal. Opredeljujemo smer razvoja družbe – kje so 

razvojne možnosti in morda še neizkoriščeni viri. Navedeni so trženjski prijemi.  

Družba naj bi zadovoljevala kar najrazličnejše potrebe kupca in ta naj bi s povratnimi 

informacijami prispeval k izboljševanju ribogojnice in nas samih. Cilj je s pravilnim 

pristopom prepričati tudi najbolj zagrizene mesojedce, da je ribje meso poglavitni vir lahko 

prebavljivih beljakovin živalskega izvora in zato pomemben kamenček v mozaiku človeške 

prehrane. 

1.3 Predvidene metode dela 

Pred raziskovanjem obravnavanega problema oziroma predpostavke smo pregledali, katere 

literatura nam je v pomoč pri izdelavi poslovnega načrta. Obstajajo priročniki tako v fizični 

obliki, kot tisti, ki so na dostopni na svetovnem spletu. Dostopni so tako v Slovenskem, kot 

tudi v tujih jezikih. Vsebina priročnikov za pripravo dotičnega načrta je različna. Pri nekaterih 

gre za opise, kako pripraviti poslovni načrt, spet drugi so povsem vsebinski, torej opisujejo 

delo ribiča oziroma ribogojca. V izdatno pomoč nam je predloga poslovnega načrta, 

pripravljena s strani katedre za podjetništvo na Fakulteti za Management v Kopru. Dokument 

izrisuje poslovni načrt, kako ta zgleda in katere informacije so pomembne pri pripravi 

posameznih poglavij. Tuja literatura za izdelavo poslovnih načrtov je po večini napisana za 

drugačno poslovno okolje, kot ga imamo v Sloveniji, vendar je vseeno mogoče potegniti 
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vzporednice, predvsem pri definiranju osnovnih pojmov. Viri, dostopni na spletu so predvsem 

podatki o ostalih udeležencih v panogi, njihovih poslovnih praksah, cenah, poslovnih 

rezultatih in podobno. Koristne podatke lahko razberemo tudi po pregledu zakonskih določil, 

ki so prav tako dostopni na spletu. Tam najdemo tudi podatke o tem, kakšni so trendi v 

gospodarstvu, saj so bile nekatere raziskave izvedene ravno z namenom ugotavljanja teh 

trendov. 

Poslovni načrt je izdelan z metodo deskripcije, saj z besedami najlažje opišemo trenutno 

stanje naše dejavnosti, naš način delovanja oziroma kako smo se odločili izpolniti zadano. 

Uporabljamo metodo komparacije, saj se primerjamo z znanimi akterji na trgu in iščemo 

takega, ki nam je lahko zgled. Vključujemo tudi metodo kompilacije, saj pri definiranju 

posameznih pojmov uporabljamo navedbe in citate drugih avtorjev. Pri finančnih projekcijah 

pa se poslužujemo operacij s številkami, vstavljamo jih v prednastavljene bilance stanja in 

izkaze poslovnega izida ter druge formule za izračun različnih poslovnih kazalnikov. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri izdelavi poslovnega načrta 

Predpostavljamo, da so sredstva za financiranje projekta v celoti zagotovljena, saj se 

financiramo iz sredstev že obstoječe družbe. Predpostavljamo tudi, da je dodatni delavec, ki je 

potreben za normalno in pravilno delovanje na obravnavanem področju izdatno poučen o 

naravi dela in da so vsa dovoljenja za tovrstno dejavnost že pridobljena. Predpostavljamo 

tudi, da za poslovni del, torej tisti, ki ni neposredno vezan na temeljno dejavnost 

(administrativne, poslovne in pravne storitve) koristimo kader, ki je že zaposlen v že 

obstoječem podjetju, ki bo izvajalo projekt. 

Omejitve oz. nevarnosti, ki jih je potrebno na tej točki omeniti, so najprej povezane s hitro 

spreminjajočimi se parametri in priložnostmi v okolju. Pisanje poslovnega načrta zahteva čas, 

s časom pa se razmere in z njimi priložnosti na trgu spreminjajo. Te spremembe niso nujno 

majhne, zanemarljive ali celo nepomembne. 

Predvsem zaradi financiranja (ni pa to edini razlog) se lotevamo projekta v okviru že 

obstoječega podjetja in ne ustanavljamo novega poslovnega subjekta. To je lahko omejitev, ki 

jo bomo skušali omiliti z ločenim računovodstvom za projekt in ločenim kadrom za 

opravljanje dejavnosti. SPIN analiza in ocene tveganja so narejene na podlagi osebnih 

izkušenj vpletenih oseb po pregledu literature in metod za izdelavo takih analiz in lahko ne 

vsebujejo vseh parametrov, ki se lahko pojavijo ob izvajanju panoge. Ugotovitve je težko 

posploševati, saj so vstopni podatki preveč specifični in že rahle nianse lahko zapeljejo razvoj 

dogodkov v povsem drugo smer. Spremembe na katerikoli stopnji projekta (planiranje, 

priprava na zagon, izvajanje ipd.) lahko povzročijo »domino efekt« kar se projicira na 

dogajanja v realnosti. Podjetniki moramo biti na te spremembe sicer pripravljeni, ne moremo 

pa jih predvideti, vsaj ne v celoti. 
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2 POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA 

V tem poglavju poslovnega načrta opredelimo podjetništvo, predstavimo poslovni načrt na 

splošno in njegov pomen za podjetje in podjetnika, osnujemo poslanstvo in vizijo podjetja, 

določimo prednostne cilje in analiziramo tržno priložnost. Vse našteto je natančno 

opredeljeno s konkretnimi dejstvi. 

2.1 Opredelitev in pomen poslovnega načrta za podjetje in podjetnika 

V preteklih obdobjih so pojem podjetništva opredeljevali zelo različno. Razvijal se je iz zgolj 

posrednika v zgodnjem obdobju, prek vodje velikih proizvodnih projektov v srednjem veku, 

do odgovorne osebe za dobiček ali izgubo v 17. stoletju. V 18. stoletju so začeli razlikovati 

podjetnika od ponudnika kapitala, sredi 20. stoletja pa se je razvil pojem »podjetnik 

inovator«. Biti podjetnik in hkrati uvajati novosti je ena težjih nalog današnjega podjetnika 

(Antončič idr. 2002, 26–29). 

Danes je podjetništvo proces ustvarjanja novega, pri tem pa mora podjetnik prevzemati 

tveganje, ki je lahko finančno, psihično ali družbeno. Podjetnika je za prevzemanje teh 

tveganj nagrajen v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in neodvisnosti (Antončič idr. 2002, 

30). Poleg navedenega ne smemo pozabiti na prevzemanje odgovornosti za dejanja, saj se vse 

prevečkrat dogaja, da se krivda (po navadi za neuspeh) pripisuje vsem drugim dejavnikom, le 

podjetnikovi nesposobnosti, ki je velikokrat odločilni dejavnik, ne.  

Spodbude, ki pripomorejo k ustanavljanju novih podjetij in so pogoj za podjetništvo, so del 

kulture, četudi nobena kultura ni popolnoma za podjetništvo ali popolnoma proti. Na 

možnosti za nastanek novega podjetja vpliva država s svojo infrastrukturo, davčnimi 

politikami in zakonodajo. Podjetnik potrebuje pravo izobrazbo in izkušnje, med drugim na 

področju trženja. Zelo velika spodbuda je lahko poslovni vzornik. Seveda pa se vse lahko 

konča v trenutku, ko podjetnik ne najde ali ni sposoben pridobiti zadostnega kapitala 

(Antončič idr. 2002, 33–34). 

Poslovni načrt je pisni dokument, ki povzame poslovno priložnost ter opredeli in razločno 

prikaže, kako bo skupina podjetnikov uresničila zaznano poslovno priložnost (Timmons 1990, 

329). 

Z izdelavo poslovnega načrta želimo razčleniti dejavnost, pretehtati vse prednosti, slabosti, 

priložnosti in nevarnosti, ki prežijo v tej dejavnosti, in do potankosti opredeliti poslovno 

idejo, da bi se izognili naslednjim značilnim napakam (Glas 1992, 27): 

– pomanjkljiva osebna zmožnost podjetnika za posel, 

– pomanjkljiva znanja, 

– prepogosto menjavanje osebja zaradi nestvarnih zahtev, 

– napačno izbrana lokacija obrata, 
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– neprimerna finančna struktura sredstev in neugodni pogoji financiranja, 

– precenjen trg, 

– pomanjkljivo načrtovanje denarnih tokov, 

– nestvarna ocena stroškov, 

– pomanjkljive kalkulacije, 

– neprimerna statusna oblika podjetja. 

Poslovni načrt podjetniku služi za natančno oceno njegove poslovne zamisli, njenih prednosti 

in slabosti, ter se na ta način izogne dragim napakam (Vahčič idr. 1998, 3).  

Med pisanjem se bomo osredotočili predvsem na natančno opredelitev panoge in njeno 

zmožnost zadovoljevanja potreb potencialnih kupcev. Predpostavljamo, da je zagonski kapital 

nove družbe v celoti zagotovljen in se bo pričujoči dokument uporabljal zgolj za predstavitev 

poslovne ideje in preverjanje vzdržnosti kalkulacije, saj želimo dobiti oziroma prikazati 

pristno sliko realnosti. Le če bo dokument v celoti odražal realnost, se bo lahko uporabljal kot 

podpora za poslovanje podjetja v novonastalih tržnih razmerah. 

Poslovni načrt je dokument, s katerim orišemo nadaljnje korake, ki so in bodo potrebni pri 

razvoju našega podjetja v želeni smeri. Osmisli poslanstvo, vizijo in cilje ter strategijo, torej 

pot, ki jo je treba ubrati, da se vse to doseže. Pokaže nam, ali je projekt, ki ga imamo v glavi, 

smiseln. S tem dokumentom uvidimo priložnosti in pasti, saj je zadeve treba dobro premisliti 

in zastaviti, preden dokončno zavihamo rokave in se jih lotimo v realnem življenju. Papir 

prenese vse. 

Poslovni načrt so »pravila igre« ali »cestna karta«, saj v podjetju, tako kot na popotovanju, do 

zastavljenih ciljev vodijo različne poti. Vsaka od njih zahteva drugačne časovne okvirje in 

stroške Tako kot popotnik mora tudi podjetnik pred pripravo načrta zbrati določene 

informacije in priti do nekaterih pomembnih odločitev in si odgovoriti na vprašanja: Kje sem? 

Kam grem? Kako do tja? (Antončič idr. 2002, 186). 

Na podjetniške odločitve vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki. Notranje dejavnike 

lahko podjetnik nadzira in načrtuje, saj gre za načrt osebja v podjetju, način tržne 

komunikacije, vire financiranja in podobno. Medtem ko na zunanje dejavnike nima 

posebnega vpliva, saj mednje spadajo spremembe v družbi, predpisih, navadah in razvadah 

kupcev in akcije konkurence. Četudi teh dejavnikov ni moč nadzorovati, jih je treba 

upoštevati in izdelati možne scenarije, da se bomo lahko, če do določene situacije pride, znali 

obrniti v primeru nastopa predvidenega stanja. Poslovni načrt je del strateškega razmišljanja, 

ki je nadgradnja strateškega načrtovanja. V podjetju sta potrebna nadzor in analiza 

uresničevanja zastavljene strategije in ciljev. Strateško razmišljanje je doseganje skupne vizije 

(Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 9–14). 
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Za izdelavo dobrega poslovnega načrta je treba načrtovati. Potrebujemo tri zadeve: dobro 

idejo, dober tim in zadosten kapital. Predvsem pa je pomembno tudi, da se izogibamo 

razpravljanju na dolgo in široko o težavi ter se osredotočimo na iskanje konkretnih ciljev in 

operiramo s konkretnimi podatki. Vključiti je treba čim več nazornih ponazoril, ne pa vsega 

zakrivati z neskončno vrsto zapletenih besed, ki razen tega, da dodajajo inteligentno noto, 

nimajo drugega učinka. Obstajajo različne faze pisanja tega dokumenta. Najprej moramo 

definirati kreativno idejo, nato se lotimo zbiranja podatkov in informacij, ki jih kasneje 

analiziramo. Na podlagi analize oblikujemo svojo interpretacijo problema. Analitični proces 

se zgodi za kreativnim in predvsem nudi informacije za razvoj kreativnega procesa (Kos 

2011). 

