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POVZETEK 

V diplomski nalogi obravnavamo petletni strateški poslovni načrt za zdraviliški hotel Arija, ki 

deluje v okviru Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič. 

Poslovni načrt predstavlja osnovo za izhod iz krize, saj hotel od izgradnje leta 2010 posluje z 

visoko izgubo. V teoretičnem delu najprej analiziramo pojme in vsebine zdraviliškega 

turizma, nato pa opisujemo namen, vrste, vsebine in strukture poslovnega načrta. V 

praktičnem delu za hotel Arija predstavljamo na novo opredeljene poslovne cilje, vizijo in 

poslanstvo, analizo ustreznosti obstoječih proizvodov, tržno analizo in trženjski načrt, petletno 

projekcijo izkaza poslovnega izida ter osnovne predpostavke za pozitivno poslovanje hotela. 

Ključne besede: zdraviliški turizem, zdraviliški hotel, poslovni načrt, kriza, Mladinsko 

zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, tržna analiza, projekcije izkaza 

poslovnega izida. 

 

SUMMARY 

This thesis analyses the five-year business plan for the wellness hotel Arija, which is operated 

as an integrated part of the Youth Health and Holiday Centre of the Red Cross of Slovenia 

Debeli rtič. The business plan lays out the elements for the successful recovery of the hotel, 

which has has an operating loss since its opening in 2010. The theoretical part of this thesis is 

twofold: first, it presents the terms and concepts of wellness tourism, and second, it describes 

the purposes, types, and contents of a business plan. The practical section of this thesis sets 

forth the newly determined business goals, the business plan's vision and mission, the analysis 

of the suitability and sustainabiltiy of existing products, the market analysis and the marketing 

plan, the five-year fiancial projection, and the basic prerequisites for the positive operating 

performance of hotel Arija.  

Keywords: health resort tourism, health and wellness hotel, business plan, crisis, Youth Health 

and Holiday Resort of the Red Cross of Slovenia Debeli rtič, market analysis, financial 

projection. 
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1 UVOD 

1.1  Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V diplomski nalogi bomo izdelali in predstavili poslovni načrt za zdraviliški hotel Arija, ki 

deluje v okviru Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič 

(MZL RKS Debeli rtič). Rdeči križ Slovenije (RKS) je nepridobitna humanitarna organizacija 

na območju Republike Slovenije in je sestavni del mednarodnega gibanja Rdečega križa in 

Rdečega polmeseca. Njegovo osnovno poslanstvo je izvajati humanitarne aktivnosti za 

izboljšanje življenja ranljivih ljudi.  

MZL RKS Debeli rtič je klimatsko zdravilišče, namenjeno zdravljenju problemov 

respiratornega sistema in alergij, humanitarnost pa se odraža predvsem v organiziranju 

letovanja socialno ogroženih otrok in starejših oseb, kar je tudi najbolj obsežna in pomembna 

dejavnost zdravilišča. Začetki zdravilišča in letovišča segajo v leto 1956. Kasneje se je poleg 

otroških paviljonov zgradil hotel Bor, najnovejša pridobitev pa je hotel Arija, ki je bil zgrajen 

leta 2010. Verjetno je motiv za izgradnjo novih hotelskih kapacitet v nepovratnih evropskih 

sredstvih in v želji po »podaljšanju sezone«, to je poslovanju tudi izven poletnih mesecev, ker 

dokumenti, ki običajno spremljajo investicijo, na primer investicijski elaborat s tržnimi 

usmeritvami in nekajletnimi projekcijami poslovanja, niso bili izdelani. Zagon hotela v letu 

2010 je sovpadal s časom poglabljanja splošne ekonomske krize, kar je še dodatno otežilo 

poslovanje in posledično povzročilo visoko izgubo tudi v letu 2011.  

Ruzzier idr. (2008, 283) ugotavlja, da se ogromno poslov začne brez priprave poslovnega 

načrta, kar pa ni modra poteza, saj podjetnik ne naredi popisa prednosti in slabosti, vpletenih 

v posel znotraj podjetja, ter bistveno težje predvidi možne priložnosti in nevarnosti na trgu. 

Vodstvo RKS-ja je stanje v MZL RKS Debeli rtič opredelilo kot krizno, vzrok pa naj bi v 

največji meri bil v neuspešni izgradnji in zagonu hotela Arija. V kriznih razmerah je izdelava 

poslovnega načrta močno pogojena s stanjem v organizaciji in s časovno komponento, saj se 

za razreševanje problemov zahtevajo hitro in jasno ukrepanje, postavitev jasnih, realnih ciljev, 

sestava prvega akcijskega načrta kratkoročnih ukrepov ter začetek priprave strateškega 

poslovnega načrta. Dubrovski (2004, 18) navaja, da je »… kriza kratkotrajno neugodno, 

nezaželeno in kritično stanje v podjetju, nastalo tako zaradi zunanjih kot tudi notranjih 

vzrokov in neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja.« 

Biloslavo (2006, 39) pojasnjuje, da »… lastniki ustanovijo organizacijo in vanjo vložijo 

sredstva (finančna, materialna, znanje, ugled), da bi imeli od njih večje primerne koristi. 

Vložena sredstva začnejo prinašati koristi večinoma šele čez nekaj časa, vložek se marsikdaj 

izplača šele čez nekaj let ali celo veliko pozneje. Zato lastniki zahtevajo, naj managerji 

obvladujejo organizacijo tako, da bo dolgoročno uspešno delovala. Prva stopnja v 

obvladovanju je načrtovanje. Uspešne organizacije imajo opredeljene in zapisane vrednote 

poslanstva, vizije, cilje in strategije, razvojne načrte in merila uspešnosti, ki dajejo 
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managementu ustrezne usmeritve in orodja za sprejemanje poslovnih odločitev. 

Napovedovanje prihodnjih poslovnih odločitev je temeljna naloga managementa, saj so za 

"preteklost zadolženi računovodje in zgodovinarji".« Načrtovanje je miselni proces, s katerim 

poskušamo opredeliti delovanje organizacije v prihodnosti tako, da določimo poslovne cilje in 

načine njihovega doseganja ter instrumente za sprotno merjenje stopnje doseganja ciljev. 

Antončič idr. (2002, 186) opredeljujejo poslovni načrt kot »… pisni dokument, ki ga pripravi 

podjetnik in ki opisuje vse pomembne zunanje in notranje elemente, vpletene v začetek 

novega posla. Pogosto gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in 

kadri. S tem poslovni načrt odgovarja na vprašanja: kje sem zdaj, kam grem in kako bom tja 

prišel.«  

1.2  Namen in cilji diplomske naloge 

V teoretičnem delu diplomske naloge bomo obravnavali tematiko zdraviliškega turizma v 

Sloveniji ter tematiko vsebine in izdelave poslovnega načrta. V praktičnem delu bomo izdelali 

strateški petletni poslovni načrt za zdraviliški hotel Arija, ki naj bi bil osnova za izhod iz 

krize, saj že ves čas posluje z visoko izgubo. S kriznim vodstvom MZL RKS Debeli rtič bomo 

na novo opredelili poslanstvo, vizijo in cilje, predstavili ustreznost obstoječih proizvodov, 

izdelali trženjski načrt ter na osnovi projekcije izkaza poslovnega izida analizirali možne 

scenarije za izboljšanje poslovanja. Predvsem pa bomo preverili, ob katerih predpostavkah 

lahko hotel doseže pozitiven rezultat. 

Cilj diplomske naloge je predati vodstvu MZL RKS Debeli rtič kakovosten in verodostojen 

poslovni načrt, ki bo, sicer z rahlo zamudo, nadomestil pomanjkanje podobnih dokumentov v 

preteklosti in olajšal sprejemanje prihodnjih poslovnih odločitev.  

1.3  Metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu bomo uporabili metodo deskripcije. Na osnovi raziskovanja in 

proučevanja domače in tuje strokovne literature bomo analizirali in opisali posamezne pojme 

in vsebinske sklope (zdraviliški turizem, zdraviliški hotel, načrtovanje, poslovni načrt), jih 

med sabo primerjali in povezovali. 

Pri izdelavi poslovnega načrta bomo uporabili metodo intervjuvanja managementa (vodja 

zdravilišča, vodja prodaje, vodja nastanitve, računovodja, vodja medicinskega centra, 

pedagoški vodja), saj menimo, da mora snovanje ciljev in strategije vključiti vse 

pomembnejše sodelavce. S timskim pristopom bomo lažje dosegli visoko stopnjo 

poistovetenja s poslovnim načrtom in v nadaljevanju tudi optimalno operativno izvajanje 

načrtovanih vsebin. 
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1.4  Predpostavke in omejitve 

Pridobili bomo vsa potrebna soglasja za uporabo podatkovnih baz in izvedbe razgovorov z 

managementom MZL RKS Debeli rtič. Tudi s pridobivanjem strokovne literature o 

obravnavani tematiki ne bomo imeli nobenih težav, za benchmark analizo pa bomo uporabili 

sekundarne vire obstoječih in javno dostopnih baz (Statistični urad Republike Slovenije, 

Ajpes, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, g. i. z.). 
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2 ZDRAVILIŠKI TURIZEM 

2.1  Pojma turizem in zdraviliški turizem 

Prvo znanstveno opredelitev turizma sta leta 1942 zapisala utemeljitelja turistične znanosti 

Walter Hunziker in Kurt Krapf, ki pojasnjujeta: »Turizem je celota odnosov, pojavov, ki 

nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v nekem kraju, v kolikor to bivanje ne povzroči 

stalne nastanitve in ni povezano s pridobitno dejavnostjo.« (Planina in Mihalič 2002, 29) 

Posledično lahko sklepamo, da je turizem star toliko kot človeštvo, saj se je človek od nekdaj 

premikal oziroma potoval iz kraja v kraj ter spoznaval drugačne kulture in načine življenja. 

Začetki množičnega turizma, kot ga pojmujemo danes, segajo v konec 19. stoletja, v obdobje 

industrijske revolucije, ko si je delavski razred izboril pravico do dopusta ter se je oblikovala 

ločnica med delovnim in prostim časom. Tako so ljudje v prostem času začeli potovati, in to 

predvsem s ciljem počitka in regeneracije organizma. Razvoju različnih pojavnih oblik 

turizma, predvsem pa poslovnega in kongresnega, ki vsebujeta elemente pridobitne 

dejavnosti, so sledile tudi posodobitve njegovih opredelitev. Najbolj je znana tako imenovana 

sanktgallenska opredelitev turizma (Planina in Mihalič 2002, 29): »Turizem je celota odnosov 

in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja oseb, za katere kraj združevanja ni niti 

glavno niti stalno bivališče niti kraj zaposlitve.«  

Turizem je pred leti postal največja gospodarska panoga na svetu in analitiki mu napovedujejo 

tudi nadaljnjo rast. V Sloveniji je turizem pomembna gospodarska panoga, saj se število 

turistov, nočitev in prihodki v zadnjih nekaj letih, krizi navkljub, vztrajno večajo. Planina 

(1996,43) loči različne pojavne oblike turizma:  

 domači in meddržavni turizem – izvor in stalno bivališče turistov; 

 receptivni in emitivni turizem – smer gibanja turistov; 

 posamični in skupinski turizem – število turistov in organizacija potovanja; 

 stacionarni in mobilni turizem – dolžina bivanja v enem kraju. 

 

Skladno z razvojem turističnih storitev in odzivanjem na vedno nova povpraševanja trga se 

širi paleta pojavnih oblik turizma. Planina (1996, 46) omenja še zdravstveni, počitniški, 

obmorski, gorski, mestni, zdraviliški, planinski, kulturni, športni, kamping, verski, študijski, 

nakupovalni, lovni, ribolovni, avtomobilski, letalski, yachting, kongresni, poslovni, delavski, 

socialni, kmečki in romarski turizem ter zaključi z ekološkim turizmom. 

»Zdraviliški turizem je skupnost odnosov in pojavov, ki s spremembo kraja spodbujajo, 

stabilizirajo in po potrebi vzpostavljajo duševno, telesno in socialno dobro počutje z uporabo 

zdravstvenih storitev.« (Gojčič 2005, 76) Najboljše rezultate v okviru slovenskega turizma 

beleži zdraviliški turizem, kar je verjetno odraz visoke kakovosti storitev ter splošne 
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ozaveščenosti ljudi o pomembnosti zdravja in aktivni skrbi za lastno zdravje. Rimske 

izkopanine v Sloveniji nam potrjujejo, da so že stari Rimljani dobro poznali zdravilni učinek 

termalnih voda, zato lahko sklepamo, da zametki zdraviliškega turizma segajo v balneologijo, 

ki je »… znanost o kopelih in zdravilnih vodah, njihovi kemični sestavi in njihovem učinku 

na človeški organizem.« (Gojčič 2005, 76) 

Zdraviliški turizem kot »proces združevanja prijetnega s koristnim«, to je potovati v drugi 

kraj ter se tam prepustiti različnim storitvam za boljše počutje in lepši izgled, se je začel s 

pojavom različne balneološke in klimatske ponudbe v 19. stoletju, razcvet pa je doživel v 20. 

stoletju, še posebej po drugi svetovni vojni. Napredovanje medicinske znanosti in v družbi 

hitro rastoča stopnja zavedanja o nujnosti skrbeti za lastno zdravje sta bila močna generatorja 

za razvoj zdraviliškega turizma. V začetnih obdobjih se je zdraviliški turizem pretežno 

ukvarjal s »kurativo«, s klasičnimi rehabilitacijskimi metodami (odpraviti določen že nastali 

zdravstveni problem), a se je ponudba preventivnih storitev (vnaprej vzpostaviti obrambo 

proti morebitnim prihodnjim zdravstvenim problemom) in storitev wellnessa (se dobro 

počutiti in biti lepši) v zadnjih nekaj desetletjih izjemno povečala.  

2.2  Značilnosti in razvoj zdraviliškega turizma 

Predhodno smo že omenili, da so začetki zdravilišč vezani na eno izmed najstarejših 

medicinskih znanosti, to je balneologijo, ki je znanost o kopelih in zdravilnih vodah. 

Zdraviliški turizem je obstajal že v času starih Rimljanov, zato ga prištevamo med najstarejše 

oblike turizma. V tistem času so bogataši najraje obiskovali terme zaradi toplih vrelcev, 

počitka, zabave in sklepanja kupčij (Gojčič 2005, 76). Pravi razcvet kopalnih in termalnih 

zdravilišč se pojavi v 18. in 19. stoletju, ki ju zaznamuje mondeni turizem, saj je zdraviliške 

kraje obiskovala predvsem bogata aristokracija. Nekateri zdraviliški kraji v Evropi so postali 

pravi centri družabnega življenja (St. Moritz, Baden Baden, Vichy, Bad Hofgastein, Rimske 

Toplice, Rogaška Slatina idr.), ki so šele po drugi svetovni postali dostopni množičnemu 

turizmu. Z uvedbo socialne zakonodaje so zdravilišča izgubila svoj mondeni počitniški 

značaj, kar je vodilo v spremembo strukture gostov, v kateri so začeli prevladovati gosti iz 

srednjih in nižjih socialnih slojev (Gojčič 2005, 83).  

»Turistično ponudbo delimo na primarno in sekundarno. Primarna turistična ponudba obsega 

tiste dobrine, ki niso proizvod dela ali ki jih človek ne more več proizvajati v enaki kakovosti 

in z enako uporabno vrednostjo. Sekundarna turistična ponudba pa zajema tiste turistične 

dobrine, ki so proizvod dela in jih človek ob drugih nespremenjenih okoliščinah lahko še 

vedno proizvaja v zahtevani kakovosti in z enako uporabno vrednostjo.« (Planina in Mihalič 

2002, 155) Ponudba večine slovenskih naravnih zdravilišč izhaja iz obstoja naravnih 

termalnih ali mineralnih voda, ki jih v povezavi z balneološko znanostjo v obliki različnih 

terapij oziroma tretmanov nudijo svojim gostom. Primarno ponudbo tvorijo naravna zdravilna 

sredstva, ki omogočajo zdravljenje različnih bolezenskih simptomov ali delujejo pomirjevalno 
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in sproščujoče na človeški organizem. Sekundarno turistično ponudbo tvorijo prenočitvena in 

zdravstvena infrastruktura, medicinska oprema, kvalificirani gostinski in zdravstveni kadri. 

Najpomembnejši element so vsekakor naravna zdravilna sredstva, ki so unikatna in lastna 

samo okolju, v katerem se nahajajo, ter jih ne moremo niti prenesti na drugo lokacijo niti 

reproducirati. Zdravilna sredstva so osnova za oblikovanje ustrezne zdraviliške ponudbe in 

vzbujanje povpraševanja po zdraviliških storitvah. Podzvrst zdraviliškega turizma, ki je 

izjemno razširjena in ni v odvisnosti od naravnih zdravilnih sredstev, je wellness turizem. 

Ponudba wellnessa je zasnovana na holističnem celostnem pristopu pri obravnavi zdravja, ki 

temelji na visoki stopnji kakovosti storitev, individualizmu, raznolikosti, ustvarjalnosti, novih 

kulturah in filozofijah ter na uživanju (Gojčič 2005,82). 

Da sta zdravje in dobro počutje vedno bolj pomembni dobrini, potrjuje podatek o visoki 

stopnji zasedenosti prenočitvenih kapacitet slovenskih zdravilišč, ki bistveno presega običajne 

počitniške kapacitete. V primerjavi z drugimi vrstami turizma beležimo manjša sezonska 

nihanja nočitev in daljšo dobo bivanja. Za zdraviliški turizem je značilna tudi nizka cenovna 

elastičnost povpraševanja, ker je bolj odvisna od nujnosti potreb kot od razpoložljivih 

finančnih sredstev. Cena zdraviliških storitev ni najpomembnejša komponenta pri odločanju 

za nakup storitev, zato je cenovna elastičnost nizka, koeficient pa je manjši od ena (Planina 

1997, 92). 

V okviru zdraviliškega turizma je opredeljenih več ožjih področij (Gojčič 2005, 76): 

 kurativni zdraviliški turizem; 

 rehabilitacijski zdraviliški turizem; 

 preventivni zdraviliški turizem; 

 zdraviliški turizem kot del drugih oblik turizma (počitniškega, potovalnega, seminarskega, 

igralniškega); 

 medicinski wellness. 

