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UVOD 

 

Veliko posameznikov se na svoji poslovni poti sprašuje, kako začeti določen posel, kako se 

spopasti z določenimi ovirami in kako svojo poslovno priložnost spremeniti v uspešen 

posel. Obstaja veliko podjetnikov, ki jim ni uspelo, ampak tudi tistih, ki sta jih pogum in 

predanost pripeljala do uspešnosti.  

 

V svojem magistrskem delu pišem prav o tisti začetni poti, ki čaka vsakega podjetnika pri 

uresničevanju poslovnih idej. Na dejanskem primeru opisujem poslovno analizo izgradnje 

novega hotela. Na podlagi poslovnega načrta bom predstavila idejo podjetnika, ki si je 

zastavil določene cilje, ki jih želi uresničiti. Skozi njegove cilje sem naredila analizo trga in 

konkurence ter finančno analizo. Predstavljam torej analizo hotela XY in dejstva, ki 

pokažejo, ali se bo izgradnja hotela splačala ali ne. 

 

V magistrskem delu želim najprej opredeliti najpomembnejše, to je raziskovalno vprašanje. 

Prek zaznane poslovne priložnosti želim s pomočjo literature in raziskav prikazati, kako se 

pravilno lotiti analize poslovne priložnosti za dejanski projekt, to je izgradnjo turistično-

nastanitvenega objekta. V začetnem delu opredelim tako namen in cilj ter predvideno 

metodologijo. Sledijo opis in lastnosti dejanskega projekta. Na koncu začetnega pregleda 

sem predstavila predvideno strukturo magistrskega dela. 

 

V magistrskem delu želim s pomočjo razne literature in konkretnih podatkov s strani 

investitorja narediti dobro analizo poslovne priložnosti ter priti do zastavljenega cilja. 

Želim ugotoviti, ali se bo izgradnja v hotelski objekt z gostinskim delom splačala ali ne. 

Spraševala se bom tudi, koliko sredstev bo investitor potreboval, kako se bo projekt 

financiral in kje pridobiti sredstva za financiranje. Zagotovo pa bo treba paziti, da bodo 

sami stroški izgradnje optimizirani in da bo objekt v prihodnosti tudi dolgoročno uspešno 

posloval. 

 

Problematika magistrskega dela. V literaturi najdemo mnogo definicij, ki razložijo, kaj 

je to projekt. Ena od tistih, ki strne bistvo vseh, je zagotovo ta, da je projekt zahtevnejša 

enkratna naloga, ki ima dobro opredeljen splet zaželenih rezultatov (Možina, Rozman, & 

Tavčar, 2002).  

 

Predvsem v zadnjem času ugotavljam, da se vedno več ljudi odloča za realizacijo različnih 

projektov. Kljub temu da imajo nekateri ljudje težave pri uvajanju novih idej in novih 

poslovnih priložnosti na trgu, danes lahko na trgu zapazimo kar nekaj uspešnih podjetij. 

Podjetništvo je proces, ki mu podjetniki namenjajo svoj čas in prizadevanja, prevzemajo 

pripadajoča finančna, psihična in družbena tveganja za ustvarjanje nečesa novega, 

vrednega in prejmejo pripadajoče nagrade v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in 

neodvisnosti (Antončič, 2002). 
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Prispevek, ki ga v družbi pustijo majhna podjetja, ki so nastala na podlagi zaznane tržne 

priložnosti, lahko strnemo v naslednje skupine (Drnovšek, Stritar, & Vahčič, 2005): 

 

 odpiranje novih delovnih mest, 

 doprinos k inovacijam, 

 doprinos h gospodarski rasti, 

 doprinos v velikostno strukturo podjetij. 

 

Med prebiranjem strokovne literature sem naletela na dejstva, da je pri snovanju poslovnih 

priložnosti najpomembnejše to, da pripravimo dober poslovni načrt. To je pisni dokument, 

ki ga pripravi podjetnik in ki opisuje vse pomembne zunanje in notranje elemente, vpletene 

v začetek novega posla (Antončič, Hisrich, Petrin, & Vahčič, 2002). Same raziskave prav 

tako dokazujejo, da je za podjetje, ki nima poslovnega načrta, večja možnost neuspeha, 

prav tako pa ima zavirajočo rast in razvoj (Barrow, Barrow, & Brown, 2015). Poslovni 

načrt je torej način preverjanja podjetniške ideje, v katerem podjetnik na sistematičen način 

preveri, ali je ideja tržno, finančno in organizacijsko dovolj zrela, da jo lahko obravnavamo 

kot poslovno priložnost (Drnovšek et al., 2005). 

 

Raziskovalno vprašanje magistrskega dela. Kot že omenjeno, bom v magistrskem delu 

preučila poslovno priložnost, ki temelji na izgradnji turistično-nastanitvenega objekta, in 

sicer hotela z gostinskim delom. Analiza bo temeljila na projektu, ki se bo v resnici 

izvedel. Temeljno raziskovalno vprašanje, ki se pri sami raziskavi in analizi poraja, je, ali 

obstaja poslovna priložnost za izgradnjo turističnega objekta in ali je investicija 

upravičena? 

 

Opis obravnavane tematike. Poslovna priložnost je izkoristiti odlično turistično lokacijo 

objekta, ljudem pa ponuditi možnost tako oddiha kot aktivnega preživljanja prostega časa. 

Ker v neposredni bližini lokacije hotela pravzaprav ni konkurentov, mu to daje še dodatno 

prednost. Po standardni klasifikaciji dejavnosti projekt sodi pod gostinske nastanitvene 

dejavnosti I55 (Statistični urad Republike Slovenije, b.l.b). Velik vpliv na projekt ima 

zagotovo turizem. Ugotavljam, da je v Sloveniji panoga turizma v vzponu ter da se 

pričakujejo izrazita pozitivna gibanja rasti po rasti števila turistov in prenočitev. Prav tako 

pa se zaznava sama rast prilivov iz turizma. To daje veliko prednost in dobro osnovo 

samemu projektu (Statistični urad Republike Slovenije, 2015). 

 

Predmet raziskave temelji na realnem investicijskem projektu. Z literaturo, članki in 

konkretno dokumentacijo ter pogovori z investitorjem in lastnikom prihodnjega hotela 

želim upravičiti samo izgradnjo pa tudi nadaljnje poslovanje hotela. Namen magistrskega 

dela je preučiti poslovno priložnost za izgradnjo nastanitvenega objekta z gostinskim 

delom. Cilj je predstaviti elemente podjetniškega procesa in ugotoviti, ali obstaja 

priložnost, da bo projekt finančno upravičen. 

 



 3 

Opredelitev metodologije raziskovanja. Magistrsko delo bo temeljilo tako na 

teoretičnem kot raziskovalnem delu, ki se bosta med seboj prepletala. Od tega bo večina 

namenjena raziskovalnemu delu. V teoretičnem delu bom preučila tujo in domačo 

literaturo ter spletne vire s področja podjetništva. Osredotočila se bom predvsem na teme, 

ki opisujejo, kako narediti dober poslovni načrt. V raziskovalnem delu se bom osredotočila 

na komunikacijo z investitorjem in lastnikom projekta. Od njega bom pridobila konkretno 

dokumentacijo ter konkretne opise, lastnosti in posebnosti tega projekta. V finančnem delu 

pa se bom osredotočila na temeljne računovodske izkaze in izračun različnih finančnih 

kazalnikov.  

 

V delu bom uporabila primer resničnega projekta podjetja XY, d.o.o. Investitorje 

kmetijsko-gospodarsko podjetje, ki se trenutno že ukvarja s turistično dejavnostjo. Sam 

projekt pa bom preučila popolnoma ločeno od drugih dejavnosti, ki že potekajo.  

 

Lokacija objekta je občina Bohinj, natančneje Ravne v Bohinju. Objekt leži 100 metrov 

stran od nekdanjega smučišča SC Kobla in 100 metrov od končne postaje sedežnice Kobla 

1 oziroma od začetne postaje sedežnice Kobla 2. Približno 50 metrov od lokacije 

hotelskega objekta je načrtovano novo smučišče Bohinj 2864. Ob sami lokaciji hotela 

načrtujejo glavno vozlišče gondole Kobla G1 (Bohinjska Bistrica – Ravne) ter razcepa G2 

(Ravne na vrh Koble) in G3 (Ravne na vrh gore Slatnik). Ta povezava naj bi smučišče 

povezala s smučiščem Soriška planina.  

 

Na lokaciji analiziranega objekta ima lastnik približno 1,5 hektara lastnih zemljišč, prav 

toliko zemljišča ima tudi na lokacijah nekdanjega smučišča. Lokacija daje dodano vrednost 

samemu objektu, saj bodo gostje lahko uživali v čudovitem pogledu na bohinjsko kotlino 

in Triglav ter druga slovenska gorovja. Nastanitveni objekt se nahaja na nadmorski višini 

731 metrov, približno 230 metrov nad Bohinjsko Bistrico. Lokacija je znana kot izjemna 

turistična atrakcija. V poletnem času je izhodišče za planinarjenje, v zimskem pa za razne 

zimske športe. V vsakem mesecu pa odličen kraj za oddih in počitek ali aktivno 

preživljanje prostega časa.  

 

Gradbeno dovoljenje za objekt je bilo že pridobljeno avgusta 2015. Hotelski objekt bo 

obsegal 802 kvadratna metra neto tlorisne površine, in sicer štiri nadstropja, od tega 

pritličje, nadstropje ter dve mansardi. Od te površine predvidevajo 12 sob, šest 

apartmajskih in dve družinski sobi. Hotel bo imel skupaj s pomožnimi ležišči možnost 

sprejeti okoli 58 oseb. V zgornjem prostoru, kjer se predvideva ureditev dveh družinskih 

sob, pa investitor načrtuje tudi ureditev prostora, ki bi služil kot večnamenski prostor za 

druženje ali sprostitev. 

 

Spodnji del objekta bodo zavzemali recepcija, manjši gostinski prostor s kuhinjo, prostori 

za hrambo smuči ali druge rekreacijske opreme, dve pralnici, garderoba za osebje, 

kurilnica in sanitarije.  
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Ob zunanjem delu hotela načrtujejo teraso, prav tako pa bodo gostje lahko koristili dodatno 

ponudbo lastnika, in sicer ob apartmajskem objektu, ki že posluje. Ta se nahaja 200 metrov 

stran, nudi pa sproščanje v zunanji vroči kopeli. V prihodnosti pa prav tako načrtujejo 

izgradnjo manjše velnes hiške s savnami. 

 

Ambient hotela bo značilna bohinjska hiša, obdana z veliko lesa. Prav tako načrtujejo, da 

bo notranjost dekorirana z lesenimi dodatki in starejšo opremo, ki so jo nekoč imeli na 

kmetijah. Namen tega je, da gostje tako občutijo odsev topline in tradicije.  

 

Hotel bo namenjen gostom, ki si želijo prave sprostitve v neokrnjeni naravi; tistim, ki so 

prišli raziskovat Slovenijo, pohodnikom, športnikom, gostom, ki se radi razvajajo, kot tudi 

izletnikom, ki pridejo na enodnevni obisk. V primeru uspešne izgradnje novega smučišča 

pa bo hotel sprejemal smučarske družine, ki bodo prišle na tedensko smučanje. Poleti bo 

ponujal dodatne dejavnosti, zlasti gorsko kolesarjenje, ki je v Evropi v razcvetu. Prav tako 

je namen pridobiti goste, ki bodo prihajali na razne poslovne vikende, seminarje in 

podobne dogodke. 

 

Vizija podjetja je v naslednjih petih letih ustvariti pomemben in znan turistični nastanitveni 

objekt s široko ponudbo, ki jo daje odlična lokacija. Poleg tega je cilj zadovoljiti potrebe 

gostov in s tem hotelu ustvariti visoko dodano vrednost. Dolgoročno gledano je cilj doseči 

visoko zasedenost sob in visoko izkoriščenost dodatnih dejavnosti, ki jih bo podjetje 

ponujalo strankam. 

 

Poslanstvo podjetja je gostom nuditi odlične osnovne storitve kot tudi dodatno ponudbo, 

zaposlenim pa odlično delovno okolje. Ne nazadnje pa vedno stremeti k še boljši ponudbi 

in iskati možnosti, ki bodo vodile k povišanju dodane vrednosti hotela. 

 

V samem magistrskem delu lahko ocenim temeljne finančne lastnosti projekta. Začetna 

ocenjena investicija bo znašala med 800.000 in 1.000.000 evrov (v nadaljevanju EUR). 

Tako zemljišče kot gradbeno dovoljenje so že pridobili,zato se v projektu osredotočam na 

same stroške izgradnje in opremljanja hotela.  

 

Financiranje bo potekalo prek kreditov s strani bank in lastnih sredstev. Načrtuje se 

pridobitev kredita pri banki, ki bo ponujala najugodnejšo možnost. Predvidena obrestna 

mera pa se giblje med 1 in 1,5 % + EURIBOR. Nepovratna sredstva s strani EU se ne 

predvideva. Ocenjeni letni prihodek mora znašati vsaj 200.000 EUR. Načrtuje se vsaj 120 

dni zasedenosti v letu. Ocenjujem, da bi se morala investicija povrniti v 12 letih. S 

pomočjo finančnih izkazov, projekcij in simulacij pa bom v projektu poskušala priti do 

realnih podatkov, saj se zgoraj sklicujem samo na približne ocene. 
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Opredelitev strukture magistrskega dela. V teoretičnem delu bom opisala, kaj je projekt, 

kaj je potrebno, da ta uspe, in kako se lotiti poslovnega načrta. V enem od poglavij bom 

prav tako opisala posebnosti v hotelirskem poslovanju. V raziskavi bom najprej opredelila 

in opisala osnovne podatke o dejanskem objektu pa tudi predstavitev in opis investitorja. 

Opredelila bom načrte za prihodnje poslovanje in razvoj podjetja. Sledita tržna analiza in 

trženjska strategija, opredelitev same investicije. Obrazložila ter utemeljila bom 

predvidene količine in vrednosti prodaje, kupce, dobavitelje pa tudi načrt o novih 

zaposlitvah. Zadnji del analize poslovnega projekta bo zajemal finančni del. Konkretna 

analiza bo odgovorila na temeljno vprašanje, ali se bo sama investicija splačala ali ne. V 

kazalu se bom ravnala po priporočilih za pripravo poslovnega načrta, ki so objavljena na 

spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada,in po literaturi znanih avtorjev.  

 

Magistrsko delo bo torej obsegalo: 

 

 Uvod – namen je opredeliti obravnavani problem, predmet raziskovanja ter namen in 

cilj preučevanega projekta. 

 Podjetništvo in poslovni načrt – namen je na podlagi literature predstaviti glavne 

pojme, povezane s podjetništvom, ter opisati, kaj je to poslovni načrt, zakaj ga 

potrebujemo in kako ga narediti. 

 Analiza dejanskega projekta – namen je predstaviti turistični objekt, opis investitorja in 

načrte za samo gradnjo. Sledi opis načrta za prihodnje poslovanje in razvoj podjetja. 

 Razne projektne analize – tržna analiza, trženjska strategija, konkurenčne prednosti, 

analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (angl. analysis of strengths, 

weaknesses, oportunities and threats, v nadaljevanju SWOT), vizija in poslanstvo ter 

strateške aktivnosti in cilji. 

 Finančna analiza – namen je na podlagi računovodskih izkazov in finančnih kazalnikov 

priti do dejstva, ali se investicija splača. V obrazložitvi se razloži, kaj dejanske številke 

pomenijo in kaj nam pokažejo finančni kazalniki. 

 Sklep – v sklepnem poglavju opredelim končne ugotovitve magistrskega dela. Sledijo 

literatura in viri ter priloge. 

 

1 PODJETNIŠTVO IN POSLOVNI NAČRT 

 

1.1 Projektni management 

Projektni management je bil še pred nekaj leti znotraj podjetja viden kot proces, ki obstaja, 

ampak ni pomemben oziroma nujen za preživetje podjetja. Podjetja so tako vlagala v razne 

tečaje in izobraževanje zaposlenih, ki na tem področju niso imeli popolnega znanja. 

Nekako je bil sam projektni management opažen kot grožnja vodstvu oziroma ljudem z 

avtoriteto. V poznih devetdesetih se je počasi to mnenje začelo izkoreninjati. Povod v novo 

mišljenje sta zagotovo doprinesli večji finančni krizi. Podjetja so si med seboj postajala 
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vedno bolj in bolj konkurenčna, imela so veliko težnjo po ustvarjanju edinstvenih 

proizvodov oziroma storitev, in to v najkrajšem možnem času. Dolgoročna zvestoba in 

pripadnost strank je tako dobivala na moči. Danes opažamo, da je poslovanje podjetij 

zagotovo prešlo na boljše čase. Zaupanje med stranko in ponudnikom je ves čas prioriteta 

in pomemben dejavnik uspeha. Vse to je pripomoglo k temu, da so podjetja začela več 

svojih sredstev vlagati v dober projektni management. Spremembe tako niso več videne 

kot slabe, ampak so nadvse dobrodošle. Prav tako konflikti ne pomenijo več nečesa 

slabega. Če se rešijo na pravilen način in s tem podjetje pridobi uspeh, so nekako gledano 

še zaželeni. Projektni management predstavlja torej konkurenčno orožje, ki prinaša visoko 

raven kvalitete in povečano dodano vrednost za stranko (Kerzner, 2004). 

 

Za razumevanje projektnega managementa je kot prvo pomembno, da vemo, kaj je to 

projekt. Projekt je neke vrste prizadevanje, ki ima opredeljive cilje, sredstva za porabo ter 

deluje v nekem določenem času, pri katerem pride do stroškov in določenih omejitev. Šlo 

naj bi za neke vrste aktivnost, ki za podjetje predstavlja edinstveno stvar. Vsako podjetje se 

nekako že znajde, če se zanaša na historične podatke in stvari, ki so enkrat že bile 

preverjene ter delujejo. Popolnoma drugače pa se je srečevati z izzivom, ki ga podjetje še 

nikoli ni izkusilo in se mogoče tudi v prihodnosti ne bo nikoli ponovilo. V današnjem svetu 

so projekti vse bolj kompleksni in zapleteni (Kerzner, 2004). 

Če povzamem začetke projektnega managementa; od leta 1985 so podjetja priznavala, da 

mora biti konkurenca tako na strani kakovosti kot tudi na stroškovni strani. Obstajal je 

sicer pojem total quality management, ki pa so ga v podjetju uporabljali vodilni principali. 

V letih do 1993 so podjetja začenjala spoznavati, da je zelo pomembno, če si prvi na trgu. 

Pokazalo se je, da je pomembna decentralizacija tistih, ki sprejemajo odločitve, in tistih, ki 

imajo avtoriteto za implementacijo odločitev. Vsa ta mišljenja so se pokazala v času krize, 

podjetja so si začela priznavati, da je projektni management pomemben. Po krizi, ko so 

podjetja začela z rekonstrukcijo in reorganizacijo, je bil čas, ko so bila podjetja najbolj 

učeča. Nadrejeni so od zaposlenih zahtevali, da naredijo več dela v čim krajšem času in s 

čim manj ljudi. Vse to je privedlo do potrebe po učinkovitem projektnem managementu 

(Kerzner, 2004). 

 

Projektni management podjetju doprinese veliko prednosti. Prednosti, s katerimi lahko 

podjetje lažje konkurira na trgu, so (Kerzner, 2004): 

 

 s projektnim managementom podjetje uspe doseči več, porabiti manj časa in z manj 

zaposlenimi; 

 profitabilnost podjetja narašča; 

 projektni management omogoča boljšo kontrolo nad spremembami obsega ekonomije; 

 organizacijo naredi bolj učinkovito tudi s strani obnašanja principalov; 

 omogoča nam bližji odnos pri delu s strankami; 
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 omogoča učinkovito reševanje problemov; 

 vsi projekti s projektnim managementom pridobijo na koristi; 

 poveča kvaliteto storitev; 

 zaposlenim omogoča, da sprejemajo dobre odločitve za dobro delovanje podjetja; 

 projektni management ponuja raznorazne rešitve; 

 poviša obseg poslovanja v podjetju. 

 

Projektna metodologija, ki jo je uvedel institut PMI kot ključno vlogo projektnega 

managementa, navaja, da ugotovi naročnikove zahteve – tako definirane (potrebe) kot tudi 

tiste nedefinirane (pričakovanja). To naj bi bilo namreč ključno za uspešen projekt (Project 

Management  Institute, Inc., 1996). 

 

Pri projektnem managementu naj bi tako obstajalo deset pravil, ki se jih morajo v podjetju 

držati, da bi ta potekal tako, kot bi moral (Randolph & Posner, 1992): 

 

 treba si je postaviti jasen cilj; 

 treba je dobro opredeliti naloge; 

 postaviti je treba različne kontrolne točke, časovne omejitve, aktivnost; 

 treba je postaviti roke dokončanja; 

 razvijati osebnosti posameznikov v timu; 

 spodbujati pripadnost timu; 

 spodbujati ljudi z dogovori; 

 spodbujati samega sebe in druge; 

 treba je imeti dobro informiranost tima in drugih vpletenih oseb; 

 imeti kreativni pristop pri reševanju problemov. 