Treba je sistematično opredeliti cilje in pristope k doseganju opredeljenih ciljev. Dobro je 

definirati vloge in odgovornosti posameznikov in potreben kapitalski donos. Izdelujemo 

napovednik dogodkov, ki bodo sledili. S pomočjo poslovnega načrta bomo lažje spremljali te 

dogodke, jih analizirali in skrbeli, da ne bo prišlo do velikih odstopanj, saj potrebujemo 

osredotočeno, vodeno akcijo, ki nas bo pripeljala do tja, kamor želimo priti, in dlje, saj je 

ideje treba vedno razvijati. Ta dokument bo torej okvir našega delovanja v prihodnje ter 

učinkovito sredstvo za izvajanje notranjih kontrol v našem načrtovanem projektu. 

2.2 Poslanstvo in vizija 

Namen našega podjetja je promoviranje aktivnega preživljanja prostega časa s poudarkom na 

življenju v zdravem okolju, ki vključuje tudi zdravo prehrano in zdravo telesno aktivnost. Vsi 

naši izdelki za prodajo so iz naravnih sestavin, brez nepotrebnih dodatkov, pridelani doma in 

hkrati lahki za človekov prebavni sistem. 

V prihodnost zremo z odprtimi očmi in se vidimo kot prva in prava izbira za vse vrste 

odjemalcev, saj je način življenja, ki ga promoviramo, treba vcepiti že v zgodnje faze 

človekovega obstoja ter ga vleči skozi celotno življenjsko obdobje. K nam bodo prihajali 

odjemalci z vseh koncev države in državnih mej, v času bivanja pri nas pa se bodo otresli 

slabih prehranjevalnih navad in kronične utrujenosti, se sprostili in se s polnimi pljuči svežega 

zraka vrnili domov. Izkušnja jih bo tako prevzela, da se bodo radi vračali k nam, v zeleni 

objem neokrnjene narave. 

2.3 Cilji, ki smo si jih zastavili 

Glede na dejstvo, da svojih izdelkov ne moremo izdelovati kjerkoli in kadarkoli, v smislu 

prevzema tržnega deleža ciljamo predvsem na domače kupce. Vezani smo na ribogojne 

bazene v domačih vodotokih. Vrednost proizvoda želimo obdati s kakovostno ponudbo 

različnih storitev in na ta način ustvariti zgodbo, doživetje. Namen je obstati na trgu s takim 

obsegom prodaje, da se lahko na koncu leta podpišemo pod skromne, a stalne dobičke; ob 
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predhodnem poštenem poplačilu vseh obveznosti do dobaviteljev, države in ljudi, ki bomo 

gradili to zgodbo. 

2.4 Tržna priložnost 

Zaradi visokih naložb za izgradnjo ribogojnih bazenov in vseh potrebnih dovoljenj, ki jih je 

treba imeti za opravljanje dejavnosti ribištva in ribogojstva, se posamezniki za to pot ne 

morejo odločiti čez noč in brez načrtovanja. Naše podjetje ima infrastrukturo in dovoljenja, 

treba pa je zavihati rokave in dobesedno skočiti v vodo. Naša konkurenčna prednost je ravno 

tukaj – iz nastavkov je treba naplesti mrežo kakovostnih storitev in proizvodov, v katero 

bomo ujeli kupce. Lokacija je vrhunska, ponuja vse lepote narave, izžareva posebno energijo 

in človek se ob vsem tem takoj počuti bolje. To želimo izkoristiti v svoj prid. Zadovoljne 

stranke se rade vračajo in širijo dober glas med sorodniki, prijatelji in znanci. 

2.5 Časovni načrt 

Slika 1 nazorno prikazuje izvedbo posameznih akcij.  

 

Slika 1: Časovni načrt 

Po izdelavi poslovnega načrta se bomo takoj lotili doregistracije dejavnosti v matičnem 

podjetju in pripravili dokumentacijo (pogodbe). Nato bomo vso infrastrukturo pripravili na 

delovanje tako, da bomo očistili vodotok in ribogojne bazene, pregledali in utrdili zajetje 

ribogojne vode, pripravili, pregledali in morebiti dokupili nujno opremo, ki jo potrebujemo za 

normalno in nemoteno delovanje. Uredili bomo okolico – pokosili travo, obrezali drevesa in 

uredili sprehajalne poti. Spomladi, skladno s časovnim načrtom, pričakujemo prve kupce. 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Izdelava posl. načrta

Doregistracija dejavnosti

Priprava okolja

Pridobivanje prvih kupcev

Odliv sredstev

Priliv sredstev

2014 2015
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3 OPIS POSLOVNEGA SUBJEKTA 

V tem poglavju na kratko opišemo nosilca dejavnosti in navedemo, katere dejavnosti še 

moramo prijaviti za delovanje v skladu z zakonom. Nazorno prikažemo organizacijsko 

strukturo podjetja in navedemo njegove osnovne podatke; firmo, sedež, glavno dejavnost in 

nekatere pomembne stike. Natančno opredelimo panogo, izpostavimo lokacijo, razkrijemo 

podatke o zaposlenih in lastništvu ter poglavje zaključimo z izčrpno SPIN-analizo. 

3.1 Kratek opis matične družbe 

Podjetje Finstro, holdinška družba, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 2003. Vse od tedaj 

upravlja z naložbami v poslovne deleže ali delnice ostalih podjetij na območju Republike 

Slovenije in v tujini. Prav tako odkupuje dolžniške in lastniške vrednostne papirje, vlaga v 

portfeljske naložbe, financira pa tudi nove ustanovitve podjetij; v takih primerih se lahko 

vključi kot družbenica v novonastali družbi ali zgolj nudi posojilo za ustanovitev.  

3.2 Registracija dejavnosti v podjetju Finstro, d. o. o. 

Podjetje Finstro, d. o. o., ima za svoje potrebe registriranih nekaj dodatnih dejavnosti. Za 

potrebe tega projekta bomo dodali nekaj novih, zaposlili bomo novega delavca, ki bo pokrival 

področje ribogojnice. V Finstru se posebej vodijo poslovne knjige za naložbeni del 

»Ribogojnica Vidra«. 

Seznam dejavnosti za doregistracijo (gojenje, prodaja, priprava rib) (Statistični urad 

Republike Slovenije 2014): 

– 03.120 Ribištvo, sladkovodno, 

– 03.220 Ribogojstvo, sladkovodno, 

– 10.200 Ribji izdelki, proizvodnja, predelava. 

V nadaljevanju navajamo nekaj zakonskih določil, ki se nanašajo na dejavnosti, ki jih bomo 

izvajali: 

– ribiški gospodar je lahko vsak polnoletni državljan RS, ki ima opravljen izpit za 

strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge ribiškega gospodarja po 56. členu 

Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06); 

– ribogojec za potrebe upravljavca ribiškega okoliša je lahko vsak polnoletni državljan RS, 

ki ima opravljen izpit za strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge ribogojca 

po 56. členu Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06). 

Gostinske in nastanitvene dejavnosti so v podjetju Finstro, d. o. o., že registrirane. 
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3.3 Organizacijska struktura 

Za delovanje na področju ribištva in ribogojništva bomo v podjetju Finstro, d. o. o., zaposlili 

novega delavca, Uroša Koširja. Direktor podjetja bo v skladu s sodobnimi smernicami 

vodenja podjetja del odgovornosti med drugim delegiral tudi navedenemu posamezniku. Tako 

bo novo zaposlenemu podano pooblastilo za sklepanje tekočih poslov, vezanih na novo 

dejavnost – v ta namen bo sklenjena posebna pogodba o zaposlitvi, v kateri so navedene vse 

pravice in obveznosti delavca. 

Uroš Košir je zagnan in predan delavec, ki se ne ustraši večjih odgovornosti in izzivov, kar je 

v tem primeru zagotovo velika prednost. Ima ogromno vez in poznanstev, ki dopolnjujejo 

njegovo znanje o sladkovodnem ribogojstvu. Sposoben je delovati v timu. Njegova največja 

prednost pa je v tem, da je zelo praktičen. Veliko manjših popravil je sposoben urediti sam, 

brez pomoči drugih. Je učljiv in vesten posameznik, ki brez težav navezuje stike s soljudmi, 

kar bo zagotovo dobra popotnica pri sklepanju donosnih poslov. Poleg tega je prijazen in 

odgovoren ter sposoben priznati napako, če jo naredi. Veliko bolj kot denar ga motivirajo 

nedenarne nagrade, pohvale in zavest, da je delo opravljeno dobro in brez napak. 

Ključnega pomena je, da so zaposleni zadovoljni z različnimi elementi svojega dela, na 

primer z delom, vrsto dela, zanimivostjo dela, izzivom pri delu, osebnim zadovoljstvom pri 

delu, užitkom opravljanja dela, neodvisnostjo sprejemanja odločitev pri opravljanju del in 

nalog ter s svojim pomenom na delovnem mestu znotraj podjetja (Auer, Antončič 2009, 108–

109). Slika 2 v nadaljevanju prikazuje organizacijsko strukturo podjetja Finstro, d. o. o. po 

zaposlitvi novega delavca za delovanje na področju ribogojnice. 

 

Slika 2: Matrična organizacijska struktura v podjetju Finstro, d. o. o. 

Vir: povzeto po Vidic idr. 2008; Antončič idr. 2002. 
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3.4 Preglednica osnovnih podatkov podjetja Finstro, d. o. o., po registraciji novih 

dejavnosti 

V spodaj prikazani preglednici 1 so zbrani vsi podati o obstoječem poslovnem subjektu, kot 

so naziv in kratek naziv družbe, sedež podjetja, kontaktni podatki, matična in davčna številka, 

opredeljena pa je tudi jedrna dejavnost. 

Preglednica 1: Osnovni podatki o poslovnem subjektu 

Polni naziv Finstro, holdinška družba, d. o. o. 

Kratki naziv Finstro, d. o. o. 

Sedež OIC Hrpelje 19b, 6240 Kozina 

Telefon 051 626 975 

Elektronski naslov info@finstro.si | ida@finstro.si 

Spletna stran www.finstro.si | www.ribogojnica-vidra.si 

Matična številka 1768263000 

ID za DDV SI 69547653 

Šifra glavne dejavnosti 64.200 dejavnost holdingov 

Vir: Finstro 2014. 

3.5 Natančna opredelitev panoge 

V tem poglavju izpostavimo in opišemo našo temeljno dejavnost. Obenem se osredotočimo 

tudi na ostale dejavnosti, s katerimi bomo popestrili bivanje pri nas in izpopolnili ponudbo 

doživetij. 

3.5.1 Temeljna dejavnost 

Temeljna dejavnost podjetja v novem projektu bo pridelava in/ali priprava rib, kar vključuje 

nakup mladic in njihovo hranjenje (prirast) v za to namenjenih betonskih bazenih za prodajo 

končnemu kupcu (B2C), gostilnam ali drugim distributerjem (B2B) in/ali za potrebe 

(športnega) ribolova na lokaciji. Celoten projekt bo voden pod imenom »Ribogojnica Vidra«. 

Pod tem imenom se bomo tudi promovirali. 

Ne nameravamo biti klasična ribogojnica, saj gojiti ribe ni tako preprosto. Ribje mladice 

bomo kupili in jih s kakovostno hrano in pravilnim hranjenjem vzgojili v ribe za prodajo in 

športni ribolov. Prvo fazo (drstenje) bomo izpustili zaradi ne dovolj razvitih veščin in zato, 

ker so mladice v tej fazi najbolj občutljive. Z nakupom že razvitih mladic (rib dolžine do 4 

centimetre) odpravimo nevarnost napačnega degenerativnega razvoja ribe, takšne ribe pa niso 

več tako občutljive na spremembe v njihovem okolju (trdota vode, pH vode, temperatura vode 

itd.) in tako lažje preživijo transport, ki je za ribo sicer stresen. 



11 

Še vedno se bomo osredotočali predvsem na »ribji« del naše dejavnosti. Jedrna dejavnost bo 

ostalo »pitanje« rib za prodajo. Vse ostale dejavnosti, ki jih nameravamo povezati v neko 

smiselno celoto, bomo obravnavali kot periferne oziroma take, ki smiselno dopolnjujejo našo 

dejavnost. Tesno na jedro se tako navezujejo priprava rib za potrošnjo na lokaciji, športni 

ribolov in terenska prodaja. Ostale stranske dejavnosti pa so podrobneje opisane v 

nadaljevanju. 