Zdraviliška ponudba temelji na posebnih naravnih danostih, ki jih nima vsak in so omejene. V 

bistvu lahko zdravilna sredstva enačimo z drugimi naravnimi danostmi, kot so rudnine, nafta, 

plin in les, ker imajo ob primernem načinu izkoriščanja poleg zdravstvenega pomena tudi 

velik ekonomski potencial ter posledično vplivajo na nivo razvitosti lokacije in socialno-

ekonomskega položaja prebivalcev. Načeloma zdravje in dobro počutje »nimata cene«, zato 

se glavni motivi gostov za nakup zdraviliških storitev ne spreminjajo in so enaki kot pred sto 

leti: zdravje, lepota, dobro počutje. 

2.3  Status zdraviliškega turizma v Sloveniji 

Statistični urad Republike Slovenije je zdraviliške kraje označil kot kraje, »… za katere je 

znanstveno, medicinsko ali izkustveno ugotovljen zdravilni učinek termalnih ali mineralnih 

voda ali drugih geološko-mineraloških sestavin. Sem spadajo klimatska, mineralna in 
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termalna zdravilišča, ki imajo praviloma tudi ustrezne objekte za zdravljenje in rehabilitacijo 

obiskovalcev.« (Statistični urad Republike Slovenije 2012) 

Pravni temelji delovanja slovenskih naravnih zdravilišč izhajajo iz Zakona o naravnih 

zdravilnih sredstvih in naravnih zdraviliščih, ki je bil sprejet daljnega leta 1964 (Uradni list 

RS, št. 36/64). Pogoji za pridobitev statusa naravnega zdravilišča pa so opredeljeni v 

Pravilniku o strokovnih in tehničnih pogojih glede opreme in kadrov v zavodih v naravnih 

zdraviliščih (Uradni list RS, št. 54/72). Vsebino postopka za izpolnitev pogojev za 

verifikacijo naravnih zdravilišč lahko strnemo v naslednje postavke: 

a) klinična preizkušenost naravnega zdravilnega sredstva o lastnostih in vplivu na 

zdravstveno stanje bolnikov; 

b) opredelitev indikacij in kontraindikacij; 

c) izpolnjevanje strokovnih in tehničnih zahtev glede opreme in kadrov. 

V Sloveniji je status naravnega zdravilišča pridobilo 18 zdravilišč, v Skupnost slovenskih 

naravnih zdravilišč (SSNZ), g. i. z., pa jih je včlanjenih 15. To so: Terme Čatež, Terme 

Dobrna, Zdravilišče Laško, Terme Lendava, Terme 3000 Moravske Toplice, Terme Olimia 

Podčetrtek, Terme Palace Portorož, Terme Ptuj, Terme Radenci, Zdravilišče Rogaška, Terme 

Topolščica, Terme Zreče inTerme Krka, ki vključujejo Terme Šmarješke Toplice, Terme 

Dolenjske Toplice in Talaso Strunjan. Večina naravnih zdravilišč z različnimi termalnimi 

vodami se nahaja na področju SV Slovenije, tri zdravilišča na obalnem področju pa za 

zdravljenje izrabljajo klimatske in balneološke vsebine (Skupnost slovenskih naravnih 

zdravilišč 2010). Vsa našteta zdravilišča so vključena v sistem javnega zdravstva v Slovenji, 

vendar so že nekaj časa zaradi krčenja javnih sredstev za zdraviliško zdravljenje prisiljena 

sama iskati kupce za svoje storitve. Po podatkih Statističnega urada RS so v letu 2012 

zdraviliške občine v Sloveniji zabeležile 3,7 milijona nočitev, kar pomeni 40 % vseh nočitev 

(9,3 milijona) na teritoriju Republike Slovenije. 

2.4  Značilnosti zdraviliškega hotela 

Zdraviliški hotel je rezultat simbioze med primarno in sekundarno turistično ponudbo, kjer se 

relativno redek naravni vir skozi ustrezno izbrano infrastrukturo in pripadajoče delovne 

procese pretvori v turistični proizvod, ki ima za koristnika določen zdravilni učinek. Verjetno 

bi podobno opredelitev lahko zapisali tudi za običajen počitniški hotel, kjer prav tako obstaja 

izkoriščanje naravnih danosti, vendar na bistveno nižjem nivoju. Zdraviliški hotel je v 

odvisnosti od naravnega vira in vrste zdravilnih sredstev infrastrukturna in vsebinska 

nadgradnja počitniškega hotela. Iz spodnje tabele je razvidno, da je hotelska infrastruktura 

obeh v osnovni ponudbi enaka, saj vsi turisti potrebujejo posteljo/sobo, prehrano in zabavno-

sprostitvene vsebine. Zdraviliški hotel se od počitniškega začne razlikovati v nadgradnji z 

zdraviliško ponudbo, ki za izvajanje zahteva tudi posebno infrastrukturo. Dogaja se tudi, da so 

storitve in delovanje nekaterih specializiranih zdraviliških hotelov že na meji z zasebnimi 
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sanatoriji in klinikami. Poenostavljeno lahko tudi rečemo, da so nekatere zasebne klinike, če 

odmislimo zahtevnejše medicinske posege, v bistvu zdraviliški hoteli najvišjih kategorij.  

Preglednica 1: Primerjava med zdraviliškim in počitniškim hotelom 

ZDRAVILIŠKI HOTEL POČITNIŠKI HOTEL 

 recepcija 

 sobe/apartmaji 

 restavracija 

 zunanji bazen 

 notranji bazen 

 recepcija 

 sobe/apartmaji 

 restavracija 

 zunanji bazen 

 notranji bazen 

 ambulante za sprejem in diagnostiko 

 prostori za manualne terapije 

(fizioterapija, balneoterapija itd.) 

 prostori za strojne terapije 

(elektroterapija, magnetoterapija itd.) 

 wellness (savne, masaže, nega telesa 

itd.) 

Zavedanje o koristnosti zdravega načina življenja in povpraševanje po preventivnih storitvah 

za dobro počutje in utrjevanje zdravja sta močna stimulatorja za razvoj wellness ponudbe v 

okviru počitniških hotelskih struktur. Ločnica med vsebinami medicinskega wellnessa in 

zdraviliškimi storitvami postaja vedno bolj zamegljena, ker v borbi za vsakega gosta tudi 

zdraviliški hoteli posegajo na trg preventivne zdravstvene nege. Edina res prava razlika ostaja 

zdravilni naravni vir. 
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3  O POSLOVNEM NAČRTU 

3.1  Kaj je poslovni načrt 

Antončič idr. (2002, 186) opredeljujejo poslovni načrt kot »… pisni dokument, ki ga pripravi 

podjetnik in ki opisuje vse pomembne zunanje in notranje elemente, vpletene v začetek 

novega posla. Pogosto gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in 

kadri. S tem poslovni načrt odgovarja na vprašanja: kje sem zdaj, kam grem in kako bom tja 

prišel.« Načrtovanje je miselni proces, s katerim poskušamo opredeliti delovanje organizacije 

v prihodnost tako, da določimo poslovne cilje in načine njihovega doseganja ter instrumente 

za sprotno merjenje stopnje doseganja ciljev.  

 

Kos (2008) razlaga, da dokument, ki predstavlja sistematični razvoj ideje v poslovno 

priložnost, oziroma dokument, ki preveri potencial naše ideje, imenujemo poslovni načrt in 

ima standardno predpisano obliko, ki je povsem sistematična in strukturirano pokriva večino 

poslovnih področij, ki so za podjetnika izjemno pomembna predvsem na začetku krivulje rasti 

podjetja. 

 

V hitro spremenljivih poslovnih okoljih je poslovni načrt z ustrezno oceno morebitnih tveganj 

opora poslovodstvu, da se pravočasno in ustrezno odzove na novonastale razmere. Prav zato 

izdelava kakovostnega poslovnega načrta s pripadajočimi operativnimi načrti zahteva 

podrobno predhodno analizo vseh dejavnikov, ki bi lahko vplivali na poslovanje podjetja v 

prihodnjem obdobju (svetovni ekonomski trendi, tržna pozicioniranost lastnih proizvodov, 

ekonomsko stanje domačega gospodarstva, posebnosti v panogi, konkurenca, pomembni 

kupci, kadri, proizvodne kapacitete itd.). Čeprav skušamo predvidevanja o prihodnjih 

poslovnih dogodkih čim bolj konkretizirati, poslovni načrt ne sme biti tog dokument, temveč 

elastičen in prilagodljiv, da ga lahko neprestano nadgrajujemo, dopolnjujemo in tudi 

spreminjamo. Načrtovanje je zavestno uravnavan delovni proces, ki je sestavljen iz 

zamišljanja rezultata in procesa dela (Kos 2008). 

3.2  Namen in funkcije poslovnega načrta 

Poslovni načrt je dokument, namenjen lastnikom, poslovodstvu, bankam in pomembnejšim 

poslovnim partnerjem, torej tistim, ki lahko s svojim delovanjem vplivajo na poslovanje 

družbe. Namenjen je tudi investicijskim vlagateljem pri iskanju finančnih sredstev za širitev 

proizvodnje, razvoju novih proizvodov ali prevzemu konkurenčnih podjetij. 

 

Poslovni načrt je usmerjen v prihodnost, razporeja vire, usmerja se na ključne točke ter nas 

pripravi na probleme in priložnosti. Pomurski tehnološki park (2010) je na svoji spletni strani 

objavil priročnik, ki osnovne funkcije poslovnega načrta opredeljuje na sledeči način: 
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 načrtovanje in usposabljanje podjetnika; 

 stimuliranje investitorjev; 

 informativna funkcija za uspešen proces; 

 dokumentiranje za pravne probleme; 

 kontroling kot način spremljave novih projektov. 

Namen poslovnega načrta je tudi stopenjski razvoj poslovnih idej do trenutka, ko se pojavi 

ustrezna tržna priložnost za realizacijo ideje. Na osnovi analize povratnih informacij s trga, 

mnenj strokovnih javnosti, strateških poslovnih partnerjev in potencialnih kupcev lažje 

sprejemamo odločitve o nadaljnjem razvoju poslovne ideje/proizvoda ali o morebitnem 

opuščanju le-te/tega.  

Antončič idr. (2002, 186) navajajo, da ima poslovni načrt en sam pomemben namen, in ta je, 

da vodstvu priskrbi smernice in strukturo v hitro spreminjajočem se tržnem okolju. Pisanje 

poslovnega načrta je za podjetnika izkušnja, ki ga prisili, da objektivno razmisli o prihodnosti 

svoje zamisli. Samoocenitev koristi podjetniku, ker mora obvezno razmišljati o različnih 

možnih scenarijih in morebitnih ovirah na poti do uspeha. 

3.3  Vrste poslovnih načrtov 

Berry (2008), ustanovitelj spletnega podjetja Bplans, ki nudi vzorce poslovnih načrtov, 

navaja, da imamo različne vrste poslovnih načrtov, od katerih vsak ustreza specifični situaciji 

v organizaciji. V grobem jih ločimo glede na vsebino, čas in namen, podrobneje pa ločimo 

strateški poslovni načrt, investicijski načrt, operativni načrt, letni načrt, mesečni načrt, načrt 

širitve/rasti, načrt trženja, interni načrt, proizvodni načrt, finančni načrt, likvidnostni načrt in 

druge.  

Berry navaja naslednje vrste poslovnih načrtov: 

 poslovni načrt za novonastajajoča (start up) podjetja: najbolj pogost poslovni načrt s 

standardno vsebino, ki opredeljuje začetne korake novega poslovanja; 

 interni načrt: ni namenjen zunanjim javnostim, nima podrobnih opisov podjetja in 

vodstva, običajno je tudi brez finančnih projekcij, predstavitev glavnih poudarkov je 

prikazana v programu PowerPoint; 

 operativni načrt: običajno je to interni načrt, lahko ga imenujemo tudi letni načrt, ki 

podrobneje opredeli specifične vsebine, kot so izvedbeni mejniki, datumi, roki izvedbe ter 

odgovornosti ekip in vodstva; 

 strateški načrt: običajno je to interni načrt, ki bolj poudarja pomembne variante in 

prednostne naloge kot pa podrobne roke ali posebne odgovornosti. Prav tako ne vsebuje 

podrobnih opisov podjetja ali vodstva, izpuščene so tudi nekatere finančne projekcije. 

Predstavitev vsebuje malo teksta; 
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 načrt rasti, načrt širitve ali načrt novih proizvodov: to so lahko interni načrti, usmerjeni v 

specifično poslovno področje ali podskupino, če niso povezani z vlogami za kredit ali 

novimi investicijami. Načrt širitve z novo investicijo zahteva popoln opis podjetja in 

vodstva. Tudi prošnji za kredite moramo priložiti popoln poslovni načrt. Nasprotno pa 

interni načrt, ki se nanaša le na stopnje rasti podjetja, ne vsebuje opisov in podrobnih 

finančnih projekcij za celo podjetje, mora pa vsebovati podrobne prodajne napovedi in 

stroške novega posla; 

 načrt izvedljivosti: je preprost poslovni načrt za novonastajajoča podjetja, ki vsebuje 

povzetek, poslanstvo, ključe do uspeha, osnovne tržne analize, predhodne analize 

stroškov, cene in možne izdatke. Ta vrsta načrtov je koristna pri sprejemanju odločitev, ali 

nadaljevati z načrtom in ali si je za posel vredno prizadevati. 

3.4  Vsebine in strukture poslovnega načrta 

Številni avtorji opisujejo in priporoèajo razne vsebine in strukture poslovnega naèrta, za 

veèino pa nam že preprosta primerjava pokaže, da so si bolj ali manj podobne. Vsem je 

skupno, da mora poslovni naèrt vsebovati ključne poslovne elemente, kot so analiza panoge in 

tržnega potenciala proizvodov ter vidiki izvedbe poslovnega načrta s pripravljenimi 

projekcijami prihodnjega poslovanja, z bilanco stanja, izkazom poslovnega izida in izkazom 

denarnega toka. 

 

»Poslovni naèrt je sestavljen iz vsebin, ki predstavljajo vse vidike bodoèega posla. Te lahko 

doloèi vlagatelj ali posojilodajalec, lahko pa si jih doloèi podjetnik sam glede na obseg in 

znaèilnost posla. Najbolj znaèilne in potrebne teme pri pripravi poslovnega naèrta so: 

povzetek za management, opis podjetja, izdelek (ali storitev), tržna analiza, strategija in 

izvedba, management in finanèni naèrt. Poslovni naèrt mora vsebovati tudi nekatere dodatne 

sestavine, in sicer so to: naslovnica, kazalo vsebine, kazalo ponazoril, seznam virov in 

priloge.« (Vidic idr. 2008, 283) 

 

Poslovni načrt je najpomembnejši dokument, ki ga podjetnik pripravi za preverjanje vseh 

elementov prihodnjega podjetja, opredeli njegovo vizijo, poslanstvo in cilje ter podrobno 

opiše strategijo za njihovo uresničenje. Število in izčrpnost posameznih poglavij v poslovnem 

načrtu sta odvisna od obsežnosti predlaganega posla, pa tudi od velikosti trga, konkurence in 

predvidene rasti podjetja. 

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ima na svojem 

podjetniškem portalu poglavje »IDEJA – načrtujem podjetje«. Med obravnavanimi vsebinami 

je zelo nazorno in obširno predstavljena tematika poslovnega načrta. V nadaljevanju v skrčeni 

obliki povzemamo, katera poglavja mora vsebovati dober poslovni načrt: 

a) povzetek poslovnega načrta: namen povzetka je utemeljiti poslovno idejo in vsebuje: 

kratek opis podjetja, priložnost in strategijo podjetja, ciljne trge in projekcije, 

http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Povzetek
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konkurenčne prednosti, vodstvene kadre, ekonomiko, dobičkonosnost in možnost žetve ter 

finančne vire;  

b) predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge: predstavitev izdelka oziroma 

storitve, podjetja in panoge zajema: predstavitev panoge, v katero spada podjetje, opis 

podjetja, opis izdelkov ali storitev, strategijo vstopa na trg in rasti podjetja; 

c) raziskava in analiza trga: raziskava trga je proces zbiranja in analiziranja podatkov o 

kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki vplivajo na odnose med ponudniki izdelkov 

in storitev ter kupci. Na osnovi pridobljenih podatkov pripravimo tržno analizo, to je 

analizo kupcev in analizo konkurentov; 

d) načrt trženja: načrt trženja mora vsebovati natančne projekcije prodaje in celotno 

trženjsko strategijo, politiko prodaje in ponujanja storitev, cenovno politiko, način 

distribucije in strategijo oglaševanja. Za lažje doseganje predvidenega tržnega deleža 

moramo podrobno opredeliti vse elemente trženjskega spleta, ki si: izdelek, cena, prodajne 

poti/distribucija in tržno komuniciranje; 

e) kadri in organizacija: za uresničevanje poslovnih idej potrebujemo dobre kadre, zato je 

del poslovnega načrta opis članov vodstvene ekipe z opredeljenimi nalogami, 

odgovornostmi in plačo. Za doseganje ciljev je zelo pomembna tudi organizacijska 

struktura; 

f) razvoj izdelka ali storitve: razvoj novih izdelkov ali storitev je izjemno pomemben za 

uspešnost podjetja, zato moramo v poslovnem načrtu najprej opisati vrsto, naravo in obseg 

dela, nato pa podrobno pojasniti status razvoja in prihodnje naloge, pričakovane težave ter 

tveganja pri oblikovanju in razvoju, izboljšave izdelka ali storitve in razvoj novih, stroške 

oblikovanja in razvoja ter vprašanja intelektualne lastnine; 

g) poslovni proces in proizvodni viri: to poglavje poslovnega načrta vsebuje opis poslovnega 

procesa in proizvodnje, njeno geografsko lokacijo, načrt uporabe delovnih sredstev, 

porabe predmetov dela in storitev ter različna dovoljenja, pravne vsebine in vprašanja o 

okolju;  

h) terminski načrt: uspešen zagon podjetja in uresničitev ciljev poslovnega načrta sta tesno 

povezana s terminskim načrtom, ker prikazuje časovni okvir in soodvisnost aktivnosti ter 

določa, kaj je treba storiti, kdo mora to storiti in do kdaj; 

i) kritična tveganja in problemi: v poslovnem načrtu moramo opredeliti morebitna tveganja 

in probleme (pojav negativnih trendov v panogi, znižanje cen pri konkurenci, nedoseganje 

načrtovanega obsega prodaje, težave pri zagotavljanju finančnih sredstev, pojav plačilne 

nesposobnosti med poslovanjem itd.), ki bi lahko ogrozili poslovno priložnost, ter tudi 

možne ukrepe za omejitev posledic ali njihovo odpravo; 

j) finančni načrt za naslednjih pet let: finančni načrt predstavlja predvideno oceno delovanja 

podjetja v prihodnosti, ki običajno vsebuje bilanco uspeha in stanja, predračun denarnih 

tokov, finančne kazalnike ter ekonomiko podjetja. Finančni načrt nam pokaže finančni 

potencial naložbe in terminski načrt doseganja rezultata ter je podlaga za ocenitev 

investicijskih priložnosti; 

http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Panoga-podjetje-proizvod-storitev
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Trzna-raziskava
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Nacrt-trzenja
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/kadri-in-organizacija
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Nacrti-oblikovanje-design-in-razvoj
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/poslovni-proces-in-proizvodni-viri
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/terminski-nacrt
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Kriticna-tveganja
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/Financni-nacrt
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k) pridobitev finančnih sredstev: v poslovnem načrtu opredelimo tudi možne vire za 

pridobitev finančnih sredstev za financiranje rasti podjetja. To so lahko potencialni 

vlagatelji, dolžniški viri financiranja in morebitna nepovratna sredstva (JAPTI 2011). 