 

Za majhna podjetja je značilna izjemna variabilnost aktivnosti, ki so načeloma izvajane s 

strani tistih, ki so po navadi lastniki in hkrati delavci v podjetju. Po navadi je za majhna 

podjetja značilno, da so omejena s sredstvi in jih nimajo na voljo toliko kot na primer večje 

organizacije (Stokes & Wilson, 2006). Za manjša podjetja je najprimernejša kombinacija 

med kakovostnim poročanjem in fleksibilnostjo organizacije (Markgraf, b.l.): 

 

 Urnik 

– projekti imajo omejen časovni okvir. Projektni management omogoča, da so 

posamezne naloge znotraj projekta opravljene točno, s tem pa pripomorejo k 

točnemu zaključku projekta. 

 Stroški 

– za majhna podjetja je ključnega pomena, da aktivno spremljajo svoje stroške, 

predvsem zaradi omejenih virov. 

 Kontrola 
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– Podjetje potrebuje odlično kontrolo nad tem, kdaj je projekt v zamudi ali pa kdaj so 

preseženi stroški. Z efektnim projektnim managementom se to lahko prepreči. 

 Ocena 

– ključni pomen projektnega managementa je tudi v tem, da se na izkušnjah učiš. Za 

majhna podjetja je to zelo pomembno, saj se bodo zagotovo v prihodnosti še 

srečevala s podobnimi projekti. Pomembno je, da na koncu projekta vse člane 

ustrezno ocenijo, kar poviša moč tima in izboljša moralo znotraj podjetja.  

 

Vodenje manjšega podjetja je torej zelo različno od vodenja velike korporacije. Podjetnik 

potrebuje zelo učinkovit management, da zna uskladiti vse vrste odgovornosti. Danes 

obstaja že veliko računalniških rešitev oziroma programov, ki si jih lahko privoščijo tudi 

manjša podjetja. S tem si lahko zmanjšajo stroške ter povečajo učinkovitost in seveda 

zadovoljstvo strank. Zagotovo pa so v manjših podjetjih najpomembnejši zaposleni ter 

njihova pripadnost in motivacija. 

 

1.2 Podjetnik in podjetništvo 

Pojem podjetništvo ima veliko definicij. Načeloma pri skoraj vseh avtorjih pridemo do 

nekega zaključka. Podjetništvo je neka vrsta vedenja, ki vsebuje dajanje pobud, 

organizacijo in reorganizacijo družbenih ter ekonomskih mehanizmov, ki preoblikujejo 

vire in razmere v praktično korist, ter sprejemanje tveganja ali neuspeha (Antončič et al., 

2002). 

 

Podjetništvo je torej proces ustvarjanja nečesa novega in s tem prevzemanje tveganj kot 

tudi nagrad. Podjetniki temu procesu namenjajo svoj čas in prizadevanja. Pri vsem tem se 

srečujejo in prevzemajo različna tveganja – od finančnega, psihičnega do družbenega. Ob 

uspehu pa seveda vse to pripelje do pripadajoče nagrade, bodisi v smislu denarja, osebnega 

zadovoljstva ali pa neodvisnosti. Podjetništvo je nekako tudi ustvarjalen proces. Podjetnik 

mora biti kreativen in tako javnosti pokazati svoj rezultat. Javnost je tako lahko kupec, 

uprava, študenti oziroma kdorkoli, na katerega proces vpliva in jim prinaša neke vrste 

zadovoljnost (Antončič et al., 2002). 

 

V današnjem poslovnem svetu smo priča raznim posameznikom, ki imajo veliko dobrih 

poslovnih idej, pa se nekako ne lotijo same izvedbe. To je lahko zaradi pomanjkanja 

sredstev ali poguma. Nekateri imajo težave pri uvajanju svojih idej na trgu in s tem 

ustanavljanju novih podjetij. V zadnjih letih po svetovni krizi smo bili priča različnim 

podjetjem, ki jih je situacija zelo prizadela pri poslovanju. Poznano pa je dejstvo, da kljub 

recesiji, inflaciji, visokim obrestnim meram, ekonomski negotovosti, visoki verjetnosti 

neuspeha po svetu nastaja na milijone novih podjetij. Kljub vsem preprekam so uspešna, 

postajajo zgled ter v krizi izkoristijo svojo poslovno prednost in zavzamejo svoje mesto na 

trgu (Antončič et al., 2002). 
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Kaj vse je potrebno in kaj vse človek potrebuje za ustanovitev novega podjetja? Predvsem 

je pomembna želja. Potem pa vplivajo razni dejavniki, in sicer vlada, izobrazba, izkušnje, 

finančne zmožnosti, vzorniki, trženje. Vlada podjetniku ponuja infrastrukturo, hkrati pa naj 

bi podjetje tudi podpirala. Z izobraževalnim sistemom ljudem omogoča izobrazbo in 

izkušnje, ki podjetniku omogočajo lažjo izpeljavo projektov in več poslovnega znanja. 

Trženje je izrednega pomena. Če trg pokaže možnost in željo po nečem novem, podjetja 

zagotovo lažje nastanejo. Trženjsko znanje podjetniku omogoča postavitev cene, določitev 

samega izdelka oziroma storitve, kako izdelek ali storitev promovirati in ga uspešno 

predstaviti na trgu. Skoraj vsak uspešen podjetnik ima pred seboj zagotovo neki vzor. 

Nekoga, ki je gonilna sila za uspeh, hkrati pa ga spodbuja doseči svoje cilje in te tudi 

preseči. Nazadnje mora podjetje imeti tudi finančna sredstva. Večina podjetnikov si ob 

ustanovitvi podjetja denar izposodi – od domačih ali s strani banke kot kredit. V današnjem 

svetu se pojavlja tudi veliko različnih vlagateljev, ki iščejo dobro poslovno priložnost in so 

svoj denar pripravljeni vložiti v zameno za neki prihodnji delež pri dobičku od novo 

nastalega podjetja (Antončič et al., 2002). 

 

Ko se podjetnik zavestno odloči, da bo vstopil v svet podjetništva, se je treba zavedati, da 

steče neke vrste postopek, in sicer (Antončič, 2002): 

 

 podjetnik se mora odreči trenutni karieri in življenjskemu slogu; 

 podjetnik se mora zavedati in sprejeti odločitev, da je podjetniška naložba zaželena; 

 zunanji in notranji dejavniki morajo omogočati ustanovitev novega podjetja. 

 

Pod pojmom podjetnik v literaturi prav tako najdemo veliko opredelitev. Za ekonomista je 

podjetnik oseba, ki združi vire, delovno silo, materiale in druga sredstva tako, da je njihova 

skupna vrednost večja kot prej. Podjetnik je oseba, ki vpeljuje spremembe, inovacije in nov 

red. Kaj pa so tiste lastnosti podjetnika? Kaj ga razlikuje od navadnih ljudi ali managerjev 

ali prodajalcev? Imeti mora predvsem notranji nadzor in disciplino. Lastnosti, ki ga 

oblikujeta, sta vztrajnost in inovativnost. Usmerjen mora biti k spremembam in prav tako 

mora prevzemati tveganja (Antončič, 2002). 

 

Podjetnik je torej lahko posameznik ali pa tudi podjetniški tim, ki inovira in uresničuje, je 

sposoben prepoznati in izkoristiti poslovno priložnost, jo razviti v izvedljivo in tržno 

zanimivo idejo, vzpostaviti organizacijo za uresničitev poslovne ideje ter z vložkom časa, 

naporov, denarja in spretnosti ob sodelovanju drugih ustvariti novo dodano vrednost 

(Pšeničny, Berginc, & Letonja, 2000). 

 

Raziskave so pokazale, da imajo podjetniki poleg osnovnih motivov še druge motive za 

svoje podjetniško ravnanje in delovanje. Med njimi se navajajo (Pšeničny e tal., 2000):  

 

 podjetništvo kot način življenja; 

 uživanje v poslu in delu; 
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 razumevanje in motiviranje drugih za dosego ciljev; 

 zgraditev organizacije, rast podjetja do pomembnosti v dejavnosti; 

 želja po podjetniški žetvi. 

 

Vprašanje je tudi, kaj podjetnik prinaša družbi oziroma kakšen vpliv ima podjetje na 

družbo, kaj ji nudi (Pšeničny et al., 2000): 

 

 ustanavljanje podjetij pomeni, da so ljudje preskrbljeni z izboljšanimi izdelki in 

storitvami; 

 podjetniki odkrivajo nove poti, ki širokemu krogu ljudi zagotavljajo dostop do izdelkov 

in storitev; 

 podjetniki med seboj tekmujejo, ustvarjajo konkurenco in s tem pripomorejo k 

izboljšanju kakovosti ter zniževanju cene; 

 z ustanavljanjem podjetij podjetniki prispevajo k ekonomski rasti narodnega 

gospodarstva; 

 s svojo kreativnostjo, delavnostjo in močno voljo so zgled, s tem ljudi okoli sebe 

spodbujajo in motivirajo, vse to pa vodi k ustvarjanju nove vrednosti. 

 

1.3 Poslovni načrt 

Vsako uspešno podjetje mora uspešno prerazporediti svoja sredstva. Za majhna podjetja z 

manj sredstvi morajo biti ta sredstva še toliko bolj učinkovito prerazporejena kot v večjih 

podjetjih. Poraja se tako potreba po učinkovitejšem načrtovanju. Podjetnik mora tako za 

vsak nov projekt, ki ga načrtuje, pripraviti dober poslovni načrt. Glavni namen dobrega 

poslovnega načrta je torej, da podjetje lahko spremlja in nadzoruje procese ter da se 

omogoči, da bo podjetje dejansko dosegalo ali presegalo zapisane plane. Poslovni načrt 

določa metodo za izvajanje določene aktivnosti skozi specifično obdobje v prihodnosti 

(Stutely, 2003). 

 

Pred dejansko izvedbo poslovnega načrta se je treba vprašati (West, 1998): 

 

 ali je projekt zasnovan tako, da dejansko izpolnjuje potrebo oziroma povpraševanje na 

trgu? 

 ali je projekt dejansko lahko izveden, ali se razume povezava med zunanjim trgom in 

notranjimi viri? 

 ali je načrt realističen (načrti so res lahko optimistični, ampak ali bo dejansko posel 

prinesel načrtovano korist)? 

 ali so izkušnje in pričakovanja podjetniške skupine na istem nivoju kot same zahteve 

pri poslovnem načrtu? 
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Podjetniški načrt je torej zelo pomemben korak pri snovanju novega posla/podjetja. 

Vsakemu podjetniku na široko omogoči spoznati posel, v katerega se podjetnik spušča, 

poudari podjetnikove prednosti, pomaga spoznati konkurenco, odprejo se ideje za nove 

priložnosti, prav tako pa podjetnika usmeri v razmišljanje o vodstvenih sposobnostih in 

potrebah. 

 

S poslovnim načrtom podjetniki načrtujejo svojo poslovno aktivnost od ideje do podjetja in 

končnega cilja poslovanja, ki je v tržni ekonomiji dobiček. Temeljni razlog za pripravljanje 

poslovnih načrtov je po pričakovanjih zagotavljanje kapitala. Tako banke, investitorji kot 

drugi vlagatelji namreč zahtevajo pisno opredelitev poslovne priložnosti. S poslovnim 

načrtom se podjetnik lahko tudi izogne napakam, saj v načrtu natančno oceni svoje 

prednosti in slabosti. 

 

Poslovni načrt je torej pisni dokument, s katerim podjetnik jasno opredeli cilje in strategijo, 

s katero namerava te cilje doseči (Drnovšek et al., 2005). 

 

V poslovnem načrtu gre pogosto za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, 

proizvodnja in kadri. Obsega tako kratkoročne kot dolgoročne odločitve v začetnem 

obdobju dejavnosti. Poslovni načrt tako odgovarja na vprašanja, kot so: kje sem zdaj, kam 

grem in kako bom do tja prišel (Ruzzier, Antončič, Bratkovič, & Hisrich, 2008). 

 

Poslovni načrt pripravi podjetnik sam, seveda pa se je treba ob pripravi posvetovati tudi z 

drugimi, na primer z računovodji, tržniki, inženirji. Podjetnik mora biti pripravljen, da bo 

poslovni načrt prebiralo veliko različnih skupin ljudi – od vlagateljev, zaposlenih, bank, 

dobaviteljev, svetovalcev do izvedencev. Prav tako mora biti pripravljen, da se dotakne 

vseh pomembnih vprašanj in problemov. Poslovni načrt mora torej zadovoljiti potrebe vseh 

in ne le izbrane skupine kupcev. 

 

Obstajajo trije vidiki, ki jih je treba dobro premisliti, ko pripravljamo poslovni načrt 

(Antončič, 2002): 

 

 vidik podjetnika: podjetnik mora jasno izraziti, v čem je bistvo posla, kakšen bo 

ustvarjalen proces novega posla; 

 prodajni vidik: treba je dobro razmisliti, kdo bo ta proizvod ali storitev sploh kupil; ali 

obstaja neke vrste potreba na trgu; 

 vidik vlagatelja: poslovni načrt je treba pogledati tudi skozi oči vlagatelja, ki mu je 

treba predstaviti trdne finančne napovedi. 

 

Poslovni načrt kot metoda načrtovanja posla, ne glede na različnost avtorjev v razporejanju 

poglavij in vsebine, vedno vsebuje odgovore na naslednja vprašanja(7K + Z) (Pšeničny et 

al., 2000): 
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 Kaj bomo delali? 

 Kdo bo uresničil podjem? 

 Komu je naš proizvod/storitev namenjen/-a? 

 Kaj vse potrebujemo za podjem? 

 Kje bomo uresničili podjem? 

 Kako bomo delali in kako prodali? 

 Kdaj bomo to naredili? 

 Zakaj bomo to naredili? 

 

Struktura poslovnega načrta. Različni avtorji različno navajajo samo strukturo 

poslovnega načrta. Če povzamem, bi poslovni načrt moral vsebovati naslednja poglavja 

(Antončič, 2002): 

 

 Uvodna stran 

– uvodna stran predstavlja neke vrste naslovnico. Vsebuje ime podjetja, ime 

podjetnika, kratek opis podjetja in opis dejavnosti oziroma vrste posla, neki 

približek, koliko denarnih sredstev bi bilo potrebnih za izvedbo, ter izjavo o 

zaupnosti. Uvod je zelo pomemben, saj na podlagi tega podjetje na kratko 

izpostavi, kaj ponuja in koliko sredstev bi bilo treba zagotoviti tudi s strani 

vlagateljev. 

 Izvršilni pregled 

– izvršilni pregled naj bi podjetnik napisal na koncu. Načeloma vlagatelji ne berejo 

poslovnih načrtov v celoti. In ravno ta pregled vlagatelja pritegne, ali mu je ideja 

zanimiva ali ne. V tem delu mora investitor delovati prepričljivo in z jedrnatostjo 

izločiti bistvene stvari, ki bodo vlagatelja pritegnile. Pomembno je posredovati 

informacije, zakaj bo posel uspel. 

 Analiza panoge 

– treba je zapisati, v katero industrijsko panogo se bo investitor umestil. Panožna 

analiza nam pokaže pregled novih smernic v točno določeni panogi, kakšna so 

predvidevanja za prihodnost, kakšna je zgodovina v poslovanju v tej panogi in pa 

tudi, na katere konkurente mora biti investitor pozoren. Dobro je poznati, kakšne 

strategije imajo naši konkurenti in tudi kakšen je sploh tržni delež posameznih 

konkurentov na trgu. Analizirati in izpostaviti je treba prednosti in slabosti bližnjih 

konkurentov ter kakšen vpliv imajo konkurenti tudi na nov posel. Prav tako se je 

treba vprašati o kupcih. Kupce je treba segmentirati in določiti, kateri segment bo 

podjetje podpiralo. 

 Opis posla 

– pri opisu posla mora podjetnik natančno prikazati proizvode oziroma storitve, ki jih 

bo nudil. Treba je narediti opis lokacije, kje bo podjetje locirano. Zakaj je objekt na 

lokaciji primeren za posel ter kakšne so prednosti in slabosti. Lokacija je pri 

storitveni dejavnosti izrednega pomena. Treba je opisati, kakšno osebje je potrebno 



 13 

za delovanje posla, kako je s poslovnim znanjem in ali ima vodja oziroma lastnik 

dovolj managerskega znanja. Tukaj se opredelijo razlogi, zakaj se investitor odloča 

za ustanovitev podjetja, zakaj misli, da bo uspešen pri tem poslu in katero razvojno 

delo je bilo že opravljeno. 

 Proizvodni načrt 

– proizvodni načrt pomeni razložiti, kako se bo proizvod, ki ga podjetje nudi, 

proizvajal. Če je treba pri samem procesu najeti razne podizvajalce, jih tukaj 

opredeli in opiše. Treba je opisati fizični načrt samega obrata. Tukaj se opredelijo 

stroji in oprema, surovine in imena dobaviteljev, stroški proizvodnje ter vse 

prihodnje potrebe po materialnih naložbah. Pri nudenju storitev se to poglavje 

seveda popolnoma razlikuje. Pri storitvah se podjetnik sprašuje, od koga bo 

kupoval storitev ali blago, kako se bo razpolagalo z zalogami, ali so potrebe po 

skladiščenju in kakšen naj bi bil potek poslovnega procesa. 

 Načrt trženja 

– načrt trženja je pri poslovnem načrtu izjemnega pomena. Tukaj se opiše stanje na 

dejanskem trgu in opredeli strategije – strategije določanja cen, način distribuiranja, 

določanje promocij. V tem poglavju mora podjetnik natančno in izčrpno opredeliti, 

kakšni so poslovni cilji in kakšne bodo strategije za doseganje teh ciljev. 

 Organizacijski načrt 

– se podjetnik sprašuje, kakšna je oblika lastništva v podjetju. To vlagatelju 

omogoča, da pozna, kdo ima nad samo organizacijo nadzor in kateri člani bodo 

korporacijo povezovali. Tukaj se opredelijo odgovornosti, kdo je v podjetju za kaj 

odgovoren. Med drugim se opredelijo tudi plače zaposlenih ter kakšne bodo oblike 

nagrajevanja oziroma bonusi za zaposlene in organizacijska struktura. 

 Ocena tveganja 

– pri vsakem poslu vemo, da se kadarkoli lahko na trgu pojavijo nevarnosti, ki posel 

ogrozijo. Vsaka panoga in okolje te panoge ima določene nevarnosti, ki za posel 

predstavljajo tveganje. V tem poglavju podjetnik opredeli možne nevarnosti, 

oceniti mora tveganje, da se nevarnost pojavi, kar pa je najpomembnejše, narediti 

mora strategijo, kako se z nevarnostjo spopasti in tveganje izničiti ali pa vsaj 

zmanjšati. Podjetnik mora imeti pripravljene krizne načrte. Najpogostejša tveganja 

po navadi izhajajo s strani konkurence, slabosti v tržni, proizvodni ali vodstveni 

ekipi in pa tudi zaradi napredka v tehnologiji, kar je danes zelo vidno pri raznih 

podjetjih, ki ob tem potonejo v pozabo. 

 Finančni načrt 

– pri finančnem načrtu podjetnik skozi razne finančne kazalnike predstavi še 

finančno plat posla. Tukaj se opredeli investicijska obveznost, ki je potrebna za 

izvedbo novega posla. Podjetnik mora v tem delu opredeliti prodajni plan in 

stroške, s katerimi se bo srečeval za obdobje najmanj treh let. Opredeliti mora tudi 

denarni tok poslovanja. Treba je določiti denarne zahteve vsak mesec, še posebej v 

prvem letu poslovanja. Podjetnik se mora zavedati, da prodaja dostikrat odstopa od 

napovedi, lahko pride do potrebe po izposoji kratkoročnega denarja, da bi se 
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izplačali stalni stroški, kot so plače in razni honorarji. Predvideti pa je treba tudi 

bilanco stanja podjetja, ki kaže finančno stanje posla v določenem času. Tukaj se 

opredelijo sredstva in obveznosti do virov sredstev. 

 Dodatek 

– v tem končnem delu podjetnik priloži podporno gradivo, ki v samem besedilu ni 

potrebno. Lahko doda na primer razne cenike dobaviteljev in konkurentov, podatke 

o raznih raziskavah, opis distributerjev in podizvajalcev ter razne pogodbe. 

 

1.4 Vzroki za neuspeh projektov 

Možnosti, da projekt ne uspe, se mora podjetnik zavedati. Tudi neuspeh je treba sprejeti in 

tako nabrati izkušnje ter se iz tega nekaj naučiti. Kateri pa so tisti najpogostejši vzroki, da 

do neuspeha sploh pride? V nadaljevanju bom nekaj teh tudi naštela (Vzroki za neuspeh 

podjetij, 2014): 

 

 Podjetnik ne začne posla zaradi pravih razlogov. Veliko ljudi premami želja po večjem 

zaslužku, da bi več časa namenili za prosti čas. Investitor mora biti do svojega projekta 

strasten in predan. Verjeti mora v svoj uspeh in to je le prvi korak proti nadaljnji 

uspešnosti. 

 Slaba organiziranost se prav tako pogosto pojavi. Novi podjetniki so po navadi tisti, ki 

nimajo zelo veliko izkušenj. Primanjkuje jim tako izkušenj glede prodaje, financ ter 

prav tako izkušnje glede najemanja novih ljudi. 

 Podjetja se srečujejo s premalo kapitala. Denarna sredstva so premalo premišljena. 

Vsak podjetnik mora računati, da za izvedbo potrebuje zadostno količino kapitala in 

seveda tudi dovolj denarja za začetna leta poslovanja. Pogledi pri denarju morajo biti 

tako realistični. 