Obrat ponuja tudi možnost priprave rib v okrepčevalnici. Ponudba bo dopolnjena tudi s hitro 

pripravljenimi jedmi, kot so pica ali kruhki,
1
 izborom doma narejenih pijač, vin in kave. Poleg 

okrepčevalnice lahko ponudimo prostore v najem za zaključene družbe za namen priprave 

zabav, praznovanj in podobnega. 

V gostinskem segmentu bomo promovirali predvsem domače izdelke, torej take, katerih izvor 

je znan in ki nimajo umetnih dodatkov za ohranjanje roka uporabnosti. V lokalnem okolju je 

veliko gospodinj, ki znajo narediti prave domače dobrote in od katerih bi lahko pridobivali 

potrebno znanje, s katerim bi dopolnjevali našo ponudbo doma pridelanih oziroma 

pripravljenih živil. 

Ponudba napitkov je sestavljena iz naravnega pomarančnega soka, bezgovega sirupa, 

kutinovega sirupa, nekaj komercialnih pijač, izbora alkoholnih pijač in toplih napitkov. 

Preglednica 2 prikazuje predvideno ponudbo naše okrepčevalnice in predvideno razliko med 

nabavno ceno (surovin) in prodajno ceno. 

                                                 

1 Kruhek je jed iz kvašenega testa. Testo po vzhajanju zvaljamo na krpe dimenzij približno 
20 x 10 cm, nanj položimo vsebino kruhka, recimo paradižnik, sir, začimbe, različne salame, tuno, 
čebulo, gambere itd. Testo nato zvijemo v majhno štručko, ki jo v razgreti krušni peči pečemo, dokler 
se ne zapeče zlatorumeno. 
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Preglednica 2: Izbor pijač in predvidena razlika v ceni v tem segmentu 

Artikli Količina 
Cena 

[EUR] 

Strošek 
[EUR] 

RVC 

[EUR] 

Prodaja/

dan 

[kosi] 

Prodaja/

mesec 

[kosi] 

RVC/ 

mesec 

[EUR] 

Domači sokovi 

Naravni pomarančni sok 0,33 L 1,10 0,60 0,50 3 90 45,00 

Bezgov sirup 0,33 L 1,00 0,30 0,70 3 90 63,00 

Kutinov sirup 0,33 L 1,00 0,30 0,70 3 90 63,00 

Brezalkoholne pijače 

Ledeni čaj 0,33 L 1,50 0,53 0,97 3 90 87,30 

Multi Sola 0,50 L 2,00 0,62 1,38 3 90 124,20 

Cockta 0,25 L 1,80 0,59 1,21 3 90 108,90 

Alkoholne pijače 

Malvazija 0,10 L 1,00 0,20 0,80 4 120 96,00 

Pivo 0,50 L 2,00 1,04 0,96 5 150 144,00 

Borovničke 0,02 L 1,00 0,20 0,80 1 30 24,00 

Whiskey 0,02 L 2,00 0,56 1,44 1 / teden 4 5,64 

Topli napitki 

Espresso 1 kos 0,90 0,08 0,82 5 150 123,00 

Cappuccino 1 kos 1,00 0,15 0,85 5 150 127,50 

Macchiato 1 kos 1,40 0,18 1,22 4 120 146,40 

Kakav 1 kos 1,20 0,21 0,99 3 90 89,10 

Čaj 1 kos 1,00 0,10 0,90 2 60 54,00 

    RVC skupaj/mesec [EUR] 1.301,04 

3.5.2 Ponudba začasnih nastanitev 

Objekt v zgornjem nadstropju ponuja možnost prenočitve. Za sedaj je to skupni prostor z 

zakonsko posteljo, tremi navadnimi (enojnimi) posteljami in pogradom. Za potrebe 

posameznikov se lahko prostor tudi pregradi (premična stena) in tako ustvari nekoliko bolj 

intimno vzdušje. Tu gre predvsem za enodnevne prenočitve. Objekt na lokaciji ne zmore 

ponuditi masovnega obiska in tedenskih počitnic. 

3.5.3 Ostale storitve 

V prvem letu delovanja ostalih storitev ne nameravamo nuditi. V naslednjih letih pa bi po 

lastnih zmožnostih vložili v nakup konjev, štirikolesnikov ali izdelavo balinarskega poligona 

ali igrišča za odbojko na travi. 
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Vožnja s konjsko vprego oziroma jahanje 

Vsi udeleženi v projektu smo veliki ljubitelji konjev, med katere spada tudi delovna pasma 

Shire. Gre za velikega vlečnega konja, po navadi črne ali temno rjave barve, z belo liso na 

glavi, vselej pa s svetlejšimi čopi dlake okrog gležnjev. Ti konji so po naravi mirni, kot se za 

hladnokrvne konje spodobi, po videzu so robustni in zelo močni, pravi za vprego. 

Spoznavanje okoliških krajev z vprego, ki jo vleče tako veličasten konj, je pravo doživetje. 

Imamo tudi nekaj izkušenj z dresuro konjev, pripravo maneže in terenskim jahanjem, zato 

lahko za zaključene družbe organiziramo tudi tovrstne aktivnosti. 

Terenska vožnja s štirikolesnikom oz. ATV-jem 

Štirikolesnik oziroma ATV (angl. all-terrain vehicle) je prevozno sredstvo, ki ga lahko 

upravlja vsak imetnik vozniškega dovoljenja B-kategorije. Ker ni nujno, da se z njim vozimo 

samo po regionalnih, asfaltiranih in urejenih cestah, je idealno vozilo za spoznavanje skritih 

gozdnih kotičkov Notranjske. Za upravljanje z njim tudi ni treba imeti posebnih znanj in 

izkušenj. 

 

Slika 3: Štirikolesnik oziroma ATV »Yamaha Raptor« 

Kot že omenjeno, objekt na lokaciji ne zmore ponujati množičnega turizma. Ideja je po 

določenem času delovanja nakupiti nekaj šotorov in spalnih vreč ter pustolovcem ponuditi, da 

se z ATV-jem odpravijo v naravo za vso noč. Preživeti noč tako rekoč v divjini pa je lahko 

izjemna, nepozabna izkušnja. 
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Balinanje 

Tako mlajše kot tudi starejše generacije se navadno želijo pomeriti v timskem športu, pri 

katerem nista pomembni fizična in psihična pripravljenost. Po načelu slogana »Nazaj k 

naravi!« se lahko med balinanjem prav dobro zabavamo in družimo. Tudi infrastruktura ni 

tako pomembna – še posebej, če gre za različico petanka (izvirno pétanque), ki se lahko igra 

na katerikoli (tudi neutrjeni) podlagi. 

Odbojka na travi 

V poletnem času predvsem predstavniki mladih in mladih po srcu radi podoživljajo poletne 

dni, ki so jih preživeli na morju. Notranjska v poletnem času doseže že kar spodobne poletne 

temperature, ki pa jih poletni veter spremeni v znosne in tako omogoča prijetno rekreacijo. Če 

želimo slediti duhu aktivnega preživljanja prostega časa, je torej igra z žogo, kot je odbojka, 

pravšnji odgovor na kalorije, zaužite s sladkim sadnim napitkom. 

3.6 Lokacija 

Lokacija objekta je v občini Cerknica na naslovu Reparje 7. Posest je last fizične osebe, od 

katere bo podjetje Finstro, d. o. o., najemalo dva ribogojna bazena, okoliški travnik in objekt, 

v zameno pa bo odgovorni za projekt vzdrževal celotno posest. Ta odnos se bo uredil 

pogodbeno. Osnutka pogodb se nahajata v prilogah (prilogi 1 in 2). Na tej lokaciji se za 

potrebe ribogojstva nahajata dva ribogojna bazena, jezero, namenjeno športnemu ribolovu, in 

semituristični objekt, ki bo služil kot prostor za pripravo rib, okrepčevalnica oziroma 

nastanitvena kapaciteta. 

3.7 Zaposleni 

V podjetju bomo zaposleni trije, vendar le eden na projektu Ribogojnica »Vidra«. To bo Uroš 

Košir, ki bo tudi odgovoren za ta naložbeni del. Z njim bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za 

(nedoločen) čas trajanja projekta, njegova plača pa bo vezana na njegovo uspešnost, kar se bo 

odražalo v njegovi delovni vnemi. Izbrali smo ga zato, ker je iznajdljiv in lojalen ter verjame 

v uspešnost ideje. Prav tako ima veliko znanj, izkušenj in poznanstev na tem področju. Prihaja 

sicer iz gorenjske regije, kamor se bomo posledično (tudi) zaradi njegovega poznavanja 

vzorcev obnašanja v regiji lažje plasirali. 

Kot skrbnica tekočih poslov v Finstru bom pri projektu sodelovala tudi sama, predvsem kot 

podpora na področju sklepanja novih pogodb, poslovodstva in korespondence. Sodelujem 

lahko tudi s tujci, saj obvladam komunikacijo v angleškem, italijanskem, španskem in ruskem 

jeziku. 
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Računovodstvo podjetja Finstro je v zunanjem izvajanju zaradi pomanjkanja znanja 

zaposlenih s tega področja. Dolgoročni cilj je pridobiti dovolj znanj in vedenj, da bi ta del v 

prihodnje vzeli pod svoje okrilje in tako znižali mesečne stroške računovodskih storitev. 

Načrt zaposlovanja 

Podjetje vsaj v prvem letu delovanja ne namerava zaposlovati dodatnih delavcev (razen g. 

Koširja) in tudi za prihodnost nimamo takih namer za pridobivanje strokovnega kadra. V času 

sezone je zelo verjetno, da bomo potrebovali pomoč v strežbi, ki si jo bomo zagotovili z 

delavci prek študentskega servisa. 

3.8 Lastništvo 

Kot že omenjeno, bo Ribogojnica vodena kot projekt podjetja Finstro, d. o. o. Podjetje je v 

družinski lasti, družbenica omenjenega podjetja sem tudi sama (do 7,5 %). Slika 4 prikazuje 

lastniško strukturo podjetja Finstro, d. o. o. 

 

Slika 4: Lastništvo podjetja Finstro, d. o. o. 

3.9 SPIN-analiza 

Prednosti in slabosti opredeljujejo notranje sposobnosti podjetja. Pri tem proučujemo naše 

prednosti in slabosti na primer glede sposobnosti in znanja skrbeti za kupca, uvajanje novega, 

materialnih in človeških virov, upravljanja zalog, celostne podobe podjetja, nadzora 

kakovosti, notranjega in zunanjega komuniciranja, proizvodnje, prodaje itd. Je uporabna 

metoda predvsem v smislu organiziranja intuitivnih informacij ter tudi kot sredstvo za 

povzemanje in združevanje informacij iz preostalih, bolj formalnih in rigoroznih analiz 

(Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 58). Slika 5 v nadaljevanju podrobno prikazuje prednosti, 

slabosti, priložnosti in nevarnosti našega projekta. 

Mitja Strohsack

Zdenka Strohsack

Ida Strohsack

Gorazd Strohsack
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Slika 5: SPIN-analiza 

Vir: povzeto po Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 58–68. 

Negativno na razvoj oziroma poslovanje podjetja vplivajo določene slabosti. Infrastruktura, ki 

je temelj za izvajanje dejavnosti, se v celoti najema od fizične osebe. Težava lahko nastane, če 

se medsebojni odnosi skrhajo. 

Dopolniti je treba obstoječe znanje s področja ribogojstva, saj je tu še veliko lukenj, ki jih je 

treba zapolniti. Nekatere take luknje lahko zakrpamo samo z izvajanjem dejavnosti, s tako 

imenovanim »nabiranjem kilometrine«, saj je velikokrat potreben prav občutek, tega pa 

začetnik v panogi še nima razvitega. 

Lokacija je za vsako »mestno srajco« odročna. Oddaljenost od mestnega vrveža lahko 

obravnavamo kot pomanjkljivost (iskanje, odročnost) ali prednost (umik v naravo). Ker smo 

optimisti, bi na to plat raje pogledali iz tistega zornega kota, ki k nam privablja kupce. Torej 

je lokacija prava za tiste, ki bi se radi umaknili v tiho, oddaljeno in neokrnjeno naravo ter 

vdihnili čist zrak s polnimi pljuči. 

Med nevarnosti spada (ne)namerna zastrupitev ribogojnih vod; saj lahko zavist sovaščanov 

pripelje do take neugodne situacije ali pa k okrnjenosti prispeva celoten proces neupoštevanja 

ravnanja z odpadki. Posledica so lahko različne bolezni rib. Genske bolezni se lahko pojavijo 

tudi zaradi nakupa slabih mladic. 

