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UVOD 

Vsak posameznik si sam ustvarja svojo življenjsko pot, ki je na začetku v večji meri 
odvisna od staršev in šole, po dopolnjenem 18. letu starosti pa od aktivnega delovnja 
vsakega posameznika na različnih področjih. Nekateri posvetijo večino časa 
izobraževanju, spet drugi nabirajo znanje in izkušnje ob delu. Obstajajo pa tudi 
posamezniki, ki jim z močno željo po uspehu uspeva oboje. Vsem je skupen isti cilj – 
ugotoviti, kaj želimo v življenju početi, da bomo srečni, ustvarjalni, zadovoljni in bomo 
prejeli končno nagrado, ki se največkrat odrazi v obliki denarja. 

V tem času ugotovimo tudi, kakšno stopnjo odgovornosti do dela in ljudi smo pripravljeni 
sprejeti. Če je ta stopnja odgovornosti nizka, potem se posamenziki največkrat zaposlijo 
v nekem podjetju z namenom opravljanja različnih del in občutka ekonomske varnosti. 
Vsako delo pa se potem zopet razlikuje glede na zahtevnost in sprejemanje odgovornosti. 
Če pa so posamezniki pripravljeni sprejeti odgovornost zase že takoj na začetku, to 
pomeni, da sami odločajo o tem, kaj, kako, kdaj in zakaj bodo delali. Govorimo o 
podjetništvu, ki se razlikuje tudi po stopnji odgovornosti. Če smo odgovorni za dejavnost 
svojega podjetja in sebe, govorimo o samostojnem podjetništvu, ko pa prevzamemo 
odgovornost za podjetje in za ljudi, ki smo jih zaposlili, pa govorimo o podjetju.  

Ko posamezniki spoznajo, da želijo v življenju delovati kot podjetnik, se začne aktivno 
iskanje podjetniške priložnosti. Ker na različnih področjih obstaja veliko podjetniških 
priložnosti, je za posameznike zelo težko izbrati tisto, ki prinaša zadovoljstvo in 
ekonomsko stabilnost. Tisti, ki se za posamezno poslovno priložnost odločijo samo zaradi 
ekonomskega učinka, največkrat hitro prenehajo z izvajanjem dejavnosti. Če želimo biti 
uspešni na določenem področju, nas mora to področje predvsem zanimati. 

Ko končno najdemo ustrezno področje, ki nas zanima in za katerega obstaja podjetniška 
priložnost, je priporočljivo, da izdelamo analizo poslovne priložnosti. Kvalitetno izdelana 
analiza poslovne priložnosti posamezniku omogoča večjo možnost podjetniškega uspeha 
in izpolnjevanje kratkoročnih ter dolgoročno zastavljenih ciljev. Poleg tega je izdelana 
analiza poslovne priložnosti ne le nujno potreben dokument, temveč predvsem odgovor 
na številna vprašanja, ki jih ima vsak posameznik pri delovanju podjetja. S takšnim 
razmišljanjem sem tudi jaz pristopil k izdelavi magistrskega dela, saj verjamem, da mi bo 
to delo koristilo tako na začetku kot pri nadaljnem delovanju podjetja.  

Namen magistrskega dela je izdelati analizo poslovne priložnosti na področju športnega 
turizma v okolici Škofje Loke za panogo posamezniku prilagojenih gorskih kolesarskih 
izletov z uporabo električnih gorskih koles. 

Cilj magistrskega dela je predstaviti podjetništvo in ključne teoretične ugotovitve na 
področju športnega turizma v Sloveniji, predvsem na področju gorskega kolesarstva. V 
zadnjih petih letih razvoj električnih gorskih koles eksponentno raste in predstavlja veliko  
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priložnosti za vključitev le-teh v športni turizem. Cilj je predstaviti dejavnost vodenih 
gorskih kolesarskih izletov z električnimi gorskimi kolesi in ugotoviti, ali na trgu obstaja 
priložnost za razvoj podjetja na tem področju.  

Magistrsko delo z naslovom Analiza poslovne priložnosti v športnem turizmu na 
področju posamezniku prilagojenega vodenja na gorskih kolesarskih izletih z električnimi 
gorskimi kolesi je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu sem s pomočjo obstoječih 
virov in literature predstavil področje podjetništva, poslovno priložnost ter gorski 
kolesarski turizem v svetu in pri nas. Največ pozornosti sem namenil področju turizma, 
saj je to glavna dejavnost podjetja, ki je zaradi vse hitrejšega razvoja zelo pomembna za 
gospodarstvo številnih držav. 

Drugi del predstavlja izdelano analizo poslovne priložnosti. S pomočjo različnih raziskav, 
virov, literature in izvedenih dveh intervjujev sem poskušal zajeti vse potrebne elemente 
analize poslovne priložnosti. Ustrezna analiza trga in jasni cilji, vizija, strategija in 
izdelan finančni načrt podjetju omogočajo željeno uspešnost v prihodnosti.  