 Lokacija je izrednega pomena. Če podjetje nima lokacije, ki bi pritegnila kupce, se 

pojavi velika nevarnost, da bo posel propadel. Treba se je povprašati, od kod bodo 

prihajali kupci, kako bo z dostopnostjo in kakšna je konkurenca. 

 Skrivnost dobrega posla je uspešno načrtovanje. Dober poslovni načrt je izjemnega 

pomena. Podjetnika tako postavi na realna tla in pokaže, ali je na voljo dovolj sredstev, 

da bo podjetnik zmožen voditi svoj posel. 

 

Najpogostejše napake pri pisanju poslovnih načrtov. Podjetniki, ki pri svoji poslovni 

priložnosti niso bili uspešni in niso pridobili ustreznih sredstev, so zagotovo pri poslovnem 

načrtu naredili določeno napako. Najpogostejše napake, ki jih podjetnik naredi, bom na 

kratko opisala v tem podpoglavju. Podjetnik lahko predpostavi, da investitor pozna in 

razume poslovno priložnost. Poslovne priložnosti tako ne predstavi dovolj podrobno in s 

poslovnim načrtom ne odgovori na vsa potrebna vprašanja, za katera vlagatelj povprašuje. 

Včasih se zgodi, da podjetnik pri tržnem deležu za svojo storitev oziroma proizvod ne 

naredi dovolj raziskav in analiz. Investitorji tako ne verjamejo samim pred dispozicijam, da 

bo kar vsak kupec želel kupiti njegov proizvod ali koristiti storitev. Nevarnost neuspeha se 
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pojavi, tudi če podjetnik ne predstavi dovolj podrobno, kako bo podjetje dosegalo 

načrtovano prodajo in dobiček. Prav tako je pri podjetniku pomembno, da se dokaže in s 

tem opiše svoje vodstvene sposobnosti. Podjetniški tim z vodstvenimi sposobnostmi je 

namreč ključen pogoj za uspeh podjetja. Ko podjetnik naredi projekcije za podjetje, jih ne 

sme narediti preveč posplošene. Investitorji bodo namreč vedno želeli podrobne projekcije, 

tako na strani prodaje, stroškov kot tudi na strani dobička. Prav tako je pomembno, da 

podjetnik izpostavi svoje prednosti in znanja, zavedati pa se je treba, da dejanski poslovni 

načrt ne bo nujno dober, če je bil podjetnik že v preteklosti uspešen ter se hvali z 

dosedanjimi izkušnjami in uspehi. Ključno je torej, da je poslovni načrt napisan tekoče in 

zanimivo, da pritegne investitorja in da ni nejasen. Podjetnik mora vedeti, da je povzetek 

poslovnega načrta izrednega pomena, saj le ta pritegne investitorja, da natančno prebere 

celoten poslovni načrt (Drnovšek et al., 2005). 

 

1.5 Posebnosti pri poslovanju hotelsko-gostinskega objekta 

Ker se magistrsko delo nanaša na hotelsko-gostinski objekt, se mi zdi smiselno, da eno od 

poglavij namenim tudi opisu poslovanja takšnih objektov in temu, kakšne so tiste 

posebnosti, na katere je treba biti pozoren. 

 

Potrošniki storitev pri hotelsko-gostinskem objektu so turisti oziroma osebe, ki so zunaj 

kraja stalnega prebivališča. Prihodek, ki ga objekt pridobi, je torej ustvarjen iz naslova 

zadovoljevanja potreb turistov. Hotelsko poslovanje ima svoje značilnosti, ki vplivajo na 

ekonomsko uspešnost poslovanja. Da te značilnosti poznamo, nam omogoča, da dobimo 

informacije tako o dobrih kot slabih stvareh takšne vrste poslovanja (Mihalič, 2008). 

 

Osnovne značilnosti, ki vplivajo na uspešnost poslovanja hotelskih podjetij, so naslednje 

(Mihalič, 2003): 

 

 Fiksna zmogljivost 

– s fiksno zmogljivostjo je mišljeno, da ima podjetje določeno količino ležišč 

oziroma sob. Tako pridemo do dejstva, da je hotelska zmogljivost v kratkem 

obdobju fiksna. Ko je sezona in pride do visokega povpraševanja, je treba vedeti, 

da se vse presežne ponudbe odklanjajo, kar seveda vodi v izpad dohodka. Ko pride 

obdobje, ko sezone ni, je treba vedeti, da ima hotel veliko stalnih stroškov, ki se jih 

ne da zmanjšati. Med te stroške sodijo na primer stroški administracije, elektrike, 

vzdrževanja, obresti in amortizacije. 

 Neobstojnost in kratkotrajnost storitev 

– pri hotelskem poslovanju so zaloge absolutno minljive oziroma neobstojne. Pri 

drugih dejavnostih lahko zaloge, ki se nabirajo v podjetju, prodamo pozneje. Pri 

hotelskem poslovanju pa seveda postelj oziroma sob ne moremo uskladiščiti. Tako 

neprodana soba takoj pomeni nenadomestljiv izpad prihodka. 

 Neenakomerno povpraševanje 
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– za hotelsko povpraševanje je značilno, da obstajajo meseci, ko je sezona, in meseci, 

ko ni sezone. Za nekatere hotele je značilno, da imajo več obiska za vikend in manj 

med delovnimi dnevi. Poznamo podjetja, ki med sezono služijo velike dobičke, ko 

ni sezona, pa kdaj tudi zaprejo svoja vrata, saj se jim to bolj splača. Takšne vrste 

povpraševanje torej niha in je nestabilno. 

 Širok izbor storitev 

– za nekatera podjetja je značilno, da se odločijo za specializacijo nekega produkta in 

svojo proizvodnjo. Tako napore posvečajo le enemu produktu. S tem koristijo razne 

ekonomske prednosti. Za gostinske hotele pa je značilno, da nudijo velik izbor 

storitev. Če prikažemo na primeru restavracije, se že tukaj prikaže raznolikost, saj 

restavracija nudi tako zajtrk, kosilo in večerjo, s tem pa tudi različne jedi za 

različne obroke. 

 Nemudnost storitev 

– pri hotelskih gostih je značilno, da storitev koristijo takoj. Ko gost pride, začne 

koristiti sobo in gostinsko storitev ter izkoriščati dodatne ponudbe. Tukaj ni 

prostora in časa za razmislek, kot je to mogoče na primer pri nakupu stanovanja ali 

avta. Vse to ustvarja neke vrste stresno delovno ozračje, zato je izrednega pomena, 

da so aktivnosti odlično načrtovane. 

 Delovna intenzivnost 

– pri hotelskem poslovanju vsaj za enkrat ljudi še ne moremo zamenjati oziroma 

nadomestiti z raznimi stroji ali roboti. Pri takšnem poslovanju je prisotnost človeka 

bistvena in nepogrešljiva. To pa lahko privede do kar velikih stroškov dela, kar 

seveda vpliva na poslovanje podjetja. 

 Lokacija 

– lokacija je pri takšni vrsti dejavnosti zelo pomembna. Od te je namreč največkrat 

odvisno, ali bo hotel premamil turista ali ne. Turisti raje zahajajo na neke privlačne 

lokacije, kar pa privede do visokih stroškov pri samem nakupu zemljišča, 

najemnini, najemu delovne sile. Kljub višjim stroškom pa je treba preračunati, ali 

se nam na slabši lokaciji sploh splača odpirati takšne vrste dejavnosti. Ali smo se 

torej pripravljeni soočiti z višjimi stroški v zameno za višje prihodke s strani 

turistov oziroma same zasedenosti. 

 Relativna majhnost podjetij 

– če hotelska podjetja primerjamo s podjetji, ki se ukvarjajo z drugimi dejavnosti, 

pridemo do dejstva, da so po navadi hoteli manjša podjetja. Ekonomije obsega so v 

hotelirstvu tako zelo težko dosegljive, veliko hotelov pa ima prav tako težave 

pritegniti visoko usposobljene kadre, ki jih hotel seveda prav tako potrebuje. 

 Združeni proizvodnja in potrošnja 

– proizvodnja in potrošnja sta pri hotelirstvu ena in ista stvar. Hotelir tukaj ne more 

izkoriščati prednosti, da bi imeli proizvodnjo na drugi, cenejši lokaciji in bi s tem 

pridobili pri zniževanju svojih stroškov. 

 Kapitalna intenzivnost 
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– pri investiranju v hotel se je treba zavedati, da se potrebuje velik investicijski 

kapital. Večina tega se veže v nakup zemljišča in izgradnjo same stavbe. 

Investicijski stroški so pri takšni investiciji zelo visoki, kar posledično vpliva na 

visoke stroške poslovanja in negativno strukturo stroškov (visok delež stalnih 

stroškov). 

 Velik delež stalnih stroškov v celotnih stroških 

– kot že omenjeno, je delež stalnih stroškov pri hotelskem poslovanju zelo velik. 

Stalni stroški pri hotelu so na primer obresti, zavarovanje, plače zaposlenih, stroški 

za razna razvedrila, marketing. Glavni dejavnik prisotnosti stalnih stroškov je 

zagotovo sama narava dejavnosti, saj nastanitvena dejavnost potrebuje precej 

osnovnih sredstev v obliki zgradb in zemljišč. Po drugi strani pa največ doprinese 

tudi nizka izkoriščenost zmogljivosti, kar je posledica sezonske narave turističnega 

povpraševanja. 

 

2 ANALIZA PROJEKTA 

 

2.1 Predstavitev turističnega objekta 

2.1.1 Lokacija hotela 

 

Lokacija hotela je predvidena na parceli v občini Bohinj na območju Alp v gorenjski regiji. 

Pravzaprav je lokacija za izgradnjo hotela locirana v neposredni bližini nekdanjega 

smučišča SC Kobla, natančneje v vasi Ravne v Bohinju. Območje predstavlja edinstveno 

prednost in priložnost za zagon novega družinskega hotela. Turizem v tem kraju je 

zagotovo v vzponu, kar dokazujejo povečano število apartmajskih hiš in hotelov ter razne 

turistične dejavnosti in dogodki. Turizem ima tako zagotovo prihodnost, zato menim, da je 

vlaganje v kmetijsko-turistične zmogljivosti v tem delu Slovenije upravičeno. Lokacijo 

prikazujem na Sliki 1.  
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Slika 1: Lokacija dejanske parcele hotela XY 

 

 
 

Vir: Arhitekturni načrt za podjetje XY d.o.o. 

 

Vas Ravne v Bohinju leži na nadmorski višini 720 metrov v bohinjski kotlini. Ima 

panoramski pogled na alpsko gorovje in razgled na najvišjo slovensko goro Triglav. 

Lokacija je od Bohinjskega jezera oddaljena približno šest kilometrov, dober kilometer do 

Vodnega parka Bohinj v Bohinjski Bistrici, v bližini pa sta prav tako dve delujoči 

smučišči, in sicer Soriška planina ter Vogel. Odlična lokacija ponuja turizem tako poleti 

kot pozimi. Samo območje pa je prav tako izhodiščna točka za planinarjenje, turno 

smučanje, sankanje in podobne dejavnosti na prostem. 

 

Občina Bohinj meji na občine Gorje, Bled, Radovljico, Kranj, Železnike, Tolmin, Kobarid, 

Bovec in Kranjsko Goro. Že ob sami omembi občin večina ljudi pomisli na gorski turizem. 

Lokacija na vzhodni strani bohinjske kotline ponuja sotesko, ki se imenuje Soteska, na 

severu pa se razprostirajo planota Pokljuka, Tosc in Triglav. Na zahodni strani leži planota 

Komna, na južni pa južne bohinjske gore, visoke do 2.000 metrov nadmorske višine. 

Omeniti pa velja tudi znano planoto Jelovica, ki je prav tako na jugu. Bohinj se torej 

razprostira na območju jugovzhodnega dela Julijskih Alp ob samem vznožju Triglava. 

Omenjene gore, planote in soteske tako predstavljajo ključno prednost lokacije samega 

hotela. Kar 66 % občinskega ozemlja leži znotraj območja Triglavskega narodnega parka, 

84 % pa ga je zavarovanega v okviru Nature 2000, ki predstavlja evropsko omrežje 

posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah EU. Osnovni cilj pa je 

ohranjati biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. 

 

Občina obsega 333,7 km² in sodi med večje občine v Sloveniji (Občina Bohinj, b.l.). 
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Tabela 1: Naselja občine Bohinj 

 

Bitnje Bohinjska Bistrica Bohinjska Češnjica 

Brod Goreljek Gorjuše 

Jereka Kamnje Koprivnik v Bohinju 

Lepence Laški Rovt Log v Bohinju 

Nemški Rovt Nomenj Podjelje 

Polje Ravne v Bohinju Ribčev Laz 

Savica Srednja vas v Bohinju Stara Fužina 

Studor v Bohinju Ukanc Žlan 

 

Vir: Občina Bohinj, Predstavitev občine,  b.l. 

 

Na podlagi opisa lokacije sem izoblikovala SWOT analizo občine Bohinj. Ugotovila sem 

ključne prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za območje Bohinja. Ugotovitve moje 

analize so predstavljene v Tabeli 2. 

 

Tabela 2: SWOT analiza občine Bohinj 

 

Prednosti Slabosti 

 Edinstvena lega v Julijskih Alpah in 

Triglavskem narodnem parku. 

 Lokacija ponuja raznolikost turističnih 

dejavnosti (planinarjenje,plavanje, smučanje, 

sankanje, pohodništvo). 

 Lokacija ponuja dejavnosti za različne starostne 

skupine obiskovalcev. 

 Dobra turistična infrastruktura (hoteli, 

apartmajske hiše, kampi). 

 Čista, ohranjena in varovana narava. 

 Bližina drugih turističnih mest in prestolnice. 

 Omejitve s strani varovanja okolja, primer 

Triglavskega narodnega parka. 

 Zaprtost občine za zunanje investitorje. 

 Pomanjkanje gostinske ponudbe in večje 

raznolikosti storitvenih dejavnosti. 

 Staranje prebivalstva. 

 Selitev mladih v večja mesta in tujino (»beg 

možganov«). 

 Slabe transportne povezave. 

 Pomanjkanje podjetniških idej. 

 Zaprtost občine za medkrajevne povezave in 

sodelovanje. 

Priložnosti Nevarnosti 

 Izboljšati konkurenčnost občine z dobro 

turistično ponudbo za obiskovalce. 

 Povečati povpraševanje zunaj sezone. 

 Ne izkoriščanje konkurenčnih prednosti 

lokacije. 

 Dopuščanje okolju neprijaznih objektov in s 

tem uničevanje narave. 

se nadaljuje  



 20 

Tabela 2: SWOT analiza občine Bohinj (nad.) 

 

Priložnosti Nevarnosti 

 Dosegati večjo potrošnjo v občini. 

 Dosegati daljše bivanje turistov. 

 Vlagati v nova znanja, pridobivati nove ideje in 

razvijati uspešne programe za povišanje 

prihodka. 

 Izkoristiti ponudbo finančnih virov  in 

priložnost dobrih investicij. 

 Delati na razvoju različnih storitvenih 

dejavnosti za različne skupine ljudi. 

 

 Neugodno podjetniško okolje zaradi ovir okolja 

(TNP). 

 Pomanjkanje usposobljenega kadra za razvoj in 

izvedbo uspešnih investicij in projektov. 

 Nestabilno vreme. 

 Zaprtost občine in s tem ne sledenje novim 

trendom glede na konkurente. 

 Poplavna območja. 

 

Vir: Občina Bohinj, Ekonomska analiza občine Bohinj za obdobje 2007–2010, 2011; Občina Bohinj, 

Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj (SRTDB) 2012–2016, 2012. 

 

2.1.2 Opis investitorja in dosedanje dejavnosti 

 

Investitor hotela je kmetijsko gospodarstvo, družba z omejeno odgovornostjo, XY, družba 

za svetovanje, trgovino in turizem, d.o.o. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1995, najprej z 

namenom upravljanja manjše kmetije, od 2007 pa prav tako z namenom oddaje 

apartmajske hiše, ki nudi štiri ločene apartmajske enote. Hiša sprejme do 23 ljudi. Z leti 

delovanja se je turistična ponudba širila in povečevala. Tako je investitor turistom 

omogočil tudi spanje na seniku in v indijanskem šotoru ter uporabo parne savne znotraj 

apartmajev in zunanje vroče kopeli. Dodatne storitve, ki že ves čas bogatijo turistično 

ponudbo, pa zajemajo izposojo koles, sani in smučarske opreme pa tudi lokostrelstvo in 

podobno. 

Podjetje XY, d.o.o., je tako predano cilju zaseči čim večjo zasedenost prenočišč v bližnji 

okolici na ravni zasebnega ponudnika apartmajskih enot. Zagotovo pa k dobri ponudbi 

pripomorejo še vse dodatne storitve, ki jih gost lahko koristi in s tem pripomorejo k višji 

dodani vrednosti storitve. 

Vlaganje v turizem in nadpovprečno v storitev, ki jo gostu lahko ponudijo, se je tako vsako 

leto izkazovalo v povečanem povpraševanju in vračanju stalnih gostov. 

 

V desetih letih delovanja sta se prihodek od začetnega zagona do danes in zasedenost 

apartmajev povečevala. To je pripomoglo, da je bil denar od prihodka, ki je bil v začetnem 

obdobju namenjen odplačevanju kredita, lahko uporabljen tudi za nova vlaganja v 

infrastrukturo in nove storitve. 
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Lastnik načrtovane investicije v hotel je po izobrazbi magister organizacije dela z 

dolgoletnimi izkušnjami v finančnih organizacijah, industriji in trgovskih dejavnostih, 

hkrati pa je tudi vešč opravljanja kmetijskih in gozdarskih opravil. Kmetija XY je namreč 

večgeneracijska kmetija, po izmeri obsega kar 30 hektarov in je tudi ena večjih na tem 

območju. Zapiski o njej obstajajo že od davnega leta 1800, ko so se na tem območju prvič 

začeli beležiti podatki.  

 

Kmetija ima 3,7 hektara površin, ki jih drugemu kmetovalcu oddajajo v najem, 2,7 hektara 

obdeluje lastnik, preostalih 20 hektarov pa predstavljajo gozdne površine. Kmetija ima 

prav tako status zaščitene kmetije. Glavna usmeritev kmetije je izkoriščanje gozda, 

gozdnih sadežev ter prav tako pridelava sadja in raznovrstnih vrtnin. 

 

Dejavnosti, s katerimi se investitor že vrsto let ukvarja, obsegajo od kmetovanja, gostinstva 

do ponujanja raznovrstne turistične ponudbe. 

 

Vse te dejavnosti so privedle do razmišljanja o novi investiciji – izgradnji novega hotela na 

zazidljivi parceli današnje kmetije. 

 

2.1.3 Predstavitev dejanskega projekta 

 

Dejanski projekt predstavlja izgradnjo novega hotela na zazidljivi parceli v sklopu kmetije. 

Zazidljivost parcele je bila pridobljena avgusta 2015. Kot že omenjeno, je lokacija odlična, 

neposredno ob nekdanjem smučišču SC Kobla in ob vznožju začetnih pohodniških poti ters 

pogledom na slovenske Julijske Alpe.  

 

Hotel bo obsegal 802 kvadratna metra neto tlorisne površine. Načrtovane so štiri etaže: 

pritličje, prvo nadstropje in dve mansardi. Skupna kapaciteta skupaj s pomožnimi ležišči je 

načrtovana za 58 ljudi.  

 

Hotel bo imel 18 enot, od tega bo na voljo 12 sob in šest apartmajskih enot. V zgornji 

mansardi predvidevajo večji prostor za druženje in dve večji družinski sobi s kapaciteto do 

10 ljudi. 

 

Pritlični del hotela je zasnovan za gostinski del, restavracijo, ki bi lahko sprejela do 50 

gostov. Prav tako načrtujejo še kuhinjo, shrambo, kurilnico, dva prostora namenjena 

toaleti, garderobo za osebje in pralnico. 

 

Zunanji del bo predstavljal veliko teraso, ki bo lahko sprejela do 50 ljudi. Poleg terase bo 

zunanji del urejen predvsem v slogu neokrnjene narave. 

 

Osnovna gradnja in oprema hotela. Hotel bo ekološko naravnan in energetsko 

samozadosten, saj načrtujejo, da bodo imeli ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke. Že zdaj 
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turistična kmetija sama proizvaja elektriko s pomočjo ločene enote, fotovoltaične 

elektrarne. Od objekta je oddaljena približno 150 metrov. Ekološki naravnanosti bodo prav 

tako pripomogli lesena tri slojna okna, dodatne lesene obloge znotraj hotela in streha z 

odličnim izolacijskim sistemom. Za hotel prav tako načrtujejo, da bo imel lastno vodo, kar 

pomeni oskrbo z vodo iz lastnega vodnega zajetja.  

 

Ambient hotela je načrtovan v slogu značilne bohinjske hiše z veliko lesenim elementi in 

dodatki, ki bodo hotelu dodali občutek toplote in tradicije. Oprema v sobah bo prav tako 

odražala alpski slog in občutek bivanja v hotelu sredi gora. Restavracija je načrtovana v 

slogu alpske kmetije ter olepšana z lesenimi dodatki po steni in stropu pa tudi z dekoracijo 

starinske opreme. Stoli in mize bodo iz masivnega lesa. Arhitekturno podobo hotela 

prikazujem na Sliki 2. 