Lokacija je del agrarne skupnosti Cajnarje, kar pa pomeni, da je v okolici veliko kmetij, ki se 

med drugim ukvarjajo tudi s poljedelstvom, ki pa nujno ne nosi predpone »eko«. Nemajhno 

nevarnost vidimo v nenamernem in/ali namernem napačnem ravnanju z generičnimi gnojili in 

fekalijami. 
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Zadnja leta smo priča neugodnim vremenskim razmeram, kot so preobilno sneženje v poznih 

jesenskih, zimskih in zgodnjih pomladnih mesecih. To lahko skrajša čas sezone in tako 

močno oklesti dobiček. Sneg, ki se kasneje topi in zliva v potoke in reke, pa lahko povzroči 

poplave, h katerim pripomorejo tudi obilnejše padavine v tekočem agregatnem stanju. Na te 

stvari nimamo vpliva, iz situacije pa je treba narediti največ; v zimskih mesecih je vožnja z 

ATV-ji še bolj adrenalinska, ljubitelji smučanja in sankanja pa se lahko še vedno oglasijo na 

čaju v naši okrepčevalnici. 

Jeziček na tehtnici se premakne nam v prid, ko omenimo, da imamo vsa dovoljenja za 

opravljanje dejavnosti že pridobljena, saj je na lokaciji že prej delovala ribogojnica. Če bi 

tovrstne listine pridobivali na novo, bi se postopek zagotovo zavlekel, na koncu pa niti ni 

rečeno, da bi država na tem potoku dovolila tovrstno izkoriščanje vodnih virov. To je naša 

velika prednost, če vzamemo v zakup vstopanje novih akterjev na trg. Na nek način lahko 

držimo monopol. 

Popolna infrastruktura, kot so ribogojni bazeni, bajer za športni ribolov in turistični objekt, 

nam predstavlja pravšnje nastavke za zagon dejavnosti. Ker smo zagnani in predani delu, 

iznajdljivi in odločeni, da bomo iz vsega potegnili največ, nam je uspeh tako rekoč na dlani. 

Koristnost neokrnjene narave in razvoj zdravega načina življenja sta nam vsekakor voda na 

mlin – še posebej ob predpostavki, da bomo promovirali »eko« domače izdelke, ki so pravi 

ambasadorji zdrave prehrane in zdravega načina življenja. 
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4 ANALIZA TRGA 

V nadaljevanju analiziramo tržno področje in ugotavljamo, kdo so naši ciljni kupci ter kakšna 

je definicija trga, na katerega vstopamo. Ta analiza nam bo pomagala bolje razumeti 

delovanje našega podjetja na trgu, ne da bi morali morebitne napake občutiti na lastni koži. 

4.1 Tržno področje 

Ribogojništvo je panoga, ki za svoje delovanje potrebuje posebno infrastrukturo. Vezano je na 

okolje in lokalno skupnost. Lokacije se ne da kar tako spreminjati (dislocirati), s pravimi 

trženjskimi prijemi moramo privabljati nove goste in negovati odnos z že pridobljenimi 

obiskovalci s kakovostno storitvijo. Ambicij širitve v tujino nimamo, ker dejavnost tega ne 

ponuja. Gre za dejavnost, ki se je bomo lotili zaradi veselja do tovrstnega dela, narave in 

ribogojstva. Cilj je zaslužiti toliko, kot je bilo vloženega v projekt, astronomskih zaslužkov pa 

ne pričakujemo. 

4.2 Ciljni kupci 

Naši kupci prihajajo iz dveh različnih sfer družbe. Prav verjetno je, da bomo v prvem letu 

delovanja po zagonu ideje in pridobitvi zadostne količine stalnih gostov izvedli anketo o 

raziskavi lokalnega trga, ki se nahaja v prilogi 3. Ciljamo tako na podjetja kot na 

posameznike. V nadaljevanju sledimo opisu obeh posebnih vrst. 

4.2.1 Poslovanje z institucionalnimi kupci 

Med pravne osebe v tem primeru na začetku poslovanja na račun poznanstev spadajo 

predvsem lokalna gostišča, ki bodo pri nas naročala ribje meso. 

Mednje spadajo: 

– Gostilna Pav, Ludvik Zakrajšek, s. p., Rakek, 

– gostišče in pizzerija Furman, Škocjan, d. o. o., Rakek, 

– gostilna Portus, Stojan Bavdek, s. p., Unec, 

– gostilna in špageterija Maja Rigler, s. p., Bloška Polica, 

– gostilna Špajza, Snežana Simić, s. p., Postojna, 

– gostilna in pizzerija Čuk, d. o. o., Postojna, 

– gostilna Rakov Škocijan, Eurol, d. o. o., Rakov Škocijan. 

Kasneje računamo postati glavni dobavitelj katere od bolj znanih gostiln in tako pridobiti na 

ugledu in posledično obiskanosti. 
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4.2.2 Poslovanje z individualni kupci 

Druga, z vidika števila kupcev obsežnejša ciljna skupina bi bila segmentirana po starosti. 

Tako ciljamo predvsem na starostno skupino od 25 do 65 let. Tem bomo tudi najbolj 

prilagajali našo jedrno dejavnost – prodajo in pripravo rib. 

Za utrditev segmenta ponujamo tudi športni ribolov, s čimer zajamemo tudi mlajše odjemalce, 

ki jim je tovrstna dejavnost dovolj zanimiva. Razširitev mlajšega, delovno najbolj aktivnega 

segmenta (osebe med 25. in 30. letom) si lahko obetamo z vzpostavitvijo sistema izposoje 

ATV-jev, saj je pustolovščina ob raziskovanju lokalnih gozdnih cest zagotovljena. Za tiste, ki 

ne marajo brnečih melodij Akrapovičevega izpušnega sistema, pa bomo ponujali tudi terensko 

jahanje ali jahanje v maneži. 

Segmentacija po regijah bivanja je pomembna na začetku poslovanja podjetja, saj se bomo 

osredotočili predvsem na lokalni trg in lokalne odjemalce. Glede na dejstvo, da je bila na isti 

lokaciji že prej delujoča ribogojnica, ki je sicer z močno okrnjeno ponudbo privabljala kupce 

z vseh koncev Slovenije, bomo v tem primeru z nekaj promocije in dobrim glasom dosegli 

zadostno obiskanost, saj ne bi smeli imeti težav z nudenjem storitev odjemalcem s 

kateregakoli konca naše države. Definitivno računamo na več kot 80 % prisotnost lokalnih 

odjemalcev. 

Graf na sliki 7 nazorno prikazuje segmentacijo trga po starosti in spolu glede na ponujeno 

storitev. 

 

Slika 6: Segmentacija trga po starosti in spolu glede na ponujene storitve 
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Na začetku našega delovanja bomo trg spremljali predvsem po zgoraj omenjenih parametrih, 

sicer pa bi našega univerzalnega kupca lahko opisali kot pustolovca, ki živi in dela z naravo, 

ceni naravne darove in zna vse to obrniti sebi v prid. Rad živi zdravo, skrbi zase in za svoje 

bližnje, hkrati pa zavestno krepi svoj organizem ter razvaja duha v povezavi z neokrnjenim, 

zdravim in čistim svetom lahnega vetra in šumečih potokov ter jezer. 
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5 DEFINICIJA TRŽENJSKEGA OKOLJA 

Trženjsko okolje ima mnogo komponent. V nadaljevanju opišemo, kako demografske 

spremembe, ekonomske in politične razmere ter lokacije že obstoječih tekmecev vplivajo na 

naše podjetje. 

5.1 Demografske spremembe 

V makrokategoriji okolja je treba upoštevati demografske spremembe, med katere uvrščamo 

(Malačič 2006, 58–144): 

– poročnost, 

– rodnost, 

– smrtnost (staranje prebivalstva) in 

– migracije. 

V tem sklopu je za našo dejavnost relevanten le proces staranja prebivalstva v povezavi z 

rodnostjo, saj so eni najbolj strastnih kupcev naših proizvodov oziroma storitev ravno mlajši 

otroci v družbi svojih dedkov. Ribarjenje je ena izmed starejših dejavnosti na Zemlji in se 

zaradi tega dejstva ohranja predvsem pri starejših ljudeh (nad 55 let). Velika večina dedkov pa 

neizmerno uživa v predajanju teh znanj svojim vnukom (Evropski sklad za ribištvo 2014). 

Z vidika prodaje proizvoda – ribjega mesa – pa nam demografska sprememba staranja 

prebivalstva prinaša tako koristi kot tudi nekaj slabosti. Na pozitivni strani lestvice se znajde 

dejstvo, da je ribje meso bolj zdravo, vključuje veliko beljakovin, vitaminov in rudnin ter 

maščobnih kislin. Prav tako je tudi lažje prebavljivo, kar je za starejšega človeka zagotovo 

velika prednost (Evropski sklad za ribištvo 2014). Težava se lahko pojavi le v delu priprave 

ribjega mesa, večinoma zaradi nepoznavanja postopkov – veliko ljudi ne ve, da je riba boljša 

za pripravo, če je zamrznjena takoj po ulovu in stara 2 do 3 dni. Ulovljena riba, ki jo takoj 

nato spečemo, zaviha zadnji del trupa (rep) in tako otežuje čiščenje med konzumacijo. 

Čiščenje kosti je lahko pravi izziv za starejšega, mogoče malo nerodnega in neveščega 

človeka. Veliko jih zaradi tega ne konzumira rib, medtem ko raziskave kažejo, da so ribji 

fileji (očiščene ribe) pri mlajših in starejših prebivalcih zelo priljubljena gurmanska 

poslastica. Naša naloga v tej zvezi bi torej bila med drugim osveščanje s postopkom čiščenja 

oziroma priprave, ki ni tako kompleksna, kot se zdi na prvi pogled. 

5.2 Ekonomske razmere 

Čeprav naj bi riba predstavljala gurmansko specialiteto in zato dražje živilo od običajnih, bi 

morala cena v percepciji kupcev odražati tudi pozitivne učinke na zdravje. Prav skrb za 

zdravje je ena od glavnih pravic in dolžnosti živečega človeka. Naša naloga je iztržiti čim 

večji učinek iz navedenega. 
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5.3 Politično okolje 

Politične razmere v naši državi niso ravno rožnate. Ravno zato je beg v naravo pravšnje 

olajšanje od vsakdanjega stresa in (politično) neugodnih novic. 

Regulacija zakonodaje in uvajanje novih davkov je tisto, kar nam prav hitro lahko postane trn 

v peti. Na te dejavnike kot posamezniki v panogi nimamo vpliva. Bilo pa bi zelo smiselno in 

prav, da se v dejavnosti povezujemo v zavode. Ena takih sta društvo rejcev vodnih živali 

Slovenije in Zavod za ribištvo Slovenije, katerih delovanje bi bilo treba razširiti in poenotiti, 

saj lahko le s skupnimi močmi nastopimo proti samoiniciativnim ukrepom institucij v naši 

državi. 

5.4 Lokacije tekmecev 

Slika 7 v nadaljevanju prikazuje lokacije največjih ribogojnic v Sloveniji. 

 

Slika 7: Lokacije večjih ribogojnic in smeri širjenja naše prodaje 

Dejavnost je, kot že povedano, vezana na določene predispozicije okolja in določeno 

infrastrukturo. Kot prikazuje slika 7, se lahko dober glas z naše lokacije širi in osvešča 

odjemalce gorenjske regije, del goriške ter dolenjsko in del posavske regije. V tem dejstvu 

vidimo precejšnjo možnost kakovostnega trženja naših storitev. Ni veliko ribogojnic, katerih 

lokacija zmore ponujati tako široko paleto storitev, bodisi zaradi pomanjkanja prostora bodisi 

zaradi nedostopnega terena. Ena od prednosti naše lokacije je predvsem v tem, da je dostopna. 

Sicer je odmaknjena od mestnega vrveža, vendar vseeno v središču, saj je od avtocestnega 

izvoza Unec oddaljena približno 20 km, do glavnega mesta Ljubljane (Rudnik) pa je možno 

ob poznavanju cest priti tudi v največ 40 minutah. 

Tekmeci v lokalnem okolju pa so tudi naši dobavitelji, zato jih je treba dojemati kot partnerje. 