Analizo psolovne priložnosti sem izdelal za področje gorskega kolesarskega turizma, ki 
spada v kategorijo športno pustolovskega turizma, bolj široko pa v kategorijo 
alternativnega turizma. Analiza je izdelana za turistično okolje Slovenije, bolj specifično 
za Škofjo Loko z okolico. Pri izdelavi analize sem predstavil tudi področje električnih 
gorskih koles, ki predstavljajo najhitreje rastočo panogo na področju mobilnosti in tudi 
izjemno poslovno priložnost na področju športnega turizma. V magistrskem delu vedno 
poudarjam osebni pristop, kakovost storitve in posamezniku prilagojeno vodenje, ki so 
za dolgoročno delovanje podjetja nujno potrebni. Brez kvalitetnih, strokovno 
usposobljenih zaposlenih je izvajanje gorskih kolesarskih izletov lahko uspešno le na 
kratek rok.  

1 PODJETNIŠTVO, PODJETJE, PODJETNIK 

Podjetništvo ustvarja nova delovna mesta, vpliva na dobre in slabe spremembe v družbi, 
povečuje konkurenčnost ter zagotavlja gospodarsko rast države (Ruzzier, Antončič, 
Bratkovič & Hisrich, 2008). Za boljše razumevanje tega področja je potrebno razumeti 
osnovne pojme, ki jih predstavljam v nadaljevanju. 

1.1 Podjetništvo 

»There are things of which we know that they are impossible, until someone who doesnt 
know that and they achieve these things.« Alber Einstein (Grigore, 2012). 

»Obstajajo stvari, za katere vemo, da so nemogoče, dokler nekdo, ki tega ne ve, doseže 
te stvari.« Alber Einstein (Grigore, 2012). 
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Podjetništvo in podjetniški proces ni novonastalo področje, saj na svetu obstaja že dlje 
časa. Kljub temu je opredelitev podjetništva zahtevna naloga in mnogo avtorjev je 
poskušalo najti najbolj ustrezen opis podjetništva, vendar vse do danes ni sprejete in 
dogovorjene enoznačne opredelitve podjetništva.  

Najbolj preprosta in najboljša opredelitev podjetništva po mnenju revije INC Magazine 
je definicija Howard Stevensona, ki pravi, da je podjetništvo doseganje priložnosti preko 
virov, ki jih trenutno nadzorujemo (Grigore, 2012). 

Slovenski avtorji opredeljujejo podjetništvo kot proces ustvarjanja in prevzemanja 
tveganj, predvsem na finančnem, psihološkem in družbenem področju. Posameznik 
podjetniškemu procesu namenja svoj čas, ker si želi in si prizadeva, da bi prišel do 
pripadajočih nagrad, ki so lahko denar, osebno zadovoljstvo ali pa neodvisnost. 
Podjetništvo od podjetnika zahteva veliko ustvarjalnosti in kreativnosti, njegov uspeh pa 
javnosti prinaša neke vrste zadovoljstvo (Antončič, Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002). 

Ruzzier, Antončič, Bratkovič in Hisrich (2008) prisegajo na Hisrichovo definicijo, ki 
pravi, da je za podjetniški proces potrebno vložiti čas in trud, prevzeti finančno, 
psihološko in družbeno tveganje. Rezultat je končna nagrada v obliki denarja ali osebnega 
zadovoljstva. 

Grigore (2012) v svojem delu »The psychology of entrepreneurship« povzame različne 
definicije in zaključi, da je podjetništvo ustvarjalni človeški proces, kjer sredstva 
prenašamo iz ene ravni produktivnosti v drugo. Vključuje individualno voljo 
posameznika, da prevzame odgovornost ter sposobnost izvajanja naloge od ideje do 
uresničitve. Je iskanje priložnosti v času in zrelost za spremembe. 

Iz zgoraj navedenih definicij o pojmu podjetništva lahko ugotovimo, da je na podjetniški 
proces potrebno gledati iz dveh zornih kotov. Na eni strani je posameznik oziroma 
psihološka teorija, na drugi pa okolje, ki vpliva na posameznika. Za proučevanje 
podjetništva torej upoštevamo sociokulturni vidik posameznika (Ruzzier, Antončič, 
Bratkovič & Hisrich, 2008). 

1.2 Pomen podjetništva 

Po Petrakisu in Kafki (v Lucian & Sergiu, 2019) podjetništvo povzroča gospodarsko rast 
predvsem zaradi dejstva, ker je podjetnik v bistvu glavni faktor proizvodnje. Podobno 
tudi gospodarska rast države spodbuja podjetništvo, saj povečuje povpraševanje in 
ustvarja možnosti za razvoj podjetništva.  