 

Slika 2: Arhitekturna podoba hotela XY 

 

 

 

Vir: Arhitekturni načrt za podjetje XY d.o.o. 

 

2.2 Načrti za prihodnje poslovanje in razvoj podjetja 

Načrte za prihodnje poslovanje in razvoj podjetja bo investitor ločil na tri enote, in sicer: 

 

 turistična dejavnost na podlagi zasedenosti kapacitet hotela, 

 turistična dejavnost na podlagi prodaje dodatnih storitev, 

 gostinska dejavnost v sklopu hotela. 



 23 

 

Pri zasedenosti kapacitet hotela se osredotoča na povprečno število prenočitev v enem 

koledarskem letu. Cilj je doseči čim večjo zasedenost kapacitet v celem letu in zapolniti 

enote tudi med obdobji, ko ni sezone. Največjo sezono za objekt zagotovo predstavljata 

poletje in zima. Investitor računa, da bo hotel v prvem letu delovanja imel 49-odstotno 

zasedenost, ki se bo z leti povečevala, v petem letu poslovanja pa dosegla 55 %. Cilj je, da 

število prenočitev čez leto raste in ne pade pod 30 %. Lastnik računa, da bo turistična 

dejavnost nudenja prenočitev predstavljala 81 % od celotnih prihodkov. 

 

Pri prodaji dodatnih storitev se bo investitor osredotočal na ponudbo, ki bo gostu ponudila 

višjo dodano vrednost. Med ponujene storitve sodijo: 

 

 izposoja kolesarske opreme, 

 izposoja smučarske opreme, 

 izposoja sankaške opreme, 

 lokostrelstvo, 

 velnes ponudba zunanje vroče kopeli. 

 

Lastnik računa, da bodo na začetku poslovanja dodatne storitve predstavljale do 5 % vseh 

prihodkov od celotnih prihodkov.  

 

Gostinska dejavnost bo pri hotelu predstavljala predvsem ponudbo zajtrka, točenje in 

pripravo napitkov čez dan, možnost večerje ter možnost najema in organiziranja večjih 

dogodkov, kot je rezervacija za rojstni dan ali poslovni dogodek. Kuhinja bo tako delovala 

zjutraj, zvečer in po dogovoru za raznovrstne dogodke. Kuhinja, razen zajtrkov, ne bo 

delovala vse leto, ampak se predvideva, da bo v mesecih, ko ni sezone, zaprta. Lastnik 

predvideva, da bo gostinska dejavnost pripomogla 15 % prihodkov od poslovanja od 

celotnih prihodkov. Pregled storitev prikazujem na Sliki 3. 

 

Slika 3: Pregled storitev v % 
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3 TRŽNA RAZISKAVA IN ANALIZA 

 

3.1 Analiza panoge 

Turizem na območju kmetije kot tudi v samem Bohinju je zagotovo tržna niša, saj jo 

prebivalci na območju še premalo izrabljajo. Bohinj privablja ogromne množice ljudi, saj 

se prebivalstvo tako v letni kot zimski sezoni podvoji. Turisti zasedajo in bivajo tako v 

zasebnih kot hotelskih nastanitvah. Trend turizma je v Sloveniji nasploh zagotovo v 

porastu, saj statistike kažejo, da je turizem v zadnjih šestih letih ena od najhitreje rastočih 

panog na svetu. 

Turistična panoga pomembno prispeva k ekonomskim kazalcem držav, odpiranju novih 

delovnih mest in razvoju infrastrukture. Naloga nacionalne turistične strategije je 

doseganje sinergije med vsemi razvojnimi področji. Ta področja so povečanje 

konkurenčnosti, ugodno poslovno okolje ter učinkovito in inovativno trženje (Ministrstvo 

za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, 2012).  

Statistični podatki o obisku turistov v zadnjih sedmih mesecih leta 2016 kažejo izrazito rast 

v primerjavi z letom 2015. V prvih sedmih mesecih leta 2016 je bilo tako za 13 % več 

prihodov turistov. Slovenija je po besedah turistov varna in privlačna turistična destinacija. 

Najpogosteje so se tuji turisti za obisk Slovenije odločili na podlagi priporočil sorodnikov 

in prijateljev, osebnih izkušenj ter spletnih strani Slovenije oziroma krajev v Sloveniji. 

Nekaj več kot 40 % tujih turistov je pripotovalo s partnerjem, četrtina pa z družino ali 

drugimi sorodniki. Osem od desetih je pri organizaciji potovanja uporabilo internet, 

najpogosteje za pridobitev informacij pred in med potovanjem ter za rezervacijo 

prenočišča. Večina je potovanje organizirala brez pomoči potovalne agencije, najpogosteje 

neposredno v prenočitvenem objektu (32 %) in prek interneta (29 %). Le petina se je pri 

organizaciji obrnila na turistično agencijo. Skoraj tri četrtine tujih turistov je prišlo v 

Slovenijo na počitnice, se sprostiti ali rekreirati. Pri izbiri potovanja ali počitnic so tujim 

turistom najpomembnejša osebna varnost, prijaznost lokalnega prebivalstva in kakovost 

nastanitve (Slovenska turistična organizacija, 2015). 

Gorenjska regija beleži kar visok prihod turistov. Konkurenca namreč ne obstaja več le 

med podjetji, ampak tudi med regijami (Vrontis, Sakka, & Amirkhanpour, 2015). V letu 

2016 je ponujala v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih v povprečju kar 7.942 ležišč 

v obdobju enega meseca. V letu 2016 je gorenjsko regijo v povprečju obiskalo 45.489 

turistov v mesecu dni, ki so za svojo nastanitev izbrali hotel in hotelu podobno nastanitev. 

Največji porast je opaziti v mesecu avgustu. Turisti so v hotelih tako v letu 2016 v 

povprečju ustvarili 100.360 prenočitev na mesec, največ v mesecu avgustu (Statistični urad 

Republike Slovenije, b.l.a). 
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Za raziskavo statistike prenočitev turistov bom tako podala informacije za meseca 

december (zimska sezona) in avgust (poletna sezona). Primerjala bom podatke decembra in 

avgusta 2016 v primerjavi s podatki v letu 2015. 

Statistika beleži, da smo v decembru 2016 zabeležili za 8 % več prihodkov in za 7 % več 

prenočitev kot v decembru 2015. Tuji turisti so ustvarili 58 % vseh prenočitev, od teh je 

bilo največ turistov iz Avstrije in Italije (skupaj 47 %). 

Ključni trgi, od koder prihajajo turisti, so turisti iz Italije (34 %), Avstrije (13 %), Hrvaške 

(8 %), Nemčije (7 %), Srbije (4 %) in Združenega kraljestva (3 %). Najbolj je naraslo 

število turistov iz Srbije. 

V zdraviliških in gorskih občinah pa smo v Sloveniji ustvarili kar 57 % vseh prenočitev, 

kar je zelo spodbudna informacija. 

V decembru 2016 pa je bilo kar 73 % vseh turističnih prenočitev v hotelih. 

Število prihodov turistov je bilo v letu 2016 za 9 %, število njihovih prenočitev pa za 8 % 

višje kot v prejšnjem letu. 

Domači turisti so v letu 2016 ustvarili za 5 % več prihodov in za 3 % več prenočitev, tuji 

turisti pa za 11 % več prihodov in za 10 % več prenočitev kot v letu 2015 (Statistični urad 

Republike Slovenije, 2016b). 

V avgustu 2016 smo zabeležili za 7 % več prihodov in za 7 % več prenočitev turistov kot v 

avgustu 2015.  

32 % vseh prenočitev v avgustu 2016 je bilo ustvarjenih v gorskih občinah, 12 % več kot v 

avgustu 2015.  

72 % prenočitev so ustvarili tuji turisti, od teh največ turisti iz Italije (18 %).  

Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so v avgustu 2016 med tujimi turisti 

ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili: Italija (18 %), Nemčija (13 %), Nizozemska 

(9 %), Avstrija (8 %), Izrael (5 %) ter Združeno kraljestvo in Francija (iz vsake po 4 %). 

V avgustu 2016 je bilo v hotelih ustvarjeno 47 % prenočitev turistov. 

 

32 % vseh turističnih prenočitev pa je bilo ustvarjeno v gorskih občinah (Statistični urad 

Republike Slovenije, 2016a). 
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3.2 Analiza konkurence 

V veliki večini panog so podjetja med seboj zelo odvisna, zato lahko že ena poteza 

konkurenta povzroči reakcijo drugega podjetja. Prav zaradi tega je treba konkurenco 

podrobno analizirati (SPIRIT Slovenija, javna agencija, b.l.a). 

 

Načrtovan hotel v svoji neposredni bližini nima konkurence. V vasi Ravne v Bohinju za 

zdaj ni nobenega hotela. Bližnjo konkurenco lahko predstavljata apartmajska hiša, ki je v 

lastništvu investitorja (kar lastnik seveda ne šteje pod konkurenco), in oddaja sob 

zasebnikov. 

 

Prva najbližja konkurenčna hotela sta v Bohinjski Bistrici, in sicer Bohinj Park Hotel, 

Hotel-Penzion Tripič ter Penzion Vila Bistrica. V Bohinjski Bistrici je veliko število 

apartmajskih ponudb, največ ponudb zasebnikov z oddajo sob. Občina ima tovrstnih 

ponudb zelo veliko. Razprostirajo se od začetka Bohinjske Bistrice in naprej po poti do 

Bohinjskega jezera.  

 

Lastnik tako ocenjuje, da v neposredni bližini nima konkurentov, seveda pa je treba 

spremljati tudi tiste na bližnjih lokacijah.  

 

Za analizo konkurence načrtovanega hotela si bom pomagala s Porterjevim modelom 

analize konkurence v panogi (SPIRIT Slovenija, javna agencija, b.l.a). 

 

3.2.1 Konkurenca 

 

Intenzivnost konkurence je zagotovo odvisna od:  

 

 Števila konkurentov  

– načrtovan hotel pod svoja največja konkurenta šteje Hotel-Penzion Tripič in 

Penzion Vila Bistrica. 

Hotel-Penzion Tripič. Hotel je družinsko voden hotel, ki se nahaja v Bohinjski 

Bistrici. Ponaša se s tremi zvezdicami, na voljo pa ponuja sobe, ki imajo kapacitete 

za 50 ležišč. Prav tako so v objektu dve restavraciji, bar in letna terasa, ki 

premorejo več kot 200 sedišč. 

Nasproti hotela gostje lahko koristijo ugodnosti aqua parka in spa-ja. Hotel prav 

tako ponuja dodatne storitve, kot je izposoja koles ter smučarske in ribolovne 

opreme. Ker je v samem središču, ponuja bližino trgovin, lokalov, avtobusne in 

železniške postaje. V letu 2010 je v okviru praznika Občine Bohinj prejel Zlato 

plaketo Občine Bohinj. Hotel slovi po prijaznih gostiteljih in odlični hrani. V letu 

2015 je podjetje izkazovalo čiste prihodke od prodaje v vrednosti 559.380 EUR in 
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čisti dobiček v vrednosti 25.752 EUR. Finančna ocena iz poslovanja je zelo dobro 

ocenjena.  

Penzion Vila Bistrica. Tudi ta penzion se nahaja v samem središču Bohinjske 

Bistrice in je družinsko voden. Poleg sob ponuja tudi manjši bar za goste penziona 

in druge obiskovalce ter manjšo igralnico za najmlajše. Hotel ponuja 13 sob, s 

čimer nudi 31 ležišč. Nahaja se ob glavni cesti, po kateri se v kraj pripeljejo vsi 

turisti. Prav tako mu centralna lokacija omogoča bližino trgovin, avtobusne in 

železniške postaje ter raznih gostišč. Gostinska ponudba omogoča gostom tudi 

zakup polpenziona – ponudbo zajtrka in večerje. 

 Stopnje rasti panoge 

– kot že opisano, je panoga turizma v velikem vzponu, kar za hotel pomeni, da se bo 

konkurenca zagotovo povečevala in da jo je treba spremljati ter vedno graditi na 

tem, da si vsak dan boljši in gostom ponudiš nekaj več od konkurentov. 

 Značilnosti storitev  

– hotel bo nudil prenočišča na edinstveni lokaciji, kar izraža pomembno prednost in 

neko razliko, s katero lahko konkurira – lokacijo in pogled na gorovje, tik ob 

vznožju začetka pohodniških poti in ob nekdanjem smučišču SC Kobla, pa še bi 

lahko naštevali. Vse te lastnosti hotelu dajejo značilnosti, s katerimi se razlikuje od 

konkurence. 

 Deleža stalnih stroškov  

– stalni stroški so pri hotelsko-gostinskem poslovanju zelo visoki. Na vse to vpliva, 

da je treba pri hotelu pridobiti osnovna sredstva, kot sta zemljišče in zgradba. Drugi 

največji dejavnik prisotnosti stalnih stroškov pa je sama narava dejavnosti. 

Delovanje hotela je namreč sezonsko, zunaj te torej pride do nizke izkoriščenosti 

zmogljivosti. 

 Omejitev zmogljivosti  

– ker je poslovanje hotela zelo sezonsko naravnano, lahko v sezoni pride do polne 

zasedenosti, kar pomeni, da je treba presežno povpraševanje zavrniti oziroma 

odkloniti rezervacijo. Po drugi strani, ko ni sezone, pride do nizke izkoriščenosti 

sob in posledično tudi do znižanja prihodkov. 

 Višine izstopnih ovir iz panoge  

– višina izstopnih ovir je pri vodenju hotela zagotovo visoka. Že sami stroški 

investicije ob vstopu na trg za seboj potegnejo veliko stroškov. Izstop oziroma 

umik podjetja s trga bi povzročil veliko stroškov in veliko izgubo za investitorja. 

 Raznolikosti konkurentov  

– hotel bo zagotovo delal na svoji raznolikosti in ponujal dodatne storitve. Poslovanje 

bo skladno s tem, da preseže konkurenco, hkrati pa bo njihova vizija postati še 

boljši ter izboljšati svoj tržni delež in prepoznavnost na trgu. 
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3.2.2 Nevarnost vstopa novih konkurentov 

 

Novi hoteli bodo glede na odlične kazalnike za turizem zagotovo vstopali na trg in si želeli 

pridobiti svoj tržni delež. Rezultat tega pa zagotovo lahko privede do znižanja donosnosti 

podjetij v panogi. 

 

3.2.3 Pogajalska moč kupcev 

 

Pogajalsko moč kupcev ocenjujem kot veliko. Hotel bo zagotovo zelo odvisen od svojih 

gostov; če pride do nezadovoljstva, se bodo zagotovo obrnili na konkurenco. Turisti, ki 

bodo prihajali na dopust, bodo zahtevali odlično storitev, ki jo bodo ob prihodu seveda 

pričakovali. Investitor bo tako vse svoje napore vložil v to, da bo hotel pridobil čim več 

zadovoljnih in zvestih gostov, ki se bodo radi vračali. Lastnik bo tako deloval v smeri, da 

stranke ločijo hotel od preostalih, zato bo želel, da se bodo vsi zaposleni prilagodili 

zahtevam in željam strank. 

 

3.2.4 Pogajalska moč dobaviteljev 

 

Hotel bo odvisen od ponudbe svojih dobaviteljev, med katere šteje dobavitelje hrane in 

pijače, električne energije ter osnovnih stvari, potrebnih za ustrezno opremljenost hotelskih 

sob. Dobavitelje bo izbral med lokalnimi ponudniki. 

 

3.2.5 Nevarnost pojava substitutov 

 

Nevarnost pojava substitutov se zagotovo lahko zgodi. Gostje se lahko namesto za 

hotelsko namestitev raje odločijo za ponudbo apartmajskih hiš ali najem sob pri 

zasebnikih. Na lokaciji je prav tako velika ponudba kampiranja in nastanitev v hostlih ter 

drugih podobnih namestitev. Lastnik se bo s svojimi gostinskimi storitvami in storitvami, 

ki jih bo hotel ponujal še dodatno, poskušal razlikovati od drugih ponudb, ki jih trg ponuja. 

 

3.3 SWOT analiza 

V SWOT analizi želim predstaviti, katere so tiste najpomembnejše prednosti hotela in na 

katere priložnosti je treba biti pozoren. Ugotavljam pa tudi slabosti in nevarnosti. Te so 

prikazane v Tabeli 3. 
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Tabela 3: SWOT analiza hotela XY, d.o.o. 

 

Prednosti Slabosti 

 odlična lokacija; 

 občutek domačega okolja; 

 ponudba dodatnih storitev; 

 dober dostop do lokacije; 

 odlično izhodišče za planinarjenje, turno 

smučanje in sankanje; 

 bližina drugih turističnih destinacij (območje 

Bohinja, Bleda, Pokljuke); 

 kolesarske poti so speljane vse do Bohinjskega 

jezera. 

 

 slabe prometne povezave; 

 odmaknjenost lokacije od trgovin; 

 slaba dodatna gostinska ponudba. 

 

 

Priložnosti Nevarnosti 

 dodatno vlaganje in iskanje dodatnih storitev za 

goste; 

 organizacija dogodkov; 

 možnost izgradnje dodatnih zmogljivosti; 

 rastoči trg turizma. 

 

 padec turizma in omejevanje turizma v občini; 

 visoki davki in dodatni stroški, ki bremenijo 

lastnika; 

 ne izvedba planiranega smučišča Bohinj 2864; 

 draga delovna sila. 

 

3.4 TRŽENJSKA STRATEGIJA 

Za podjetje je danes nuja, da ima narejeno dobro trženjsko strategijo. Pri tem mora biti 

osredotočeno na ciljni trg, na katerega se osredotoča. S tovrstno analizo podjetje določi, 

kako bo doseglo trženjske cilje, kaj bo narejeno, kdo bo poskušal to doseči, kdaj je treba to 

narediti in koliko bo to stalo (Crane, 2010). Pri trženjski strategiji si bom pomagala z 

opredelitvijo trženjskega spleta, ki ga lahko uprizorimo kot sistem 7P: product (slov. 

storitev), placement (slov. prodajne poti), price (slov. cena), promotion (slov. trženjsko 

komuniciranje), people (slov. ljudje), process (slov. procesi), physical environment (slov. 

fizični dokazi) (Marketinški splet, 2017). 

 

3.4.1 Product oziroma storitev 

 

Glavna storitev, ki jo bo hotel ponujal, je nudenje sob in apartmajev za prenočitev. Torej 

hotel bo tržil posteljne zmogljivosti. Gost se bo lahko odločil, katera vrsta nastanitve mu 

bolj ugaja, ali je to soba brez kuhinjskih zmogljivosti ali pa je to apartma, ki ponuja tudi 

manjšo kuhinjo. 
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Poleg glavne storitve, ki jo bo hotel nudil, bo gost lahko izbiral tudi med gostinsko 

ponudbo. Vsaka soba in apartma bosta poleg prenočitve ponujala tudi zajtrk. Tega bodo 

ponudili v spodnjih prostorih gostišča. Ker za gostišče načrtujejo, da bo obratovalo le v 

jutranjem času in priložnostno, bo vsakemu gostu ob dodatni zahtevi na voljo tudi ponudba 

večerje. Čez dan pa bodo nudili pijačo in tople napitke. Hotel bo prav tako ponujal 

organizacijo različnih dogodkov, po predhodnem naročilu, in sicer praznovanje rojstnega 

dneva, organizacijo poslovnih dogodkov in podobno. 

 

Dodatne storitve pa so tiste, ki bodo hotel dvignile na višjo raven. Osnovnemu programu 

bo hotel dodal še dodatne dejavnosti, ki se bodo zagotovo pokazale za tržno nišo. Kot že 

omenjeno v načrtih za prihodnje poslovanje, bo hotel nudil izposojo kolesarske, smučarske 

in sankaške opreme, med drugim pa tudi lokostrelstvo, velnes ponudbo, koriščenje zunanje 

vroče kopeli. 

 

3.4.2 People oziroma ljudje 

 

Kupce lahko v začetni razdelitvi ločimo na tuje in domače goste. Investitor načrtuje, da bo 

večji odstotek gostov prihajalo s tujine, in sicer kar 75 %. Domači gosti naj bi bili torej v 

manjšini in bodo predstavljali 25 % vseh gostov. Po dosedanjem pregledu apartmajske 

hiše, ki jo investitor že trži na trgu, največ gostov pričakujejo iz Anglije, Italije, Izraela in 

Hrvaške. Vsak tuji gost ima tako različne poglede in pričakovanja, tako da se bo lastnik z 

dosedanjimi izkušnjami poskušal približati vsakemu gostu iz različnih geografskih 

območij. 

 

Če kupce še malo bolj razdelimo, jih lahko ločimo po sezoni bivanja v hotelu. Ločimo jih 

lahko na zimske in poletne turiste. Pod zimske turiste zagotovo sodijo navdušeni smučarji, 

sankači in nasploh ljubitelji zimskih športov. Pod poletne pa ljubitelji poletnih športov, kot 

so planinarjenje, plavanje, plezanje, kolesarjenje in podobno. 

 

Kupce lahko razdelimo na potrošnike z umirjenim in potrošnike z dinamičnim življenjskim 

slogom. Med prve tako sodijo ljudje, ki pridejo na dopust predvsem zato, da se odpočijejo, 

preživijo svoj prosti čas v naravi in koristijo sprostitvene dejavnosti. Med potrošnike z 

dinamičnim življenjskim slogom pa uvrščamo turiste, ki so aktivni, na primer športniki, ki 

nenehno koristijo storitve, kot so kolesarjenje, smučanje, plezanje, kar naredi njihov dan 

aktiven in poln adrenalina. 