3.5  Poslovni načrt v kriznih razmerah 

Dubrovski (2004, 18) navaja, da je »… kriza kratkotrajno neugodno, nezaželeno in kritično 

stanje v podjetju, nastalo tako zaradi zunanjih kot tudi notranjih vzrokov, in neposredno 

ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja.«  

V kriznih razmerah je izdelava poslovnega načrta močno pogojena s stanjem v organizaciji in 

s časovno komponento, saj se za razreševanje problemov zahtevajo hitro in jasno ukrepanje, 

postavitev jasnih, realnih ciljev, sestava prvega akcijskega načrta kratkoročnih ukrepov in  

začetek priprave strateškega poslovnega načrta.  

Podjetje, ki več ne obvladuje osnovnih poslovnih dejavnikov in ima moten delovni proces, je 

zašlo v krizo. Kritična analiza stanja nam običajno pokaže potrebo po zunanji pomoči, saj so 

del problema tudi zaposleni, zato moramo najeti strokovnjake s specifičnimi znanji. 

Dubrovski (2004,56) navaja, da »… aktivnost vodenja podjetja v akutni krizi, katere osnovna 

naloga je zaustavitev negativnih gibanj in zagotovitev temeljev za ponoven razvoj 

(revitalizacija – oživitev), imenujemo krizni management, kar pa je hkrati tudi oznaka za 

nosilce te aktivnosti.« Krizno vodenje je torej zagotavljane neprekinjenega delovanja podjetja 

in vzpostavljanja novih procesov. Za pripravo poslovnega načrta za izhod iz krize je zadolžen 

krizni management. »Temeljne sestavine kriznega poslovnega načrta za delujoča mala 

podjetja so: analiza stanja v podjetju in okolju, analiza elementov krize z zunanjimi in 

notranjimi vplivi, snovanje programa odpravljanja notranjih elementov krize na področju 

vodenja, stroškov prodaje in nabave, zaposlenosti in stroškov dela, vlaganj v tehnološko 

sposobnost, obvladovanja denarnega toka in redne spremljave poslovne uspešnosti ter 

program izkoriščanja tržnih priložnosti in premagovanja tržnih ter drugih zunanjih ovir in 

negativnih vplivov.« (Šauperl 2009) 

 

http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt/pridobitev-financnih-sredstev
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4 POSLOVNI NAČRT ZA HOTEL ARIJA  

4.1  Povzetek poslovnega načrta  

Zdraviliški hotel Arija je del MZL RKS Debeli rtič. V 8. členu Statuta RKS so zapisali: »RKS 

deluje po naslednjih temeljnih načelih Gibanja: humanost, nepristranskost, nevtralnost, 

neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost, ki jih morajo spoštovati in uresničevati 

RKS in vsa območna združenja Rdečega križa, njihovi organi in člani ter zaposleni, drugi 

sodelavci in prostovoljci Rdečega križa in s tem varovati RKS.« (Rdeči križ Slovenije – 

Zveza združenj 2006, 2) 

 

Poslanstvo in vizija hotela Arija sta neločljivo povezana z načeli RKS-ja – poslanstvo je 

zdravljenje socialno ogroženih otrok in starostnikov, vizija pa je postati vodilni zdraviliški 

hotel za mladostnike z zdravstvenimi problemi dihal in kože v Sloveniji in širši regiji. 

 

V investcijskem programu »Gradnja nadomestnega objekta mladinskega zdravilišča Debeli 

rtič« so zapisali, da so bili primarni razlogi za odločitev RKS-ja za investicijo v hotel Arija 

naslednji: dvigniti raven ponudbe zdravilišča in letovišča, povečati skupno število nočitev s 

podaljšanjem sezone, ustvariti nova delovna mesta ter s poslovanjem hotela ustvariti presežke, 

ki bodo omogočali razširjeno izvajanje humanitarnih dejavnosti. 

 

Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj je oseba zasebnega prava in deluje v skladu z Zakonom 

o društvih. Kompleks MZL RKS Debeli rtič je del premoženja RKS-ja. Zaposleni v 

zdravilišču skupaj z zaposlenimi v vodstvu RKS-ja (Mirje 19) tvorijo delovno skupnost, ki jo 

vodi generalni sekretar. V 63. členu Statuta RKS so zapisali: »Debeli rtič je poseben 

organizacijski del strokovne službe, ki izvaja predvsem preventivno zdravstveno dejavnost 

nadaljnjega bolnišničnega zdravljenja in letovanja otrok, pa tudi nastanitveno dejavnost in 

pomožne dejavnosti, ki omogočajo izvajanje navedenih glavnih dejavnosti, kakor tudi 

letovanja po socialnih in posebnih programih psiho-socialne terapije za posebej ogrožene 

skupine in posameznike.« (Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj 2006, 19) Poslovanje 

zdraviliškega hotela Arija je opredeljeno z vsemi zgoraj naštetimi vsebinami. 

 

Obdobju debelih krav sredi preteklega desetletja je s pojavom svetovne gospodarske krize 

konec leta 2009 sledilo opazno zmanjšanje proračunskih in donatorskih sredstev za 

humanitarne namene. RKS je moral korenito zaostriti odnos do racionalne uporabe 

humanitarnih sredstev. Očitno je bila investicija v hotel Arija še vedno pod vplivom obdobja 

izobilja, ker o racionalni izrabi sredstev v tem primeru ne moremo govoriti. Racionalnost se 

ne kaže samo v nizkih stroškovnih postavkah, temveč predvsem v jasno opredeljenih 

namerah, komu in kdaj je hotel namenjen, kdo in kako ga bo upravljal. Po zaključku 9,5 

milijonske investicije konec leta 2009 je poslovanje hotela Arija močno odstopalo od 
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pričakovanih rezultatov, saj je v letih 2010 in 2011 pahnilo zdravilišče v visoko izgubo. 

Vodstvo RKS-ja se je na krizne razmere odzvalo z angažiranjem kriznega vodstva, ki se je 

lotilo sanacije poslovanja. Prednostne naloge kriznega ukrepanja so bile vzpostaviti popoln 

nadzor nad stroški, opredeliti ključne dobavitelje, preveriti stanje in kakovost nastanitvenih in 

zdraviliških kapacitet, ugotoviti stopnjo tržnosti obstoječih storitev, opredeliti ključne kupce 

in potencialne nove ter preveriti število in usposobljenost zaposlenih za doseganje želene 

kakovosti storitev. 

 

V nadaljevanju analiziramo prednosti in slabosti zdraviliškega hotela, ugotavljamo nekatere 

strukturne pomanjkljivosti ter predvsem skušamo najti produktne vsebine in tržne usmeritve 

za doseganje točke preloma in pozitivnega poslovanja. 

 

Novozastavljena cilja zdraviliškega hotela Arija sta pozitivno poslovanje in odplačevanje 

kreditnih obveznosti, nastalih pri financiranju izgradnje. Zastavljena cilja naj bi dosegli do 

leta 2018 z naslednjimi aktivnostmi: 

a)  povečati število nočitev na 22.000 letno, kar pomeni skoraj 90-odstotno letno zasedenost; 

b) povečati povprečni prihodek na nočitev iz 28,9 na 40 EUR; 

c) zadržati obseg zdravstvenih storitev za ZZZS; 

d) povečati prihodke za wellness storitve na približno 300.000 EUR letno; 

e) povečati skupne prihodke na približno 1,9 milijona EUR letno;  

f) doseči naslednje razmerje prihodkov: 45 % hotelske storitve, 40 % zdravstvene storitve, 

15 % wellness storitve; 

g) obvladovati skupne odhodke izpod 1,9 milijona EUR letno; 

h) s pozitivnim denarnim tokom redno poravnavati zapadle obveznosti iz naslova najetih 

kreditov. 

4.2  Opis hotela Arija 

4.2.1  Panoga dejavnosti 

Zdraviliški turizem je izjemno pomemben segment v celoviti slovenski turistični ponudbi. V 

Sloveniji deluje petnajst naravnih zdravilišč, ki na osnovi Zakona o naravnih zdravilnih 

sredstvih in naravnih zdraviliščih iz leta 1960 izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa 

naravnega zdravilišča in so vključena v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč g.i.z. 

(SSNZ). Ta zdravilišča so: Terme Čatež, Terme Dobrna, Zdravilišče Laško, Terme Lendava, 

Terme 3000 Moravske Toplice, Terme Olimia Podčetrtek, Terme Palace Portorož, Terme 

Ptuj, Terme Radenci, Zdravilišče Rogaška, Terme Topolščica, Terme Zreče in Terme Krka, ki 

vključujejo Terme Šmarješke Toplice, Terme Dolenjske Toplice in Talaso Strunjan. 

Mladinski zdravilišči Debeli rtič in Rakitna imata status naravnega klimatskega zdravilišča, a 

nista članici združenja. Vsa našteta zdravilišča so vključena v javni zdravstveni sistem 
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Slovenije za izvajanje zdraviliškega zdravljenja. Poleg njih v Sloveniji deluje vsaj še deset 

termalnih centrov, na primer Terme Maribor, Terme Banovci, Terme Snovik in Rimske 

Toplice, ki nimajo statusa naravnega zdravilišča, a nudijo veliko zdraviliških, medicinskih in 

wellness storitev. Z rastjo zavedanja pomembnosti zdravega načina življenja in preventivnih 

aktivnosti se nekatere letoviške hotelske strukture odločajo za nadgradnjo bazenskih kapacitet 

v wellness centre z dodatno ponudbo medicinskih storitev. 

4.2.2  Pravnoorganizacijska oblika hotela Arija 

Hotel Arija deluje v okviru hotelskih nastanitvenih zmogljivosti MZL RKS Debeli rtič. RKS 

je samostojna, nepridobitna, humanitarna organizacija na območju Republike Slovenije in je 

sestavni del mednarodnega gibanja Rdečega križa. Njegovo delovanje opredeljujejo Zakon o 

Rdečem križu Slovenije, Zakon o društvih, Zakon o humanitarnih organizacijah, ženevske 

konvencije in dopolnilna protokola, statut Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega 

polmeseca ter lasten statut. 

 

MZL RKS Debeli rtič ni samostojna pravna oseba, temveč je del RKS-ja, zato so pravni 

temelji poslovanja zdravilišča določeni v Zakonu o društvih, Statutu RKS in Zakonu o rdečem 

križu Slovenije. Za hotel Arija se v letu 2012 še ni ugotavljalo vseh elementov za oblikovanje 

izkaza poslovnega izida, zato mu bomo v nadaljevanju pri pripravi poslovnega načrta podelili 

status profitnega centra. 

4.2.3  Osebna izkaznica MZL RKS Debeli rtič 

 Osnovni podatki 

Preglednica 2: Osebna izkaznica MZL RKS Debeli rtič 

Popolno ime RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – ZVEZA ZDRUŽENJ 

MLADINSKO LETOVIŠČE IN ZDRAVILIŠČE RKS DEBELI 

RTIČ, ANKARAN 

Naslov JADRANSKA CESTA 73, 6280 ANKARAN 

Občina ANKARAN v konstituiranju 

Regija OBALNO-KRAŠKA 

Telefon 00386 59097000 

Telefax 00386 56692223 

Matična številka 5147778002 

Davčna številka SI 62922475 

Datum vpisa v register 11. 4. 1977 

Ustanovitelji RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – ZVEZA ZDRUŽENJ 

Zakoniti zastopnik generalni sekretar RKS-ja dr. Danijel Starman 
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Vodja zdravilišča mag. Ana Žerjal 

Glavna dejavnost 55.201 (Počitniški domovi in letovišča) 

Vir: MZL RKS Debeli Rtič 2012. 

 

 Logotip 

 

Slika 1: Logotip MZL RKS Debeli rtič 

Vir: MZL RKS Debeli rtič 2012. 

4.2.4  Lokacija in opis hotela Arija 

MZL RKS Debeli rtič se nahaja na južni, sončni strani polotoka Debeli rtič, ki na severnem 

delu na meji z Italijo zaključuje 42 kilometrov slovenske obale.  

 

 

Slika 2: Panorama polotoka Debeli rtič 

Vir: MZL RKS Debeli rtič 2012. 

Kompleks zdravilišča in letovišča se razteza na petih hektarjih zaščitenih naravnih površin. 

Začetki segajo v šestdeseta leta, ko so iskali primerno lokacijo, namenjeno zdravljenju otrok s 

problemi respiratornega sistema in alergij. Nastanitvene kapacitete so razmeščene v 

zaščitenem mediteranskem parku, ki se spušča proti morju in se zaključi z lepo naravno plažo.  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=debeli+rti%C4%8D&source=images&cd=&cad=rja&docid=6oegwmB4m2GwXM&tbnid=TrrPSonBvxG2IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.slovenia.info/?naravne_znamenitosti_jame=329&lng=1&ei=aYIGUc74N4jQsgbi3YCQCA&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNFogPmwwGZpQsnTqlpWE9KDmpxr1A&ust=1359467498255078
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Slika 3: MZL RKS Debeli rtič 

Vir: MZL RKS Debeli rtič 2012. 

 

 

Slika 4: MZL RKS Debeli rtič, plaža in letni bazen 

Vir: MZL RKS Debeli rtič 2012. 

 

Nastanitveni objekti imajo skupaj 801 ležišče: 

 Mladinski domovi (depandanse)  

 Habitat (13sob, 157 ležišč) 

 Flora (11 sob, 130 ležišč) 

 Favna (12 sob, 144 ležišč) 

 Veverička (12 sob, 68 ležišč) 

 Vila Celcer (4 sobe, 11 ležišč) 

 Hotel Bor*** (43 sob, 142 ležišč) 

 Hotel Arija*** (34 sob, 123 ležišč) 

 

Hotel Arija*** je najnovejša investicijska pridobitev. Poslovati je začel v letu 2010. Leži ob 

vhodu v zdraviliški kompleks, na prostoru nekdanje depandanse. Na skupno 4.911,00 m2 neto 

površin se nahaja vsa potrebna infrastruktura za izvajanje dejavnosti zdraviliškega hotela. 

Zdravstveni programi z bazenom zavzemajo približno dve tretjini vseh površin, tretjina pa je 

namenjena prenočitvenim in gostinskim vsebinam.  

 

http://www.zdravilisce-debelirtic.org/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=2128&id=1102&vel=b
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Slika 5: Hotel Arija 

Vir: MZL RKS Debeli rtič 2012. 

 

Hotel se izjemno dobro zliva z zaščitenimi parkovnimi površinami. Ker je nizek, ima le dve 

nadstropji sob (drugo nadstropje je že delno mansardno), vhod in javne prostore v pritličju ter 

dve kletni etaži, kjer najdemo lep notranji plavalni bazen. Podrobne razporeditve in opisi 

prostorov so predstavljeni v preglednici 3. 

 

Preglednica 3: Hotel Arija – razporeditev in opis prostorov  

 m2 Etaža /program 

639 II. KLET 

 strojnica in bazenska tehnologija 

1.820 I. KLET 

 center zdravja in dobrega počutja (wellness), ki vsebuje: 

 recepcijo, 

 garderobe in sanitarije, 

 notranji bazen z ogrevano morsko vodo (30 ºC) v izmeri 25,0 m x 12,5 m: 

površina bazena 378 m², maksimalna globina bazena 1,6 m, minimalna 

globina bazena 1 m, temperatura vode 30 ºC, 

                            

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=hotel+arija&source=images&cd=&cad=rja&docid=-8ArMrkZFfF9GM&tbnid=8dq30mnx_eHTGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hidria.com/Static/upload/image/&ei=of82Uf7pH8XxsgaR-YDYDA&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNG3XwKnnYcAzNvU2VroOAXoRuKzAA&ust=1362645141360881
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/Posebna-ponudba/pol-olimpijski-bazen_b.jpg
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/pol-olimpijski-plavalni-bazen/pololimpijski-bazen_b.jpg
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 otroški bazen: površina bazena 51 m², volumen bazena 9 m², temperatura 

vode 32 ºC, 

    
 whirpool: površina 14,5 m², globina 1 m, temperatura 36 ºC, 

           
 savne s prostorom za ohlajevanje in knajpanje (tuši, mrzli bazen) ter s 

prostorom za počivanje, 

                     

 3 sobe za masaže; 

 hotelski servisni prostori  

(garderobe in sanitarije za zaposlene, skladišče perila, skladišče za čistila, 

skladišče gostinske opreme) 

 

1.138 PRITLIČJE 

 hotelska avla z recepcijo in »lobby« barom 

 restavracija s 104 sedeži 

 kuhinja 

 večnamenska dvorana s 100 sedeži, ki se lahko pregradi na dva dela  

      

 medicinski center: 

 sprejemnica/čakalnica, 

 2 ordinaciji za zdravnike, 

 

 5 sob za različne terapije, 

http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/Plaza-in-bazen_4_3/wirpool_b.jpg
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/pol-olimpijski-plavalni-bazen/otroski-bazen_b.jpg
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=717&id=400&vel=b
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=2125&id=1101&vel=b
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=2126&id=1101&vel=b
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/Savne_1/slika-047_b_b.jpg
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/Poslovni-center/slika-070_b.jpg
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=464&id=246&vel=b


21 

                     

 telovadnica/soba za skupinske terapije, 

        

 soba za fitnes; 

 

734 

 

I. NADSTROPJE 

 21 dvoposteljnih sob s kopalnico z možnostjo 2 dodatnih otroških ležišč, od 

tega sta 2 sobi posebej prirejeni za potrebe invalidov 

       

580 

 

II. NADSTROPJE/MANSARDA 

 13 dvoposteljnih sob s kopalnico z možnostjo 2 dodatnih otroških ležišč 

       

4.911 Skupna površina  

Vir: MZL RKS Debeli rtič 2012. 