Omenili smo, da podjetništvo vpliva na gospodarsko rast države. Kakšna bo stopnja 
gospodarske rasti, ki jo bo država dosegla, je odvisno predvsem od njene ravni bruto 
domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) na prebivalca. Porter (v Martinez–Fierro,  
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Biedma–Ferrer & Ruiz–Navarro, 2016) razlikuje predvsem tri faze gospodarskega 
razvoja: 

- faza, ki temelji na dejavnikih; 

V tej fazi gospodarstvo temelji predvsem na primarnem sektorju. Proizvodnja in človeški 
kapital sta tista, ki lahko izboljšata produktivnost in konkurenčnost države. Države 
nimajo institucionalne podpore, da bi ohranile potrebne pogoje za ustvarjanje 
produktivnosti podjetij. Gospodarstvo temelji na naravnih virih in nekvalificirani delovni 
sili. Obstaja velika konkurenca, zato so plače nizke.  

- faza, ki temelji na učinkovitosti; 

V tej fazi ekonomija obsega predstavlja gonilo gospodarskega razvoja. Podjetništvo se 
zmanjšuje, ker velika podjetja zaposljujejo večino delovne sile. Podjetja ponujajo več 
delovnih mest, zato se zmanjšuje število novonastalih podjetij. Te države so bolj 
konkurenčne in produktivne, plače se povečujejo in gospodarski razvoj države raste.  

- faza, ki temelji na inovacijah; 

V tej fazi je za gospodarstvo značilna proizvodnja novih proizvodov in storitev. Storitveni 
sektor postaja vedno bolj pomemben. Novonastala podjetja se večajo zaradi večje 
priložnosti, dokler proizvajajo različne storitve z bolj izpopolnjenimi proizvodnimi 
procesi.  

Na splošno je ustvarjanje podjetij pomembno za razvoj države, podjetnik pa je najboljši 
element za to spremembo, saj uvaja inovacije, povečuje rivalstvo in ustvarja konkurenco 
ter s tem državi omogoča višji konkurenčni položaj. Obstaja močna povezava med 
značilnostmi podjetniškega okolja in stopnjo razvoja države (Martinez–Fierro, Biedma–
Ferrer & Ruiz–Navarro, 2016). 

1.3 Opredelitev podjetnika 

Gilder (v Grigore, 2012) je menil, da je podjetnik super človek, ki pozna skrite zakone 
gospodarstva in ki prispeva k napredku. Podjetnik je oseba, ki se z ustvarjanjem novih 
delovnih mest bori proti revščini. 

V članku »The psychology of entrepreneurship« avtorica navaja nekaj zanimivih definicij 
o opredelitvi podjetnika, za katere so zaslužni priznani strokovnjaki s področja 
podjetništva (Grigore, 2012): 

- Jean Marie Toulouse podjetnika opisuje kot osebo, ki ustvari novo podjetje. Zato je 
podjetnik ustvarjalec dejavnosti. Je nasprotje klasičnemu managerju, ki je zadolžen 
za nadzor in vodenje že obstoječih podjetij. 
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- Howard Stevenson opredeljuje podjetnika kot odjemalca tveganja, ustanovitelja 
organizacije izven skupine in uporabnika novih idej ali novega načina proizvodnje. 
Ljudje, ki so lastniki podjetja, lahko prevzamejo tveganje, inovacije pa zanje niso 
nujno potrebne.   

- O. Nicolescu meni, da podjetnika lahko opredelimo kot osebo, ki sproži ali razvija 
podjetje ter v njem vodi nove dejavnosti, neposredno in intenzivno pa deluje za cilj, 
ki je  ustvarjen dobiček.  

Iz zgornjih definicij je razvidno, da je podjetnik oseba, za katero je značilna visoka 
stopnja vpletenosti v dejavnost. Zna prepoznati in izkoristiti poslovno priložnost ter jo 
razviti v tržno zanimivo idejo. Za uresničitev svoje poslovne ideje pa vloži svoj čas, napor 
in denar (Pšeničny, Berginc & Letonja, 2000).  

1.4 Lastnosti in sposobnosti podjetnika 

Uspeh ali neuspeh podjetij je v veliki meri odvisen od osebnih značilnosti in vrednot 
podjetnikov ter njihovih motivacijskih dejavnikov. Vrednote usmerjajo strateške 
odločitve, vplivajo na vodstvene odnose in na cilje določenega podjetja. Da bi bolje 
razumeli, kaj vodi podjetnike pri ustvarjanju lastnega podjetja, so avtorji opisali 
psihološki profil podjetnika (Grigore, 2012). 

Dalglishov prisotop (v Grigore, 2012) o osebnih značilnostih podjetnika opredeljuje 
pomen prevzemanja tveganj, željo po inovacijah in odgovornosti, potrebo po moči, 
uspehu in neodvisnosti. Blackman (v Grigore, 2012) je prav tako oblikoval profil z 
osebnimi značilnostmi podjetnika, ki vključuje predanost, vztrajnost, toleranco za 
neuspeh, visoko raven energije, vizijo, samozavest, optimizem in vztrajnost pri reševanju 
težav. 