 

Naslednja porazdelitev je delitev kupcev po starostnih skupinah. Hotel bo nudil ponudbo 

tako za tiste najmlajše, mladostnike, osebe srednjih let kot tudi starejše. Pri najmlajših 

lahko izpostavimo možnost učenja smučanja in sankanja. Mladostnikom in osebam 

srednjih let bo ponujal raznovrstne dejavnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. 

Starejšim pa bo nastanitev nudila preživljanje dopusta na svežem gorskem zraku, mir in 

spokojnost na idilični lokaciji (Kaplan, 2003). 
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Ko omenjamo ljudi, je prav tako treba opozoriti na zaposlene, ki bodo zagotovo 

predstavljali pomembno funkcijo, saj bodo prav oni tisti, ki bodo vplivali na zadovoljstvo 

vseh prej naštetih segmentov kupcev. Od zaposlenih investitor pričakuje strokovno 

usposobljenost, poslovni videz in strokoven odnos, predvsem pa znanje in veselje za delo s 

strankami. Zagotovo bodo zaposleni s svojim pristopom prispevali h kakovostnejši storitvi. 

 

Pri ljudeh pa zagotovo ne smemo pozabiti tudi na lokalno prebivalstvo. Lastnik si od tega 

želi podporo in pomoč. Če bo lokalno prebivalstvo z veseljem sprejelo turiste, bo to 

vsekakor velik plus in bo vplivalo tudi na večje zadovoljstvo turista. Ta si tako ustvari 

neko mnenje o gostoljubnosti samega kraja. Vtis o gostoljubnosti zagotovo odlično vpliva, 

ne samo na sam hotel, ampak tudi na kraj kot celoto. 

 

3.4.3 Placement oziroma prodajne poti 

 

Hotel se bo tržil prek različnih prodajnih poti: 

 

 oglaševanje prek turističnih agencij (domačih in tujih); 

 oglaševanje prek lastne spletne strani; 

 oglaševanje na spletnih portalih, kot so Booking.si, Airbnb, Tripadvisor, Trivago; 

 oglaševanje prek spletnih strani; 

 oglaševanje od ust do ust (ponudba dodatnih ugodnosti, če gost pri naslednjem bivanju 

pripelje znance oziroma prijatelje); 

 priložnostno oglaševanje na spletnih straneh, kot so 1nadan, Kuponko, Megabon; 

 oglaševanje prek darilnih paketov, kot sta Zvezdar in SelectBox. 

 

3.4.4 Promotion oziroma trženjsko komuniciranje 

 

Pri trženjskem komuniciranju se podjetje osredotoča na posredno in neposredno povečanje 

prodaje. Aktivnost, ki ji bo hotel uporabljal, je oglaševanje prek različnih medijev. Ob 

odprtju se načrtuje pospeševanje prodaje prek raznih akcijskih ponudb pri internetnih 

ponudnikih (nudenje storitev ob začetku poslovanja ter s tem nudenje popustov in 

določenih ugodnosti). Oglaševalo se bo prav tako na družabnih omrežjih, kot sta Facebook 

in Instagram. Ponujali bodo razne popuste in akcije ob deljenju spletne strani, novih 

storitev oziroma novosti, če bodo ljudje pripeljali nove stranke, imeli bodo nagradne igre… 

Poudarek na trženjskem komuniciranju bo zagotovo najpomembnejši pred odprtjem hotela 

in na začetku delovanja. Seveda pa tudi pozneje nikakor ne smejo pozabiti na promoviranje 

hotela.  
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Za hotel načrtujejo tudi trženje na raznih dogodkih, kot so razni organizirani turistični 

dogodki, sejmi in podobno. Pri teh dogodkih namreč prodaja temelji na osebni prodaji, s 

katero si zagotovo gosta lahko približaš in ga nad storitvijo navdušiš tudi osebno. 

 

Prav tako bodo po vsakem bivanju gosta na njegovo elektronsko pošto poslali neko 

zahvalo za bivanje in kratko anketo o zadovoljstvu bivanja v hotelu. Načrtujejo pa tudi 

pošiljanje promocijskih ponudb in storitev po elektronski pošti, s čimer želijo pridobiti 

zvestobo strank.  

 

Zagotovo je pomemben dejavnik tudi dober odnos z javnostjo, na katerega bo podjetje ves 

čas pozorno. 

 

3.4.5 Process oziroma procesi 

 

Proces pri hotelski ponudbi je zelo pomemben. Predstavlja neki organiziran potek, in sicer 

vse od rezervacije prenočitev do reševanja reklamacij. Hotel bo delal na tem, da bo imel 

proces čim bolj standardiziran, saj to omogoča manj nepravilnosti in napak. 

 

Hotel predvideva, da se bodo rezervacije večinoma vršile prek prodajnih kanalov, prek 

katerih se bodo tržili, po elektronski pošti in telefonski rezervaciji. Načrtujejo tudi nakup 

nekega manjšega paketa programov, ki bodo omogočali, da bo stranka zadovoljna. Treba 

bo spremljati vse rezervacije, spremljati gosta med bivanjem in reševati reklamacije, prav 

tako pa tudi spremljati pohvale in predloge za izboljšanje. 

 

3.4.6 Price oziroma cena 

 

Tudi cena je zelo pomembna. Investitor želi pri ceni najti tisto pravo razmerje, torej pravo 

ravnotežje med ceno in kakovostjo bivanja. 

 

Cene storitev prikazujem v spodnjih dveh tabelah. Prav tako so opisani doplačila, popusti 

in plačilni pogoji. V Tabeli 4 prikazujem spodnje in zgornje mejne cene, na podlagi tega 

pozneje določim, kje je prag rentabilnosti. 

 

Tabela 4: Osnovna ponudba hotela XY, d.o.o. 

 

PONUDBA/OBDOBJE Sezona Visoka sezona Zunaj sezone 

Prenočitev z zajtrkom EUR/osebo 48,00 60,00 32,00 

Večerja EUR/osebo 12,00 12,00 12,00 

 

Vir: Interni plan podjetja XY d.o.o. 

 



 33 

Kot vidno v Tabeli 4, so cene razdeljene na sezonsko komponento. Hotel celo leto 

porazdeli na tri obdobja, in sicer sezona, visoka sezona in zunaj sezone. Med sezonske 

mesece sodijo januar, februar, junij in september. V visoko sezono se uvrščajo julij, avgust 

in december. Obdobje ne sezone pa je značilno za marec, april, maj, oktober in november. 

 

Hotel bo poleg redne ponudbe v svojem ceniku imel tudi določena doplačila, in sicer: 

 

 doplačilo v primeru bivanja samo eno noč: višja cena za 10 %; 

 doplačilo za podaljšano bivanje (odhod po 10. uri zjutraj): na osnovno ceno za 

prenočitev se bo doplačalo 50 % cene; 

 doplačilo za otroško posteljico ali otroški stol: 5 EUR na dan. 

 

Med doplačila prav tako sodi plačilo turistične takse, ki ni vključena v osnovno ceno in se 

obračunava po navodilih občine. Ta trenutno znaša 1,27 EUR/osebo. Hotel pa bo nudil tudi 

določene popuste, in sicer: 

 

 otroci do 2. leta starosti bodo bivali brezplačno, 

 otrokom od 2. do 12. leta bodo obračunali 30-odstotni popust, 

 večje skupine (več kot 12 oseb) bodo imele 10-odstotni popust, 

 popust za zvestobo: 10-odstotni popust, če je gost bival v hotelu že več kot 5-krat. 

 

Hotel mora prav tako dobro določiti plačilne pogoje. Posloval bo na tak način, da bo 

plačilo možno v gotovini ali pa s kartico. Plačilo bo zahtevano ob prihodu, torej prvi dan. 

Če gost prekliče naročilo, se mu avtomatsko obračuna 30 % cene, če prihod prekliče do pet 

dni prej, se mu obračuna 50 % cene, ob primeru ne prihoda pa se mu odtrga celoten znesek 

kupnine. 

 

V Tabeli 5 prikazujem dodatno ponudbo storitev hotela XY, d.o.o. 

 

Tabela 5: Ponudba dodatnih storitev hotela XY, d.o.o. 

 

Zunanja vroča kopel v lesenem sodu EUR/osebo 15,00 

Lokostrelstvo EUR/osebo 10,00 

Izposoja koles EUR/dan 15,00 

Kmečka dela – tečaji EUR/uro 10,00 

Izposoja smučarske opreme (vsa oprema) EUR/dan 

 smučarski čevlji 

 smuči ali snežna deska  

 smučarske palice 

 smučarska čelada 

 

20,00 

  6,00 

10,00 

  3,00 

 3,00 

Izposoja sani EUR/dan   5,00 

se nadaljuje 
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Tabela 5:Ponudba dodatnih storitev hotela XY, d.o.o. (nad.) 

Izposoja kanuja EUR/dan 15,00 

Najem restavracije za razne dogodke po dogovoru 

 

Vir: Interni plan podjetja XY d.o.o. 

 

Točka preloma nam pove potrebno količino prodanih proizvodov po določeni ceni, da 

pokrijemo ustrezne fiksne in variabilne stroške. Izračun je po enačbi (1): 

 

Točka preloma = Fiksni stroški/(Čisti prihodki od prodaje – Povprečni variabilni stroški) 

(1) 

                                                                                                                                              

Prodana količina nad točko preloma pokrije vse stroške, doseže prag rentabilnosti in začne 

prinašati dobiček. Izračun je po enačbi (2): 

 

Točka preloma = 406.578/569.197 – (179.500/19.684) = 0,71               (2)          

 

Podjetje XY, d.o.o., mora torej prodati 13.976 količinskih enot storitev, da s tem pokrije 

vse ustrezne stroške. 

 

Količina storitev je izračunana na podlagi tega, da podjetje beleži 10.409 prenočitev na 

leto. Pri gostinskem objektu sem vzela količino 7.500 postreženih večerij na leto. Ta 

znesek sem dobila od zneska 90.000 EUR, ki predstavlja plan prodaje gostinskih storitev v 

enem letu,večerja pa se zaračunava po povprečni ceni 12 EUR.  

 

Pri dodatnih storitvah sem vzela količino 1.775 prodanih dodatnih storitev na leto. Ta 

znesek sem izračunala na podlagi 17.750 EUR plana prodaje dodatnih storitev v enem letu, 

dodatna storitev pa stane v povprečju 10 EUR. 

 

Zneske sem seštela in dobila količino prodanih storitev v vrednosti 19.684 EUR. 

 

3.4.7 Physical evidence oziroma fizični dokazi 

 

Pri fizičnih dokazih gre pri panogi turizma predvsem za videz hotela, ki ga gost opazi med 

bivanjem. Z videzom mislim predvsem na videz recepcije, čistočo in urejenost hotela, 

urejenost zunanje okolice, dekoracijo pa tudi videz zaposlenih. To so zelo pomembni 

dejavniki, ki še kako pomembno vplivajo na miselnost in zadovoljstvo stranke. Če to ni na 

ravni, ki jo hotel trži, hitro pride do nezadovoljstva. Prvi vtis je zelo pomemben. Za primer 

opisanega hotela bo predvsem pomembno, da bo imel vse potrebne stvari, ki se zahtevajo 

za dosego zvezdic. 
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4  OD STORITVENEGA NAČRTA PODJETJA DO OCENE 

TVEGANJA 

 

V tem poglavju se bom osredotočila še na ostale stvari, ki so pomembne pri poslovni 

analizi podjetja XY d.o.o. S tem mislim na storitveni načrt, organizacijsko strukturo, 

opredelila bom potencialno konkurenčno prednost, vizijo in poslanstvo podjetja. 

Predstavila  bom strateški diagram, terminski plan in oceno tveganja podjetja. 

 

4.1 Proizvodni oziroma storitveni načrt 

V nadaljevanju bom predstavila lokacijo in poslovne prostore podjetja XY d.o.o, storitveni 

proces pri hotelskem poslovanju ter pravne zahteve pri poslovanju hotela. 

 

4.1.1 Lokacija in poslovni prostori 

 

Kot že omenjeno v začetnem delu magistrske naloge, bo lokacija hotela na parceli v občini 

Bohinj, natančneje v vasi Ravne v Bohinju. Lokacija je za dobro poslovanje hotela in 

gostinskega obrata zelo pomembna. Pomembni pa sta tudi neposredna bližina narave in 

naravnih znamenitosti ter možnost koriščenja vseh dodatnih storitev neposredno ob samem 

izstopu iz hotela. 

 

Poslovni prostori so načrtovani na sami lokaciji. Za zaposlene je predviden skupni prostor 

oziroma garderoba, kjer bodo imeli pravzaprav prostor za hrambo osebnih stvari in prostor 

za preoblačenje. Delo receptorja bo potekalo neposredno na recepciji, delo kuharja in 

strežbe pa v kuhinji in na območju, kjer bodo prostori gostinskega lokala. Čistilke 

prostorov bodo prisotne v dopoldanskem času. Lastnik, ki bo prevzel nabavo, prodajo in 

vodstvene funkcije, v sami nastanitvi ne bo imel poslovnih prostorov. Svojo pisarno bo 

tako še naprej ohranjal v svoji pisarni v objektu 100 metrov stran, kjer že zdaj izvaja 

podobno dejavnost. Seveda pa bo ob vsaki potrebi prisoten na lokaciji. Če se bo v 

prihodnosti pokazalo, da bo treba urediti še kakšno pisarno znotraj hotela, bodo to uredili.  

 

Poslovni prostori znotraj hotela bodo opremljeni s potrebno računalniško opremo. Na 

recepciji bo tako treba namestiti računalnik, telefon, faks, tiskalnik, blagajno in vso 

potrebno pisarniško opremo za sprejem rezervacij in samih gostov. V gostinskem delu bo 

prav tako treba zagotoviti ustrezno blagajno in vso potrebno opremo za nudenje storitev, 

kot sta kavni aparat in hladilnik, pa tudi vse potrebno za strežbo pijače in toplih napitkov. 

Prav tako bo treba urediti prostore kuhinje, da bodo kar se da primerni za pripravljanje 

zajtrkov in večerij. 
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4.1.2 Operativni proces 

 

Ker analizo izdelujem za storitveno dejavnost, se operativni proces razlikuje od podjetij, ki 

nudijo oziroma izdelujejo neki izdelek. V tem podpoglavju bom ponazorila storitveni 

proces, od trženja, ko stranka rezervira sobo in koristi dodatne storitve, do procesa po 

prodajnih aktivnosti. Operativni proces je prikaz na Sliki 4. 

 

Slika 4: Storitveni proces 

 

 

 

4.1.3 Pravne zahteve in dovoljenja 

 

Kot že omenjeno, sodi dejavnost hotelov v gostinske nastanitvene dejavnosti. Hoteli nudijo 

nastanitve v sobah oziroma apartmajih in nekateri imajo tudi prostor za kuhanje. Gostu 

zagotavljajo opremljeno sobo, dnevno čiščenje sob ter tudi dodatne storitve, kot so oskrba 

s hrano in pijačo, parkirišče, rekreacijske površine, prostore za konference, bazen in 

podobno. 

 

Objekt, v katerem se opravlja gostinska dejavnost, mora imeti uporabno dovoljenje. To se 

pridobi tako, da se odda vloga na upravni enoti ali ministrstvu za infrastrukturo in prostor. 

Dovoljenje mora biti ustrezno označeno, vidne morajo biti označbe in sedež podjetja pa 

tudi vrsta in ime obrata ter njegova kategorizacija. Napisi morajo biti v slovenskem 

jeziku,ponoči pa pred vhodom primerno osvetljeni. Upoštevati se morajo minimalni 

prostorski pogoji, zunanje površine pa morajo biti ustrezno urejene. Pri tem morajo biti 
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površine namenjene dostavi blaga in odvozu odpadkov, med drugim pa fizično in vidno 

ločene od zunanjih površin, ki jih uporabljajo gosti. Objekt mora obratovati v rednem 

obratovalnem času, ki ga mora potrditi občina.  

 

Oddajanje sob oziroma sprejemanje gostov za kratkotrajno nastanitev v nastanitvenih 

gostinskih obratih lahko opravlja pravna oseba, društvo ali pa fizična oseba kot 

sobodajalec ali kmet.  

 

Za nastanitev gostov morajo biti zagotovljeni minimalni tehnični pogoji za prostore, 

opremo in naprave, minimalni obseg storitev, izpolnjevanje meril z izvedbo postopka 

kategorizacije in ustrezna označevalna tabla. Zagotavljati morajo tudi varnost živil ter 

varnost in zdravje pri delu, prav tako pa mora hotel zagotavljati tudi vodenje ustreznih 

evidenc (prijava in odjava gostov).  

 

Z minimalnim obsegom storitve je mišljeno, kaj vse se mora gostu zagotoviti ob sprejemu, 

in sicer: 

 

 prenočitev z zajtrkom; 

 sprejem gostov najmanj 12 ur na dan; 

 kontaktna oseba, ki je dosegljiva 24 ur na dan; 

 varna hramba ključev in vrednostnih predmetov; 

 telefon za zunanje klice; 

 posredovanje sporočil za goste; 

 prenašanje in varno hrambo prtljage na željo gosta. 

 

V sobi morajo gostu zagotoviti čisto posteljno perilo, menjavo tega vsaj enkrat tedensko, in 

menjavo brisač vsak drugi dan oziroma po potrebi. V jedilnici je treba gostu omogočiti 

kontinentalni zajtrk, čisto namizno perilo, dnevno menjavo tega, čisto in nepoškodovano 

posodo, pribor in steklo. Pred samim vhodom morata biti vidno označena začetek in konec 

strežbe jedi. 

 

Hotel mora prav tako voditi knjigo gostov s kopijo, ki se lahko vodi ročno ali računalniško. 

Podatke iz evidenc gostov je treba hraniti eno leto od vpisa posameznika v evidenco, nato 

pa jih je treba uničiti. Hotel mora seveda pobirati tudi turistično takso v imenu in na račun 

občine ter ob plačilu ali pa vsaj zadnji dan bivanja osebo prijaviti (Ministrstvo za javno 

upravo Republike Slovenije, b.l.). 

 

4.2 Organizacijska struktura 

Da se bo sama poslovna ideja spremenila v vodenje in opravljanje odličnega hotela, so 

dobri zaposleni ključni dejavnik. Brez prave ekipe ljudi, je lahko vsaka stvar v procesu 

poslovanja zaman (Sahlman, 2008). Prav zaradi tega bo investitor zaposlitvenim 
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razgovorom namenil veliko časa in skrben premislek. Zagotovo bo treba poiskati ljudi, ki 

imajo strast in željo za delo z ljudmi ter so za to dobro izšolani pa tudi izpopolnjeni. 

Lastnik bo delal predvsem na pripadnosti zaposlenih do podjetja. Ker bo hotel temeljil na 

družinskem vodenju, bo vodstvo prevzel kar investitor in lastnik sam. Pomembne odločitve 

bo tako sprejemal sam, seveda s pomočjo in posvetovanjem drugih članov oziroma 

zaposlenih v podjetju. Organizacijska struktura bo tako zelo preprosta. Lastnik bo skrbel za 

nabavo, trženje in prodajo. 

 

Ključni kadri, ki jih bo hotel zaposloval, so receptor, kuhar, natakar in čistilka. Lastnik 

računa, da bo skupaj z njimi treba zaposliti 12 ljudi. Seveda bo treba ob večjih dogodkih 

poiskati tudi honorarne delavce ali študente, ki bodo ob takih priložnostih pomagali drugim 

rednim zaposlenim.  

 

Politika nagrajevanja v podjetju bo temeljila na stimulativnem plačilu glede na uspešnost. 

S tem želi lastnik motivirati zaposlene in večati pripadnost podjetju. Zaposlenim bo prav 

tako ponujeno izobraževanje, da bodo lahko svoja znanja še dodatno izpopolnjevali. 

 

Lastnik predvideva, da bodo plače razdeljene v tri plačilne razrede, ki upoštevajo najnižji 

plačni razred, kamor sodita čistilni servis in del zaposlenih v gostinstvu. V srednji plačilni 

razred se uvrščajo administrativni delavci in del zaposlenih v gostinstvu. V višji plačilni 

razred pa se bo uvrščalo samo vodstvo. Povprečna plača bo nekje 1.400 EUR bruto. 

 

Lastnik predvideva, da bo prvo leto pokazalo, ali bo treba v prihodnosti zaposliti še več 

ljudi ali pa bo organizacijska struktura ustrezala tisti ob samem odprtju hotela. 

 

Hierarhija zaposlenih je prikazana na Sliki 5. 
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Slika 5: Hierarhija zaposlenih 

 

 

 

4.3 Opredelitev potencialne konkurenčne prednosti 

Konkurenčna prednost pomeni prednostni položaj podjetja na trgu v primerjavi s 

konkurenco (SPIRIT Slovenija, javna agencija, b.l.a). Potencialna konkurenčna prednost 

hotela XY, d.o.o., v primerjavi s konkurenco je nudenje celovite hotelske storitve na 

edinstveni lokaciji. To hotelu omogoča: 

 

 ustvariti edinstveno ponudbo in se ponašati z lokacijo, saj bližnji konkurenti takšne 

lokacije neposredno nimajo na voljo; 

 možnost nuditi dodatne storitve, ki jih gost lahko koristi dobesedno na dvorišču hotela 

in v okolici stotih metrov. 