4.2.5  Specifikacija vrste sob in ležišč v hotelu Arija 

Vrsta sobe s pripadajočimi ležišči je v hotelirstvu eden izmed osnovnih dejavnikov, ki 

opredeljujejo vsebino hotelske storitve. Različne velikosti sob, število prostorov, število in 

vrste ležišč ter opremljenost so ključni dejavniki za kategorizacijo, posledično pa tudi za 

oblikovanje cenovnih okvirov. Različna poimenovanja lahko strnemo:  

 eno-, dvo-, tro- in večposteljna soba (osnovna ležišča, pomožna ležišča, enojna postelja, 

zakonska postelja, otroška posteljica); 

 »junior« suita, suita (večji prostor, dva prostora); 

http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/talasoterapija_1/CZDP02-m_b.jpg
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/Center-zdravja-in-dobrega-pocutja_1_1/terapevtsko-kolo-za-razgibanje-rok-in-nog_b.jpg
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/Sport-in-rekreacija_2/37-m_b.jpg
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/Center-zdravja-in-dobrega-pocutja_1_1/telovadnica_b.jpg
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/Sobe_1_1/172-m_b.jpg
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/Sobe_1_1_3/soba-za-invalide_b.jpg
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/Sobe_1_1/175-mz_b.jpg
http://www.zdravilisce-debelirtic.org/f/pics/Sobe_1_1_3/dvoposteljna-soba-pogled-park_b.jpg
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 apartma, predsedniški apartma (dva prostora, več prostorov). 

Preglednica 4: Vrste sob in ležišč v hotelu Arija 

 Št. sob 
Št. osnovnih 

ležišč na sobo 
Št. osnovnih 

ležišč skupaj 
Št. pom. 

ležišč na sobo 
Št. pom. ležišč 

skupaj 

Invalidska soba 2 2 4 0 0 

Dvoposteljna soba 3 2 6 0 0 

Troposteljna soba 2 2 4 1 2 

Štiriposteljna soba 27 2 54 2 54 

Skupaj 34  68  56 

4.3  Storitve v zdraviliškem hotelu Arija 

Storitve hotela Arija so del celovite ponudbe v MZL RKS Debeli rtič, ki se znotraj kompleksa 

izvaja na različnih mikro lokacijah v odvisnosti od vsebine storitev in vrste gostov. Ponudba 

je skladno s humanitarnim poslanstvom RKS-ja namenjena nudenju zdravstvenih in letoviških 

storitev socialno ogroženim skupinam, posebej otrokom in mladostnikom. 

4.3.1  Storitve zdravilišča 

Glede na različne standarde namestitvenih kapacitet in vrsto storitev lahko v celoviti ponudbi 

MZL RKS Debeli rtič opredelimo štiri ključna področja: 

a) zdraviliški turizem: zdravilišče je vključeno v zdravstveni sistem Repuublike Slovenije, 

specializirano za zdravljenje otrok in mladostnikov z diagnozo obolenja dihal ali kože ter 

za rehabilitacijo po poškodbah lokomotornega sistema, razvijajo pa se še storitve na 

področju motenj prehranjevanja in čustvenih motenj; 

b) mladinski turizem: mladinski domovi z večposteljnimi sobami so namenjeni 

zdravstvenemu letovanju socialno ogroženih otrok, namestitvi šol v naravi in različnih 

športnih skupin, ki so vključeni v posebne programe aktivnega oddiha ob upoštevanju 

potreb vzgoje in izobraževanja; 

c) letoviški/wellness turizem: hotelske kapacitete hotelov Bor in Arija so namenjene tudi 

samoplačniškim zdraviliškim gostom in ostalim individualnim gostom. Moderen ambient 

hotela, zdraviliško-sprostitveni center in različne bazenske kapacitete nudijo programe 

zdravega in aktivnega oddiha z nordijsko hojo, plavanjem, uporabo savn, različnih vrst 

masaž, vodne rekreacije v bazenu, strokovne fizioterapije, terapevtske delovne terapije ter 

dietne in zdrave prehrane; 

d) poslovni turizem: konferenčne in gostinske kapacitete v hotelih Arija in Bor ter 

mladinskih domovih omogočajo izvedbo manjših (do 150 oseb) poslovnih in drugih 

dogodkov zaključenih skupin. Naročniki manjših kongresov, konferenc, izobraževanj, 

seminarjev in delavnic z izvedbo znotraj MZL RKS Debeli rtič prispevajo k poslovanju 

RKS-ja in izpolnjevanju njegovega poslanstva. 
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4.3.2  Storitve hotela Arija 

 

Zdraviliška in hotelska infrastruktura hotela Arija omogoča kakovostno izvedbo vseh 

zdravstvenih in hotelskih storitev: 

a) hotelske storitve: 

 nastanitev v dvoposteljni sobi: tuš, WC, sušilec za lase, klima, minibar, telefon, televizija, 

balkon, dve dodatni ležišči, pogled na morje ali vinograd, urejen dostop z invalidskim 

vozičkom; 

 hrana in pijača: 

 samopostrežni penzionski obroki (zajtrk, kosilo, večerja);  

 alkoholne in brezalkoholne pijače po naročilu; 

 vegetarijanska prehrana; 

 različne diete (jetrna, žolčna, celiakija, urtikarija 1, 2 in 3, želodčna, ulkusna, za sladkorne 

bolnike, individualna dieta glede na prisotne alergije, redukcijska, dieta pri 

fenilketonuriji); 

 

b) zdravstvene storitve (namenjene so otrokom z diagnozo obolenja dihal, kožnih obolenj 

in rehabilitacije po poškodbah lokomotornega sistema ter samoplačniškim individualnim 

gostom): 

 fizioterapija (lajšanje bolečin, preprečevanje mišičnega neravnovesja, ki vodi v skrajšave 

in deformacije, vzdrževanje in izboljševanje mišične moči, ohranjanje sklepne in splošne 

gibljivosti ter izboljševanje že okrnjene gibljivosti, ohranjanje primerne telesne 

vzdržljivosti in kakovosti življenja); 

 respiratorna fizioterapija (izboljšanje pljučne funkcije, povečanje telesne vzdržljivosti in 

moči, zmanjšanje oteženega dihanja ter s tem povečanje bolnikovih funkcionalnih 

sposobnosti na najvišji možni nivo);  

 talasoterapija (kombinacija morja, morske vode, morskega podnebja, slanice, soli, peska, 

alg, morskih spužev, planktona in sredozemske hrane predstavlja ogrodje talasoterapije, ki 

poleg peloidoterapije z morskim in solinskim peloidom obsega še terapije z inhalacijami, 

grgranjem in izpiranjem ter z različnimi dietami); 

 hidroterapija (rehabilitacija pri bolečinah v hrbtenici, pri revmatskih obolenjih, stanjih po 

operativnih posegih in po poškodbah kostno-mišičnega sistema, odlična vrsta sprostitve, 

izboljšuje prekrvavitev, krepi mišice, pomembno olajša gibljivost in koristno učinkuje pri 

vseh gibalnih težavah); 

 hidroterapija otrok oziroma terapija po metodi Halliwick (plavanje in druge aktivnosti v 

vodi omogočajo osebam z motnjami v čutnogibalnem razvoju in z drugimi nevrološkimi 

motnjami maksimalno izkoriščanje preostalih gibalnih sposobnosti, samostojnost pri 

gibanju, krepitev telesne sposobnosti, ugodno vplivajo na duševno počutje ter oblikovanje 

pozitivnih vedenjskih vzorcev pri otrocih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, učnimi 
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težavami, govornimi motnjami, vidnimi in slušnimi primanjkljaji, senzoričnimi težavami, 

primanjkljaji v pozornosti, percepciji ali zaznavanju); 

 

c) konferenčne storitve (konferenčna dvorana Arija omogoča prilagodljivost glede na 

vsebino dogodka in število oseb, je vrhunsko tehnično opremljena in prilagojena tudi 

obiskovalcem s posebnimi potrebami): 

 tehnična oprema: LCD-projektor, tabla, računalnik, TV-sprejemnik, DVD in ozvočenje, 

simultano prevajanje po naročilu; 

 vrste postavitev: 

 ARIJA I (srečanja in dogodki za zaključene skupine do 50 oseb); 

 ARIJA II (srečanja in dogodki za zaključene skupine gostov do 100 oseb); 

 ARIJA III (najzahtevnejše konference, srečanja različnih skupin, izobraževanja in 

poslovna srečanja do 150 oseb). 

Preglednica 5: Konferenčna dvorana – vrste postavitev in število sedežev 

 ARIJA I ARIJA II ARIJA III 

Vrsta postavitve Število sedežev Število sedežev Število sedežev 

TEATER 50 100 150 

BANKET 50 100 150 

RAZRED 20 30 50 

UOBLIKA 18 24 50 

SEJNA 20 30 50 

4.4  Tržna analiza 

Raziskava trga je proces zbiranja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in drugih 

dejavnikih, ki vplivajo na odnose med ponudniki izdelkov in storitev ter kupci. Upoštevajoč 

fizični obseg ponudbenih kapacitet lahko hotel Arija, z izjemo ekskluzivnosti otroškega 

zdravstvenega programa, uvrstimo med manjše ponudnike zdravstvenih, wellness in 

konferenčnih storitev, zato v nobenem primeru ne more imeti vloge pomembnega igralca na 

trgu. Lahko pa dobro in pomembno deluje v svoji tržni niši in poskuša »majhnost« prikazati 

kot prednost.   

4.4.1  Analiza kupcev storitev hotela Arija 

Program storitev zdraviliškega zdravljenja otrok se izvaja po ZZZS-standardu zdraviliškega 

zdravljenja, ki je v tem segmentu tudi edini kupec. Letni obseg storitev zdravljenja oziroma 

število napotenih otrok določi ZZZS skladno s svojimi letnimi usmeritvami in dolgoročno 

pogodbo, ki jo ima MZL RKS Debeli rtič z ZZZS-jem. Koncentracija pacientov z 

napotnicami je v času poletnih šolskih počitnic, le manjše število otrok, predvsem 

predšolskih, se zdravi v ostalih terminih. 
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Število samoplačniških gostov, ki kupujejo medicinske/zdravstvene storitve, je zaenkrat 

zanemarljivo, a glede na projekcije krčenja obsega financiranja javnega zdravstva v 

prihodnjem obdobju bo temu segmentu treba v prihodnje posvetiti več pozornosti.  

  

Programi dobrega počutja se izvajajo skozi celo leto. Populacija kupcev je večinoma 

slovenska (družine, upokojenci), tuji kupci, pretežno iz Trsta in okolice, so dnevni migracijski 

gosti in koristijo le wellness storitve, ne pa tudi nočitvenih storitev. Glavni motivi za obiske 

so mirno, naravno okolje ter kakovost notranjega bazena, terapij, masaž in savn, predvsem pa 

relativno ugodne (nizke) cene. 

4.4.2  Analiza konkurentov storitev hotela Arija 

Na področju zdravljenja otrok z respiratornimi obolenji, rekonvalescence in rehabilitacije v 

Sloveniji poleg MZL RKS Debeli rtič (hotel Arija) deluje le še MKZ Rakitna, tako da o 

konkurenci sploh ne moremo govoriti. Obe zdravilišči se ukvarjata z otroško populacijo, a 

glede na lokacijo (Rakitna – celina, hribi, 800 m nadmorske višine, Debeli rtič – obala, morje) 

in podrobne medicinske indikacije sta vsako na svoj način unikatni. Zdravilišče Rakitna letno 

obravnava 250–500 otrok, pri čemer povprečno zdravljenje traja 21 dni, zdravilišče Debeli 

rtič pa 600–700 otrok, pri čemer povprečno zdravljenje traja 16 dni. V obeh primerih 

govorimo o populaciji otrok, ki jih na zdravljenje napoti osebni zdravnik, stroške pa pokrije 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

 

Tudi v segmentu ponudnikov samoplačniških zdravstvenih storitev je konkurenca zaradi ozke 

medicinske specializacije in teritorialne porazdelitve zelo šibka.  

 

Segment wellness ponudbe kaže popolnoma drugačno sliko, saj v bitko za kupce poleg 

naravnih zdravilišč in termalnih centrov vstopajo tudi klasične hotelske strukture, ki za 

pridobivanje novih gostov ob spalnih kapacitetah gradijo še različne »wellness kapacitete«. 

Kljub gospodarski krizi je v lanskem letu slovenskim zdraviliščem in termalnim centrom z 

dobro ponudbo in kakovostjo storitev uspelo povečati nočitve v primerjavi z letom 2011 ter so 

dosegli skoraj tretjino vseh nočitev v Sloveniji.  

 

Konkurenti hotela Arija v segmentu dobrega počutja so: 

 hotel Adria Ankaran; 

 hotel Žusterna; 

 hotel Delfin Izola; 

 zdravilišče Talaso Strunjan; 

 hotel Salinera Strunjan; 

 terme Palace Portorož. 
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Hotel Arija je začel poslovati šele konec leta 2009, zato je konkurenčna wellness ponudba 

bistveno bolj znana in uveljavljena, pa tudi konkurenčna hotelska ponudba je po številu sob 

vsaj nekajkrat večja, saj ima nastanitveni del Arije le 34 dvoposteljnih sob. Posledično je 

hotel Arija majhen igralec na obalnem wellness trgu. Prav majhnost s kakovostnimi 

storitvami, z osebnim pristopom in lego v neokrnjeni naravi lahko v prihodnje postane glavni 

prodajni argument in točka razlikovanja od ostalih konkurentov. 

 

Konkurenco konferenčni ponudbi hotela Arija (glede na relativno majhnost dvoranskih 

kapacitet in majhno število sob), predstavlja konferenčna ponudba vseh zgoraj omenjenih 

hotelov, h katerim pa mirno lahko dodamo še vse ostale hotele na slovenski obali. 

Pomembnejša prednost Arije je verjetno lega v mirni, zeleni oazi na slovenski obali in v 

dejstvu, da plačniki konferenčnih storitev neposredno pomagajo RKS-ju pri uresničevanju 

humanitarnega poslanstva. Gospodarska kriza sicer zmanjšuje sredstva, namenjena 

konferencam, seminarjem in ostalim poslovnim dogodkom, po drugi strani pa se podjetja 

vedno bolj pogosto odločajo o vnašanju humanitarnih vsebin tudi v okvire rednega 

poslovanja, kar pa z organizacijo poslovnih dogodkov v hotelu Arija zanesljivo dosegajo. 

4.5  Strategija in izvedba 

4.5.1  Analiza stanja 

Uvodoma smo zapisali, da je za poslovanje MZL RKS Debeli rtič ključno izpolnjevanje 

poslanstva in vizije RKS-ja, ki je povezano z ogroženimi in socialno/zdravstveno šibkimi 

ciljnimi skupinami prebivalstva. Zdravljenje in zdravstveno letovanje je primarno namenjeno 

populaciji otrok. Hotel Arija, moderen zdraviliški objekt, zgrajen konec leta 2009, z relativno 

visokim hotelskim in wellness standardom ter s sodobnim zdravstvenim centrom, ki deluje v 

funkciji celotnega zdraviliškega kompleksa, se s težavo v celoti poistoveti s humanitarnim 

poslanstvom RKS-ja, saj izjemno odstopa od nivoja kakovosti ostalih namestitvenih kapacitet.  

A. Investicijski program: »Gradnja nadomestnega objekta mladinskega zdravilišča 

Debeli rtič«  

V investicijskem programu za hotel Arija so načrtovalci leta 2008 zapisali: »Omenjeni projekt 

je ključnega pomena za razvoj destinacije Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli 

rtič, saj se bo s pridobitvijo potrebnih dodatnih nastanitvenih kapacitet ter športnih površin s 

spremljajočimi programi (rekreacijski in zdravstveni programi) povečala atraktivnost kraja, 

kar pomeni posledično povečanje nočitev in hkrati obisk sosednjih destinacij in pripomore k 

dvigu ravni ponudbe obstoječega kompleksa in omogoči podaljšanje trajanja sezone, ki je 

trenutno vezano le na poletni čas. Cilji investicije: 
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 dvigniti raven ponudbe obstoječega kompleksa Mladinskega zdravilišča in letovišča 

RKS, 

 povečati prepoznavnost in turistično atraktivnost kraja, 

 povečati skupno število nočitev, 

 povečati število dnevnih obiskovalcev,  

 ustvariti presežek, ki bo omogočal izvajanje humanitarnih dejavnosti, 

 ustvariti nova delovna mesta. 

Po investiciji se načrtuje že v letu 2010 cca 31.000 nočitev in 2000 zunanjih obiskovalcev, v 

letu 2014, ko naj bi bil dosežen zadovoljiv nivo, pa 37.000 nočitev oziroma 3500 zunanjih 

obiskovalcev. 

Predvidena struktura gostov po investiciji: 

 skupine otrok na zdraviliškem zdravljenju, 

 skupine otrok na letovanju (vrtci, OŠ …), 

 skupine otrok in odraslih s posebnimi potrebami, 

 individualni gosti. 