Povezovati se je treba in soustvarjati poslovne in prodajne priložnosti. V okolju je treba 

nastopati proaktivno, identificirati interese naših partnerjev, se medsebojno podpirati ter 
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ponujati soustvarjene rešitve kupcu in tako žeti poslovni uspeh z roko v roki. Sodobni 

trženjski pristopi stremijo k povezovanju v dejavnosti – za to je sicer nujen miselni prestop 

(tekmec lahko postane partner), vendar je tako razmišljanje nujno potrebno za pravi nastop na 

trgu, identifikacijo pravih kupčevih želja in spodbujanje pozitivne miselnosti v obdobju krize. 

Dejstvo je, da je bolje imeti le kos nečesa kot celoto od ničesar. Slovenija je majhna država, ki 

bi že kot institucija morala delati na ekonomiji obsega. Svetovni trgi so preveliki, da bi lahko 

majhen slovenski sladkovodni ribič tam prodajal. Skupaj lahko vsi sladkovodni ribogojci 

tvorimo konglomerat in naše storitve zunaj države ponujamo kot edinstvena enota. Le tako 

bomo lahko v prihodnje dosegli vse, kar je napisano v poglavju o viziji našega podjetja. 

5.5 Glavni tekmeci 

Ribogojništvo Miran Petrovič, s. p., iz Ljubljane pod Šmarno goro je na trgu že od leta 1950. 

Lastnik ribogojnice je Zveza ribiških družin (ZRD) Ljubljana. Njihova proizvoda sta 

predvsem šarenka in zlatovščica. Ponujajo tudi prodajo svežih ali dimljenih postrvi in krapov, 

športni ribolov, hrano za postrvi, ikre, zarod in mladice. Prodajajo predvsem fizičnim osebam 

in drugim ribogojnicam. 

Njihove cene so naslednje (Ribogojnica Povodje 2013): 

– šarenka, neočiščena: 6,00 EUR/kg, 

– šarenka, očiščena: 7,00 EUR/kg, 

– zlatovščica, neočiščena: 6,00 EUR/kg, 

– zlatovščica, očiščena: 7,50 EUR/kg. 

Pod okriljem Zavoda za ribištvo Slovenije deluje Ribogojstvo Soča. Ribogojnica je bila 

zgrajena kot odpustek za škodo, ki jo je povzročila izgradnja hidroelektrarne na reki Soči od 

Italijanov leta 1936. Razpolagajo z izvirno vodo Korenovega in Frandoličevega studenca. 

Gojijo soško postrv in šarenko. 

Prav tako ima Zavod na potoku Obrh na Vrhniki v Starem trgu pri Ložu leta 1935 zgrajeno 

Ribogojnico Obrh. Trenutno je ta posest največji gojitveni objekt za domorodne salmonidne 

vrste rib Zavoda za ribištvo Slovenije. Gojijo sulca, lipana in potočno zlatovščico. Tako Obrh 

kot Soča prodajata izdelke tako fizičnim osebam kot gostilnam, ribarnicam in drugim 

ribogojcem. 

Njihove cene so naslednje (Zavod za ribištvo Slovenije 2014): 

– šarenka: 6,06 EUR/kg, 

– zlatovščica: 6,66 EUR/kg in 

– soška postrv (Soča, porcijska): 7,34 EUR/kg. 

Podjetje Vodomec, d. o. o., razpolaga s štirimi ribogojnicami na potokih Pšata, Zalog, Ilirska 

Bistrica in Nova Štifta. Ukvarjajo se z gojenjem kalifornijske postrvi. Prizadevajo si dosegati 
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najvišje standarde v vzreji in prehrani postrvi. S kakovostno hrano želijo dosegati najvišje 

kakovostne in ekološke standarde. V ribogojnici Pšata so leta 2006 pridobili status 

ribogojnice brez bolezni na seznamu Evropske unije. Kasneje so enak status pridobili tudi v 

ribogojnici Ilirska Bistrica. Njihova cena je od 7,00 EUR/kg do 11,00 EUR/kg filejev. 

Proizvode prodajajo fizičnim osebam in gostilnam. Manjše količine rib prodajo drugim 

ribogojnicam (Vodomec b. l.). 

5.6 Analiza konkretnega tekmeca, našega zgleda, Fonda, d. o. o. 

Eden izmed bolj znanih, sicer slanovodnih ribogojcev, je Fonda, ki vzgaja piranskega 

brancina. Gre za družinsko podjetje, ki ravno tako z ljubeznijo do morja in morske hrane 

ustvarja uspešno zgodbo s promoviranjem zdravega načina življenja. 

Preglednica 3: Primerjava s tekmecem: Fonda 

 Ribogojnica Vidra Ribogojnica Fonda Naši nadaljnji koraki 

Prepoznavnost Blagovna znamka še 
nepoznana, v percepciji 

kupcev pa je lokacija znana 

večini lokalnih prebivalcev. 

Zelo znana blagovna 

znamka, ne samo lokalno. 

Stremimo k čim večji 
prepoznavnosti, kar 

postavljamo kot 

dolgoročni strateški cilj. 

Lastniška struktura Podjetje Finstro, d. o. o. kot 

izvajalec projekta je v 

100 % družinski lasti. 

Fonda, d. o. o. je v 100 % 

družinski lasti. 
/ 

Organizacijska oblika d. o. o. d. o. o. / 

Lokacija Reparje. Piran. / 

Tip ribogojstva Sladkovodno. Slanovodno, morsko. / 

Kako do rib Izlov iz ribogojnih bazenov 

ali jezera (športni ribolov) 
na lokaciji, prodaja 

gostilnam, prodaja na 

domu. 

Izlov na lokaciji, prodaja 

gostilnam, prodaja v 

ribarnicah, spletna 

trgovina. 

V prihodnosti 

nameravamo vstopiti na 

tržnice ribogojnic in 
trgovin z živili. 

Dogajanje na lokaciji Športni ribolov, vožnja s 
kočijo oz. terensko jahanje, 
vožnja z ATV, balinanje, 
odbojka na mivki. 

Izlov iz ribogojnih 

bazenov, ogled  

ribogojnice po 

predhodnem dogovoru. 

Dopolnjevanje doživetij in 
aktivnosti. 

Kulinarika Jedilnik poleg rib lastne 

proizvodnje sestavljajo 

domače dobrote lokalnih 
proizvajalcev. 

Vezana predvsem na 

njihov proizvod. 

Dopolnjevanje jedilnika z 

domačimi proizvodi. 

Število zaposlenih Dva do tri. Deset do devetnajst. V prihodnosti morda 

zaposlitev čistilnega, 
kuharskega ali 

vzdrževalnega kadra. 

Vir: Fonda 2014. 
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Fonda je blagovna znamka, pod katero se prodaja po njihovih besedah najboljša gojena riba 

na svetu. Ribe gojijo v prosto lebdečih kletkah v manj slanem delu Piranskega zaliva. Čvrsto 

meso jim zagotavlja kakovostna hrana, narejena izključno iz morskih organizmov in rastlin 

(Fonda 2014). 

Pohvale vredna je tudi sledljivost njihovih proizvodov, saj je vsaka riba opremljena z 

izdatnim naborom podatkov o izvoru. Njihov proizvod lahko kupimo na E. Leclercovi in 

Sparovi ribji tržnici ter v treh drugih ribogojnicah (Dravinec 2011). 

Vse našteto viša ceno njihovemu proizvodu, ki ga tudi sami trgu ponujajo kot luksuzen 

proizvod. Kupci se zanje odločajo zaradi kakovosti njihovih proizvodov. Za to kakovost so 

pripravljeni plačati tudi višjo ceno. S strategijo visoke cene zaradi kakovosti so pri Fondi 

vztrajali vse od začetka, trg je sprejel, da je za njihovo kakovost treba odšteti več denarja in 

tako lahko njihov proizvod kupimo tudi v trgovinah z živili po enako visoki ceni, kot ribo 

ponujajo na lokaciji v Piranu oz. Seči. 

V primeru Fonde gre za ogromno ribogojnico, ki ji mi kot majhna lokalna sladkovodna 

ribogojnica nismo dorasli. So pa gotovo dober zgled in mesto, kamor se bomo odpravili po 

nasvet odlične poslovne prakse. Preglednica 3 v nadaljevanju prikazuje podrobno primerjavo 

z omenjenim tekmecem. 
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6 STRATEGIJA TRŽENJA 

Naša glavna naloga pri trženju je raziskati trg do te mere, da bomo dobro razumeli, kaj 

posamezni potrošnik od nas pričakuje ter koliko je za našo storitev oziroma proizvod 

pripravljen plačati. Definirati je treba potrebe porabnikov, tekmecev in okolja. Za definiranje 

potreb pa potrebujemo podatke o vseh treh parametrih. 

Vsak posamezni kupec se mora zavedati, do katere mere oziroma v kakšne namene potrebuje 

naše storitve oziroma proizvode naše dejavnosti. Ko se kupec tega zave, prične zbirati 

informacije. Izbira med tistimi, ki so mu na voljo. Treba je realno ovrednotiti našo storitev in 

proizvod, da se naši potencialni kupci za nas ne bi odločali le v primerih, ko bi izvajali 

pospeševanja prodaje. 

Odločili smo se, da bo naš proizvod znan pod blagovno znamko »Vidra«. Vidra je vodni 

sesalec, običajno rjave barve, ki zraste do enega metra v dolžino in do 40 centimetrov v 

višino. Žival je izjemna plavalka, hidrodinamične oblike, pri plavanju pa si pomaga z močnim 

repom. Gre za nočno predstavnico iz družine zveri, njen glavni plen pa so ribe (Lutra 2009). 

Čeprav gre na prvi pogled za nasprotujočo si idejo, bi radi poudarili, da gre prav za 

spodbujanje sodobne podjetniške kulture. Podjetnik za doseganje ciljev potrebuje podjetniško 

mrežo. Ta mreža je sestavljena tako iz partnerjev kot tudi iz tekmecev. Akterji pa si morajo 

deliti poznavanje dejavnosti, medsebojno spoštovanje in solidarnost ter zaupanje. 

Vsak naš kupec naj bi se identificiral kot vidra, katere plen je riba. Iz vidrinega puhastega, 

mehkega in toplega kožuha je mogoče prav hitro sestaviti ljubko zgodbico, ki je gotovo bolj 

prisrčna kot sluzaste in trde ribje luske. Ribe (naš proizvod) naj ostanejo plen vidre (kupca) – 

ves trud vložen v lov (prodajo) pa naj v človeški različici zgodbe sestavlja ceno. 

6.1 Logotip ribogojnice 

V logotipu (slika 8) smo skušali poustvariti simbiozo med ribo in vidro. Črka »R« je 

ustvarjena tako, da ponazarja (veselo) ribo.  

Veselo v povezavi s predpostavko, da je ribje meso zdravo in zdrav človek je po navadi 

pozitivno, veselo naravnan. V ušesu iste črke pa lahko opazimo senco vidre, za katero je 

predvsem značilen močan rep, ki ji pomaga pri okretnosti v vodi. Vse skupaj se sicer prepleta 

in napis »Ribogojnica Vidra« je dobro viden, vendar pa se prva črka »R« z inkorporiranim 

»V-jem« lahko uporablja kot samostojni logotip (na primer v žigu ali na raznih dopisih). 

Delali bomo na tem, da bo znak postal čim bolj prepoznaven in se bo lahko čim več 

uporabljal samostojno. 
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Slika 8: Logotip ribogojnice 

6.2 Tržni kanali 

Ves čas delovanja se bomo reklamirali predvsem prek profila na socialnih omrežjih, kot so 

Facebook, Twitter, MySpace itd. Ta različica reklame je poceni in omogoča ažurnost pri 

spremembah (sprememba delovnega časa, napovedovanje dogodkov). Vzdrževanje dobrega 

imena pa nam bo omogočala tudi propaganda od ust do ust, ki je pomembna predvsem za tisti 

del populacije, ki nima profila na katerem od socialnih omrežij bodisi zaradi premalo znanja s 

področja informatike bodisi zaradi drugih (osebnih) odločitev. Ravno zaradi takih 

posameznikov pa bomo na lokalnem trgu osveščali odjemalce z deljenjem zgibank in drugega 

reklamnega materiala na dogodkih, kot so gasilske veselice in lokalni sejmi. 