 

Viri konkurenčne prednosti so: 

 

 lokacija hotela, 

 izkušenost investitorja glede ponujanja prenočitev in dodatne ponudbe storitev. 

 

4.4 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo podjetja je gostom nuditi odlične osnovne storitve kot tudi dodatno ponudbo, 

zaposlenim pa odlično delovno okolje ter vedno stremeti k še boljši ponudbi in iskati 

možnosti, ki vodijo k povišanju dodane vrednosti hotela. 

 

Lastnik/Direktor 
hotela

Vodja 
restavracije

Natakar Kuhar

Vodja recepcije

Receptor

Čistilni servis
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Vizija podjetja je v naslednjih petih letih ustvariti pomemben in znan turistični 

nastanitveni objekt s široko ponudbo, ki jo daje odlična lokacija. Poleg tega je cilj 

zadovoljiti potrebe gostov in s tem hotelu ustvariti visoko dodano vrednost. Dolgoročno 

gledano je cilj doseči visoko zasedenost sob in visoko izkoriščenost dodatnih dejavnosti, ki 

jih bo podjetje ponujalo strankam. 

 

4.5 Strateške aktivnosti in cilji 

V tem poglavju bom krajšo vizijo podjetja razširila na daljšo, iz katere potem lahko 

izoblikujem prednostne stvari, ki jih podjetje želi uresničiti v obdobju treh do petih let. Za 

realizacijo stvari, na katere se bo hotel osredotočal, potrebujemo strateške aktivnosti. Iz teh 

lahko razvijemo strateške rezultate. Rezultati so torej posledica učinkov strateških 

aktivnosti za obdobje od enega do treh let, seveda pod pogojem, da se aktivnosti uspešno 

izvedejo. Strateške aktivnosti bom povezala v strateški diagram, ki prikazuje vzorčno-

posledične povezave med aktivnostmi in rezultati. Strateški diagram je prikazan na Sliki 6 

(Kaplan & Norton, 1992). 

 

1. Finančni vidik 

a) povečati čisti dobiček za 50 %, 

b) doseči večjo dodano vrednost storitve in večji obseg realizacije prenočitev; cilj je 

povečati prodajo za 10 %, dosegati več kot 55-odstotno povprečno stopnjo 

zasedenosti postelj in preseči 11.500 prenočitev; 

c) povečati investicije in hkrati zmanjšati obremenjenost s krediti; 

d) zmanjšati stroške električne energije za 10 % ter delati na viziji samooskrbe in 

energetske samozadostnosti; 

e) razvijati in povečati obseg dodatne ponudbe ter s tem povečati prodajo dodatnih 

storitev za 15 %; 

f) znižati stroške poslovanja za 10 %; 

g) ohraniti le najboljše dobavitelje, ki zagotavljajo najkakovostnejšo storitev, in 

pridobiti 80 % stalnih dobaviteljev. 

 

2. Vidik kupcev: 

a) povečati tržni delež za 10 %; 

b) razpršiti se po trgu in se uveljaviti tudi na bolj oddaljenih trgih ter tako pridobiti 

turiste tudi iz tistih držav, ki v manjšini obiščejo destinacijo; 

c) vzpostaviti nove tržne poti in pridobiti nove stranke; 

d) povečati obiskanost tistih turistov, ki so na destinaciji prisotni velikokrat in s tem 

delati na zvestobi strank, povečati stopnjo vračanja ljudi v hotel (50 % strank je 

zvestih); 

e) postati zgled za druge nastanitvene objekte in povečati odstotek zadovoljstva pri 

gostih (90 % vseh strank je zadovoljnih). 
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3. Vidik zaposlenih: 

a) ohranjati visoko zadovoljstvo zaposlenih s strani medsebojnih odnosov in 

sodelovanja; 

b) zaposlovati ljudi z odličnim smislom za delo s strankami; 

c) razvijati in izobraževati vse zaposlene s ciljem dosegati večje zadovoljstvo turistov; 

d) uvesti sistem izplačevanja plač s stimulacijo in s tem zaposlene bolj motivirati. 

 

4. Vidik notranjih procesov: 

a) povečati opremljenost hotela z različnimi programi za rezervacije, po storitvene 

procese in programe za zbiranje podatkov in ustvarjanje analiz za 10 %; 

b) zmanjšati odstotek napak ob rezervacijah na 5 %; 

c) zmanjšati reklamacije glede koriščenja storitev za 15 %; 

d) vzpostaviti tesnejše odnose s partnerskimi podjetji in tako vzpostaviti različne 

naveze za večjo zadovoljnost strank; 

e) povečati promocije in ugodnosti za goste za 15 %. 

 

Slika 6: Strateški diagram hotela XY, d.o.o. 
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4.6  Terminski načrt 

Terminski načrt prikazuje časovni okvir in soodvisnost aktivnosti, ki so potrebne za zagon 

podjetja in uresničitev poslovnega načrta (SPIRIT Slovenija, javna agencija, b.l.b). 

Najpogostejša oblika prikaza terminskega načrta je gantogram. Gantogram prikazuje 

časovni razpored in trajanje izvedbe posameznih aktivnosti, ki so nanizane ena pod drugo. 

Za vsako aktivnost se tako hitro in jasno razbere kdaj naj bi se začela in kdaj zaključila 

(Stare, 2011). 

 

Načrt za hotel XY, d.o.o., prikazujem za prvo leto, ki predstavlja dogodke od oddaje 

poslovnega načrta do odprtja podjetja. Predstavljen je v Tabeli 6. 

 

Tabela 6: Terminski načrt podjetja XY, d. o. o., za prvo leto poslovanja 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Birokracija                         

Izdelava poslovnega načrta                         

Izdelava arhitekturnega 

načrta                         

Pridobitev dovoljenj                         

Zagotovitev finančnih 

sredstev                         

Gradbena dela                         

Podpis pogodb z izvajalci 

del                         

Zemeljska dela                         

Začetna gradbena dela                         

Končna gradbena dela                         

Notranje opremljanje                         

Naročilo pohištva                         

Namestitev pohištva                         

Trženje                         

Vpogled v trženjski načrt                         

Izvajanje strategij trženja                         

Zaposlitev ljudi                         

Odprtje hotela                         

 

V prvem obdobju prvih mesecev bo vse povezano predvsem z birokracijo. Treba bo 

dokončati poslovni načrt, izdelati dokončni arhitekturni načrt in pridobiti vsa potrebna 

dovoljenja. Najpomembnejše pa je zagotoviti vsa potrebna finančna sredstva, s katerimi se 

bo lahko začela gradnja hotela. Z dokončanim poslovnim načrtom se bo podjetje lahko 

predstavilo na bankah in si pridobilo ustrezno vrsto financiranja. 



 43 

 

Sledi obdobje gradnje hotela. Najprej bo treba poiskati in skleniti pogodbe z gradbenimi 

izvajalci. Gradnja bo zagotovo vzela kar veliko dela in časa, saj bo treba urediti vse od 

izkopa do postavitve končnega objekta.  

 

Ko bo gradnja končana, bosta na vrsti opremljanje in izbiranje pohištva in opreme. Po 

izbiri bo treba pohištvo namestiti in opraviti pregled celotne enote. Treba bo kupiti in 

opremiti sobe in apartmaje z vsem potrebnim za dosego določenih zvezdic. 

 

Pred odprtjem bo lastnik sklenil razmerja z določenimi pravnimi subjekti in že začel s 

trženjem. Hotel bo treba predstaviti širši javnosti in prikazati njegovo konkurenčno 

prednost. 

 

Ko bo lastnik opravil razgovore in izbral nove zaposlene podjetja XY, d.o.o., je hotel 

pripravljen na odprtje,s tem pa na pot proti doseganju dobička in nudenju turistom 

edinstvene nastanitvene izkušnje. 

 

4.7 Ocena tveganja 

Tveganja, s katerimi se bo podjetje srečevalo, so odvisna od veliko dejavnikov. Na 

nekatera podjetje nima vpliva, na druge pa precejšnjega (Vahčič, 1998). 

 

Eden od dejavnikov, na katerega podjetje nima vpliva, je zagotovo trend turizma. Ali bo 

turizem v razponu ali ne, dejanskega vpliva hotel nima. Panogo in trg mora tako podjetje 

ves čas spremljati in se prilagoditi v najkrajšem možnem času. Res je, da je trend turizma v 

zadnjih letih v velikem vzponu, je pa vseeno treba biti pozoren. Drugi takšen dejavnik je 

lahko tudi zakonodaja. S slednjo je mišljeno predvsem to, da se pojavijo neki novi državni 

predpisi, ki jih mora podjetje v svoji panogi upoštevati. Lahko se zgodi, da se mora 

podjetje zaradi novega zakona spremeniti, kar seveda prinese dodatne stroške, dodatno 

investicijo. Tveganje za podjetje lahko predstavlja tudi na primer sprememba obrestnih 

mer, kar seveda vpliva na poslovanje podjetja. Dejavnik, na katerega podjetje nima vpliva, 

so tudi naravne katastrofe. V okolišu lahko pride do poplav ali potresa, kar seveda vpliva 

na nižjo zasedenost hotela in nižje prihodke. Na vse te makroekonomske dejavnike 

podjetje ne more vplivati, lahko pa se jim prilagodi in tako zmanjša njihov neposredni 

vpliv (Vahčič, 1998). 

 

V nadaljevanju bom opredelila najbolj možna tveganja za podjetje in načrt za obvladovanje 

teh tveganj. 

 

 Pojav konkurence v istem predelu oziroma v isti vasi, kot bo hotel. 

– če se bo na isti lokaciji zgradilo konkurenčno podjetje, pomeni, da se bo 

konkurenčen hotel na trgu oglaševal z zelo podobnimi prednostmi, kot jih bo imel 
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hotel XY, d.o.o. Turist bo imel tako na voljo večjo možnost izbire. Načrt za 

obvladovanje tega tveganja je predvsem v dobri promociji hotela, dobrem 

marketingu in predvsem v doseganju cilja, da hotel pridobi neke redne, zveste 

goste, ki se v hotel vračajo in ga ne bi zamenjali za drugega. Zaradi tega je treba 

delati na dobri ponudbi in zadovoljstvu strank pa tudi na ustrežljivosti in prijaznosti 

zaposlenih. 

 Slaba razpoložljivost finančnih sredstev 

– vložek v samo izgradnjo in ustanovitev hotela bo za investitorja predstavljal kar 

velik denarni vložek. Ker bo investicija velika, bo treba paziti na to, da bo podjetje 

imelo dovolj finančnih sredstev za pokrivanje stroškov.  

 Ne uresničitev izgradnje smučišča 2864 

– hotel ima odlično lokacijo, na kateri se predvideva izgradnja novega smučišča 

2864. Če se izgradnja ne bo zgodila, to pomeni manjšo zasedenost hotela, manj 

gostov v gostinskem delu in seveda manj uporabnikov dodatne ponudbe. 

Pomembno je torej, da hotel o svoji lokaciji ne razmišlja na način, kot da bodo 

gostje prihajali sami od sebe. Pomembna bosta torej dobro oglaševanje in 

marketing. 

 

5. FINANČNA ANALIZA 

 

V finančnem delu bom predstavila osnovne finančne kazalnike, ki bodo pomembni za 

podjetje XY, d.o.o. Prikazala bom ocenjene podatke v izkazu poslovnega izida ter bilance 

stanja in denarnega toka. Pred končnimi izkazi pa bom seveda po delih predstavila 

posamezne podkategorije, ki so glavni podatki, da se končni finančni izkazi tudi naredijo. 

S tem mislim na plan prodaje in plan celotnih stroškov, dalje pa bom razčlenila osnovno 

investicijo, opredelila vire financiranja ter potrebna obratna sredstva za samo poslovanje 

podjetja. Pri finančnem delu sem prav tako upoštevala navodila Slovenskega podjetniškega 

sklada, kjer je opisano in predstavljeno, kako naj bi bil videti finančni del poslovnega 

načrta za gospodarske družbe. 

 

5.1 Plan prodaje 

Prvi del finančnega dela magistrskega dela temelji na oceni obsega poslovanja oziroma 

prodaje v naslednjih letih. Na podlagi osebnih pogovorov z investitorjem sem lahko 

ocenila predvidene prihodke po dejavnostih. Te sem dalje razdelila na hotelsko in 

gostinsko dejavnost ter dejavnost dodatnih storitev. Iz vseh pridobljenih podatkov sem 

izdelala predvideni plan prodaje, ki sem ga podrobno izdelala po mesecih za prvo leto 

poslovanja. Naslednja leta prikazujem na letni ravni, in sicer predvidevam 4-odstotno rast 

prihodkov glede na prejšnje leto. Po približno štirih letih poslovanja predvidevam, da bo 

podjetje prešlo na neko točko prodaje, ki jo je treba vzdrževati oziroma jo z uvedbo 

raznovrstnih novosti okrepiti. 
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Tabela 7: Plan prodaje 

 
JAN. FEB. MAR. APR. 

Število prenočitev 706 706   441   441 

Cena prenočitev v EUR        48,00         48,00           32,00           32,00  

Prenočitve v EUR 33.872,00 33.872,00   14.113,33    14.113,33  

Gostinske storitve v EUR 10.000,00 12.000,00 – – 

Dodatne storitve v EUR    1.500,00   1.500,00      1.000,00      1.000,00  

Skupaj EUR 45.372,00 47.372,00   15.113,33    15.113,33  

 
MAJ JUN. JUL. AVG. 

Število prenočitev 706      1.235       1.411       1.411 

Cena prenočitev v EUR         32,00         48,00           60,00           60,00  

Prenočitve v EUR 22.581,33  59.276,00    84.680,00    84.680,00  

Gostinske storitve v EUR – 11.000,00    17.000,00    17.000,00  

Dodatne storitve v EUR   1.500,00    1.750,00      2.000,00      2.000,00  

Skupaj EUR 24.081,33  72.026,00  103.680,00 103.680,00  

 
SEP. OKT. NOV. DEC. 

Število prenočitev              1.235 441   441        1.235 

Cena prenočitev v EUR         48,00         32,00           32,00           60,00  

Prenočitve v EUR 59.276,00  14.113,33    14.113,33     74.095,00  

Gostinske storitve v EUR 11.000,00  – –    12.000,00  

Dodatne storitve v EUR    1.750,00    1.000,00      1.000,00       1.750,00  

Skupaj EUR  72.026,00  15.113,33    15.113,33     87.845,00  

 
SKUPAJ 

Število prenočitev       10.409 

Cena prenočitev v EUR - 

Prenočitve v EUR 508.785,67  

Gostinske storitve v EUR   90.000,00  

Dodatne storitve v EUR   17.750,00  

Skupaj EUR 569.197,19 

 

Vir: Izračuni na podlagi internih podatkov investitorja 

 

Kot je razvidno iz Tabele 7, ki prikazuje prodajo za prvo leto poslovanja, bo poslovanje 

hotela zelo sezonsko obarvano. Tako se pričakuje največ prihodkov v juliju in avgustu, in 

sicer 84.680 EUR prihodkov od prenočitev, 17.000 EUR od gostinskih storitev in 2.000 

EUR od dodatnih storitev. Vse skupaj torej 103.680 EUR. Mesecema po prihodkih sledijo 

december, februar, junij in september. December naj bi bil tako najboljši zimski mesec, in 

sicer s skupnimi prihodki, ocenjenimi na 87.845 EUR. Najslabši meseci po prihodkih v 

celem letu sta november in oktober, v pomladnih mesecih pa marec in april. Novembra 

hotel pričakuje le 15.113 EUR prihodkov. Ker se od marca do maja in od oktobra do 

novembra ne pričakujejo prihodki od gostinske dejavnosti, so prihodki tako v teh mesecih 

manjši kot sicer. Investitor je predvidel, da se zaradi manjšega obiska turistov to bolj 

splača, kot če bi restavracija beležila izgubo. Preostali meseci predstavljajo neko sredino. 
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Tabela 8: Plan prodaje po letih 2019-2022 

 
2019 2020 2021 2022 

Število prenočitev     10.825       11.258      11.708       11.708   

Cena prenočitev v EUR          44,33            44,33           44,33           44,33  

Prenočitve v EUR 479.869,00  499.063,76  519.026,31  519.026,31  

Gostinske storitve v EUR   93.600,00     97.344,00  101.237,76  101.237,76  

Dodatne storitve v EUR   18.460,00    19.198,40    19.966,34    19.966,34  

Skupaj EUR 591.929,00  615.606,16  640.230,41  640.230,41  

 

Vir: Izračuni na podlagi internih podatkov investitorja 

 

Kot je razvidno iz tabele prodaje po letih (Tabela 8), ocenjujem 4-odstotno rast pri vseh 

storitvah na leto, medtem ko naj bi se v letu 2022 ustalila. Podjetje bo tako v letu 2019 

pričakovalo 591.929 EUR prihodka, v 2022 pa naj bi beležilo že 640.230 EUR prihodka. 

 

Tabela 9: Scenariji 

SCENARIJI 
  

Pesimistični 

Število 

prenočitev 
       6.351 

Izkoriščenost          30 % 

Objektivni 

Število 

prenočitev 
10.585 

Izkoriščenost       50 % 

Optimistični 

Število 

prenočitev 
12.702 

Izkoriščenost       60 % 

Sanjski 

Število 

prenočitev 
14.819 

Izkoriščenost       70 % 

SKUPAJ Zmogljivost 21.170 

 

Vir: Izračuni na podlagi internih podatkov investitorja 

 

Hotel bo sprejel 58 gostov. Če ima hotel 100-odstotno zasedenost v celem letu, pomeni to 

21.170 prenočitev. V Tabeli 9 prikazujem scenarije glede zasedenosti hotela, ki so odvisne 

od števila prenočitev in njegove izkoriščenosti. 

 

V preračunih prihodkov za hotel v prvem letu sem ocenila, da bo beležil 49-odstotno 

zasedenost, kar investitor vidi kot neki objektivni plan. Zasedenost do leta 2022 pa se 

ocenjuje, da se bo ustalila nekje na 55 %. 
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5.2 Plan stroškov 

Stroški pri podjetju se razlikujejo v tem, ali se z dejavnostjo spreminjajo ali pa ostajajo 

stalni, ne glede na spremembe obsega oziroma gibanja dejavnosti. V prvem letu poslovanja 

se pričakujejo manjši stroški, ki se bodo čez leta zviševali. V zadnjem letu ocen se 

pričakuje, da se bodo ti ustalili in da jih bo investitor poskušal ohranjati na približno isti 

vrednosti. Med stalne stroške sodijo (Rozman & Pučko, 1998): 

 

 strošek amortizacije; 

 strošek plač in drugi stroški povezani s plačo (regres, prevoz, prehrana, dodatno 

pokojninsko zavarovanje); 

 stroški financiranja (obresti posojil). 

 

Med spremenljive stroške sodijo (Rozman & Pučko, 1998) 

 

 stroški materiala (na primer hrana, pijača, čistila, sanitetni material, orodje, rezervni 

deli); 

 obratovalni stroški (ogrevanje, urejanje objekta in okolice, voda, kanalščine in druge 

takse); 

 stroški trženja (e-storitve, stroški reklamnega prostora, stroški ponudnikov oglaševanja 

podjetja); 

 stroški drugih storitev (servisne storitve, najemnina opreme). 

 

Tabela 10: Plan stroškov blaga, materiala in storitev 

Vrsta stroška (v EUR) 2018 2019 2020 

Stroški surovin in osnovnega materiala   80.000,00    82.400,00    84.872,00  

Drugi stroški materiala   10.000,00    10.300,00    10.609,00  

SKUPAJ STROŠKI PORABLJENEGA 

MATERIALA 
  90.000,00    92.700,00    95.481,00  

Stroški promocijskih aktivnosti   60.000,00    61.800,00    63.654,00  

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem   25.000,00    25.750,00    26.522,50  

Stroški drugih storitev   10.000,00    10.300,00    10.609,00  

SKUPAJ STROŠKI STORITEV   95.000,00    97.850,00  100.785,50  

SKUPAJ STROŠKI BLAGA, 

MATERIALA IN STORITEV 
185.000,00  190.550,00  196.266,50  

se nadaljuje 
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Tabela 10:Plan stroškov blaga, materiala in storitev (nad.) 

Vrsta stroška v EUR 2021 2022 

Stroški surovin in osnovnega materiala   87.418,16    87.418,16  

Drugi stroški materiala   10.927,27    10.927,27  

SKUPAJ STROŠKI PORABLJENEGA 

MATERIALA 
  98.345,43    98.345,43  

Stroški promocijskih aktivnosti   65.563,62    65.563,62  

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem   27.318,18    27.318,18  

Stroški drugih storitev   10.927,27    10.927,27  

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 103.809,07  103.809,07  

SKUPAJ STROŠKI BLAGA, 

MATERIALA IN STORITEV 
202.154,50  202.154,50  

 

Vir: Izračuni na podlagi internih podatkov investitorja 

 

V tabeli stroškov blaga, materiala in storitev prikazujem stroške od prvega leta 2018 do 

2022 (Tabela 10). Kot pri prodaji tudi pri stroških pričakujemo rast in ustalitev v zadnjem 

letu, predvsem pa, da bodo rasli po 3-odstotni stopnji. Vse to je povezano s povečano 

prodajo. Na splošno se predvideva, da bo največ stroškov povezanih s surovinami in 

osnovnim materialom, v prvem letu 80.000 EUR, do leta 2022 pa 87.418 EUR. Drugi 

največji strošek hotela bodo stroški promocijskih aktivnosti, za kar bo podjetje namenilo 

60.000 EUR, do leta 2022 pa naj bi za promocijo namenilo 65.564 EUR. Drugi stroški se 

bodo pojavljali v manjših vrednostih. 