Poleg navedenega pa se kaže tudi možnost nastanitve športnikov (koriščenje bazena in drugih 

športnih objektov), organizacije tekmovanj in prireditev za gibalno ovirane osebe. Prav tako 

pa bo načrtovani objekt pripomogel k boljšemu trženju storitev v ostalih objektih in 

podaljšanju trajanja sezone skozi vse leto.« (Rdeči križ Slovenije-Zveza združenj 2008) 

Iz investicijskega programa »Gradnja nadomestnega objekta mladinskega zdravilišča Debeli 

rtič« smo izluščili zelo optimistične napovedi nočitev, predstavljene v preglednici 6. 

Preglednica 6: Projekcija nočitev hotela Arija za obdobje 2009–2014 

Opis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Načrtovano število 

nočitev* 8.000 31.000 33.250 35.150 35.000 37.000 

Letna kapaciteta 

nočitev**  24.820 24.820 24.820 24.820 24.820 

Dosežene nočitve  15.659 17.014 18.894   
*Upoštevana maksimalna kapaciteta (v 34 sobah je 124 ležišč – 68 stalnih in 56 dodatnih, ki so 

uporabna samo za otroke do 14. leta, pograd, dimenzije ležišča 170 cm x 70 cm).  

**Upoštevanih 68 stalnih ležišč (38 sob po 2 stalni ležišči). 

 

Iz preglednice 6 in grafičnega prikaza na sliki 6 je razvidno, da so načrtovalci pri projekciji 

nočitev očitno izhajali iz vseh možnih ležišč, stalnih in pomožnih, saj načrtovane nočitve 

presegajo vse možne, kar je teoretično nemogoče, v hotelirstvu pa zelo nenavadno. Realne 

projekcije običajno upoštevajo le število stalnih ležišč (dimenzije 200 cm x 90/100 cm), ker je 
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uporaba pomožnih ležišč (manjše dimenzije) le občasna, namenjena predvsem segmentu otrok 

oziroma družin. Preglednici smo dodali še vrstico »dosežene nočitve« za leta 2010, 2011 in 

2012, ki skupaj z grafičnim prikazom na sliki 6 nazorno prikazuje veliko negativno 

odstopanje realiziranih nočitev od načrtovanih.  

 

Slika 6: Načrtovane nočitve, letna kapaciteta ležišč, dosežene nočitve 

Napoved fizičnega obsega proizvodnje je zelo pomembna komponenta poslovnega načrta, saj 

določi, koliko in kakšne proizvodne kapacitete moramo zagotoviti za izdelavo želenih količin 

in vrst proizvodov s ciljem optimalno zasedenih proizvodnih kapacitet. Napačna previsoka 

napoved lahko povzroči nezasedene proizvodne kapacitete, napačna prenizka napoved pa 

omogoči polno zasedenost kapacitet, a žal ne moremo zadovoljiti vsega povpraševanja. 

 

V hotelirstvu se fiksne proizvodne kapacitete merijo v številu sob in ležišč, številu sedežev v 

restavraciji, velikosti bazena, številu savn, vrsti in številu zdraviliških prostorov ter ne 

nazadnje v potrebnem številu kvalificiranega osebja. To je celota, ki oblikuje proizvod v 

obliki storitev. Maksimalna kapaciteta obsega storitev je fiksna in vnaprej znana, zato v 

turistični panogi ves čas zasledujemo čim višjo stopnjo zasedenosti kapacitet (sob, sedežev v 

restavraciji, wellnessa).  

Investicijski program za hotel Arija je izjemni optimizem pri napovedi nočitev in zasedenosti 

hotela nadaljeval še v projekciji prihodkov, odhodkov, amortizacije, dobička in denarnega 

toka za obdobje 2009–2014. Številke, prikazane v preglednici 7, kažejo na zanesljivo zgodbo 

o uspehu hotelskega projekta.  
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Preglednica 7: Projekcija prihodkov, odhodkov, amortizacije, presežka prihodkov nad  

odhodki in neto priliva v finančnem toku  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PRIHODKI 543.600 1.991.800 2.188.550 2.379.670 2.494.500 2.677.500 

STROŠKI 452.460 1.582.462 1.672.906 1.766.828 1.786.037 1.861.469 

AMORTIZACIJA 122.843 368.528 368.528 368.528 368.528 368.528 

PRESEŽEK PRIH. 

NAD ODHODKI -31.703 40.810 147.116 244.305 339.935 447.503 

NETO PRILIV V 

FINAN. TOKU 91.140 409.338 515.644 612.833 708.463 816.031 

 

Slika 7: Projekcija prihodkov, odhodkov, amortizacije, dobička in denarnega toka 

 

Posledice nerealne projekcije nočitev se neposredno odražajo v izračunavanju prihodkov, 

stroškov, dobička in denarnega toka. Negativna odstopanja lahko povzročijo resne motnje v 

poslovnem procesu. Vsi omenjeni parametri so medsebojno odvisni, zato je pomembno 

njihovo pozorno spremljanje, pri zaznavanju morebitnih odstopanj pa hitro ukrepanje. 

  

B. Povzetek doseženih rezultatov hotela Arija za obdobje 2010–2012 

Spodnja tabela in grafikon nazorno prikazujeta, da se optimistične napovedi investicijskega 

elaborata niso uresničile. RKS je z desetmilijonsko naložbo v hotel Arija, ki ima samo 34 sob, 

negativno spremenil strukturo stroškov v MZL RKS Debeči rtič za nudenje istih produktov, 

doseganje enakih cen in enakega števila nočitev. Osnovno poslovanje zdravilišča ne omogoča 

pokrivanja novih visokih stroškov amortizacije hotela Arija, ki je v letih 2010, 2011 in 2012 

ključni vzrok za izgubo. Načrtovani zdraviliški hotel za otroke je, produktno gledano, 

namenjen zdravljenju predvsem v času šolskih počitnic, zato je očitno prišlo do neskladja med 

načrtovanimi učinki investicije in dejanskim stanjem. 
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S stališča zasedenosti ležišč v hotelu Arija, ki je v letu 2011 znašala 59 %, v letu 2012 pa 63 

%, bi lahko bili kar zadovoljni, saj se v hotelski panogi stopnje zasedenosti prek 60 % štejejo 

za zelo dobre. Torej vzrok izgube ni v slabi zasedenosti, temveč v premajhni sobni kapaciteti 

v primerjavi z ostalo infrastrukturo (zdraviliški prostori, bazen in wellness), delno pa tudi v 

nizkih cenah. Fiksni stroški, ki nastajajo z delovanjem celotnega zdraviliškega hotela, so 

bistveno previsoki, da bi jih prihodki hotelskih, zdravstvenih in wellness storitev za 34 sob 

oziroma 64 gostov lahko pokrili.  

 

Slika 8: Hotel Arija – dinamika nočitev po mesecih za leti 2011 in 2012 

Hotel Arija ustvari veliko večino nočitev v poletni sezoni, natančneje v mesecih juniju, juliju, 

avgustu in septembru, kar sovpada s šolskimi počitnicami in napotitvami otrok na zdravljenje 

ali zdravstveno letovanje. Polno zasedenim sezonskim mesecem z zdravstvenimi storitvami 

žal ne sledijo tudi najvišje cene, ker jih ne določa trg, temveč ZZZS. Več možnosti za 

povečanje prihodkov ima hotel Arija v pred- in posezonskih mesecih, ko lahko z višjimi, a še 

vedno zelo ugodnimi cenami nagovarja različne skupine in individualne samoplačniške 

kupce.  

Preglednica 8: Struktura prihodkov v hotelu Arija za obdobje 2010–2012 

 Vrsta storitve 2010 2011 2012 

Nočitve + penzioni 271.298 390.410 416.567 

Pijača + hrana »a la cart« 106.413 76.287 85.153 

Skupaj prihodki – hotelirstvo 377.711 466.697 501.720 

Zdravstvene storitve (napotnice) 617.713 732.892 708.714 

Savna, bazeni, fitnes, sam. ambul. 77.366 108.121 189.565 

Skupaj prihodki – zdravstvo 695.079 841.013 898.285 

Prihodki – drugo 67.933 90.491 75.671 

Skupaj – prihodki 1.140.723 1.392.201 1.475.670 
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Slika 9: Struktura prihodkov v hotelu Arija za obdobje 2010–2012 

 

V strukturi prihodkov hotela Arija obsegajo zdravstvene storitve na osnovi napotnice ZZZS-ja 

več kot polovico (54 %) vseh prihodkov, nočitve in penzionske storitve 24 %, wellness 

storitve  8 %, hrana in pijača po naročilu 9 % ter ostali prihodki 5 %. 

Preglednica 9: Hotel Arija – prihodki, odhodki, amortizacija in izguba iz dejavnosti 

  2010 2011 2012 

PRIHODKI 1.140.723 1.392.201 1.475.670 

STROŠKI 1.535.204 1.430.536 1.398.808 

AMORTIZACIJA 478.233 475.164 473.124 

IZGUBA IZ DEJAVNOSTI -872.714 -513.499 -396.262 

 

 

Slika 10: Prihodki, odhodki, amortizacija in izguba iz dejavnosti za obdobje 2010–2012 
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4.5.2  Strategija 

 

Hotel Arija od otvoritve konec leta 2009 posluje z izgubo, ki je kumulativno že blizu 1,8 

milijona EUR. Naložba, ki je v MZL RKS Debeli rtič sicer prinesla nov pololimpijski pokriti 

bazen, boljši zdravstveni in namestitveni standard, je istočasno za doseganje enakega števila 

nočitev kot pred naložbo korenito spremenila strukturo in višino stroškov amortizacije, 

stroškov energije ter stroškov pri izvajanju wellness storitev. Vodstvo RKS-ja je za 

zaustavitev negativnih trendov in pripravo sanacijskih ukrepov v letu 2012 postavilo novo 

vodstvo zdravilišča, ki je dobilo zadolžitev za pripravo poslovnega načrta za izhod iz krize. 

Sanacija je v letu 2012 temeljila predvsem na zmanjšanju stroškov dela, materiala in storitev s 

ciljem optimirati poslovne procese in doseči realne stroške poslovanja, vezane na specifične 

produkte. Uspešnost navedenih ukrepov se kaže v zmanjšanju izgube zdravilišča za približno 

600 tisoč EUR (samo hotela Arija za približno 360 tisoč EUR) v primerjavi z letom 2011 in 

pozitivnem denarnem toku. Sanacija prihodkovne strani je zahtevnejša, predvsem pa 

dolgoročnejša aktivnost, ki temelji na trženju in prodaji. Od zasnove turističnega produkta, 

začetka njegovega trženja in do realizacije prvih nočitev je običajno potrebnih vsaj šest 

mesecev, pogosto patudi daljše obdobje. Na kratek rok se odzivajo predvsem že znani, 

uveljavljeni proizvodi s posebnimi, ugodnimi cenami, tako imenovani »last minute« 

aranžmani.  

Le 34-odstotna letna zasedenost ležišč celotnega zdravilišča, raznolikost produktov z izjemno 

velikim deležem stroškov dela in nizke prodajne cene, prilagojene specifični strukturi 

uporabnikov storitev, so problemi, s katerimi se soočamo pri iskanju rešitev za pozitivno 

poslovanje hotela Arija, posledično tudi celotnega zdravilišča. 
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4.5.3  SWOT-analiza 

Preglednica 10: SWOT-analiza 

PREDNOSTI (angl. Strenghts): 

 lega (odmaknjenost od mestnega vrveža) 

ob morju; 

 naravno okolje v velikosti 7 ha (naravni 

spomenik); 

 tradicija zdraviliškega zdravljenja; 

 bogata dodatna športna ponudba 

(bazena, fitnes, savna, zunanja športna in 

otroška igrišča itd.); 

 edinstvene namestitvene kapacitete za 

mladinske skupine z učilnicami; 

 varnost v ograjenem območju, območje 

mirujočega prometa; 

 pozitivna naravnanost specializiranih 

znanj, motiviran in pripaden tim; 

 odprtost in dostopnost do 

marginaliziranih skupin; 

 višje vrednote kulture bivanja. 

 

 

SLABOSTI (angl. Weknesses): 

 nestabilno financiranje specifičnih RKS-

programov; 

 neprepoznavnost (MZL RKS Debeli rtič 

ima še vedno pridih samo humanitarno-

socialnega letovišča); 

 poslovna izguba, nespremljanje poslovnih 

rezultatov po enotah, neučinkovita 

informacijska podpora, visoki fiksni 

stroški po investiciji v Arijo; 

 odsotnost povezanega delovanja (priprava 

povezane in ciljane prodajne aktivnosti); 

 razpršenost produktov in storitev; 

 premalo izkoriščene kapacitet v sezoni in 

slaba izkoriščenost kapacitet izven 

sezone,  izrazito sezonsko obratovanje; 

 statična prodaja, namenjena le gostom 

RKS-ja; 

 velike razlike v standardu namestitvenih 

kapacitet po investiciji v Arijo; 

 dotrajanost športnih površin; 

 nepoznavanje pravil komuniciranja s 

trgom, zaprtost v krog RKS-ja. 

 

PRILOŽNOSTI (angl. Opportiunities) 

 velik razvojni potencial na področju 

zdravstvenega in športnega turizma; 

 postaviti štiri stebre dobrega počutja 

(gibalne aktivnosti, umetniški, 

sprostitveni in zabavnoglasbeni 

program); 

 razvoj strateškega trženja; 

 povezovanje z visokošolskimi 

izobraževalnimi institucijami;  

 povezovanje z lokalnimi in globalnimi 

turističnimi centri in agencijami; 

 širitev specialistične medicinske 

ponudbe za otroke z gostujočimi 

profesorji; 

 sodelovanje s tujimi zdravstvenimi 

zavarovalnicami (Avstrija, Italija). 

 

NEVARNOSTI (angl. Threats)   

 pomanjkanje in vprašljivost zagotavljanja 

finančnih sredstev za obnovo mladinskih 

domov; 

 zmanjševanje sredstev ZZZS-ja za 

programe zdraviliškega zdravljenja in 

zdravstvenih letovanj; 

 upad donacij zaradi splošne krize; 

 nepoznavanje (ljudje še niso seznanjeni s 

celostno ponudbo letovanja in dodatnih 

aktivnosti); 

 kakovostna konkurenca na področju 

wellness storitev; 

 bližina Luke Koper in njena potencialna 

širitev; 

 možnost izgradnje plinskih terminalov v 

Tržaškem zalivu. 
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4.5.4  Trženjska strategija 

Kljub humanitarnemu značaju in socialnemu poslanstvu RKS-ja, kar se odraža tudi v cenovni 

politiki in nizkih cenah, mora biti delovanje hotela Arija tržno in ob racionalni izrabi vseh 

razpoložljivih virov tudi dobičkonosno. Pozitivno poslovanje bodo dosegli le ob bistvenem 

povečanju prihodkov iz naslova zdravstvenih storitev ter s povečanjem števila nočitev v 

predsezoni in po njej v segmentu individualnih samoplačniških gostov in različnih skupin, s 

katerimi v povprečju dosegajo bistveno višje cene. Vrhunca sezone, meseca julij in avgust, 

tako v največji meri ostaneta v domeni osnovnega poslanstva, to je zdraviliškega zdravljenja, 

zdravstvenega letovanja in socialnega letovanja otrok. 

Potrebne smeri ukrepanja za povečanje prihodkov iz naslova zdravstvenih storitev: 

a) dati poudarek na strateško trženje – perspektivne ciljne skupine; 

b) razširiti in utrditi donacijske/sponzorske vire; 

c) zagotoviti kakovostno bivanje (letovanje) otrok prek območnih združenj Rdečega križa 

(OZRK); 

d) razširiti ponudbo samoplačniških specialističnih zdravstvenih storitev (privabiti k 

sodelovanju priznane profesorje); 

e) poiskati ciljne skupine tujih kupcev v bližnjih mestih – Trst, Udine, Pordenone idr.; 

f) poskusiti vstopiti v tuje sisteme zdravstvenega zavarovanja na osnovi konkurenčnih 

(nižjih) cen. 

Preglednica 11: Predvidena smer razvoja posameznih storitev v MZL RKS Debeli rtič v 

prihodnjih letih 

Vrsta storitve Noč. 2012 Predvidena smer razvoja storitve 

Zdraviliško 

zdravljenje 

13.829 V Sloveniji realno pričakujemo zmanjšanje obsega storitve, 

zato je nujno trženje na novih tujih trgih. 

Zdravstvena 

letovanja 

12.900 Povečanje obsega storitve je možno le z več sodelovanja z 

OZRK-ji kot organizatorji letovanj, v nasprotnem primeru 

mora MZL RKS Debeli rtič iskati druge tržne priložnosti pri 

organizatorjih poletnih mladinskih kolonij. 

Socialna 

letovanja 

10.945 Nevarnost upadanja obsega storitve, vsekakor ne rasti – 

povezano z organizacijo vodenja donatorjev s strani RKS-ja. 

Šole v naravi 20.762 Ponudbo ogrožajo s strani države subvencioniran CŠOD in 

omejitve pri dnevni porabi. 

Skupine 8.132 Tržne in interesne (šport, kultura, izobraževanje itd.) skupine, 

kjer je velik potencial za rast. 

Individualni 

gostje 

11.932 Predvsem upokojenci, katerim je treba še bolj intenzivno 

ponujati zdravstvene pakete. 