Catlin in Matthews (v Grigore, 2012) navajata, da so podjetniki posamezniki, ki imajo 
naslednje osebnostne zančilnosti: 

- vizijo in pionirskega duha, 
- sposobnost iskanja možnosti, 
- energijo in strast, 
- močno željo po uspehu in pridobivanju izjemnih rezultatov, 
- ustvarjalnost, 
- močan občutek za neminljivost, 
- vedno si prizadevajo, da bi se stvari izboljšale,  
- so osredotočeni na prihodnost, 
- so inteligentni, sposobni in odločni ter 
- tvegajo in menijo, da ni nič nemogoče. 
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Da bi bolje razumeli, katere so tiste temeljne značilnosti oziroma lastnosti podjetnika, ki 
vplivajo na začetek poslovanja in na njegov uspeh, sta Rauch in Frese opravila študijo o 
osebnostnih značilnostih podjetnikov glede na specifičnost vrednotenja osebnosti. 
Podjetnik je oseba, ki ima v večjem obsegu kot drugi ljudje, razvite naslednje značilnosti 
(Grigore, 2012): 

- ima potrebo po uspehu; 
Podjetnik si zastavi določene cilje, ki jih je izredno težko doseči, in prevzame 
odgovornost za svoja dejanja. Za dosego cilja uspešno opravlja težke naloge in se 
pozitivno odzove na konkurenco. 

- pripravljen je sprejeti tveganje;  
Tveganje običajno opredelimo bodisi kot funkcijo verjetnosti bodisi kot individualno 
predispozicijo. V poslovnem kontekstu to pomeni, da podjetnik sledi poslovni ideji, 
čeprav je verjetnost za uspeh nizka.  

- je dovzeten za inovacije;  
Inovativnost v tem kontekstu zajema željo posameznika, da odkrije nove rešitve in 
načine delovanja pri uvajanju novih izdelkov, tehnologije ter proizvodnje procesov.  

- čuti potrebo po avtonomiji; 
Polno je zgodb podjetnikov, ki so zapustili svojo varno službo, ker so želeli, da bi 
ustanovili podjetje. Za razliko od zaposlenih mora podjetnik sprejeti odločitve brez 
nadzora, ukrepati in izvajati nadzor. Za preživetje podjetja je zelo pomembna 
podjetnikova potreba po neodvisnosti.  

- ima potrebo po nadzoru; 
Medtem ko ostali mislijo, da so dogodki vnaprej določeni in jim ni potrebno 
nasprotovati, ima na drugi strani podjetnik nadzor nad svojo usodo in prihodnostjo. 

- je sposoben reševati posebne, v večini primerov neugodne situacije; 
Podjetnik se nenehno sooča s težavami in išče ustrezne načine za njihovo reševanje.  

Posameznik, ki se odloča za ustanovitev podjetja, potrebuje ustrezno motivacijo, saj 
motivacija vodi in podpira akcijo. Temelji na potrebah, vrednotah, željah, ciljih in 
namerah posameznika. Pri človeku znanje in motivacija delujeta skupaj in brez njune 
povezave ima ideja neproduktivne rezultate. Podjetniška motivacija deluje v smeri 
podjetniškega cilja, ki vključuje identifikacijo in izkoriščanje poslovnih priložnosti. Je 
sila znotraj posameznika, ki deluje pri ustanovitvi in poznejši rasti podjetja (Grigore, 
2012). 

1.5 Oblike podjetij  

V Sloveniji temeljna, statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja 
gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, 
gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega 
preoblikovanja določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Ur. l. RS, št. 65/2009.  
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V Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je navedeno, da je gospodarska družba 
pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost z namenom 
pridobivanja dobička in se organizira v eno izmed oblik: 

- kot osebne družbe:  
- družba z neomejeno odgovornostjo in 
- komanditna družba. 

- kot kapitalske družbe: 
- družba z omejeno odgovornostjo, 
- delniška družba, 
- komanditna delniška družba in 
- evropska delniška družba. 

Ustanovitelj družbe je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, podjetnik pa je fizična oseba, 
ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. V 
Sloveniji sta najpogostejši obliki samostojni podjetnik (s. p.) in družba z omejeno 
odgovornostjo (d. o. o.). Razlikujeta se predvsem na področju odgovornosti. Samostojni 
podjetnik je fizična oseba, ki s svojim poslovanjem odgovarja za stvari z vsem svojim 
premoženjem. Družba z omejeno odgovornostjo pa je glede odgovornosti omejena 
(Zavod Mladi podjetnik, 2017). 