 

Hotel načrtuje, da bo v letu 2018 imel 185.000 EUR vseh stroškov blaga, materiala in 

storitev, do 2022 pa naj bi število naraslo do 202.155 EUR. 

 

V naslednjem delu prikazujem stroške amortizacije, ki so prikazani v Tabeli 11. 

Amortizacija predstavlja del fiksnih oziroma stalnih stroškov. V prvi tabeli so vidne 

amortizacijske stopnje v odstotkih, po katerih se izračunava načrtovana amortizacija. 

 

Tabela 11: Amortizacijske stopnje v % 

ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 10  

ZA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

1. Poslovni prostori/zgradba  3  

2. Oprema, vozila, mehanizacija  8  

3. Računalniki in računalniška oprema 50  

4. Transportna vozila in oprema 20  

5. Drugo 10  

 

Vir: Izračuni na podlagi priloge 1 
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Hotel bo amortiziral zgradbo. Amortizacijska osnova je 850.000 EUR. Kot je prikazano v 

Tabeli 11, se bo amortizirala po 3-odstotni stopnji. Znesek amortizacije na mesec bo tako 

znašal 25.500 EUR. Amortizacija za zgradbo se bo končala po letu 2050. 

 

Hotel bo prav tako amortiziral opremo. Amortizacijska osnova je 100.000 EUR. V tabeli 

11 vidimo, da se oprema amortizira po 8-odstotni stopnji. Znesek amortizacije na leto bo 

znašal 8.000 EUR. Oprema bo amortizirana do leta 2029, se pravi v dvanajstih letih. 

 

Med sredstvi, ki jih bo podjetje amortiziralo, sta tudi računalniška oprema in računalniški 

program. Amortizacijska osnova za računalniško opremo je 10.000 EUR, amortizirana pa 

bo po 50-odstotni stopnji. Znesek amortizacije bo znašal 5.000 EUR na leto, sredstva pa se 

bodo amortizirala do leta 2019. Amortizacijska osnova za neopredmeteno sredstvo in 

računalniški program bo znašala 20.000 EUR, osnova pa 2.000 EUR v vsakem letu in vse 

do konca leta 2027. Kot zadnje bo podjetje amortiziralo tudi transportna vozila in opremo 

v vrednosti 20.000 EUR. Uporabi se 20-odstotna amortizacijska stopnja, kar pomeni 

znesek amortizacije 4.000 EUR na mesec, in se bo zaključila v letu 2022. 

 

V Tabeli 12 prikazujem predvidene skupne stroške amortizacije. 

 

Tabela 12: Stroški amortizacije v EUR  

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Amortizacija 44.500,00  44.500,00  39.500,00  39.500,00  39.500,00  

 

Vir: Izračuni na podlagi priloge 1 

 

Prav tako zelo pomembni stroški, ki se pojavijo pri poslovanju, so stroški delovne sile 

oziroma stroški dela. Podjetje načrtuje, da bo imelo zaposlenih 12 delavcev skozi celotno 

obdobje načrtovanih stroškov. Povprečne bruto plače bodo porazdeljene v tri skupini. Prva 

skupina bo predstavljala vodstvo podjetja; v tej skupini se načrtuje zaposlitev ene osebe. 

Druga bo predstavljala administrativne delavce in del delavcev v gostinstvu, tretja pa 

preostali del gostinskih delavcev in čistilni servis. Povprečna plača bo 1.400 EUR bruto. 

 

V Tabeli 13 prikazujem pregled stroškov dela. 

 

Tabela 13: Stroški dela 

STROŠKI DELA (v EUR) 2018 2019 2020 2022 2022 

Skupni stroški dela 356.578,00 356.578,00 356.578,00 356.578,00 356.578,00 

1. Stroški plač 207.060,00 207.060,00 207.060,00 207.060,00 207.060,00 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj (dodatno 

pokojninsko zavarovanje) 
  82.824,00   82.824,00   82.824,00  82.824,00   82.824,00 

se nadaljuje 
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Tabela 13: Stroški dela (nad.) 

3. Stroški drugih zavarovanj   49.694,00   49.694,00   49.694,00  49.694,00   49.694,00 

4. Drugi stroški dela   17.000,00   17.000,00   17.000,00  17.000,00   17.000,00 

 

Vir: Izračuni na podlagi priloge 1 

 

Podjetje torej načrtuje, da bodo stroški plač za vse zaposlene znašali 207.060 EUR na leto. 

Drugi stroški dela so razvejani še na stroške pokojninskih in drugih zavarovanj, kamor 

sodijo stroški davkov in prispevkov iz in na plačo. Med druge stroške dela pa se prištevajo 

stroški prevoza, prehrane in regresa. Letni stroški dela bodo torej znašali 356.578 EUR. 

 

5.3 Načrtovana investicija 

Podjetnik načrtuje, da bo celotna investicija v vrednosti 1.100.000 EUR. V vrednost 

investicije je vključena izgradnja poslovnega prostora oziroma samega hotela z 

restavracijo. Vključuje opremo in potrebno pohištvo ter računalnike in računalniško 

opremo. Prav tako se načrtuje investicija v nematerialna sredstva, in sicer v računalniški 

program za rezervacije. Obratna sredstva, ki se pojavljajo za začetni zagon investicije, 

predstavljajo nakup blaga in potrebne storitve v skladu z dejavnostjo ter nakup materiala za 

opravljanje dejavnosti in začetne promocijske aktivnosti. V Tabeli 14 prikazujem 

predračunske stroške investicije. 

 

Tabela 14: Načrtovana investicija 

Načrtovana investicija (v EUR) Znesek Delež v % 

1. Zemljišče 

  2. Poslovni prostor/zgradba/objekt   850.000,00 

 3. Stroji in oprema   100.000,00 

 4. Transportna vozila in oprema      20.000,00 

 5. Računalniki in računalniška oprema      10.000,00 

 STROŠKI MATERIALNIH INVESTICIJ    980.000,00      89,1 

1. Licence in patenti           

 
2. Tehnološka in ne patentirana tehnična znanja           

 3. Računalniški programi/programska oprema      20.000,00 

 
STROŠKI NEMATERIALNIH INVESTICIJ      20.000,00        1,8 

STROŠKI INVESTICIJ 1.000.000,00      91,0 

1. Nakup blaga in storitev v skladu z dejavnostjo      30.000,00 

 2. Nakup materiala za redno opravljanje dejavnosti      35.000,00 

 se nadaljuje 

Tabela 14: Načrtovana investicija (nad.) 
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Načrtovana investicija (v EUR) Znesek Delež v % 

3. Promocijske aktivnosti      30.000,00 

 4. Drugo        5.000,00 

 STROŠKI OBRATNIH SREDSTEV(zaloge, terjatve do kupcev 

in minimalna denarna sredstva) 
   100.000,00        9,1 

STROŠKI INVESTICIJE 1.100.000,00 100 

 

Vir: Izračuni na podlagi priloge 1 in 2 

 

Kot je prikazano v Tabeli 14, se pri investiciji načrtuje 980.000 EUR stroškov materialnih 

investicij, kar predstavlja 89,1-odstotni delež celotnih stroškov. 20.000 EUR se načrtuje za 

računalniški program, kar sodi v stroške nematerialnih investicij in predstavlja 1,8-odstotni 

delež celotnih stroškov. Za stroške obratnih sredstev se pričakuje 9,1-odstotni delež glede 

na celotne, in sicer 100.000 EUR. Zemljišča v stroške investicije ne štejem, ker je v lasti 

investitorja že več let in ne sodi v stroške te investicije. 

 

5.4. Viri financiranja 

Za izvedbo projekta so načrtovani naslednji viri financiranja, in sicer: 

 

 vložek investitorja oziroma lastna denarna sredstva, 

 kredit pri banki oziroma Eko skladu. 

Za financiranje v osnovna sredstva je predvideno najetje dolgoročnega kredita pri 

Regionalnem podjetniškem skladu Ribnica, in sicer v višini 1.100.000 EUR z naslednjimi 

pogoji: 

 

 letna obrestna mera je 0,5 % + 3-mesečni EURIBOR; 

 doba vračila je 15 let; 

 plačilo anuitete je 1-krat mesečno. 

V Tabeli 15 prikazujem amortizacijski načrt za odplačevanje kredita. Prikazan je mesečno 

za prvo in zadnje leto odplačevanja kredita. 
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Tabela 15: Amortizacijski načrt za odplačevanje kredita v EUR 

 

  Mesec Anuiteta Obresti Glavnica Ostanek 

  0       1.100.000,00 

1.leto 1 6.344,41 458,33 5.886,80 1.094.113,92 

  2 6.344,41 455,88 5.888,53 1.088.225,39 

  3 6.344,41 453,43 5.890,99 1.082.344,40 

  4 6.344,41 450,97 5.893,44 1.076.440,96 

  5 6.344,41 448,52 5.895,90 1.070.545,60 

  6 6.344,41 446,60 5.898,35 1.064.646,70 

  7 6.344,41 443,60 5.900,81 1.058.745,89 

  8 6.344,41 441,14 5.903,27 1.052.842,62 

  9 6.344,41 438,68 5.905,73 1.046.936,89 

  10 6.344,41 436,22 5.908,19 1.041.028,70 

  11 6.344,41 433,76 5.910,65 1.035.118,50 

  12 6.344,41 431,30 5.913,12 1.029.204,93 

15. leto 1 6.344,41   31,64 6.312,78     69.614,40 

  2 6.344,41   29,10 6.315,41     63.298,66 

  3 6.344,41   26,37 6.318,40     56.980,95 

  4 6.344,41   23,74 6.320,67     50.660,28 

  5 6.344,41   21,11 6.323,31     44.336,98 

  6 6.344,41   18,47 6.325,94     38.011,40 

  7 6.344,41   15,84 6.328,58     31.685,46 

  8 6.344,41   13,20 6.331,21     25.351,25 

  9 6.344,41   10,56 6.333,85     19.017,39 

  10 6.344,41     7,92 6.336,49     12.680,90 

  11 6.344,41     5,28 6.339,13       6.341,77 

  12 6.344,41     2,64 6.341,77              0,00 

 

V Tabeli 16 prikazujem razčlenitve prikaza virov financiranja v denarnih enotah in deleže 

v odstotkih. 

 

Tabela 16: Viri financiranja 

Viri financiranja stroškov investicije (v EUR) Znesek 
Delež 

v % 

1. Lastna denarna sredstva podjetja    207.000,00 

 2. Dokapitalizacija    100.000,00 

 A. SKUPAJ LASTNA SREDSTVA    307.000,00      21,8 

1. Krediti pri bankah in drugih pravnih osebah –Eko sklad 1.100.000,00 

 
2. Premostitveni kredit pri banki (samo v primeru subvencije) 

  3. Kredit pri Slovenskem podjetniškem skladu 

  se nadaljuje 
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Tabela 16: Viri financiranja (nad.) 

Viri financiranja stroškov investicije (v EUR) Znesek 
Delež 

v % 

4. Krediti lastnikov 

  B. SKUPAJ KREDITI 1.100.000,00      78,2 

C. FINANČNI LIZING                0,00        0,0 

D. SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA (A + B + C) 1.407.000,00 100 

 

Vir: Izračuni na podlagi priloge 1 in 2 

 

Kot je prikazano v Tabeli virov financiranja, bo večino, in sicer kar 78,2 % vseh virov, 

predstavljal kredit, le 21,8 % pa bo lastnih virov. 

 

5.5 Obratna sredstva 

Obratna sredstva ima vsako podjetje, in sicer se kažejo kot imetje oziroma vrednost nekega 

podjetja, ki pa ni denarna. Obratna sredstva pri podjetju predstavljajo vse zaloge materiala, 

dolgoročne in kratkoročne terjatve, kratkoročne finančne naložbe ter vsa sredstva na banki, 

v gotovini ali drugi obliki. Pri obratnih sredstvih mora biti podjetje previdno. Pri zalogah 

podjetje ne sme pretiravati, kar pa seveda pomeni, da bodo podjetju nekatera naročila 

prodana po višji ceni. Treba je poslovati s preverjenimi podjetji, ki nimajo težav s plačili 

(Slovenski podjetniški sklad, 2017). 

 

Potrebna obratna sredstva, ki jih bo hotel XY, d.o.o., imel, so naslednja: 

 

 Zaloge 

– zaloge pijače in hrane ter osnovnih stvari za hotelske sobe, kot je sanitarni material. 

 Terjatve do kupcev  

– hotel načrtuje, da bo imel politiko plačevanja storitev pred prihodom v hotel 

oziroma ob prihodu. V restavraciji bo plačilo izvršeno takoj, prav tako tudi pri 

dodatnih storitvah. Hotel torej načrtuje minimalne terjatve do kupcev. 

 Denarna sredstva na banki 

– na banki bo hotel imel minimalna denarna sredstva. 

 

V analizi hotela menim, da podjetje z obratnimi sredstvi ne bi smelo imeti težav, saj se, kot 

omenjeno že prej, plačila pričakujejo v zelo hitrem časovnem obratu. Zaloge materiala in 

surovin se zaradi narave porabe hitro obračajo. 

 

5.6 Analiza finančnih izkazov 

Izkazi poslovanja izkazujejo plan poslovanja družbe XY, d.o.o., za obdobje pet let po 

zaključeni investiciji. Ker gre za popolnoma nov projekt, sem vodilo prometa in 



 54 

kazalnikov poslovanja (struktura prometa odhodkov in odhodkov, koeficienti obračanja 

sredstev in obveznosti do virov sredstev) primerjala z dejavnostjo hotelirstva, predvsem na 

področju Gorenjske, s predpostavko, da bo dosežena 50-odstotna letna izkoriščenost 

kapacitet z upoštevanimi sezonskimi nihanji.  

 

Računovodski izkazi načrtovanih poslovnih izidov upoštevajo trenutne računovodske in 

davčne predpise. Sredstva družbe so prikazana po nabavni vrednosti. Za obračun 

amortizacije se uporabljajo davčno priznane amortizacijske stopnje in metoda 

enakomernega časovnega odpisa. Zaloge materiala in surovin se zaradi narave porabe hitro 

obračajo. Terjatve in obveznosti so izkazane po prodajni in nakupni vrednosti, izraženi v 

evrih. Čisti prihodki so izkazani v skladu z načrtovanimi zaračunanimi vrednostmi. Plače 

so izkazane v skladu s trenutno veljavnimi delovnimi predpisi. Stroški so izkazani na 

podlagi načrtovanih funkcionalnih skupin stroškov. 

 

V prilogi magistrskega dela prilagam izkaz poslovnega izida, bilanco stanja ter izkaz 

denarnih tokov za obdobje petih let. 

 

5.6.1 Izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in denarni tok 

 

Izkaz poslovnega izida prikazujem za obdobje petih let. Pri postavki čisti prihodki od 

prodaje so prikazani prihodki po letih, kjer vidimo, da se iz leta v leto pozitivno povečujejo 

ter v letu 2022 ustalijo. 

 

Postavka poslovnih odhodkov kaže, da se bodo stroški premikali v isti smeri kot prihodki 

na račun povečanega obsega poslovanja. Vidimo torej rast stroškov blaga, materiala in 

storitev. Za stroške plač je predvideno, da se bodo enako gibali do leta 2022. Amortizacija 

pa je prikazana po metodi enakomernega časovnega odpisa. 

 

V prvem letu, to bo v letu 2018, bo podjetje beležilo izgubo iz poslovanja v vrednosti 

16.881 EUR. Izguba iz poslovanja,zmanjšana za finančne odhodke v vrednosti 5.338 EUR, 

bo pokazala, da bo celotna izguba podjetja XY, d.o.o., v prvem letu 22.219 EUR. V 

drugem letu poslovanja bo podjetje prav tako beležilo izgubo v vrednosti 4.683 EUR. K 

temu rezultatu bodo prispevali predvsem pristop k odplačevanju dolgoročnega kredita že v 

prvem letu poslovanja. Že v tretjem letu poslovanja bo podjetje začelo beležiti dobiček, in 

sicer v letu 2020 v vrednosti 15.094 EUR. V naslednjih dveh letih se bo dobiček 

povečeval. V letu 2021 bi tako podjetje doseglo 30.561 EUR čistega dobička, v 2022 pa 

30.853 EUR. 

 

Predvidena izguba v prvih dveh letih poslovanja bi se lahko obračunsko v celoti pokrila iz 

načrtovanih dobičkov v tretjem in četrtem letu.  
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V izkazu poslovnega izida se vidi, da ima ob predpostavki, da podjetje dosega v izkazu 

opredeljen promet, odlične pogoje za dolgoročnost poslovanja. Zaradi izgube v prvih dveh 

letih in začetka odplačevanja kredita bi lahko prišlo do problema kratkoročne finančne 

nestabilnosti. Temu bi se podjetje lahko ognilo z dogovorom o moratoriju. Odplačilo 

glavnice bi se torej lahko zamaknilo za dve leti. 

 

Pri bilanci stanja so opredeljeni sredstva in obveznosti do virov sredstev. Tako 

neopredmetena in opredmetena sredstva se čez leta zmanjšujejo na račun amortizacije. 

Naložbenih nepremičnin podjetje v začetnem obdobju poslovanja ne bo načrtovalo. Pri 

kratkoročnih sredstvih sem se osredotočila na zaloge, kratkoročne poslovne terjatve do 

kupcev in denarna sredstva. Ta so zasnovana glede na način poslovanja podjetja. Terjatve 

do kupcev predstavljajo promet kupcev, ki plačujejo v roku 30 dni in znašajo 936 EUR. 

Pričakujem, da se čez leta praviloma ne bodo spreminjale. Zaloge materiala in surovin 

predstavljajo potrošni material ter surovine za pripravo obrokov, ki se zaradi racionalnosti 

poslovanja in hitre pokvarljivosti blaga hitro porabijo in se morajo sproti obnavljati. 

Zaloge znašajo 1.875 EUR in se prav tako čez leta praviloma ne bodo spreminjale. 

Denarna sredstva, ki jih ima podjetje na voljo ob koncu obračunskega leta, znašajo 1.092 

EUR. 

 

Pri obveznostih do virov sredstev je opredeljen kapital, ki ga sestavlja vpoklicni kapital, 

zmanjšan za izgubo tekočega leta oziroma povečan za dobiček tekočega leta. Vpoklicni 

kapital znaša 100.000 EUR. Izgubo tekočih let oziroma dobiček podjetje prenaša v 

naslednje obračunsko leto kot preneseno čisto izgubo oziroma dobiček. Dolgoročne 

obveznosti predstavljajo finančno obveznost kredita, ki se vsako leto glede na vračanje 

kredita zmanjšujejo. Med kratkoročne obveznosti so prikazane tako finančne kot poslovne 

obveznosti. Finančne obveznosti predstavljajo obresti pri vračanju kredita, kratkoročne 

poslovne obveznosti pa so opredeljene glede na način poslovanja podjetja. 

 

Podjetje bo tako v prvem letu beležilo 1.166.403 sredstva, v 2022 pa 1.003.403. 

 

V izkazu denarnega toka prikazujem denarni tok pri poslovanju, naložbenju in 

financiranju. Ta bo pri poslovanju v prvem letu znašal 89.848 EUR, v letu 2022 pa 94.875 

EUR. Skozi obdobje petih let je torej pozitiven. Denarni tok pri naložbenju je negativen v 

prvem letu na račun prikaza opredmetenih in neopredmetenih sredstev pri začetku 

poslovanja. Preostala leta pa bodo brez denarnega toka, saj se podjetje praviloma ne bo na 

začetku osredotočalo na naložbe. Denarni tok pri financiranju bo v prvem letu pozitiven v 

vrednosti 1.129.205 EUR na račun predvsem prejema dolgoročnega kredita. V naslednjih 

letih pa bo prikazoval negativne vrednosti na račun vračila glavnice in obresti za 

dolgoročni kredit. V letu 2022 bo znašal minus 76.493 EUR. Končni izid pa bo prikazoval 

pozitivni denarni tok, kar je zagotovo dober kazalnik uspešnosti poslovanja hotela. 
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5.6.2 Kazalniki uspešnosti poslovanja 

 

V Tabeli 17 prikazujem ključne kazalnike uspešnosti poslovanja podjetja XY,d.o.o., za 

obdobje petih let. 