SKUPAJ  78.500  
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Slika 11: Struktura nočitev v MZL RKS Debeli rtič v letu 2012 

Na osnovi kazalcev poglabljanja ekonomske krize v Sloveniji ocenjujemo, da se bo krčil 

obseg napotovanja na zdravljenje prek ZZZS-ja, prav tako se lahko delno ali v celoti zruši 

donacijska shema. Za zmanjšanje poslovnih tveganj je treba za hotel Arija posodobiti 

poslovni model, ki sedaj temelji le na poslanstvu, vrednotah, ciljih in RKS-ju, ter aktivno 

delovati tudi na hotelsko-nastanitvenem in wellness modelu. Trženjski procesi bodo krepili 

predvsem povezavo z večjimi kupci (podjetja, agencije, institucije) in s tem povečali 

dosegljivost storitev, obenem pa bodo po obratni poti generirali nove storitve (povečana 

izbira). Rast števila noèitev hotelsko-nastanitvenega in wellness modela bomo zagotovili z 

naslednjimi vsebinami: 

a) povečanje izbora paketov aktivnih počitnic in wellness storitev za ciljne segmente 

(individualni kupci, družine, upokojenci, člani RKS-ja itd.); 

b) uvedba zdraviliške ponudbe storitev za športnike (amaterske in profesionalne); 

c) zagotavljanje dodatnih objektov v primeru povpraševanja (telovadnice, notranja 

košarkaška/nogometna/rokometna igrišča); 

d) nudenje športnih masaž, testov pripravljenosti in testov merjenja telesne sestave; 

e) nudenje vodenih kolesarskih izletov (Istra, Parenzana) z možnostjo izposoje koles; 

f) amaterskim športnikom ponuditi vso potrebno zdravstveno oskrbo, kot so je deležni 

profesionalno športniki. 

Poslovne funkcije v MZL RKS Debeli rtič so medsebojno izjemno prepletene, saj se lahko v 

okviru enega proizvoda odvijajo na različnih lokacijah. Primer: skupina športnikov je lahko 

nameščena v paviljonih, prehranjuje se v objektu Naturi (centralna kuhinja in jedilnica), bazen 

in wellness pa koristi v hotelu Arija. Prav zato je pri osnovnem načrtovanju nočitev smiselno 

upoštevati vse nastanitvene kapacitete v MZL RKS Debeli rtič, nato pa v odvisnosti od 

podrobnejše opredelitve gostov, njihovih potreb in želja ponuditi ustrezno vrsto namestitve. 
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Hotel Arija je s svojo moderno strukturo po tej klasifikaciji namenjen najzahtevnejšim 

gostom, in to po najvišjih cenah. 

Preglednica 12: Projekcija realizacije nočitev športnih skupin v MZL RKS Debeli rtič 

Vrsta šport. skupine (nad 16 let) 2013 2014 2015 2016 2017 

Triatlonci 700 805 926 1065 1225 

Kolesarji* 800 920 1058 1217 1400 

Tekači 700 805 926 1065 1225 

Atletika  250 288 331 381 438 

Šahisti* 500 575 661 760 874 

Plesna društva* 700 805 926 1065 1225 

Crossfit, kettlebell ipd. 300 345 397 457 526 

Borilni športi 500 575 661 760 874 

Rokometaši* 400 460 529 608 699 

Nogometaši* 600 690 794 913 1050 

Odbojkaši 500 575 661 760 874 

Kajakaši (dogodki in rekreacija 

ter izleti)* 

 

400 

 

460 

 

529 

 

608 

 

699 

Plezalci  500 575 661 760 874 

Vodne dejavnosti (plavanje in 

vodne aktivnosti) 

 

400 

 

460 

 

529 

 

608 

 

699 

Skupinske vadbe 500 575 661 760 874 

Promocija novejših športov 400 460 529 608 699 

Migajmo zdravo z naravo – 

rekreativci, tematski paket 

 

900 

 

1035 

 

1190 

 

1369 

 

1574 

Joga 400 460 529 608 699 

Olimpijski komite Slovenije* 200 230 265 305 351 

Meditacije + »new age« in ostale 

skupine 

 

600 

 

690 

 

794 

 

913 

 

1050 

Skupaj 10.250 11.788 13.557 15.590 17.929 

*Športne skupine, ki so že gostovale v objektih MZL RKS Debeli rtič. 

Prodajne aktivnosti za realizacijo nočitev športnih skupin: 

a) neposredno trženje in pospeševanje prodaje z vzpostavljanjem osebnega stika s fakulteto 

za šport, profesorji, inštruktorji, trenerji za posamezne športne panoge; 

b) neposreden stik s predstavniki športnih društev, institucij, zvez in unij; 

c) organizacija izobraževanj in dogodkov na lokaciji v sodelovanju z lokalnimi društvi; 

d) negovanje in ohranjanje ključnih strank (Olimpijski komite Slovenije); 

e) oblikovanje sistema mrežnega trženja, da bo vsak gost postal potencialni prodajalec 

storitev (stimulativni pristop z nagradnimi storitvami: nočitve, wellness storitve, vstop v 

bazen); 

f) prisotnost na večjih športnih dogodkih, konferencah, izobraževanjih in sejmih (tudi v 

tujini); 



37 

g) ponudba za organiziranje prijateljskih nogometnih tekem z obalnimi klubi za nogometne 

skupine iz Italije.  

 

Tržno komuniciranje bo izvedeno namensko in ciljno, strateško oglaševanje pa s pomočjo 

obstoječe spletne strani in socialnih omrežij. Povečan bo obseg komuniciranja in osebnih 

stikov s ciljnimi skupinami, ki so že bili gosti MZL RKS Debeli rtič in hotela Arija. Te 

skupine so navedene v spodnji preglednici. 

Preglednica 13: Projekcija realizacije nočitev različnih ciljnih skupin gostov v MZL 

RKS Debeli rtič 

Ciljne skupine 2013 2014 2015 2016 2017 

Osteoporoza 200 230 265 305 351 

3. univerza in intelektualna društva 200 230 265 305 351 

Upokojenci (društva itd.) 600 690 794 913 1050 

Terapevtske skupine 600 690 794 913 1050 

Motoristična društva 100 115 132 152 175 

Team buildingi 100 115 132 152 175 

Poslovni dogodki in konference (sindikati itd.) 50 58 67 77 89 

Zabavno-navijaške glasbene skupine (folklora, 

navijači) 200 230 265 305 351 

Društva za zdravo življenje (koronarna, 

diabetiki itd.) 500 575 661 760 874 

Društva kmečkih žena 100 115 132 152 175 

Izobraževanja (jeziki, kulinarika, veščine itd.) 350 403 463 532 612 

Skupaj 3.000 3.451 3.970 4.566 5.253 

Večina nočitev ciljnih skupin se realizira v hotelu Arija, vendar se zaradi relativno majhnega 

števila sob vzporedno nudi tudi hotel Bor. 

4.5.5  Promocijska strategija 

Cilji promocijskih aktivnosti MZL RKS Debeli rtič in hotela Arija so v letu 2013 naslednji: 

a) dvig prepoznavnosti hotela Arija; 

b) posodobitev blagovne znamke, ki bo prilagojena prodajnim skupinam z največjimi učinki; 

c) pospeševanje prodaje nočitev za ciljni segment skupin; 

d) pospeševanje prodaje nočitev v nižji sezoni; 

e) postaviti osnove ciljne trženjske aktivnosti (načrt obsega oglaševalske vložke po ciljnem 

segmentu) in sistematično spremljati učinke oglaševalskih akcij; 

f) glede na sezono/ciljni segment pripraviti akcijske ponudbe načrtovano in vnaprej za celo 

leto; 
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g) posvetiti več pozornosti socialnemu trženju in novim trženjskim orodjem ter PR-

oglaševanju. 

Preglednica 14: Načrtovane vrste oglaševanja za leto 2013 

Vrsta Opis 

Promocija Sodelovanje s Poletom, darilne vstopnice zabazen, 

savno, plažo 

Tiskani oglasi  Vzajemna, Bicikel.com, Sensa in ostali žanri 

Spletni oglasi  Seniorji.info, Facebook, ostali spletni portali 

Radijsko oglaševanje Lokalne radijske postaje (Capris), osrednje slovenske 

postaje (Radio SLO, Radio center itd.), tuje postaje (Trst 

in zaledje) 

Sejmi in razstavni prostori Sejem Alpe Adria in Otroški bazar 

Promocijski material Dopolnitev usmerjevalnih tabel, tiskovine in 

animacijske zloženke, ostali promocijski pripomočki 

4.5.6  Cenovna strategija 

Mihalič (1999, 75) navaja, da je v trženjskem spletu 4P-jev cena (PRICE) edini element, ki 

oblikuje prihodke, ostali trije elementi pa povzročajo stroške. Oblikovanje nivoja cen 

hotelskih storitev je pomembno z vidika maksimiranja prihodkov kot tudi z vidika 

konkurenčnosti in sposobnosti pridobivanja kupcev. Oblikovanje cen storitev zdraviliškega 

hotela Arija je v veliki meri podrejeno humanitarnim načelom RKS-ja in vključenosti v javni 

zdravstveni sistem. Uporablja se strategija diferenciranih cen, saj se enake storitve različnim 

tržnim segmentom prodajajo po različnih cenah. Relativno najvišja cena se dosega pri 

individualnih samoplačniških kupcih. Cene storitev hotela Arija se oblikujejo na naslednje 

načine: 

1. zdravstvene storitve (napotnice) – ceno določa ZZZS; 

2. humanitarna letovanja otrok – cena storitev je stroškovna cena, določi jo glavni odbor 

RKS-ja;  

3. storitve za ostale tržne segmente – cena je kombinacija stroškovne in tržne metode. 

Preglednica 15: Vrsta cenikov v MZL RKS Debeli rtič 

Vrste cenikov Plačnik storitev 

cenik za individualne goste individualno 

cenik za pakete individualno 

cenik za skupine otroci (šole v naravi 

itd.), seniorji  

organizator 

cenik za socialne skupine donatorji (FIHO, TUŠ, d. d., itd.) 

cenik za zdravstveno letovanje otrok 1/3 ZZZS, 1/3 občine, 1/3 RKS ali 

starši 
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MZL RKS Debeli rtič za obračunavanje svojih storitev uporablja različne cenike, ki navedeni 

v preglednici 15 in so prirejeni vrsti gostov (socialno-humanitarni segment ali tržni segment) 

ter nudenim storitvam. 

Preglednica 16: Cenik za individualne goste – 2013  

HOTEL ARIJA - Cenik za individualne goste za leto 2013 

Cena nočitve po osebi na dan v dvoposteljni sobi v EUR 

 
3. 1.–26. 4. 

3. 5.–21. 6. 

6. 10.–28. 12. 

27. 4.–2. 5. 

24. 8.–5. 10. 

22. 6.–23. 8. 

29. 12.–2. 1. 14 

Nočitev z zajtrkom 44 50 55 

Polpenzion 54 60 65 

Polni penzion 64 70 75 

Cenik fizioterapevtskih storitev Čas/minute EUR 

Akupunktura (prva)   30 

Akupunktura (nadaljnja)   20 

Terapevtske individualne vaje – prvi obisk  40 30 

Terapevtske individualne vaje – nadaljnji obisk  20 20 

Dihalne vaje – individualne  20 20 

Terapevtske vaje v bazenu – individualne  20 25 

Terapevtske vaje v bazenu z asistenco – individualne  20 30 

Dihalne vaje – skupinske  40 6 

Terapevtske vaje v bazenu – skupinske  40 8 

Terapevtske vaje v telovadnici ali na prostem – skupinske   40 6 

Magnet   9 

Elektroterapija (TENS, IFT) po programu   7 

Termo-pack, krio-pack (po enoti)  15 8 

Vibracijska masaža prsnega koša  15 10 

Kolo – vaje sklepnih gibov  20 7 

Ultrazvok  5 10 

Laser po programu – kratek   13 

Laser po programu – dolg   18 

Aktivno in pasivno razgibavanje sklepa – motomed  15 0 

IR   7 

Cenik talassoterapije – kopeli, blatne in algo obloge    Čas/minute  EUR 

Kopeli   

Kopel za zdravljenje dihalnih poti, luskavice, dermatitisa  20 20 

Kopel z eteričnimi olji za sprostitev, poživitev in čiščenje telesa  20 25 

Kopel proti bolečinam (z morsko soljo in eteričnimi olji)  20 20 

Biserna kopel  20 20 

Terapija s podvodno masažo  20 25 

Obloge     Čas/minute EUR 

Parafango  20 15 

Parafinske obloge za roke in noge  20 7 

Algo obloga – velika  20 25 

Algo obloga – delna  20 20 

Piling telesa z morsko soljo    20 20 

Vir: MZL RKS Debeli rtič 2012. 
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Celotna ponudba storitev zdraviliškega hotela Arija s pripadajočimi cenami je razvidna iz 

cenika za individualne goste za leto 2013 v preglednici 16. Z boljšim pozicioniranjem hotela 

Arija, s stalnim dvigovanjem kakovosti in z uvajanjem novih wellness storitev bo postopno 

dvigovanje cen upravičeno, kar je ob relativni majhnosti nastanitvenih kapacitet edina pot za 

povečevanje prihodkov. Cene storitev centra zdravja in dobrega počutja so nizke zaradi 

humanitarne note MZL RKS Debeli rtič in tako ni veliko prostora za popravke. Z uvajanjem 

novih ekskluzivnih samoplačniških zdravstvenih vsebin se lahko dosežejo večje 

povpraševanje in višje cene za celovit hotelski proizvod.   

4.5.7  Načrt prodaje za obdobje 2013–2017 

Načrt prodaje kapacitet hotela Arija smo zasnovali ob naslednjih predpostavkah: 

 petletni načrt nočitev vsebuje letne kumulativne podatke o številu nočitev in prihodkih, za 

prvo leto 2013 pa smo izdelali tudi načrt nočitev po mesecih;  

 v prihodnjih obdobjih bomo konec vsakega koledarskega leta na osnovi petletnega načrta 

in spoznanj tekočega leta izdelali podroben mesečni načrt za naslednje leto; 

 osnovna kapaciteta je 68 ležišč v dvoposteljnih sobah, skupna kapaciteta vseh možnih 

letnih nočitev tako znaša 24.820; 

 56 dodatnih ležišč je primernih samo za otroke (zložljiv pograd, dimenzija ležišča 160 cm 

x70 cm); 

 7.040 je letno število zdravstvenih nočitev otrok, ki jih napoti in plača ZZZS. Povprečna 

doba zdravljenja je 16 dni. 75 % vseh otroških zdravstvenih nočitev se ustvari v 

mesecema juliju in avgustu zaradi šolskih počitnic, zato se uporabljajo tudi dodatna 

ležišča – četrtino nočitev pa ustvarijo predšolski otroci v ostalih obdobjih leta; 

 ocenjujemo, da se obseg zdravstvenih storitev za otroke prek ZZZS-ja z leti ne bo 

povečeval; 

 povečevale se bodo samoplačniške storitve wellnessa, prednostno bodo obravnavani gosti, 

ki bodo nastanjeni v hotelu;  

 petletni načrt nočitev in prihodkov vsebuje letne kumulativne podatke, načrt nočitev za 

leto 2013 pa vsebuje tudi mesečno dinamiko. Konec vsakega leta bomo ob upoštevanju 

poslovnih dogodkov tekočega leta letni načrt za prihodnje leto dopolnili še z mesečno 

dinamiko; 

 mesečni načrti morajo čim bolj podrobno opredeliti tržne segmente in pomembnejše 

poslovne partnerje, ki bodo posredovali goste. To nam bo omogočilo, da bomo lahko hitro 

sproti ugotavljali, kako in s katerimi gosti smo dosegli želene nočitve ali zakaj in s kom 

jih nismo. 
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Preglednica 17: Načrt nočitev in prihodkov za hotel Arija v letu 2013 

2013 Št. noč. 

Zased. 

ležišč. 

Prih. na 

nočitev 

EUR 

Prih. 

RD 

EUR 

Prih.  

F & B 

EUR 

Skupaj hot. 

prihodki 

EUR  

Prihodki 

zdravstva 

EUR 

Prihodki 

wellnessa 

EUR 

Prihodki 

skupaj 

EUR 

Jan.   Z A P R T O   

Feb. 1150 60 % 33,96 27.554 11.500 39.054 3.397 26.295 68.746 

Mar. 1790 85 % 32,01 38.502 18.795 57.297 8.447 26.481 92.225 

Apr. 1810 89 % 28,42 32.435 19.005 51.440 21.411 22.076 94.927 

Maj 1860 88 % 35,87 47.188 19.530 66.718 35.649 17.593 119.960 

Jun. 2060 101 % 27,29 34.587 21.630 56.217 106.122 7.165 169.504 

Jul. 2730 130 % 18,81 22.686 28.665 51.351 289.424 720 341.495 

Avg. 2810 133 % 24,46 39.227 29.505 68.732 157.409 0 226.141 

Sept. 1970 97 % 34,32 46.925 20.685 67.610 47.974 5.155 120.739 

Okt. 1880 89 % 29,13 35.024 19.740 54.764 24.672 25.128 104.564 

Nov. 1310 64 % 31,3 27.248 13.755 41.003 9.846 28.975 79.824 

Dec. 850 40 % 36,16 21.811 8.925 30.736 4.365 29.977 65.078 

Skupaj  20.220   28,92 373.187 211.735 584.922 708.716 189.565 1.483.203 

 

 
 

Slika 12: Načrtovana dinamika prihodkov hotela Arija po mesecih za leto 2013 
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Preglednica 18: Načrt nočitev in prihodkov za hotel Arija v obdobju 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Število nočitev 20220 21.000 22.000 22.000 22.000 

Zasedenost ležišč %  81,5 84,6 88,6 88,6 88,6 

Prihodek na noč. EUR 28,9 31,8 33,4 35,1 36,8 

Prihodek RD EUR 373.187 447.300 503.800 532.400 565.400 

Prihodek F & B EUR 211.735 220.500 231.000 239.800 244.200 

Skupaj hotel. prih. EUR 584.922 667.800 734.800 772.200 809.600 

Prihodki zdravstva EUR 708.716 708.716 708.716 708.716 708.716 

Prihodki wellnessa EUR 189.565 208.521 229.373 252.311 277.542 

Prihodki skupaj EUR 1.483.203 1.585.037 1.672.889 1.733.227 1.795.858 

 

  
 

Slika 13: Načrtovani prihodki hotela Arija v obdobju 2013–2017 
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4.6  Management 

4.6.1 Funkcijska organizacijska struktura MZL RKS Debeli rtič 

 

 

Slika 14: Organizacijska struktura MZL RKS Debeli rtič 

4.6.2  Organizacijska struktura MZL RKS Debeli rtič po dejavnostih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Organizacijska struktura MZL RKS Debeli rtič po dejavnostih 

Organizacijske strukture hotela Arija ne moremo iztrgati iz konteksta organizacijske strukture 

celotnega zdravilišča, ker so funkcije in dejavnosti med sabo zelo prepletene. Vodstvo MZL 

RKS Debeli rtič si prizadeva za vitko in plosko obliko organiziranosti, ker zagotavlja večjo 
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učinkovitost delovanja, hitro odzivnost in fleksibilnost ter daje velik poudarek skupinskemu 

delu. Tovrstne prednosti vplivajo na kakovost operativnih procesov in učinkovitost trženja. 