Treba bo tudi dobro označiti lokacijo ribogojnice, ker nismo ravno tik ob avtocesti. Nekaj 

lično izdelanih manjših panojev, ki se bodo dodobra zlili z naravo, ki nas obkroža in nam 

omogoča, da pravzaprav te prvinske izkušnje delimo z našimi kupci, bo dovolj, da bomo k 

nam privabili oziroma usmerili kupce. 
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7 RAZVOJ 

Pri razvijanju poslovnih idej je potrebno vzeti v zakup mnogo dejavnikov, predvsem pa se 

razvijati skupaj s temi dejavniki in okoljem. Naša prednost je agilnost, sposobnost 

prilagajanja na spremembe. Kot mlad in zagnan tim vidimo izzive v spremembah in tam 

iščemo priložnosti za nadgrajevanje in izboljšavo. Poslovni proces je med drugim tudi stalno 

ocenjevanje trenutnega stanja, tveganj in priložnosti. 

7.1 Trendi v gospodarstvu 

Trendi preživljanja prostega časa so se progresivno preusmerili v aktivno preživljanje 

prostega časa, torej v bolj zdrav način življenja. Vse večje zanimanje za zdravje potrjuje tudi 

raziskava, s katero je ugotovljeno, da skoraj polovico spletnih uporabnikov v Sloveniji 

zanimajo vsebine, povezane z zdravjem (Slovenska oglaševalska zbornica 2009). Če to 

povežemo z zdravo prehrano (ribe) in gibanjem (narava, športni ribolov, druge aktivnosti 

povezane z gibanjem v naravi in nasploh), je razvijanje poslovne ideje v tej smeri več kot 

očitno potrebno. Sledenje trendom razvoja okolja pa je vsekakor proaktivna dejavnost. Spanje 

na lovorikah tu nikakor ne pride v poštev. 

7.2 Razvojna priložnost 

Trg je nasičen z najrazličnejšimi umetnimi proizvodi, zato se posamezniki veliko raje 

odločamo za produkte, pridelane po naravni poti. Ena izmed možnih poti razvoja je 

akvaponika. Gre za simbiozo gojenja rib in gojenja rastlin brez prsti. Kot je značilno za vsak 

živi organizem, tudi riba izloča iztrebke. Ti so zaradi naravne hrane, ki jo ribe jedo, organsko 

polni. Sekreti rib lahko predstavljajo hrano, ki je pogoj za hitro in zdravo rast rastlinskih 

produktov (tj. zelenjave). Koreninski sistem rastlin pa je odličen filter vode. Izpopolnjevanje 

znanj in vedenj iz tega področja ter zdrava mera radovednosti nas lahko pripelje do 

vzpostavitve samozadostnih sistemov, s katerimi posnemamo procese, ki se odvijajo v 

povsem naravnih okoljih. 

Ob vrhunsko zastavljenem sistemu samozadostnosti, ki bi se lahko odvijal v naši ribogojnici, 

dosežemo še bolj naraven proizvod, ki je še bolj zdrav, bolj zdravilen in morda za kupca tako 

zanimivejši. 

Stranski produkt, ki ga lahko ponudimo, je lahko ribje mazilo, ki je eno boljših naravnih 

sredstev za hitro in učinkovito obnavljanje kože. Seveda so za izdelavo potrebna znanja, ki jih 

za enkrat nimamo. Ob izvajanju panoge bomo skušali sproti identificirati priložnosti na trgu, 

tržne potrebe in se na podlagi podatkov odločali o nadaljnjih korakih. 
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7.3 Ocena tveganja 

Naslednji prikaz (preglednica 4) prikazuje možna tveganja po področjih. Ta tveganja so 

posebej opisana in ocenjena. Predstavljeni so tudi ukrepi za znižanje tveganj. 

Preglednica 4: Pregled in ovrednotenje tveganj. 

Področje Tveganje Ocena tveganja Ukrepi 

Panoga Neugodne vremenske razmere. srednje Nimamo vpliva. 

Trg Nižanje kupne moči kupcev, 
poglabljanje krize. 

srednje do visoko Igranje na karto zdravja. 

Konkurenca Vstop novih konkurentov v 

panogo. 

nizko Biti najboljši v tem kar 
počnemo, negovanje odnosa z 
obstoječimi kupci in 
pridobivanje novih z 

zanimivo ponudbo. 

Stroški Nepričakovani stroški, kot je 
na primer pogin rib zaradi 

bolezni. 

srednje Spremljanje kondicije rib, 

nakup kvalitetne hrane. 

Dobavitelji Nakup slabih mladic. srednje do visoko Kupovanje od preverjenih 

dobaviteljev. 

Prodaja Sezonska prodaja. srednje do visoko Financiranje iz sezonskih 

dobičkov, prerazporejanje 
sredstev. 

Zakonodaja Spreminjanje regulacij in 

zakonov s področja 
ribogojstva, sladkovodnega 

ribištva in gostinskih 

predpisov. 

srednje do visoko Povezovanje v zavode in 

organizacije s skupnimi cilji. 

Management Združenost veliko funkcij v eni 
odgovorni osebi. 

srednje Osebna zagnanost in 

medsebojna podpora. 

Finance Zadolževanje. nizko Financiranje iz lastnih 

sredstev in preteklih 

dobičkov. 

Denarni tok Likvidnostne težave nizko Natančno načrtovanje 
prilivov in odlivov. 
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8 FINANČNE PROJEKCIJE 

V tem poglavju omenimo najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na finančne zadeve v našem 

podjetju. Začnemo s prikazom otvoritvene bilance stanja ter načrtovanih izkazov za prvo in 

drugo leto delovanja ter nadaljujemo s pomembnimi predpostavkami. Opredelimo ključne 

finančne in poslovne kazalnike ter nekaj besed namenimo strategiji žetve. 

Poslovni izidi poslovnega sistema so razlika med prihodki in tako ali drugače opredeljenimi 

odhodki. Prihodke iz naslova prodaje učinkovito obravnavamo kot prihodke poslovanja. 

Odhodki so odvisni od celotnih stroškov na enoto učinka ter obsega in sestave prodaje 

določenega razdobja, če mislimo na popolno vrednotenje učinkov (Melavc 1996, 118). 

Za popolnejšo analizo poslovanja podjetja je v računovodsko analizo dobro vključiti 

kazalnike. To so relativna števila, ki jih dobimo s primerjavo dveh velikosti, ki morata biti 

istovrstni ali pa raznovrstni, vendar med seboj primerljivi. Računovodski kazalniki temeljijo 

na računovodskih podatkih (Zadravec 2001, 89). 

Preglednica 5: Otvoritvena bilanca stanja 

Otvoritvena bilanca stanja na dan 1. 1. 2015 

Sredstva 3.000 

Dolgoročna sredstva 890 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 150 

Patenti, licence, blagovne znamke 0 

Opredmetena osnovna sredstva 740 

Zemljišča 0 

Zgradbe 0 

Oprema 700 

Drugo 40 

Kratkoročna sredstva 2.110 

Zaloge 1.200 

Denarna sredstva 910 

Obveznosti do virov sredstev 3.000 

Kapital 3.000 

Osnovni kapital 3.000 

Dolgoročne obveznosti iz financiranja 0 

Najeti krediti in posojila 0 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 

Najeta posojila 0 

Vir: Lasten vir; prirejeno po Vidic idr. 2008; Antončič idr. 2002. 
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Preglednica 6: Prikaz izkaza poslovnega izida za prvih pet let delovanja 

Leto 

Izkaz poslovnega izida 2015 2016 2017 2018 2019 

PRIHODKI SKUPAJ 42.100 47.700 53.300 58.900 64.500 

Prihodki od poslovanja 42.100 47.700 53.300 58.900 64.500 

Prodaja na domačih trgih 42.100 47.700 53.300 58.900 64.500 

Prodaja na tujih trgih 0 0 0 0 0 

Prihodki od financiranja 0 0 0 0 0 

Drugi prihodki 0 0 0 0 0 

ODHODKI SKUPAJ 41.529 45.664 49.807 53.966 58.157 

Stroški prodanega blaga 4.750 5.500 6.250 7.000 7.750 

Stroški materiala 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 

Nabavna vrednost prodanega blaga 250 500 750 1.000 1.250 

Stroški proizvodnih storitev 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Stroški bruto plač 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 

Prispevki podjetja za plače 2.576 2.898 3.220 3.542 3.864 

Amortizacija 148 176 212 264 348 

Drugi stroški poslovanja 18.055 19.090 20.125 21.160 22.195 

Reklama 500 600 700 800 900 

Potni stroški 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 

Vzdrževanje, ogrevanje, energija, ... 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 

Najemnine 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

Zavarovanja 200 400 600 800 1.000 

Članarine 0 0 0 0 0 

Stroški telefona, pošte, prispevkov, ... 700 800 900 1.000 1.100 

Avtorski honorarji, pogodbe o delu 0 0 0 0 0 

Stroški intelektualnih storitev 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Izobraževanje 800 700 600 500 400 

Drugo (nepredvideni stroški) 2.355 2.490 2.625 2.760 2.895 

Odhodki financiranja 0 0 0 0 0 

Drugi odhodki  0 0 0 0 0 

DOBIČEK ALI IZGUBA pred obdavč. 571 2.036 3.493 4.934 6.343 

DDPO (20 %) 114 407 699 987 1.269 

ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA 457 1.629 2.794 3.947 5.074 

Vir: Lasten vir; prirejeno po Vidic idr. 2008; Antončič idr. 2002. 
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Preglednica 7: Bilanca stanja za prvih pet let delovanja 

Leto 

Bilanca stanja 2015 2016 2017 2018 2019 

Sredstva 60.013 64.475 68.938 73.400 77.863 

Dolgoročna sredstva 890 1.030 1.210 1.470 1.890 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 150 150 150 150 150 

Patenti, licence, blagovne znamke 150 150 150 150 150 

Opredmetena osnovna sredstva 740 880 1.060 1.320 1.740 

Zemljišča 0 0 0 0 0 

Zgradbe 0 0 0 0 0 

Oprema 700 800 900 1.000 1.100 

Drugo 40 80 160 320 640 

Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 

Delnice in deleži 0 0 0 0 0 

Dana posojila 0 0 0 0 0 

Dani depoziti 0 0 0 0 0 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0 0 0 0 

Kratkoročna sredstva 59.123 63.445 67.728 71.930 75.973 

Zaloge 1.750 2.500 3.250 4.000 4.750 

Dolgoročne terjatve 0 0 0 0 0 

Kratkoročne terjatve 28.067 31.800 35.533 39.267 43.000 

Kratkoročne terjatve do kupcev 28.067 31.800 35.533 39.267 43.000 

Kratkoročne terjatve za dane predujme 0 0 0 0 0 

Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 

Denarna sredstva 29.306 29.145 28.944 28.663 28.223 

Aktivne časovne razmejitve 0 0 0 0 0 

Obveznosti do virov sredstev 60.013 64.475 68.938 73.400 77.863 

Kapital 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Osnovni kapital 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Rezerve 0 0 0 0 0 

Preneseni dobiček ali izguba iz prejšnjih let 0 0 0 0 0 

Presežek iz prevrednotenja 0 0 0 0 0 

Nerazdeljen dobiček ali izguba poslovnega leta 0 0 0 0 0 

Obveznosti 57.013 61.475 65.938 70.400 74.863 

Se nadaljuje 
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Preglednica 7 – nadaljevanje 

Leto 

Bilanca stanja 2015 2016 2017 2018 2019 

Dolgoročne rezervacije           

Dolgoročne obveznosti iz financiranja 0 0 0 0 0 

Najeti krediti in posojila 0 0 0 0 0 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 0 0 0 0 

Najeti krediti in posojila 0 0 0 0 0 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 57.013 61.475 65.938 70.400 74.863 

Obveznosti do dobaviteljev 57.013 61.475 65.938 70.400 74.863 

Obveznosti za dobljene predujme 0 0 0 0 0 

Pasivne časovne razmejitve 0 0 0 0 0 

Vir: Lasten vir; prirejeno po Vidic idr. 2008; Antončič idr. 2002. 