Osredotočili se bomo predvsem na kapitalsko družbo, saj je predmet magistrskega dela. 
Kot smo že omenili, je družba z omejeno odgovornostjo glede odgovornosti omejena. 
Potrebno je poudariti, da je ta družba v lasti enega ali več družbenikov, ki za svoje 
poslovanje odgovarjajo le v obsegu vloženega kapitala. Lastniški delež vloženega 
kapitala pa določa delitev tveganja in dobička družbenikov. Osnovni kapital mora znašati 
vsaj 7.500 evrov (v nadaljevanju EUR), vsak osnovni vložek pa najmanj 50 EUR v 
denarju ali kot stvarni vložek. Ustanovi jo lahko ena ali več fizičnih oziroma pravnih 
oseb, ki ob ustanovitvi v notarski obliki sestavi družbeno pogodbo, odpre transakcijski 
račun in družbo vpiše v sodni register. Upravljanje družbe z omejeno odgovornostjo 
poteka tako, da skupščina družbenikov imenuje poslovodjo in izvoli nadzorni svet, čigar 
naloga je kontrola poslovodje. Omejena odgovornost je ena izmed največjih prednosti 
družbe z omejeno odgovornostjo. Opozoriti je potrebno tudi na slabosti, med katerimi v 
največji meri štejemo motivacijo direktorja, ki ni lastnik, povečanje deleža odgovornosti 
in zapleteno odločanje (Glas, 2000). 

Delniško družbo in družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi večje število 
lastnikov v obliki vloženega denarja ali v stvarni obliki. Na podlagi vloženega kapitala 
prejmejo delnice podjetja, ki določajo porazdelitev lastništva in dobička poslovanja (Glas, 
2000). 
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1.6 Mala in srednje velika podjetja 

V mednarodni ekonomski teoriji obstajajo številne definicije o malih in velikih podjetjih. 
Vsaka država se glede na zgodovinske, gospodarske in institucionalne pogoje odloči, 
kako opredeliti podjetja. Evropska komisija mala podjetja opredeljuje kot podjetja, ki 
zaposljujejo manj kot 50 oseb in katerih letni promet ne presega 10 milijonov evrov. 
Srednje velika podjetja pa so podjetja, ki zaposljujejo manj kot 250 oseb in imajo letni 
promet, ki ne presega 50 milijonov evrov (Lucian & Sergiu, 2019). 

Corman (v Drakulevski & Iliev, 2017) mala podjetja opredeli kot tista, kjer je posamenik 
lastnik, ki vodi podjetje, hkrati pa so premajhna, da bi prevladovala v industriji, v kateri 
delujejo.  

Iz različnih opredelitev malih in srednje velikih podjetij lahko izluščimo njihove 
najpomembnejše značilnosti in prednosti (Lucian & Sergiu, 2019): 

- predstavljajo srednji razred v gospodarstvu, torej so njegova hrbtenica; 
- pripsevajo k ustvarjanju in razvoju velikih podjetij; 
- hitro se odzivajo na spremembe in potrebe trga ter se prilagajajo njegovi dinamiki; 
- podpirajo konkurenčni mehanizem. 

Organizacijski sistem malih in srednje velikih podjetij imajo visoko prožnost, ki jo 
ustvarjajo (Lucian & Sergiu, 2019): 

- z majhnim obsegom dejavnosti, ki povzroča visoko prilagodljivost glede na okoljske 
spremembe; 

- nenehno obveščanje in razumevanje tržnih signalov; 
- nenehno prilagajanje ciljev podjetja glede na okolje. 

Grigore (2012) ugotavlja, da v gospodarstvu v zadnjih desetih letih prevladujejo mala in 
srednje velika podjetja, ki predstavljajo 99 % vseh podjetij in tako ustvarjajo dve tretjini 
novo ustanovljenih delovnih mest. 

1.7 Vpliv na rast malih in srednje velikih podjetij v turizmu 

Turistični sektor v veliki večini upravljajo mikro in mala podjetja, ki štejejo manj kot 
petdeset zaposlenih, in predstavljajo glavni steber turistične industrije. Mala turistična 
podjetja imajo velik potencial za trajnostni gospodarski in socialni razvoj, saj ne 
zahtevajo velikih kapitalskih naložb in dajejo nove zaposlitvene možnosti, predvsem na 
območjih z malo možnostmi za ustvarjanje prihodkov (Drakulevski & Iliev, 2017). 

Morrison in Teixeira (v King, Breen & Whitelaw, 2012) trdita, da vodje malih turističnih 
podjetij poudarjajo ohranjanje in zaščito življenskega sloga. Ta dva vidika sta pred 
komercialnimi cilji in maksimiranjem dobička. Po Getzu in Carlsenu (v King, Breen & 
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Whitelaw, 2012) turizem ponuja poslovno priložnost na posamezniku privlačnih 
lokacijah, saj ti posamezniki iščejo želen življenjski slog. Walker in Brown (v King, 
Breen & Whitelaw, 2012) sta v svoji razpravi o t. i. življenjskih podjetjih v sektorju 
majhnih podjetij ugotovila, da takšna podjetja nimajo izrecno določenega finančnega cilja 
in se nimajo namena širiti. Dejavniki življenjskega sloga so bolj pomembni od finančnih 
dejavnikov. To pa ne pomeni, da ti posamezniki zavračajo gospodarske in poslovne 
priložnosti, temveč so koristni pri ustvarjanju in uvajanju inovativnih izdelkov ter 
storitev.  