Kot je razvidno iz slike 12, na primer, vodja namestitve skrbi za vse namestitvene kapacitete: 

hotel Arija, hotel Bor in paviljone. Prednost se kaže v popolnem obvladovanju nastanitvenih 

kapacitet, možnosti optimalnega razmeščanja gostov, racionalni izrabi delovnega časa in 

porabi materiala. Gosti hotela Arija imajo zajtrk, kosilo in večerjo v lastni restavraciji, hrana 

pa se pripravlja v centralni kuhinji. Zdraviliške kapacitete centra zdravja in dobrega počutja, 

ki se nahajajo v hotelu Arija, koristijo predvsem otroci, nastanjeni v paviljonih ali v hotelu 

Bor.  

Kakovosten sistem kontrolinga je nujen predpogoj za dobro obvladovanje vseh poslovnih 

funkcij. Do nedavnega je MZL RKS Debeli rtič poslovalo po načelu »skupnega žaklja«, ki je 

onemogočal pridobivanje kakovostnih analitičnih podatkov, predvsem o stroških, njihovi 

višini in kraju nastanka. Tudi to je verjetno eden izmed vzrokov za nastanek velike izgube v 

obdobju 2010–2011. Novo vodstvo je izgubo v letu 2012 korenito zmanjšalo, lotilo pa se je 

tudi reorganizacije računovodstva in sprememb na področju informacijske tehnologije, ki je 

bila programsko izredno raznolika (večje število različnih ponudnikov/vzdrževalcev strojne in 

programske opreme), nekompatibilna in draga. Januarja 2013, to je z začetkom uvajanja 

novega celovitega hotelsko-zdraviliškega programa z neposredno povezavo z 

računovodstvom, se je spremenilo (zmanjšalo) število profitnih centrov in stroškovnih mest. 

Uvedeno je bilo tudi mesečno spremljanje rezultatov po profitnih centih (PC) in 

soodgovornost vodje sektorja za svoj PC, kar v preteklosti ni bila praksa. S ciljem boljšega 

obvladovanja delovnih procesov mora ta praksa v prihodnje postati pomemben sestavni del 

poslovanja. 

Preglednica 19: Šifrant profitnih centrov in stroškovnih mest  

Profitni center (PC) Stroškovno mesto (STM) Številka STM 

HOTEL ARIJA (3000) 

 

Arija – namestitev 

Arija – gostinstvo 

Arija – kongres 

3512 

3514 

3516 

CENTER ZDRAVJA IN DOBREGA 

POČUTJA  (CZDP 3100) 

CZDP – ambulanta 

CZDP – wellness 

3113 

3115 

NATURA (2400) Natura – centralna kuhinja 

Natura – gostinstvo 

Natura – centralno skladišče 

2410 

2420 

2430 

PAVILJONI (2500) Paviljoni – namestitev 2501 

HOTEL BOR (2510) 

 

Bor – namestitev 

Bor – gostinstvo 

Borček – gostinstvo 

2512 

2514 

2516 

SERVISNO PODP. SLUŽBE (2000) Režija 2001 

PARK (2200) 

 

Bazen – zunanji 

Igrišča 

Park, parkirišča 

2220 

2230 

2240 
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4.6.3  Načrt osebja 

V organizacijski strukturi MZL RKS Debeli rtič ima hotel Arija poseben položaj glede vrste 

storitev, kakovosti in števila zaposlenih. V hotelskem delu je stalno zaposlenih 23 oseb, v 

zdravstvenem pa 10 oseb, kar je glede na majhno sobno kapaciteto (34 sob) izjemno veliko. 

Vendar pa nas podrobno načrtovanje števila potrebnih izvajalcev za delovanje zdraviliškega 

hotela pripelje do enakih rezultatov. Upoštevati moramo naslednja dejstva: 

 celoletno delovanje; 

 veliko javnih površin (bazen, zdravstvo); 

  stalno zaposleni hotela Arija delajo tudi v drugih objektih (vodja, kuharji, 

vzdrževalec, hišnik); 

 predpisi pri zdravstvenih storitvah zahtevajo popolno medicinsko ekipo ne glede na 

število gostov; 

 zdravstvene storitve za otroke, ki jih plača ZZZS, imajo izjemen sezonski značaj 

(julija in avgusta se pridobijo dodatni medicinski kadri (podjemne pogodbe, 

študentski servis)). 

 

Zdravstvene kapacitete hotela Arija močno presegajo spalne in v celoti zadostujejo za 

obravnavo najmanj 200 gostov. Če bi spalni del povečali za 60 dodatnih dvoposteljnih 

sob (skupaj 104), bi se potrebna ekipa zaposlenih povečala le za 3–4 sobarice in 

polovico zdravnika specialista. 

 

Slika 16: Načrt osebja hotela Arija 
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4.7  Finančni načrt 

Vidic idr. (2008, 87) navajajo, da je finančni načrt najpomembnejši del poslovnega načrta, ker 

podjetniku omogoča pregled nad predvidenim delovanjem podjetja z različnih finančnih 

vidikov, kot so: obseg prihodkov in stroškov, uspešnost poslovanja z izkazi uspeha, bilance 

stanja, obseg sredstev in njihovih virov z bilancami stanja ter likvidnost podjetja s 

projekcijami denarnih tokov. Tako lahko lažje preverja uresničevanje poslovnega načrta v 

posameznem časovnem obdobju, kakšno je stanje in kakšno bi moralo biti, ter ob ugotavljanju 

morebitnih slabosti sprejema popravne ukrepe.  

4.7.1  Pomembne predpostavke 

Pri izdelavi načrta izkaza uspeha za hotel Arija smo morali upoštevati naslednje: 

a. hotel Arija ni samostojna pravna oseba – deluje kot nastanitveni objekt z zdravstvenimi 

programi v okviru MZL RKS Debeli rtič; 

b. v preteklih letih se je ugotavljal poslovni rezultat le za zdravilišče kot celoto – za 

posamezne hotele se kazalcev poslovanja, razen števila nočitev in prihodkov, ni 

izračunavalo; 

c. potrebne manjkajoče podatke za izkaze uspeha smo preračunavali s pomočjo različnih 

ponderiranih vrednosti iz kumulativnih podatkov zdravilišča, za bilanco stanja pa smo 

uporabili podatke o vrednosti objekta iz finančne konstrukcije investicije;  

d. organizacijsko je od 1. januarja 2013 dalje hotel Arija profitni center (PC), za katerega se 

ugotavlja izkaz uspeha iz rednega delovanja; 

e. MZL RKS Debeli rtič je v letih 2010 in 2011 beležilo visoko izgubo (skupaj približno 1,6 

milijona EUR), ki se je v celoti pripisala investiciji v hotel Arija in začetkom poslovanja; 

f. investicija v izgradnjo hotela Arija, zdraviliškega centra in pokritega bazena za otroke je 

zahtevala približno 9,5 milijona EUR. Zdraviliško zdravljenje za otroke poteka skoraj 

izključno v času šolskih počitnic, zato ugotavljamo, da je prišlo do močnega neskladja 

med načrtovanimi učinki investicije in dejanskim stanjem; 

g. novo vodstvo je v lanskem letu 2012 že izvedlo veliko sanacijskih ukrepov, ki smo jih že 

upoštevali v poslovnih načrtih za obdobje do leta 2017. 

4.7.2  Načrt izkaza uspeha 

Vidic idr. (2008, 91) navajajo, da v izkazu poslovnega izida prikazujemo prihodke in odhodke 

ter njihovo razliko, ki prikazuje dobiček oziroma izgubo podjetja v določenem obdobju. 

Prihodke in odhodke običajno razdelimo glede na njihov izvor. Načrt prodaje za neko obdobje 

opredeljuje število prodanih proizvodov ali storitev po določeni ceni, zmnožek pa nam da 

višino prihodkov iz poslovanja. V bilanco uspeha še spadajo prihodki iz financiranja in 

izredni prihodki. Odhodki se delijo na stroške materiala, blaga in storitev, stroške plač, druge 
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stroške, odhodke financiranja (obresti za najete kredite, negativne tečajne razlike ipd.) in 

izredne odhodke. 

Preglednica 20: Projekcija izkaza uspeha za hotel Arija za obdobje 2013–2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

PRIHODKI           

Prihodki RD (nočitve) 373.187 447.300 503.800 532.400 565.400 
Prihodki F & B (hrana in 

pijača) 211.735 220.500 231.000 239.800 244.200 
Prihodki – zdrav. stor. 

(napotnice) 708.716 708.716 708.716 708.716 708.716 

Prihodki wellness 189.565 208.521 229.373 252.311 277.542 

Skupaj – prihodki 1.483.203 1.585.037 1.672.889 1.733.227 1.795.858 

ODHODKI            

Stroški materiala 159.073 165.290 173.070 174.830 176.540 

Strošek električne energije 50.617 52.530 55.120 56.120 57.120 

Strošek porabljene vode 4.934 5.250 5.500 5.500 5.500 
Strošek toplotne energije 

(ogrev, prezrač., sanit. voda, 

baz. voda) 122.182 126.840 132.880 132.880 132.880 
Strošek obdelave bazenske 

vode 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 

Stroški dela 724.778 724.778 724.778 724.778 724.778 

Stroški storitev 323.658 323.658 310.470 300.000 300.000 

Ostali stroški  2.701 3.000 3.000 3.000 3.000 

Amortizacija  473.124 463.540 454.260 445.180 436.280 

Skupaj – stroški 1.872.498 1.876.317 1.870.509 1.853.719 1.847.529 

EBITDA 83.829 172.260 256.640 324.688 384.609 

EBIT -389.295 -291.280 -197.620 -120.492 -51.671 

Odhodki financiranja 110.494 100.000 90.000 80.000 70.000 

Skupaj – odhodki 1.982.992 1.976.317 1.960.509 1.913.719 1.917.529 

REZULTAT I -499.789 -391.280 -287.620 -180.492 -157.671 

Odprava dolgoročnih 

rezervacij za nepovratna 

sredstva EU 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 

REZULTAT II -244.789 -116.280 -12.620 74.508 153.329 

      

Število nočitev 20220 21.000 22.000 22.000 22.000 

Zasedenost ležišč v % 81,5 84,6 88,6 88,6 88,6 

Prih./noč. 28,9 31,8 33,4 35,1 36,8 

 

Hotel Arija je prejemnik nepovratnih evropskih sredstev za regionalni razvoj v višini 2,5 

milijona EUR, zato se skladno z računovodskimi standardi enkrat letno odpravijo dolgoročne 

rezervacije, kar ima v bilanci uspeha učinek prihodka in posledično boljšega končnega 
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rezultata. V projekciji izkaza uspeha za hotel Arija za obdobje 2013–2017 v preglednici 20 

smo zato izračunali REZULTAT I in REZULTAT II, ker sta oba pomembna pokazatelja 

trenda poslovanja hotela in uspešnosti sanacijskih ukrepov.  

Razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki v obračunskem obdobju (mesečni, kvartalni, 

letni) je poslovni izid, dobiček ali izguba, dodatno zmanjšana še za davke pa sta čisti dobiček 

ali čista izguba. V preteklih obdobjih za hotel Arija niso ugotavljali izkaza uspeha (ni pravna 

oseba, ni bil profitni center), zato so pavšalno ugotavljali, da je vzrok za izgubo v poslovanju 

zdravilišča v zagonu nove investicije, ne da bi podrobneje ugotavljali vzroke in možne rešitve 

problema. Iz preglednice 20 je razvidno, da je po treh letih poslovanja rezultat poslovanja 

zdraviliškega hotela še vedno globoko v rdečih številkah. Dejstva govorijo, da skoraj 

desetmilijonska investicija ni ustrezno prispevala k povečevanju prihodkov (majhne 

kapacitete), istočasno pa je za cenovni nivo (povprečen prihodek na nočitev znaša 28,9 EUR) 

in fizični obseg poslovanja (22.000 nočitev letno pomeni 88,6 % zasedenost) zelo potratna. 

Izguba je posledica vsega zgoraj naštetega, njena sanacija pa je mogoča s povišanjem cen 

(nujen vzporeden dvig kakovosti storitev) in povečanjem obsega zdravstvenih storitev za 

samoplačnike in wellnessa ter z doslednim obvladovanjem stroškov. V načrtu izkaza uspeha 

smo nakazali pozitivno smer, saj se prihodki od leta 2013 do leta 2017 zvišajo za 21 % 

(število nočitev se zaradi omejenih kapacitet v enakem obdobju poveča le za 9 %) in skoraj 

dosežejo 1,8 milijona EUR. Vzporedno se izguba iz poslovanja iz približno pol milijona EUR 

v letu 2013 zmanjša za dve tretjini v letu 2017, in sicer na 157 tisoč EUR. Ob upoštevanju 

odprave dolgoročnih rezervacij za pridobljena nepovratna sredstva kohezijskih skladov EU v 

višini 275.000 EUR letno pa se izguba iz približno 244 tisoč EUR v letu 2013 spremeni v 153 

tisoč EUR dobička v letu 2017.  

4.7.3  Načrt bilance stanja 

Izkaz stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje 

sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku (na koncu poslovnega leta ali 

medletnega obdobja), za katerega se sestavlja (SRS 24.1.). Izkaz stanja ima obliko 

dvostranske uravnotežene bilance stanja (SRS 24.3.) (Slovenski inštitut za revizijo 2006).  

V bilanci stanja na levi strani (aktiva) prikazujemo stanje sredstev, na desni strani (pasiva) pa 

obveznosti do virov sredstev. Pri pripravi bilance stanja moramo upoštevati načelo bilančnega 

ravnovesja (aktiva in pasiva morata biti uravnovešeni), načelo popolnosti (zajeti moramo vsa 

sredstva in vse obveznosti do virov sredstev), načelo preglednosti (pravilna razvrstitev 

sredstev in obveznosti do virov), načelo povezanosti (uporaba prave metode) in načelo 

jasnosti (enostavno in pregledno prikazovanje). 

V preglednici 20 je prikazana projekcija bilance stanja za hotel Arija za obdobje od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2017. Predhodno smo že zapisali, da hotel ni samostojna pravna oseba in da nima 
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lastne bilanca stanja. Tako smo s preračunavanjem iz bilance stanja MZL RKS Debeli rtič na 

dan 31. 12. 2012 izdelali otvoritveno bilanco za hotel Arija na dan 1. 1. 2013 in jo nato 

uskladili s projekcijo izkaza uspeha. 

Preglednica 21: Projekcija bilance stanja za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 

  1. 1. 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

SREDSTVA 9.285.000 9.010.000 8.735.000 8.460.000 8.185.000 7.910.000 

STALNA SREDTVA 9.155.000 8.880.000 8.605.000 8.330.000 8.055.000 7.780.000 

Neopred. dolg. sredstva             

Opredmetena dolgoročna 

sredstva 9.155.000 8.880.000 8.605.000 8.330.000 8.055.000 7.780.000 

Zemljišča 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

Zgradbe 7.990.000 7.820.000 7.650.000 7.480.000 7.310.000 7.140.000 

Oprema 685.000 580.000 475.000 370.000 265.000 160.000 

Dolg. finančne naložbe             

GIBLJIVA 

SREDSTVA 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 

Zaloge 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Dolgoročne terjatve             

Kratkoročne terjatve 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 

Kratkoročne fin. naložbe       

Denarna sredstva 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Aktivne čas. razmejitve       

OBVEZNOSTI DO  

VIROV SREDSTEV 9.285.000 9.010.000 8.735.000 8.460.000 8.185.000 7.910.000 

KAPITAL 6.175.000 6.022.000 5.969.000 5.916.000 5.836.000 5.810.000 

Osnovni kapital       

Preneseni dobiček ali 

izguba prejšnjih let -1.781.000 -2.025.000 -2.141.000 -2.153.000 -2.078.000 -1.924.000 
Revalor. popravek 

kapitala       

OBVEZNOSTI 3.110.000 2.988.000 2.766.000 2.544.000 2.322.000 2.100.000 

Dolgoročne rezervacije             
Dolgoročne obvez. iz 

financiranja in 

poslovanja 2.878.000 2.656.000 2.434.000 2.212.000 1.990.000 1.768.000 

Kratkoročne obveznosti 

iz finananciranja 122.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 

Kratkoročne obveznosti 

iz poslovanja 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 

Pasivne časov. razmejitve             

 

Iz podatkov v bilanci stanja v preglednici 21 je razvidno, da se stalna sredstva, ki jih skoraj v 

celoti (99 %) sestavljajo opredmetena dolgoročna sredstva, zgradbe, zemljišča in oprema, 
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znižujejo na račun amortizacije. Znižujejo se tudi dolgoročne obveznosti iz financiranja in 

poslovanja, ker se redno poravnavajo letne anuitete za najete kredite. Zniževanje kapitala pa 

je posledica pokrivanja izgube, ki jo hotel ustvarja od samega začetka poslovanja v letu 2009. 

Delež kapitala v financiranju je še vedno zelo visok in je blizu 70 %. 