 

Tabela 17: Kazalniki uspešnosti poslovanja 

 

Kazalniki poslovanja 2018 2019 2020 2021 2022 

Število zaposlenih delavcev          12,00          12,00          12,00          12,00          12,00 

Čisti prihodki od prodaje v EUR 569.197,19 591.929,00 615.606,16 640.230,41 640.230,41 

Čisti dobiček ali izguba v EUR  –22.219,24   –4.683,20   15.094,45   30.561,06   30.852,78 

Dodana vrednost v EUR 384.197,19 401.379,00 419.339,66 438.075,91 438.075,91 

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR   32.016,43   33.448,25   34.944,97   36.506,33   36.506,33 

EBITDA   27.619,19   44.801,00   62.761,66   81.497,91   81.497,91 

EBITDA marža v %               4,70               7,60            10,60            13,60            13,60  

Prihodki na zaposlenega v EUR   47.433,10   49.327,42   51.300,51   53.352,53   53.352,53 

Čista donosnost kapitala (ROE) v %           –28,57            –6,41          17,12            25,73            20,62  

Čista donosnost sredstev (ROA) v %             –1,90           –0,42            1,39             2,93            3,07  

Celotna gospodarnost poslovanja             0,97             1,00            1,04            1,07            1,07 

Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog             0,95             0,92            0,90            0,90            0,89 

Kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti            0,07             0,04            0,04            0,04            0,04 

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti            0,03             0,02            0,02            0,02            0,02 

Delež dolgov v virih sredstev v %           93,33            93,48            91,85           88,61            85,09  

Delež kapitala v virih sredstev v %             6,67              6,52             8,15          11,39            14,91  

Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev            0,07             0,07            0,08            0,11            0,15 

 

Vir: Izračuni na podlagi priloge 1 in 2 

 

Pri kazalnikih je razvidno, da bo podjetje zaposlovalo 12 oseb. Čisti prihodki od prodaje se 

bodo povečevali in bodo v prvem letu znašali 569.197 EUR, v letu 2022 pa 640.230 EUR. 

Kot že omenjeno,bo imelo podjetje v prvem letu izgubo v vrednosti 22.219 EUR, v letu 

2022 pa bo beležilo dobiček v višini 30.853 EUR. 

 

Dodana vrednost podjetja v EUR je prikazana na način, če od donosa iz poslovanja 

podjetja odštejemo vse stroške blaga, materiala in storitev ter druge poslovne odhodke. V 

prvem letu bo znašala 384.197 EUR. Skozi leta se bo povečevala, kar je zagotovo 

pozitivno. V letu 2022 bo znašala 438.076 EUR. Dodana vrednost na zaposlenega 

prikazuje, koliko je k dodani vrednosti podjetja prispeval en zaposleni. V letu 2022 bo torej 

zaposlena oseba prispevala k dodani vrednosti podjetja kar 36.506 EUR. 

 

EBITDA marža je zelo koristen kazalnik pri primerjanju uspešnosti podjetja s poslovnimi 

rezultati drugih podjetij v panogi. V odstotkih pokaže, koliko jo je podjetju uspelo 

obdržati, potem ko se od ustvarjenih poslovnih prihodkov odštejejo poslovni odhodki, 
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zmanjšani za amortizacijo. Višja marža pokaže, da je podjetje uspešnejše in 

dobičkonosnejše od drugih. Na primeru podjetja XY, d.o.o., vidimo, da se bo čez leta 

marža povečevala, kar je dober znak. V letu 2020 bo 13,6-odstotna. 

  

Prihodki na zaposlenega kažejo, da bo v letu 2018 podjetje XY, d.o.o., ustvarilo 47.433 

EUR prihodkov glede na zaposlenega v enem letu. Kazalnik se bo povečeval čez leta in bo 

v letu 2020 znašal 53.352 EUR. 

 

Čista donosnost kapitala prikazuje, koliko čistega dobička oziroma izgube je ustvarjeno z 

denarno enoto vloženega kapitala. Pri podjetju XY, d.o.o., bo vrednost naraščala, kar je 

dober znak, saj to pomeni boljšo poslovno uspešnost. V prvem letu bo zaradi izgube 

vrednost negativna, v letu 2022 pa bo 20,6-odstotna. Je pa seveda treba paziti na večje 

tveganje na račun velikega zadolževanja. Čista donosnost sredstev prikazuje, kako uspešno 

je poslovodstvo upravljajo sredstva. Kazalnik prikazuje pozitiven rezultat čez leta, saj večji 

kot je kazalnik, boljše je upravljanje. Podjetje XY, d.o.o., bo torej uspešno upravljajo svoja 

sredstva, v letu 2018 bo kazalnik negativen, že v 2020 pa pozitiven. V letu 2022 bo 3,1-

odstoten. 

 

Koeficient celotne gospodarnosti je ugoden, in sicer se povečuje, izraža pa odvisnost 

umika prihodkov od odhodkov. Kazalnik bo razen v prvem letu 1 oziroma nad 1, kar kaže 

na poslovno uspešnost podjetja. 

 

Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog kaže njihovo dolgoročno financiranje. 

Vrednost čez leta bo za podjetje XY, d.o.o., malo pod 1, in sicer 0,9. Tukaj lahko zapazimo 

problem plačilne nesposobnosti, ampak je treba pri kazalniku upoštevati tudi stabilen in 

zadosten denarni tok, ki je pri podjetju XY, d.o.o., pozitiven. Kratkoročni koeficient se za 

podjetje XY, d.o.o., skoraj približa vrednosti 0, kar pomeni, da bo podjetje kratkoročna 

sredstva financiralo predvsem s kratkoročnimi viri. Tudi pospešeni koeficient bo dosegal 

podobne vrednosti. To pomeni, da bo družba najlikvidnejša sredstva financiralo s 

kratkoročnimi viri sredstev.  

 

Pri naslednjih kazalnikih je izkazano, kolikšen delež dolgov je v virih sredstev in kolikšen 

je delež kapitala. Razvidno je, da bo podjetje imelo zelo visok odstotek dolgov in majhen 

odstotek kapitala. Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev bo torej zelo nizka, in sicer bo 

znašala 0,1. 

 

Glede same finančne varnosti podjetja XY, d.o.o., je razvidno, da bo podjetje skoraj v 

celoti financirano od tujih virov, to je dolgoročnega kredita. Največja skrb podjetja bo v 

sami likvidnosti; prav pri tem delu poslovanja bo moralo biti podjetje najbolj pozorno. 
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SKLEP 

 

Magistrsko delo zaključujem z ugotovitvijo, da se investicija v izgradnjo novega hotela 

XY splača.  

 

Na podlagi teoretskih dejstev, ki sem jih opredelila in opisala v začetnem delu 

magistrskega dela, sem na dejanskem primeru opisala vse, od osnovnih značilnosti 

investitorja, lokacije in tržne analize projekta do končnih finančnih izkazov ter kazalnikov 

podjetja. 

 

Pri predstavitvi turističnega objekta je razvidno, da je lokacija hotela izjemnega pomena. 

Razvidno je namreč, da bo hotel velik pomen dal pravna lokacijo, ki bo privabljala nove 

goste in jim nudila veliko možnosti,kako bodo svoje bivanje v hotelu tudi preživeli. Eden 

od pomembnejših dejavnikov uspeha hotela XY, d.o.o., je torej lokacija.  

 

Pri opisu investitorja se kaže dejstvo, da ima investitor glede poslovanja v turistični 

dejavnosti že veliko izkušenj, ki mu bodo zagotovo pomagale pri vodenju hotela. Znanje, 

ki ga ima, je torej tudi eden od ključnih dejavnikov, da bo poslovanje hotela dobro vodeno 

in bo prinašalo zaželene prihodke.  

 

Videz hotela bo v skladu z njegovo lokacijo spominjal na staro kmečko poslopje, kar 

pomeni veliko lesa in primernih kmečkih detajlov, tako pri zunanjem videzu stavbe kot 

tudi pri notranji opremi. Na podlagi tega in same ekološke naravnanosti bi moralo 

pritegniti veliko število gostov. Ponudba bo obsegala veliko dodatnih dejavnosti, tako da 

bodo imeli gosti veliko izbiro dodatne ponudbe. 

 

Iz tržne raziskave in analize je razvidno, da je panoga turizma v velikem vzponu. To hotelu 

prinaša veliko prednosti in možnosti za uspešen zagon posla. Število tujih turistov v 

Sloveniji vsako leto narašča, pomembno je tudi dejstvo, da Slovenijo vidijo kot varno 

državo, Bohinj kot območje pa predvsem eno od obveznih destinacij za obisk, ki si jo turist 

mora ogledati. Tudi tukaj torej opazimo pomemben dejavnik za uspeh hotela. 

 

Na podlagi analize konkurence opažam, da se bo podjetje moralo iz dneva v dan truditi, da 

ostane na trgu. Čeprav v bližnji okolici pravzaprav ni konkurence, se ogromno število 

konkurentov najde le kilometer stran. Prav konkurenca bo tako spodbujala hotel, da ne 

bo»zaspal«in se bo trudil obdržati svoj tržni delež, hkrati pa sprejeti in ugoditi čim več 

gostom.  

 

Pri SWOT analizi hotela želim izpostaviti, da ima ta veliko prednosti in slabosti, ki so 

odvisne od same lokacije. Želja je, da te prednosti hotel izpostavi in s tem zasenči slabosti, 

ki jih ima lokacija.  
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Trženjska strategija pri hotelu je pomembna in bo predvsem temeljila na tem, da bo hotel 

gostu poleg osnovne ponudbe ponujal tudi dodatne aktivnosti, kar ga bo dvignilo na višjo 

raven. Strategija je pritegniti veliko število skupin turistov, ki se med seboj razlikujejo. Pri 

tem mislimo tako turiste z umirjenim življenjskim slogom kot aktivne turiste, saj bo hotel 

imel ponudbo tako za prve kot druge.  

 

Ugotavljam, da bo oglaševanje hotela izjemnega pomena in ključen dejavnik, da bo 

privabil goste. Temu bo podjetje dalo velik pomen, zato bo oglaševalo na družabnih 

omrežjih in spletnih straneh različnih ponudnikov turističnih dejavnosti ter imelo razne 

akcije, darilne pakete, priložnostno oglaševanje.  

 

Ugotavljam, da bo hotel moral pred samim odprtjem še veliko postoriti pri tem, da bo 

storitveni proces stekel in ne bo ovir pri samem poslovanju. Hotel namreč zahteva kar 

veliko urejenih stvari tudi pri samih dovoljenjih in pravnih zahtevah, saj so določeni neki 

minimalni standardi, ki se jih mora držati. Prednost pri tem je zagotovo ta, da se investitor 

s takšnim poslom že ukvarja in te zahteve pozna. 

 

Eden od naslednjih ključnih dejavnikov za uspeh hotela je zagotovo v zaposlenih. Stranke 

danes cenijo in veliko pomena pripisujejo temu, da se pri zaposlenem vidi, da je na 

delovnem mestu zadovoljen. Vse to se zelo prenaša na stranke. Hotel namerava torej 

veliko časa in denarja nameniti organizacijskemu timu. 

 

Vse aktivnosti, na katerih bo podjetje delalo, da bo dosegalo zadano vizijo in poslanstvo, 

sem opredelila v strategiji in strateškem diagramu. Pomembnejše aktivnosti pri poslovanju 

podjetja vidim v uvedbi promocij in raznih ugodnostih za goste ter novih in boljših 

rezervacijskih programov, iskanju rednih dobaviteljev in izpostavljanju odnosov s 

partnerskimi podjetji, dajanju poudarka na zadovoljstvu in motivaciji zaposlenih ter 

usmerjenosti v energetsko samozadostnost hotela. 

 

Pri oceni tveganja sem izpostavila tri največja tveganja, s katerimi se bo hotel lahko soočil: 

tveganje zaradi ne odprtja načrtovanega novega smučišča, pojav novega konkurenta v 

neposredni bližini in težave zaradi same likvidnosti. Investicija v hotel bo namreč velika, 

prav tako pa bo investitor predvsem odvisen od dolgoročnega kredita. 

 

Pri finančni analizi sem ugotovila, da bo hotel ob doseganju zaželene zasedenosti in 

pridobitvi dolgoročnega kredita, ki je zelo ugoden, zagotovo dosegal uspeh. Kljub izgubi v 

prvih dveh letih bo že v tretjem letu začel izkazovati dobiček. Denarni tok čez leta bo 

pozitiven in dokazuje, da bo podjetje lahko sproti pokrivalo stroške, medtem ko se bo čisti 

dobiček čez leta zviševal. Tudi kazalniki poslovanja so ugodni, največ pozornosti bo 

podjetje moralo nameniti likvidnosti. Največja izziva podjetja bosta zagotovo dolgoročni 

kredit in doseganje zaželene zasedenosti, pri čemer bo moralo biti podjetje najbolj 

pozorno.  
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Na podlagi magistrskega dela torej ugotavljam, da je izvedba kateregakoli projekta 

zagotovo velik izziv. Menim, da je v Sloveniji ogromno idej in dobrih mest, ki ostanejo 

neuporabljena. Prav zaradi tega je treba spodbujati nove ideje in projekte. Na raziskovalno 

vprašanje magistrskega dela odgovarjam tako, da se investicija v nov hotel zagotovo 

splača. To sem prikazala tako pri opisu strategij in marketinški analizi kot pri dejanskih 

finančnih izkazih in kazalnikih. Seveda bo poleg vsega tega potrebno še veliko dela in 

volje, hotel XY, d.o.o., pa ima vse pogoje, da na trgu uspe ter tako slovenskim in tujim 

gostom omogoči pa tudi postavi standarde odličnega bivanja. 
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PRILOGA 1: Izkaz poslovnega izida podjetja XY d.o.o., za obdobje petih let 

 

Postavka za poslovno leto 2018 2019 2020 2021 2022 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 569.197 591.929 615.606 640.230 640.230 

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 569.197 591.929 615.606 640.230 640.230 

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 
     

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 
     

B. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 
     

C. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 569.197 591.929 615.606 640.230 640.230 

D. POSLOVNI ODHODKI 586.078 591.628 592.345 598.232 598.232 

I. Stroški blaga, materiala in storitev 185.000 190.550 196.267 202.154 202.154 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in 

materiala 
0 0 0 0 0 

2. Stroški porabljenega materiala 90.000 92.700 95.481 98.345 98.345 

2.1. Stroški surovin in osnovnega materiala 80.000 82.400 84.872 87.418 87.418 

2.2. Stroški pomožnega materiala 0 0 0 0 0 

2.3. Stroški nadomestnih delov za osnovna 

sredstva 
0 0 0 0 0 

2.4 Drugi stroški materiala 10.000 10.300 10.609 10.927 10.927 

3. Stroški storitev 95.000 97.850 100.786 103.809 103.809 

3.1. Stroški promocijskih aktivnosti 60.000 61.800 63.654 65.564 65.564 

3.2. Stroški storitev pri izdelavi proizvodov 0 0 0 0 0 

3.3. Stroški prevoznih storitev 0 0 0 0 0 

3.4. Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 25.000 25.750 26.523 27.318 27.318 

3.5. Stroški najemnin 0 0 0 0 0 

3.6. Stroški drugih storitev 10.000 10.300 10.609 10.927 10.927 

II. Stroški dela 356.578 356.578 356.578 356.578 356.578 

1. Stroški plač 207.060 207.060 207.060 207.060 207.060 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj (dodatno 

pokojninsko) 
82.824 82.824 82.824 82.824 82.824 

3. Stroški drugih zavarovanj 49.694 49.694 49.694 49.694 49.694 

4. Drugi stroški dela 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

III. Odpisi vrednosti, amortizacija 44.500 44.500 39.500 39.500 39.500 

1. Neopredmetena sredstva 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

2. Opredmetena osnovna sredstva 42.500 42.500 37.500 37.500 37.500 

2.1. Poslovni prostori/zgradba 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 

2.2. Oprema, vozila, mehanizacija 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

2.3. Računalniki in računalniška oprema 5.000 5.000 
   

2.4. Drugo 
     

IV. Drugi poslovni odhodki 
     

E. DOBIČEK ali IZGUBA IZ POSLOVANJA -16.881 301 23.262 41.998 41.998 

F. FINANČNI PRIHODKI (obresti in deleži) 
     

G. FINANČNI ODHODKI (obresti in drugi 

odhodki) 
5.338 4.984 4.627 4.268 3.908 

H. DRUGI PRIHODKI 
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I. DRUGI ODHODKI 
     

J. CELOTNI DOBIČEK ali CELOTNA 

IZGUBA 
-22.219 -4.683 18.635 37.730 38.090 

K. DAVEK IZ DOBIČKA 19% 
  

3.541 7.169 7.237 

L. ODLOŽENI DAVKI 0 0 0 0 0 

M. ČISTI DOBIČEK ali ČISTA IZGUBA -22.219 -4.683 15.094 30.561 30.853 

N. POVPREČNO ŠTEVILO 

ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 

DELOVNIH UR 

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

O. ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12 12 12 12 12 12 
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PRILOGA 2: Bilanca stanja podjetja XY d.o.o., za obdobje petih let 

 

P O S T A V K A na dan 31.12. 2018 2019 2020 2021 2022 

A. DOLGOROČNA 

SREDSTVA 

1.162.500 1.118.000 1.078.500 1.039.000 999.500 

I. Neopredmetena sredstva in 

dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 

18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 

1. Dobro ime 0 0 0 0 0 

2. Ostala neopredmetena sredstva 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 

3. Dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 

0 0 0 0 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.144.500 1.102.000 1.064.500 1.027.000 989.500 

1. Zemljišče 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 

2. Poslovni prostori/zgradba 824.500 799.000 773.500 748.000 722.500 

3. Oprema, vozila, mehanizacija 108.000 96.000 84.000 72.000 60.000 

4. Računalniki in računalniška 

oprema 

5.000 0 0 0 0 

5. Drugo   0 0 0 0 

III. Naložbene nepremičnine 0 0 0 0 0 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 0 0 

VI. Odložene terjatve za davek 0 0 0 0 0 

B. 

KRATKOROČNASREDSTVA 

3.903 3.903 3.903 3.903 3.903 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) 

za prodajo 

0 0 0 0 0 

II. Zaloge 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 

III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 936 936 936 936 936 

1. Kratkoročne poslovne terjatve 

do kupcev 

936 936 936 936 936 

2. Ostale kratkoročne poslovne 

terjatve 

0 0 0 0 0 

V. Denarna sredstva 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 

C. KRATKOROČNE 

AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

          

* SREDSTVA SKUPAJ 

(A+B+C) * 

1.166.403 1.121.903 1.082.403 1.042.903 1.003.403 

A. KAPITAL 77.619 72.787 87.768 118.222 148.973 

I. Vpoklicani kapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

II. Kapitalske rezerve 0 0 0 0 0 

III. Rezerve iz dobička 0 0 0 0 0 

IV. Presežek iz prevrednotenja 0 0 0 0 0 
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V. Preneseni čisti dobiček (+) ali 

prenesena čista zguba (-) 

0 -22.219 -26.902 -11.808 18.753 

VI. Čisti dobiček (+) ali čista 

izguba (-) poslovnega leta 

-22.219 -4.683 15.094 30.561 30.853 

B. REZERVACIJE IN 

DOLGOROČNE PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

0 0 0 0 0 

1. Rezervacije 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve 

0 0 0 0 0 

C. DOLGOROČNE 

OBVEZNOSTI 

1.029.205 958.056 886.549 814.684 742.459 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.029.205 958.056 886.549 814.684 742.459 

II. Dolgoročne poslovne 

obveznosti 

0 0 0 0 0 

III. Odložene obveznosti za davek 0 0 0 0 0 

Č. KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI 

59.417 90.749 107.663 109.466 111.338 

I. Obveznosti vključene v skupine 

za odtujitev 

0 0 0 0 0 

II. Kratkoročne finančne 

obveznosti 

5.338 4.984 4.627 4.268 3.908 

III. Kratkoročne poslovne 

obveznosti 

54.079 85.765 103.036 105.198 107.430 

D. KRATKOROČNE 

PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

0 0 0 0 0 

* OBVEZNOSTI DO VIROV 

SREDSTEV SKUPAJ 

(A+B+C+Č+D) * 

1.166.403 1.121.903 1.082.403 1.042.903 1.003.403 
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PRILOGA 3: Izkaz denarnih tokov podjetja XY d.o.o., za obdobje petih let 

Postavka v € 
2018 2019 2020 2021 2022 

plan plan plan plan Plan 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU 

1. Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo -16.881 301 23.262 41.998 41.998 

2. Amortizacija 44.500 44.500 39.500 39.500 39.500 

3. Davki iz dobička 0 0 3.541 7.169 7.237 

4. Zmanjšanje ali povečanje poslovnih terjatev 936 0 0 0 0 

5. Zmanjšanje ali povečanje zalog 1.875 0 0 0 0 

6. Povečanje ali zmanjšanje poslovnih dolgov 54.079 31.686 17.271 2.162 2.232 

7. Povečanje za finančne odhodke 5.338 4.984 4.627 4.268 3.908 

Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju 89.848 81.471 88.200 95.097 94.875 

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU 

1. Prejemki in izdatki pri neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih 
-16.000 0 0 0 0 

2. Prejemki in izdatki pri opredmetenih 

osnovnih sredstvih 
-1.102.000 0 0 0 0 

3. Prejemki od kratkoročnih finančnih naložb 0 0 0 0 0 

Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju -1.118.000 0 0 0 0 

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 

1. Prejemki za vplačan in izdatki za vračilo 

kapitala 100.000 0 0 0 0 

2. Prejemki in izdatki za dolgoročne finančne 

obveznosti 1.023.867 -76.133 -76.134 -76.133 -76.133 

3. Prejemki in izdatki za kratkoročne finančne 

obveznosti 5.338 -354 -358 -358 -360 

Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju 1.129.205 -76.488 -76.491 -76.491 -76.493 

D. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 

1. Denarni izid 101.053 4.984 11.709 18.605 18.382 

2. Začetno stanje denarnih sredstev 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 

3. Končno stanje denarnih sredstev 102.145 6.076 12.801 19.697 19.474 

 