Turistični oziroma storitveni sektor, kot smo že omenili, postaja vendno bolj pomemben 
v gospodarstvu mnogih držav in je tudi bolj pod vplivom znanja, spretnosti in izkušenj 
zaposlenih kot proizvodni sektor. Zato je potrebno bolj natančno opisati, katere so tiste 
ključne lastnosti, ki vplivajo na rast in razvoj turističnih podjetij. Turistična ponudba se 
mora nenehno prilagajati turistom, torej se turistična podjetja nenehno srečujejo z 
inovacijami. Na spodnji sliki 1 prikazujemo, da na rast turističnih podjetij medsebojno 
vplivajo inovacije in socialni, človeški ter organizacijski kapital.  

Slika 1: Vpliv na rast turističnih podjetij. 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Omerzel & Jurdana (2016). 

Socialni kapital opredelimo kot znanje, ki ga lahko uporabimo za interakcijo med 
posamezniki, delovnimi skupinami in njihovimi odnosi. Vpliva na uspešnost sodelovanja 
in lokalni razvoj turizma. Človeški kapital je znanje zaposlenih. Vključuje individualne 
vrednote, izkušnje, znanje in spretnosti zaposlenih. Ne nanaša se samo na formalno 
izobraževanje in usposabljanje, temveč tudi na izkušnje ter praktično učenje, pridobljeno 
na delovnem mestu. Človeški kapital vpliva na uspeh in podjetju omogoča, da doseže 
večjo inovativnost. Organizacijski kapital se nanaša na intelektualno lastnino, ki ostane 
tudi po tem, ko zaposleni zapustijo podjetje. Edvinsson (1997) je ugotovil, da je 
organizacijski kapital ustvarjen, ko znanje postane lastnina podjetja. Organizacijski  
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kapital vključuje vse mehanizme za podporo produktivnosti zaposlenih z namenom, da 
doseže uspešnost podjetja (Omerzel & Jurdana, 2016). 

2 ZNAČILNOSTI ŠPORTNEGA TURIZMA NA PODROČJU 
GORSKEGA KOLESARSTVA 

Turizem ni novonastalo področje, saj so ljudje že v preteklosti potovali, vendar v 
drugačnem obsegu in z drugačnim namenom. Z ravojem se je močno povečalo število 
potovanj in pričakovanja turistov. V nadaljevanju želimo predstaviti, kakšen je turizem 
danes. Predstavili bomo predvsem gorski kolesarski turizem kot področje športnega 
pustolovskega turizma. 

2.1 Turizem 

V drugi polovici 20. stoletja so se zgodile velike spremembe v tehnologiji, ki so sprožile 
razvoj številnih novih industrij. Turizem je ena izmed njih in danes  igra pomembno vlogo 
v gospodarstvu številnih držav, predvsem v Evropi, ki predstavlja eno izmed  
najpomembnejših turističnih destinacij na svetu (Juul, 2005). 

Združeni narodi in Statistični urad Evropske unije turizem opredeljujeta kot dejavnost 
obiskovalcev, ki se odpravijo na neko destinacijo zunaj običajnega okolja za manj kot 
eno leto s poslovnim, prostočasnim ali drugim osebnim namenom in se ne zaposlijo kot 
rezidenti te države (Juul, 2015). 

Eurostat pa definira, kaj sestavlja običajno okolje, saj je pomembno vedeti, katera 
potovanja se štejejo za turistična in katera ne. Običajno okolje pojasnjujejo kot 
geografsko območje, znotraj katerega posameznik opravlja svoje redne življenjske 
navade.  Določajo ga prečkanje meja, razdalja od svojega stalnega prebivališča, trajajnje, 
pogostost in namen potovanja (Juul, 2015). 

Turizem predstavlja tretjo največjo socialno-ekonomsko komponento znotraj Evropske 
unije in ima pozitiven učinek na gospodarsko rast ter zaposlovanje. Turizem prispeva k 
razvoju evropskih regij in če je trajnosten, pomaga ohranjati in krepiti kuturno ter naravno 
dediščino Evropske unije. Neposredno ustvarja okoli 5 % evropskega bruto domačega 
proizvoda in zaposljuje 5,2 % evropske delovne sile. Če upoštevamo s turizmom 
povezane sisteme, šteje bruto domači proizvod na področju turizma 10 % evropskega 
bruto domačega proizvoda (Juul, 2015). 