4.7.4  Načrt izkaza denarnega toka 

»Denarni tok tvorijo prejemki (prilivi) in izdatki (odlivi). Prejemki pomenijo priliv denarja v 

podjetje, izdatki pa odliv denarja iz podjetja. Razlika med prejemki in izdatki je neto denarni 

tok, ki vpliva na likvidnost (plačilno sposobnost) podjetja.« (Vidic idr. 2008, 93) 

 

Preglednica 22: Prihodki, odhodki, amortizacija in prosti denarni tok 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Skupaj – prihodki 1.483.203 1.585.037 1.672.889 1.733.227 1.795.858 

Skupaj – odhodki 1.982.992 1.976.317 1.960.509 1.913.719 1.917.529 

REZULTAT -499.789 -391.280 -287.620 -180.492 -157.671 

Amortizacija 473.124 463.540 454.260 445.180 436.280 

Prosti denarni tok -26.665 45.260 166.640 264.688 278.609 
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Slika 17: Izguba in neto denarni tok 

 

Pogosto se pri poslovanju dogaja, da podjetje posluje z velikimi dobički, denarja pa kljub 

temu nima na računu. Temu pojavu pravimo, da ima podjetje nizek denarni tok oziroma slabo 

likvidnost. Iz slike 17 je razvidno, da se bo izguba postopoma zmanjševala, neto denarni tok 

pa bo rasel. 
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4.7.5  Točka preloma  

»Točka preloma je matematični instrument ugotavljanja, kdaj poslovanje podjetja postane 

dobičkonosno. Graf točke preloma pokaže, kolikšen obseg prodaje je potreben, da bo podjetje 

doseglo ničelno točko (ko je dobiček nič).« (Vidic idr. 2008, 97). 

 

 

Slika 18: Točka preloma pri poslovanju hotela Arija 

 

Preglednica 23: Točka preloma pri poslovanju hotela Arija 

Leto 
Število 

nočitev 
Prih. 

noč. 

Prihodki 

hotel 
Prihodki 

wellness 
Prihodki 

zdr. stor. 
Skupaj – 

prihodki 
Skupaj – 

odhodki 
Rezultat 

iz posl. 

2013 20.220 28,9 584.992 189.565 708.716 1.483.203 1.982.992 -499.789 

2014 21.000 28,9 667.800 208.521 708.716 1.585.037 1.976.317 -391.280 

2015 22.000 33,4 734.800 229.373 708.716 1.672.889 1.960.509 -287.620 

2016 22.000 35,1 772.200 252.311 708.716 1.733.277 1.933.719 -200.492 

2017 22.000 36,8 809.600 277.542 708.716 1.795.858 1.917.529 -121.671 

2018 22.000 40 888.000 310.000 720.000 1.918.000 1.898.263 19.737 

2019 22.000 42 924.000 340.000 720.000 1.984.000 1.779.712 104.288 

2020 22.000 44 968.000 375.000 720.000 2.063.000 1.781.332 204.668 

2021 22.000 46 1.012.000 410.000 720.000 2.142.000 1.781.119 298.881 

2022 22.000 48 1.056.000 430.000 720.000 2.206.000 1.785.071 380.829 

 

Točko preloma ali to, kdaj poslovanje hotela Arija postane dobičkonosno, nam prikazuje 

grafični prikaz na sliki 18. Konec leta 2018 pri 22.000 nočitvah in 89-odstotni zasedenosti 

ležišč ter s povprečnim prihodkom na nočitev 40,00 EUR zdraviliški hotel doseže 

1.918.000,00 EUR prihodkov, 1.898.263,00 EUR odhodkov ter 19.737,00 EUR dobička. 
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Pri podrobni analizi zgornjih podatkov se nam takoj zastavi vprašanje, zakaj bi bilo treba pet 

let čakati na povišanje cen, da se doseže 40 EUR prihodka na nočitev, namesto da bi se to 

naredilo takoj. 

  

Za doseganje želenega prihodka na nočitev bi morali cene v povprečju povišati za najmanj 

39%, kar pa je težko uresničljivo: 

 poslanstvo MZL RKS Debeli rtič je humanitarno – otroško zdravilišče; 

 za otroke, napotene na zdravljenje, določi cene (nizke) ZZZS; 

 poletna sezona (junij, julij, avgust), ko se v obmorskem turizmu dosegajo najvišje cene, je 

polno zasedena z zdravljenjem otrok z zdravstvenimi napotnicami (šolske počitnice); 

 konkurenca na obalnem področju je močna, zato bi 40- in večodstotno zvišanje cen 

pomenilo izgubo večine individualnih gostov; 

 zviševanje cen mora biti postopno, pospremljeno z dvigom kakovosti ali drugimi 

bonitetami.  

 

Pri načrtovanju poslovanja se ne moremo izogniti različnim tveganjem, saj je nemogoče 

popolnoma zanesljivo napovedati pogoje za delovanje zdraviliškega hotela v prihodnosti. 

Zaznavanje in obvladovanje različnih tveganj pri prihodnjem poslovanju postaja vedno bolj 

pomembna naloga vodstva, saj se lahko pripravi na potencialne krizne razmere in na njihovo 

reševanje z izdelavo rezervnih kriznih poslovnih načrtov. Vnaprejšnja priprava nabora 

potencialnih tveganj s pripadajočimi simulacijami možnih posledic nam ob zaznavi prvih 

znakov krize omogoča hitro, predvsem pa učinkovito delovanje. 

Projekcija poslovanja in izračun točke preloma za hotel Arija temeljita na predpostavki 90-

odstotne stopnje zasedenosti osnovnih ležišč, kar je vsekakor podvrženo precej visokemu 

tveganju. Izhodišče opravičujemo z možnostjo uporabe 58 dodatnih otroških ležišč, ki 

nominalno kapaciteto ležišč skoraj podvojijo. Zasedenost dodatnih ležišč zelo malo prispeva k 

povečevanju prihodkov, saj je bivanje otrok do določene starosti običajno brezplačno ali se 

uporabljajo visoki popusti. Za doseganje načrtovanih prihodkov obstaja tudi rezervna 

možnost dodatnega dviga cen, kar pa ima lahko dvorezni učinek – kratkoročno povečane 

prihodke ter dolgoročno izgubo zaupanja stalnih gostov in njihovo preusmeritev 

povpraševanja h konkurenčni ponudbi. Majhna sobna kapaciteta hotela Arija ne pušča veliko 

maneverskega prostora, zato bi resen izpad ene od naših predpostavk močno ogrozil 

uresničevanje zastavljenega poslovnega načrta. V tej panogi širitev proizvodnih kapacitet žal 

ne pomeni nakupa nove in zmogljivejše strojne opreme, temveč zidanje novih nastanitvenih 

objektov in s tem povezana visoka investicijska sredstva. Elastičnost fizične prilagodljivosti 

hotelskih kapacitet spremembam na trgu je zelo omejena, tudi selitev proizvodnje na drugo 

lokacijo ne pride v poštev. Tako so vse predhodne aktivnosti, ki so usmerjene v raziskavo 

trga, opredelitev proizvoda in kupcev, določitev lokacije ter izdelavo realnega poslovnega 

načrta, nujen pogoj za uspešnost investicije v hotelske kapacitete. Vzporedna izdelava 
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dodatnih rezervnih kriznih načrtov za primer neuresničenja naših napovedi dodatno potrjuje 

visoko stopnjo profesionalnega obnašanja. 
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5 SKLEP 

V diplomski nalogi smo v sodelovanju z vodstvom MZL RKS Debeli rtič izdelali poslovni 

načrt za zdraviliški hotel Arija, ki naj bi služil kot usmeritev za izhod iz krize v poslovanju 

hotela in posledično celotnega zdravilišča. Uvodoma smo podrobno opisali specifične 

lastnosti hotela in nudene storitve, v trženjskem načrtu smo opredelili potencialne nove tržne 

segmente, v finančnem načrtu pa smo izračunali pozitivno poslovanje in točko preloma v letu 

2018. Pri izdelavi poslovnega načrta smo najprej izhajali iz obstoječega stanja hotelske 

infrastrukture in poslovnega modela, kar pa se je izkazalo za neprimerno. Poslovanje 

zdravilišča se je obravnavalo kot celota, kar je s stališča celovite ponudbe razumljivo in 

dobro, a s stališča obvladovanja stroškov in podrobnega opredeljevanja posameznih 

produktov po različnih objektih nepregledno. S postavitvijo nove organizacijske sheme s PC-

ji, za katere se mesečno ugotavlja izkaz uspeha, je bil storjen velik korak v smeri 

optimiziranja poslovnih procesov. Poslovni načrt je le popisan list papirja, dokler ga ne 

udejanjimo, zato je stopnja verodostojnosti zbranih in zapisanih podatkov izjemno 

pomembna. Menimo, da je bolje imeti slabe napovedi, na katere se pripravimo, kot odlične 

napovedi ali spisek želja, ki se nikoli ne uresničijo. Ocenjujemo, da ima predstavljen poslovni 

načrt dokaj velike možnosti za uresničitev, ima pa tudi nekaj kritičnih točk, ki lahko ogrozijo 

njegovo uresničitev. Najbolj kritična točka je visoka načrtovana stopnja zasedenosti ležišč (89 

%), ki izhaja iz majhnega števila sob (34) in specifičnih lastnosti ležišč (osnovna in dodatna 

otroška). Tudi socialni in humanitarni značaj zdravilišča ter vpetost v sistem javnega 

zdravstva močno vplivata na politiko oblikovanja cen in posledično na višino prihodkov. 

Zdraviliški hotel Arija bo v prihodnje za doseganje pozitivnih rezultatov moral delovati pod 

polno obremenitvijo. Že manjši izpad nočitev lahko povzroči velike probleme. 

Kot sklepno misel bi radi predstavili zamisel za trajno sanacijo poslovanja hotela Arija, ki pa 

zahteva dodatne investicijske vložke. Kapacitete zdravstvenega centra in površine javnih 

prostorov (recepcija, vhodna avla, pokriti bazen, wellness) močno presegajo sobne kapacitete, 

ki pa so najmočnejši vir pri pridobivanju prihodkov. Prav zato je utemeljeno razmišljati o 

dozidavi hotela s sobnimi kapacitetami. Poenostavljen opis investicije vsebuje naslednje 

postavke: 

a) dograditev 60 dodatnih dvoposteljnih sob (skupna kapaciteta 94 sob, 188 ležišč) 

kategorije 3*; 

b) skupna površina 1650 m²; 

c) površina sobe 22 m²; 

d) končna vrednost investicije (ključ v roke) znaša 1.980.000,00 EUR, od tega GOI 

1.680.000,00 EUR in oprema 300.000,00 EUR; 

e) cena 1.200,00 EUR/m² oziroma 33.000,00 EUR/sobo. 

Tudi najboljše poslovne ideje in zamisli se ne udejanjijo brez ustreznih virov financiranja. V 

našem primeru smo se odločili, da v tej zgodnji fazi razvoja ideje poenostavljeno predvidimo 
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financiranje celotne investicije z dolgoročnim desetletnim kreditom, ki smo ga za potrebe 

preračunavanja opredelili tako: 

a) dolgoročni kredit v vrednosti 1.980.000,00 EUR, ročnost 10 let, 1 leto moratorija na 

vračilo glavnice;  

b) nominalna obrestna mera: 6 % letno; 

c) letna anuiteta: 220.000,00 EUR (9 let); 

d) vsota obresti za obdobje ročnosti kredita: približno 712.000 EUR. 

 

Že v času gradnje dodatnih sobnih kapacitet bi bilo treba izvajati trženjske aktivnosti za 

pridobivanje dodatnih kupcev. S povečano kapaciteto ležišč (188) naj bi leta 2015 dosegli 

44.000 nočitev s povprečnim prihodkom na nočitev 33,4 EUR. Zasedenost osnovnih ležišč 

naj bi bila 65-odstotna, kar je nekakšen povprečni standard zasedenosti zdraviliških hotelov v 

Sloveniji. Predvideli smo, da bi se morebitna dozidava hotela Arija zaključila konec 2014, 

zato smo pripravili projekcijo izkaza uspeha za desetletno obdobje (2015–2024), ki je 

predstavljena v prilogi 1, in tudi projekcijo bilance stanja za obdobje 2015–2024. 

 

 

Slika 19: Projekcija izkaza uspeha za povečan hotel Arija za obdobje 2015–2024 

 

Iz projekcije izkaza uspeha za obdobje 2015–2024 za povečan hotel Arija, prikazane v prilogi 

1, je razvidno, da že v prvem letu poslovanja z dodatnimi 60 sobami dosegamo pozitiven 

rezultat in EBIT v višini 212.000 EUR, ki presega stroške financiranja (208.800,00 EUR). S 

povečanimi prihodki iz 1,58 milijona EUR v letu 2014 na 2,4 milijona EUR v 2015 se močno 

izboljša prosti denarni tok, ki omogoči redno poplačilo anuitet za najete kredite – najprej 

222.000,00 EUR v letu 2015, po izteku moratorija 442.000 EUR v letu 2016 in tako dalje do 

končnega poplačila v letu 2025. Pomemben element v projekciji so predvideni povečani 

prihodki oziroma podvojeno število nočitev v primerjavi z letom 2014, ki bodo zanesljivo 

realizirani zaradi naslednjih vsebin: 
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a) zdraviliški hotel Arija že sedaj nenehno pridobiva nove kupce in posega v nove tržne 

segmente; 

b) v konicah povpraševanja so sobne kapacitete absolutno premajhne in vseh gostov ni 

možno sprejeti; 

c) obstoječe kapacitete zdravstvenega centra in wellnessa popolnoma zadoščajo za povečanje 

sobnih kapacitet;  

d) nove kapacitete bodo omogočile pridobivanje večjih poslovnih dogodkov; 

e) v odnosu B2B bo MZL RKS Debeli rtič postal pomembnejši partner. 

Naše  trditve o uspešnosti povečanega hotela Arija potrjujejo tudi številčni podatki iz 

projekcije izkaza bilance stanja za obdobje 2015–2024 v prilogi 2, ki podrobno za vsako leto 

prikazuje zmanjševanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja in rast kapitala. 

V investicijskem programu »Gradnja nadomestnega objekta mladinskega zdravilišča Debeli 

rtič« je zapisano, da je eden izmed ciljev investicije s poslovanjem zdraviliškega hotela Arija 

»… ustvariti presežek, ki bo omogočal izvajanje humanitarnih dejavnosti.« Žal se do sedaj 

omenjeni cilj kot tudi nekateri drugi, zapisani v elaboratu, ni udejanjil. Prepričani smo, da bi z 

»novim oziroma večjim zdraviliškim hotelom« zapisano postalo realnost.  
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Projekcija izkaza uspeha za povečan hotel Arija za obdobje 2015–2024 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Prihodki RD in F & B 1.469.600 1.544.400 1.618.400 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 

Prihodki – zdrav. stor. 710.000 710.000 710.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 

Prihodki – wellness 230.000 252.000 277.000 310.000 340.000 375.000 410.000 430.000 460.000 460.000 

Skupaj – PRIHODKI 2.409.600 2.506.400 2.605.400 2.790.000 2.820.000 2.855.000 2.890.000 2.910.000 2.940.000 2.940.000 

Stroški materiala 346.100 349.500 353.000 353.000 353.000 353.000 353.000 353.000 353.000 353.000 

Strošek el. energije 80.000 83.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 

Strošek porabljene vode 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 

Strošek toplotne energije 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 

Stroški dela 754.000 754.000 754.000 754.000 754.000 754.000 754.000 754.000 754.000 754.000 

Stroški storitev 310.470 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Ostali stroški  15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Amortizacija  518.260 509.180 500.000 491.000 483.000 474.000 466.000 458.000 450.000 442.000 

Skupaj stroški 2.196.830 2.183.680 2.179.000 2.170.000 2.162.000 2.153.000 2.145.000 2.137.000 2.129.000 2.121.000 

Odhodki financiranja 208.800 198.800 175.600 152.400 129.200 106.000 82.800 59.600 36.400 13.200 

Skupaj – ODHODKI 2.405.630 2.382.480 2.354.600 2.322.400 2.291.200 2.259.000 2.227.800 2.196.600 2.166.000 2.134.200 

Rezervacije sredstev EU 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000           

REZULTAT  278.970 398.920 525.800 742600 803800 596.000 662.200 713.400 774.000 805.800 

EBIT 212.770 322.720 426.400 620.000 658.000 702.000 745.000 773.000 803.000 819.000 

PREDPOSTAVKE                     

Letno število nočitev 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 

Letna zasedenost ležišč v % 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 

Prihodki na nočitev 33,4 35,1 36,8 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Št. sob/ št. lež. + dodat. lež. 94/188 + 58  94/188 + 58 94/188 + 58 94/188 + 58 94/188 + 58 94/188 + 58 94/188 + 58 94/188 + 58 94/188 + 58 94/188 + 58 
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Projekcija izkaza bilance stanja za povečan hotel Arija za obdobje 2015–2024 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SREDSTVA 10.376.200 10.037.800 9.699.200 9.360.600 9.072.000 8.838.400 8.604.800 8.371.200 8.137.600 7.904.000 

STALNA SREDSTVA 10.246.200 9.907.800 9.569.200 9.230.600 8.942.000 8.708.400 8.474.800 8.241.200 8.007.600 7.774.000 

Opred. dolg. sredstva 10.246.200 9.907.800 9.569.200 9.230.600 8.942.000 8.708.400 8.474.800 8.241.200 8.007.600 7.774.000 

Zemljišča 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

Zgradbe 9.126.400 8.922.800 8.719.200 8.515.600 8.312.000 8.108.400 7.904.800 7.701.200 7.497.600 7.294.000 

Oprema 640.000 505.000 370.000 235.000 150.000 120.000 90.000 60.000 30.000   

GIBLJIVA SREDSTVA 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 

Zaloge 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Kratkoročne terjatve 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 

Denarna sredstva 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

OBV. DO VIROV SREDSTEV 10.376.200 10.037.800 9.699.200 9.360.600 9.072.000 8.838.400 8.604.800 8.371.200 8.137.600 7.904.000 

KAPITAL 3.646.170 3.708.690 4.337.890 5.183.890  5.544.000  5.752.400  5.960.800  6.169.200  6.377.600  6.568.000 

Osnovni kapital                     

Preneseni dob. ali izguba  -1.874.030 -1.475.110 -949.310 -206.710 597.090 1.193.090 1.855.090 2.568.490 3.281.890 4.055.890 

OBVEZNOSTI 4.856.000 4.854.000 4.412.000 3.970.000 3.528.000 3.086.000 2.644.000 2.202.000 1.760.000 1.318.000 

Dolgoročne obvez. iz financ. in 

poslovanja 4.524.000 4.302.000 3.860.000 3.418.000 2.976.000 2.534.000 2.092.000 1.650.000 1.208.000 766.000 

Krat. obvez. iz finananc. 222.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 

Krat. obvez. iz poslov. 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 
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