 

Preglednica 8: Denarni tok po mesecih za prvo leto delovanja 

Mesec 1 3 3 4 5 6 

Prejemki 5.800 2.700 3.700 3.600 4.300 4.200 

Vplačilo kapitala 3.000           

Prodaje 2.800 2.700 3.700 3.600 4.300 4.200 

Izdatki 2.090 2.100 2.300 2.600 2.500 2.400 

Nakup premoženja 890           

Plačilo dobaviteljem 1.200 500 700 1.000 900 800 

Bruto plače 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

Davki in prispevki 0 300 300 300 300 300 

Neto prejemki 3.710 600 1.400 1.000 1.800 1.800 

Prenos got. salda   3.710 4.310 5.710 6.710 8.510 

Gotovinski saldo 3.710 4.310 5.710 6.710 8.510 10.310 

Se nadaljuje 
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Preglednica 8 – nadaljevanje 

Mesec 7 8 9 10 11 12 

Prejemki 4.300 4.200 3.700 2.700 2.800 2.700 

Vplačilo kapitala             

Prodaje 4.300 4.200 3.700 2.700 2.800 2.700 

Izdatki 2.500 2.400 2.500 2.300 2.200 2.100 

Nakup premoženja             

Plačilo dobaviteljem 900 800 900 700 600 500 

Bruto plače 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

Davki in prispevki 300 300 300 300 300 300 

Neto prejemki 1.800 1.800 1.200 400 600 600 

Prenos got. salda 10.310 12.110 13.910 15.110 15.510 16.110 

Gotovinski saldo 12.110 13.910 15.110 15.510 16.110 16.710 

Vir: Lasten vir; prirejeno po Vidic idr. 2008; Antončič idr. 2002. 

Preglednica 9: Analiza točke preloma 

  Cena [EUR] 
Stroški na 

enoto [EUR] 
 

Fiksni 

stroški 
[EUR] 

 

  7 1  1.500  

Mesec 
Št. prodanih 

enot 
Prihodki 

Variabilni 

stroški 
Prispevek za 

pokritje 

Mesečni 
fiksni stroški 

Skupni 

stroški 

1 40 280  40  240  1.500  1.540  

2 40 280  40  240  1.500  1.540  

3 160 1.120  160  960  1.500  1.660  

4 160 1.120  160  960  1.500  1.660  

5 300 2.100  300  1.800  1.500  1.800  

6 300 2.100  300  1.800  1.500  1.800  

7 300 2.100  300  1.800  1.500  1.800  

8 300 2.100  300  1.800  1.500  1.800  

9 160 1.120  160  960  1.500  1.660  

10 40 280  40  240  1.500  1.540  

11 40 280  40  240  1.500  1.540  

12 40 280  40  240  1.500  1.540  

Vir: Lasten vir; prirejeno po Vidic idr. 2008; Antončič idr. 2002. 
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Preglednica 10: Analiza točke preloma (nadaljevanje) 

Mesec 
Dobiček pred 
obdavčitvijo 

Skupni stroški na 
enoto 

Dobiček pred 
obdavčitvijo 

Poslovni vzvod 

1 –1.260  38,50  –31,50  –0,19  

2 –1.260  38,50  –31,50  –0,19  

3 –540  10,38  –3,38  –1,78  

4 –540  10,38  –3,38  –1,78  

5 300  6,00  1,00  6,00  

6 300  6,00  1,00  6,00  

7 300  6,00  1,00  6,00  

8 300  6,00  1,00  6,00  

9 –540  10,38  –3,38  –1,78  

10 –1.260  38,50  –31,50  –0,19  

11 –1.260  38,50  –31,50  –0,19  

12 –1.260  38,50  –31,50  –0,19  

Prelomna točka prodaje: 250 enot, 1.750 EUR 

Vir: Lasten vir; prirejeno po Vidic idr. 2008; Antončič idr. 2002. 

Preglednica 11: Poslovni in finančni kazalniki 

Leto 2015 2016 2017 2018 2019 

Prihodki 42.100 47.700 53.300 58.900 64.500 

Odhodki 41.529 45.664 49.807 53.966 58.157 

Dobiček ali izguba 571 2.036 3.493 4.934 6.343 

Dobiček ali izguba po obdavčitvi 457 1.629 2.794 3.947 5.074 

Delež kapitala v financiranju 5,00 % 4,65 % 4,35 % 4,09 % 3,85 % 

Čista donosnost kapitala 15,23 % 54,29 % 93,15 % 131,57 % 169,15 % 

Likvidnost 1,04 1,03 1,03 1,02 1,01 

Ekonomičnost 1,01 1,04 1,07 1,09 1,11 

Dobičkonosnost prihodkov 1,09 % 3,41 % 5,24 % 6,70 % 7,87 % 

Vir: Lasten vir; prirejeno po Vidic idr. 2008; Antončič idr. 2002. 

8.1 Pomembne predpostavke  

Omembe vrednih presežkov denarnih sredstev vsaj v prvem obdobju delovanja ne 

predvidevamo. Če bo do teh prišlo, kar je vsekakor dobrodošlo, jih bomo vplačali v 

kratkoročne depozite ali na bonus račun, ki omogoča malce višjo obrestno mero, kot če denar 

leži na tekočem računu, obenem pa omogoča likvidnost sredstev. Obrestne mere se iz meseca 

v mesec spreminjajo glede na stanje v državi in so odvisne od ročnosti vezave ter višine 
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vplačanih sredstev. Govorimo o razponu med 0,01 % od vrednosti glavnice za male zneske in 

ročnosti do enega meseca in 1 % od vrednosti glavnice za zneske nad 100.000 EUR in 

ročnosti nad pol leta. Gre za letno fiksno obrestno mero. 

Presežek denarnih sredstev od dotičnega projekta definitivno ne bo tako velik, da bi ga lahko 

vložili v nakup večje količine delnic. Financirali se bomo iz sredstev že obstoječega podjetja 

in za namen projekta ne bomo najemali posojil, delno tudi zaradi konstruktivne zastavljenosti 

projekta (posamezni deli naših uslug in potreb se finančno pokrivajo glede na izkaz 

poslovnega izida). 

Svoje obveznosti do dobaviteljev bomo plačevali v roku, ta rok pa naj ne bi trajal več kot od 8 

do 15 dni, medtem ko naši kupci usluge poravnajo na licu mesta ob koriščenju teh, za 

nastanitve in rezervacije morebiti celo po predračunu. 

Edina naša zaloga so dejanski proizvod, ribe, ki pa jih je treba vzdrževati (hrana, temperatura 

vode, vsebnost kisika v vodi). Zaloga raste s časom (prirast), a jo je ob primernem izlovu 

treba nadomestiti. Povprečna stalna zaloga v našem primeru je 100 kilogramov rib. 

Stopnja amortizacije je splošna za vso opremo. Poudariti je treba, da objekt, ribogojne bazene 

in nekaj druge opreme najemamo, zato bodo podrobnosti stvar dogovora med 

najemodajalcem in nami. 

8.2 Ključni finančni in poslovni dejavniki uspeha 

Velika prednost celotnega projekta je, da nam ni treba najemati kreditov pri bankah v teh 

resnično nestabilnih časih. Celotni projekt se bo financiral iz sredstev podjetja Finstro, 

d. o. o., ki je v celoti v zasebni lasti. 

Druga prednost je v zaposlenih na projektu, ki nismo motivirani z denarjem, temveč delamo 

zaradi svojega lasnega zadovoljstva, ki ga najdemo v izvajanju vseh omenjenih uslug. 

Vzajemno bomo dosegali zadane cilje in si med seboj pomagali. 

Dejavnost sicer sama po sebi ni nič posebnega ali nekaj, kar še ni bilo videno. Posebnost je v 

pristopu do ponujenih aktivnosti in zanimivosti. Naša rešitev je celovita, saj stranka lahko na 

eni lokaciji zadovolji celo paleto svojih potreb. 

Poleg navedenega smo mlad in radoveden tim z znanji z mnogih področij in se med seboj 

dopolnjujemo. 
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8.3 Strategija žetve 

Ribogojnica je na isti lokaciji obstajala že več desetletij. Lokacije se vsi spomnijo kot 

neurejene, indijanske različice, brez prave infrastrukture. Naš načrt pa je dvigniti standard in 

obdržati obrt, dokler bo to smiselno. Če bodo nastajali preveliki stroški vzdrževanja, ki se 

skozi poslovanje ne bodo povrnili, bomo odprli le popoldansko obrt za prodajo rib brez 

obstranskih dejavnosti. 
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9 SKLEP 

V diplomskem delu smo predstavili poslovni načrt podjetja Finstro, d. o. o., za delo na novem 

projektu Ribogojnica »Vidra«. Prikazali smo, da imata panoga sladkovodnega ribogojstva in 

razvijanje ideje o aktivnem preživljanju prostega časa v povezavi z zdravim načinom življenja 

zelo velik potencial, kar pomeni, da bo podjetje lahko dosegalo zastavljene cilje. Naj 

omenimo še, da so izračuni odraz rezerviranih osebnih ocen; torej se rezultati lahko ob kančku 

sreče in pozitivne miselnosti priredijo navzgor. 

Od drugih se razlikujemo po celovitosti ponudbe in ponujanju različnih proizvodov. Storitve 

ponujamo skladno s sloganom »vse na enem mestu«, ki se kaže kot odlična poslovna praksa 

na različnih podjetniških področjih. Poudariti je treba, da je podjetniški tim mlad, zagnan in 

prepričan v svojo idejo. Verjamemo v svoj koncept in želimo uspeti. Za uresničitev ciljev 

bomo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, izkušnje in znanja, ki jih bomo potrebovali: »Cum 

fines est liciturs, etiam media sunt licita.«2
 

Cilj je vedno enak in jasen: postati prva izbira prebivalcev naše države in jim nuditi 

kakovosten proizvod, s katerim bodo krepili svoje zdravje, skrbeli za svoje dobro počutje in 

izkoristili naravo v svoj prid. Zadovoljstvo naših strank je naše gonilo uspeha. Dali bomo vse 

od sebe, da bomo zadovoljili potrebe svojih odjemalcev, se od njih učili in sprejemali 

konstruktivne kritike, saj se na tak način lahko razvijamo z okoljem. Vsak trenutek bomo 

izkoristili za iskanje načinov, kako se potencialnim kupcem še bolj približati in trgu ponuditi 

tisto, kar v nekem trenutku rabi. Podjetništvo je živa tvorba, ki se iz dneva v dan spreminja. 

Naše poslanstvo je spremeniti se na bolje na način, da bo to opaženo, spoštovano in čaščeno. 

Na poti pa lahko naletimo na prepreke. Ena večjih težav so poplave, ki so iz leta v leto 

pogostejše in to naj bi se še stopnjevalo. Včasih je bila pogostost tovrstnih pojavov enkrat na 

sto let (od tod tudi ime stoletne poplave), v današnjih časih pa se lahko katastrofa zgodi tudi 

večkrat na leto. Tekoče leto 2014 je bilo eno izmed takih nesrečnih let. Februarja je v naših 

krajih pustošil žled in ko se je ta stopil, je voda zalila večino kraških polj zaradi polomljenih 

drevesnih vej, ki so preprečevale, da bi voda pravočasno odtekala. Poletja skoraj ni bilo, saj je 

deževalo dan za dnem, z vmesnimi netipičnimi hladnimi obdobji. Konec leta pa so zaradi 

nenormalno preobilnega deževja hudourniško narasli vodotoki po vsej Notranjski, vključujoč 

potok, ki teče mimo naslova naše prihodnje ribogojnice. Posest je bila v celoti poplavljena. V 

takih tragičnih primerih vseeno tiči priložnost. V stiski si ljudje pomagamo in prav ta pomoč 

je lahko priložnost za spletanje močnih in trdnih vezi z lokalno skupnostjo. Na ta način lahko 

odpravimo negativna čustva, ki bi jih lahko lokalno prebivalstvo lahko gojilo do nas, kar smo 

opredelili kot eno od pasti v SPIN-analizi. 

                                                 
2 Latinski pregovor.  
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Priloga 1 Pogodba o najemu 

Priloga 2 Pogodba o vzdrževanju posesti 

Priloga 3 Anketa – raziskava lokalnega trga 

 





Priloga 1 

 

NAJEMNA POGODBA 

sklenjena med 

najemodajalcem: ___________________________ (podatki niso navedeni zaradi varovanja osebnih podatkov) 

in 

najemnikom: Finstro, holdinška družba d.o.o., OIC Hrpelje 19b, Kozina, ki ga zastopa odgovorna 

oseba za projekt »Ribogojnica« Uroš Košir po pooblastilu direktorja, ID za DDV SI69547653, 
matična št. 1798263 

1. UGOTOVITVENE DOLOČBE 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je fizična oseba ___________________________ lastnik 

nepremičnine na naslovu Reparje 7, 1380 Cerknica, katastrska občina 1663, št. parcele 224/1, k.o. 
1663 Cajnarje, kar dokazuje z zemljiškoknjižnim izpiskom. 

Nepremičnina v naravi predstavlja 2 stavbi, 2 ribogojna bazena, jezero za športni ribolov ter druge 

travnate, gozdne in vodne površine v skupni izmeri 1ha. 