2.2 Alternativni in masovni turizem  

Drug izraz za alternativni turizem, ki se v literaturi še vedno uporablja, je mehki ali 
trajnostni turizem. Gre za pojav, ki je v nasprotju z množičnim turizmom. Slednji 
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povzroča negativne sociološke in kulturne posledice ter povečuje gradnjo turističnih 
objektov (Jakovlev, Dimitrov, Koteski & Serafimova, 2017). Poleg ekonomskih in 
gospodarskih koristi, ki jih prinaša masovni turizem, je potrebno omeniti tudi negativen  

vpliv na okolje, ki nastaja zaradi posledic masovnega turizma na določeni turistični 
destinaciji (Faith, 2018). 

Ljudje si želijo radikalnih sprememb in podpirajo bolj alternativne oblike turizma, ki 
vključujejo ohranjanje okolja, tradicionalne okoljske in krajinske vrednote. Glavni 
koncept alternativnega turizma je zmanjševanje negativnih učinkov na okolje, ne da bi se 
zmanjšal pozitiven ekonomski učinek (Faith, 2018). 

K alternativnim oblikam turizma štejemo poslovna potovanja, obiske kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov, obiske zravilišč, športnih prireditev, romarskih poti in drugih 
športno-rekracijskih aktivnosti. Vse te oblike so prinesle velike spremembe, ki so se 
zgodile v turizmu (Jakovlev, Dimitrov, Koteski & Serafimova, 2017). 

Danes razvoj sodobnega turizma dobiva nove razsežnosti. Zaznamuje vse več prostega 
časa ljudi, število obiskovalcev se povečuje in spreminja njihov standard ter življenski 
slog. Znano je, da se turistične potrebe izražajo v turističnem povpraševanju in turistični 
ponudbi, zato se mora turizem prilagoditi tako, da ponuja večje diverzifikacije turistične 
ponudbe. Destinacije se z diverzifikacijo turističnih proizvodov prilagajajo načinu 
življenja ciljnih trgov in tako pomembno vplivajo na uspeh in prepoznavnost turističnih 
destinacij (Faith, 2018). Z naraščajočo stopnjo izobrazbe obiskovalcev postaja turistično 
bivanje vse bolj aktivno in usmerjeno k novim izkustvom (Jakovlev, Dimitrov, Koteski 
& Serafimova, 2017). 

Alternativni turizem zahteva medsebojno razumevanje in enakost med gostom in 
gostiteljem. Ideja alternativnega turizma je zelo blizu ideji trajnostnega razvoja, vse večje 
spremembe in hiter razvoj pa vodijo do vse večje segmentacije turističnega trga in novih 
turističnih gibanj. Obstoječe turistične destinacije obiskovalci zamenjajo z novimi, iščejo 
nov, bolj kompleksen turističen proizvod, sooblikujejo ceno in so v neposrednem 
komunikacijskem stiku s potencialnim turističnim ponudnikom. Današnji turisti, še 
posebej mlajše generacije, so radovedni in si želijo raziskovanja ter novih doživetij. 
Naveličani so ustaljene turistične ponudbe. Zanimajo jih predvsem ekstremni športi in 
aktivnosti, ki dvigujejo adrenalin. V zadnjih desetih letih so še posebno priljubljeni športi, 
kot so plezanje, gorsko kolesarjenje, deskanje na snegu, veslanje v hitrih vodah, jadralno 
padalstvo idr. Ti športi ne zahtevajo posebnih centrov. Neokrnjena narava je zadostna 
infrastruktura (Jakovlev, Dimitrov, Koteski & Serafimova, 2017). 

Turistična ponudba alternativnih oblik turizma ima določene značilnosti in svoje 
edinstvene vrednote. Poudarja avtentičnost, edinstvenost in vlogo lokalnih dejavnikov. 
Zato je glede na turistično povpraševanje potrebno ustvariti turistični proizvod glede na 
želje in potrebe turistov. Vedeti moramo, da je na takih turističnih potovanjih prisotno 
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manjše število ljudi. Vsak posameznik ima svoje individualne potrebe. Vzpostavi se 
osebni odnos, kjer je komunikacija ključnega pomena. Turistični ponudnik mora 
vzpostaviti zaupanje in poštenost do turista. Le-ta mora čutiti, da je spoštovan in cenjen 
(Jakovlev, Dimitrov, Koteski & Serafimova, 2017).  

Naravni prostor ponuja neomejene možnosti za razvoj turizma in turistične ponudbe v 
svetu, uvedba in razvoj alternativnega turizma pa je primerna oblika turizma za uporabo 
tranjostno zavarovanih območij. Razvoj alternativnih oblik turizma je še posebej 
pomemben na območjih, kjer obstaja pristna naravna in kulturna dediščina, povezana z 
možnostjo športne rekreacije in kulturnih doživetij (Jakovlev, Dimitrov, Koteski & 
Serafimova, 2017). 