2. POGODBENI PREDMET 

2. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da najemodajalec odda, najemnik pa vzame v najem 2 ribogojna 

bazena neto površine 30 m2, ribogojni potok in jezero za namene športnega ribolova neto površine 200 
m2 ter objekt, »jurček« vštevši vso opremo, v izmeri 150 m2. Skupaj torej 380 m2 površin. 

3. TRAJANJE NAJEMA 

3. člen 

Najemno razmerje se sklepa za nedoločen čas, ki začne teči z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, 
uporablja pa se od datuma ________. 

4. NAJEMNINA 

Najemnina po pogodbi znaša: 
- Za ribogojna bazena ter ostale vodne površine 1,00 EUR za m

2
 

- za objekt »jurček« 2,50 EUR za m
2
. 

Skupni znesek najemnine tako znaša 605,00 EUR brez DDV. Najemnina je na podlagi določbe 2. 
točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09 in 
85/09) oproščena DDV, vendar se stranki dogovorita in obvezujeta, da bosta v mesecu pred začetkom 
oddajanja nepremičnine v najem na pristojni davčni urad oddali izjavo, po kateri se bo DDV 

obračunaval po predpisani stopnji 20%. Znesek z DDV tako znaša 726,00 EUR. Znesek se 

kompenzira z obveznostjo, izhajajočo iz Pogodbe o vzdrževanju posesti. 

5. STROŠKI 

4. člen 

V najemnino niso vključeni stroški komunale, ogrevanja/hlajenja prostorov, vodo, elektriko in strošek 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, katere mora najemnik poravnati sam, za vsak mesec 
posebej. 

6. DRUGI DOGOVORI 

5. člen 

Najemnik se zavezuje, da bo nepremičnine uporabljal kot dober gospodar v skladu z njihovim 
namenom in za potrebe opravljanja svojih dejavnosti.  
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Najemnik je dolžan pri uporabi ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in je najemodajalcu 
odškodninsko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala zaradi najemnikovega krivdnega  ali 
malomarnega ravnanja. 

Najemodajalec nosi stroške odprave nujno potrebnih popravil (okvar ali poškodb) na nepremičninah, 
inštalacijah in napravah, ki služijo nepremičnini in so ključnega pomena za varno in namensko rabo, 
do katerih je prišlo brez krivde najemnika in ne sodijo v tekoče vzdrževanje. 

6. člen 

Najemodajalec ima pravico kadarkoli brez obvestila najemodajalca vstopiti v objekt in ga uporabljati 

za svoje namene, le da s tem ne moti najemnikovega poslovnega procesa. 

Najemnik s prevzemom nepremičnine odgovarja za pravilno ravnanje in uporabljanje vseh aparatov, 

inštalacij in naprav v najetih površinah/objektih. 

7. člen 

Najemodajalec dovoljuje najemniku namestitev oznak in reklamnih napisov na nepremičninah, ki so 
potrebne za opravljanje dejavnosti. Pri nameščanje dodatnih oznak večjih velikosti je najemnik dolžan 
pridobiti soglasje najemodajalca. 

8. člen 

Najemnik ne sme na nepremičninah brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca, izvajati 
nobenih adaptacij oziroma kakršnihkoli gradbenih del razen tista, ki so dogovorjena in so potrebna na 

opravljanje dejavnosti. 

9. člen 

Najemnik ne sme nepremičnin oddajati naprej v podnajem tretji osebi. Če je s strani najemodajalca 
izrecno dovoljeno, se lahko objekt odda v uporabo. Najemnik je v celoti odgovoren za morebitno 

škodo, ki bi nastala zaradi oddaje predmeta najema tretjim osebam. 

7. ODSTOP OD POGODBE 

10. člen 

Pogodba preneha z obojestranskim sporazumom. 

Najemodajalec lahko odstopi od pogodbe in zahteva izselitev najemnika v roku enega meseca, če 
najemnik uporablja nepremičnino v nasprotju z določili te pogodbe, kljub opominu najemodajalca, ali 
če najemnik ne poravna obveznosti po tej pogodbi. 

8. KONČNE DOLOČBE 

11. člen 

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor 
reševalo pristojno sodišče. Vse naknadne spremembe te pogodbe, bosta stranki urejali s pisnimi 
aneksi. 

12. člen 

Pogodba je napisana v dveh izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme svoj izvod. 

Najemnik: 

Finstro d.o.o. 

odgovorna oseba za projekt »Ribogojnica« 

Uroš Košir po pooblastilu direktorja 

podpis: 

_____________________________ 

Najemodajalec: 

___________________________ 

 

 

podpis: 

_____________________________ 
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POGODBA O VZDRŽEVANJU POSESTI 

sklenjena med 

naročnikom: ___________________________ (podatki niso navedeni zaradi varovanja osebnih podatkov) 

in 

izvajalcem: Finstro, holdinška družba d. o. o., OIC Hrpelje 19b, ki ga zastopa odgovorna 

oseba za projekt »Ribogojnica« Uroš Košir po pooblastilu direktorja, ID za DDV 

SI69547653, matična št. 1798263 

1. PREDMET POGODBE 

1. člen 

Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema vzdrževanje posesti na naslovu 
naročnika Reparje 7, 1380 Cerknica. 

Redno vzdrževanje predstavlja: 
- urejanje zelenih površin (košenje trave, sajenje in obrezovanje sadnih in/ali okrasnih dreves, 

odstranjevanje plevela), 

- vzdrževanje okolice (menjava preperelih desk na potkah, montaža novih zastavljenih lesenih 
potk in mostičkov, čiščenje naplavljenega blata, čiščenje snega pozimi, čiščenje posledic ujm 
ali drugih vremenskih vplivov, čiščenje struge reke, ki ni namenjena ribogojstvu), 

- delo z bagrom ali drugo opremo, 

- urejanje dovoznih poti in dvorišč, 
- tekoče vzdrževanje objektov (barvanje lesenih površin, manjša tekoča popravila), 
- čiščenje stanovanjske hiše, ki obsega sesanje, mokro pranje tal, pometanje, brisanje prahu na 

pohištvu, praznjenje košev za smeti. 

Delo se opravlja v času, ko to najmanj moti naročnika 

2. POGODBENA CENA 

2. člen 

Cena na uro dela znaša 5,00 EUR. V ceni ni vključen DDV. V vsakem mesecu pa se izvajalec 

obvezuje opraviti vsaj 121 ur dela, kar torej znaša 605,00 EUR mesečno (= 726 EUR/mesec). 
Znesek se kompenzira z obveznostjo izhajajočo iz Pogodbe o najemu. 

3. OBVEZNOSTI 

3. člen 

Naročnik se obvezuje obveščati izvajalca o vsaki reklamaciji. 

Izvajalec se obvezuje: 
- da bo delo opravljal kvalitetno in v dogovorjenem roku, 

- da bo vse reklamacije odpravil v najkrajšem možnem roku, 
- da bo delo opravljal tako, da ne bo močno motil naročnika, 
- da bo varoval osebne podatke naročnika. 

4. TRAJANJE POGODBE 

4. člen 

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas, pogodbeni stranki se dogovorita za enomesečni 
odpovedni rok, ki začne teči od dneva pisne vročitve nasprotni stranki. 
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5. KONČNE DOLOČBE 

5. člen 

Pogodba je sklenjena v dveh izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme enega, 

uporablja pa se od ________ dalje. 

 

Izvajalec: 

Finstro d.o.o. 

odgovorna oseba za projekt »Ribogojnica« 

Uroš Košir po pooblastilu direktorja 

 

podpis: 

_____________________________ 

Naročnik: 

___________________________ 

 

 

 

podpis: 

_____________________________ 
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RAZISKAVA LOKALNEGA TRGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Splošni podatki o izpolnjevalcu: 

Spol: o M o Ž 

Starost [v letih]: o 5–25 o 26–60 o 61–80 

Status: o zaposlen o nezaposlen o kmet 

 o drugo: ___________________________________ 
 

2. Na kakšen način po navadi preživljate prosti čas z družino/prijatelji? 

o prosti čas preživljamo doma (gledamo TV, vsak se ukvarja s svojim hobijem) 

o skušamo se čim več gibati o hodimo na izlete po Sloveniji 

o družimo se s prijatelji o drugo: ________________  
 

3. Ali okrepčevalnice v lokalnem okolju izpolnjujejo vaše potrebe in pričakovanja? 

 o da o delno o ne 
 

4. Kaj pogrešate pri lokalnih ponudnikih pijač in prigrizkov? 

o njihova ponudba ni dovolj obsežna o moti me neurejenost ambienta 

o moti me neprijaznost osebja o cene so previsoke 

o drugo: _________________________________________________ 
 

5. Kdaj zjutraj po navadi vstanete na delovni dan? 

o pred peto uro  o med peto in sedmo uro 

o med sedmo in deveto uro o med deveto in enajsto 

o po enajsti uri 
 

6. Kdaj zjutraj po navadi vstanete za vikend? 

o pred peto uro  o med peto in sedmo uro 

o med sedmo in deveto uro o med deveto in enajsto 

o po enajsti uri 
 

7. Ali bi se, preden začnete z delom, ustavili v lokalni okrepčevalnici in naročili kavo in/ali 

slasten rogljiček? 

o ne, nikakor o mogoče o da, z veseljem 
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Če ste pri sedmem vprašanju odgovorili z »mogoče« ali z »da, z veseljem«, prosim, izpolnite 

naslednja vprašanja. Če ste odgovorili z »ne, nikakor« skočite na vprašanje 8. 

Povprečno kolikokrat v tednu bi pred obveznostmi obiskovali lokalno okrepčevalnico? 

o enkrat do dvakrat o dvakrat do štirikrat 

o vsak dan razen vikenda o čisto vsak dan 
 

Kakšen spekter ponudbe bi pričakovali v lokalni okrepčevalnici (prosim, izpolnite s 

križci ali kljukicami)? 

 topli napitki 
kupljeni 
sokovi 

domači 
sokovi 

alkohol sladice drugo 
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ponudba 

zjutraj in 

dopoldne                                                 

ponudba 

popoldne                                                 

ponudba 

zvečer                                                 

 

8. Koliko bi bili pripravljeni plačati za skodelico __________ [prosim, dopišite svoj 

najljubši topli napitek]? 

o ne več kot 1 EUR o med 1 in 1,5 EUR o med 1,5 in 2 EUR 

o med 2  in 3 EUR o več kot 3 EUR 
 

9. Koliko časa v tednu se zadržujete v okrepčevalnici? 

o ne hodim v okrepčevalnice 

o skupno ne več kot do 2 dni in ne več kot pol ure 

o skupno ne več kot 2 dni, vendar vsakič (veliko) več kot pol ure 

o skupno med 2 in 5 dni, vendar vsakokrat NE več kot pol ure 

o skupno med 2 in 5 dni in vsakokrat več kot pol ure 

o v okrepčevalnici se ustavim (skoraj) vsak dan za največ pol ure 

o v okrepčevalnici preživim vsak dan po več ur 
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10. Ali je za vas lokacija okrepčevalnice pomembna? 

o ne o dobro je, če je blizu mojega doma o mora biti blizu mojega doma 
 

11. Ali vam je ambient okrepčevalnice pomemben? 

o da, zelo – mora biti čisto, lično in urejeno 

o mora biti le čisto 

o ni važno, le da točijo do cementa 
 

12. Ali jeste ribje meso? 

o da, obožujem ga o da, a zgolj zato, ker je zdravo 

o občasno, če že morem o ne, ribjega mesa ne maram 
 

13. Ali bi kupovali ribe redno vsak teden od lokalnega ponudnika? 

o seveda o mogoče enkrat na mesec 

o mogoče enkrat na pol leta o mogoče enkrat na leto ali pa še to ne 

o ne jem rib, zato jih sploh ne bi kupoval/-a 
 

14. Ali vas jezi, da morate celi ribi pred konzumiranjem odstraniti kosti? 

o sploh ne, ribo znam očistiti 

o vaja dela mojstra; naučil/-a se bom očistiti ribo, ker mi okus mesa zelo ugaja 

o riba ni dovolj okusna, da bi se jo naučil/-a jesti 

o ribo pojem kar s kostmi vred, ker se mi je ne ljubi čistiti 
 

15. Ali ribe raje sami pripravljate doma, ali jih raje naročite v gostilni in pojeste tam? 

Zakaj? 

o večkrat ribo pripravimo doma, ker __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

o večkrat ribo naročimo v gostilni, ker ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 