Gartner (1996) je napravil primerjavo med masovnim in alternativnim turizmom na 
osnovi različnih turističnih tipov in vedenja. V spodnji tabeli prikazujemo primerjavo 
med masovnim in alternativnim turizmom, kjer  je jasno razvidno, da je alternativni 
turizem bolj naraven in človeško naravnan. 

Tabela 1: Primerjava med masovnim in alternativnim turizmom. 

 MASOVNI TURIZEM ALTERNATIVNI 
TURIZEM  

Splošne značilnosti hiter razvoj počasen razvoj 
povečuje optimizira 
družbeno in okoljsko 
nepremišljen, agresiven 

družbi in okolju prijazen, 
previden 

kratkoročen dolgoročen 
oddaljen nadzor lokalen nadzor 
nestabilen stabilen 
cenovna zavest vrednostna zavest 
količina kvaliteta 
rast razvoj 
vrhunec počitiniškega 
obdobja, sezonski 

razporejen čez celo leto 

velika kapaciteta povprečna kapaciteta 
turistični razvoj povsod turistični razvoj le na 

primernih mestih 
Turistično obnašanje velike skupine posamezniki, družine, 

manjše skupine 
fiksen program variabilne, spontane 

odločitve 
usmerjeno sooblikovano 
udobje in pasivnost zahteve in aktivnost 

 
Vir: Gartner (1996). 

Iz tabele 1 je moč razbrati, da je alternativni turizem naraven, bolj človeško naravnan in 
zagotavlja dolgoročno konkurenčnost. Slednja pa zahteva smiselne in ustrezne pristope 
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upravljanja, saj je alternativni turizem precej kompleksen in za zagotavljanje kvalitete 
nujno potrebuje strokovno usposobljena turistična podjetja in zaposlene (Gartner, 1996).  

2.3 Pustolovski turizem kot hitro rastoče področje alternativnega turizma 

V prejšnih dveh točkah smo omenili, da je turizem eden izmed najhitreje rastočih 
sektorjev na svetu in je vedno bolj usmerjen v alternativne oblike turizma. Pustolovski 
turizem pa je tisti, ki je znotraj alternativnega turizma najhitreje rastoča kategorija. 

Združenje za pustolovska potovanja (ang. Adventure Travel Trend Association, v 
nadaljevanju ATTA, 2018) pustolovski turizem definira kot potovanje, ki vključuje vsaj 
dva od naslednjih treh elementov: telesno aktivnost, naravno okolje in spoznavanje 
lokalne kulture. 

Svetovna turistična organizacija (ang. World Tourism Organization, v nadaljevanju 
UNWTO, 2014) navaja glavne lastnosti pustolovskega turizma: 

- je trajnosten in odporen; 
Ponudniki storitev se zavedajo, da brez neokrnjenega naravnega okolja in kulturnih 
doživetij destinacija izgubi konkurenčnost in turisti odhajajo drugam. 

- privablja stranke z višjim družbenim statusom, ki so pripravljene plačati več za 
kvalitetno storitev; 

- podpira lokalno gospodarstvo. 

Dejavnosti, ki spadajo na področje pustolovskega turizma, so lahko enostavne, mehke in 
lahke izkušnje ali zahtevne, težke in trde izkušnje. Vsako dejavnost posamezniki lahko 
izvajajo do različne mere adrenalina. Kje je meja, pa je odvisno od preteklih izkušenj in 
sposobnosti posameznika. Ko posameznik ugotovi, katera je tista športna aktivnost, ki 
mu zagotavlja zadostno raven adrenalina in izkustev, se s to športno aktivnostjo začne 
redno ukvarjati in išče nove, drugačne in bolj vznemirljive destinacije (UNWTO, 2014). 

Omenili smo besedni izraz trajnostni turizem in v nadaljevanju bo omenjen še mnogokrat, 
zato ga je potrebno razložiti. Trajnostni turizem je turizem, ki v celoti upošteva trenutne 
in prihodnje gospodarske, družbene in okoljske vplive, istočasno pa obravnava potrebe 
obiskovalcev, ponudnikov in okolja (UNWTO, 2014). 

Vplivi turizma na okolje in prostor so veliki in pogosto imajo kratkoročni finančni učinki 
prednost pred dolgoročnimi okoljskimi in kulturnimi učinki. Zato je razumevanje in 
implementacija pustolovksega turizma na lokalnih območjih nujno potrebna. Če 
turistično dejavnost ustrezno izvajamo,  potem igra pomembno vlogo pri zmanjševanju 
revščine, kulturnem razumevanju, ohranjanju biotske raznovrstnosti in nenazadnje pri 
gospodarskem preživetju turistične destinacije (UNWTO, 2014). 
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2.4 Športni turizem in gorsko kolesarstvo 

Športni turizem je primer turizma s posebnim interesom. Je turizem, v katerem šport 
predstavlja primarni potovalni namen posameznika oziroma skupine in je odločilni 
dejavnik pri izbiri destinacije (Moularde & Weaver, 2016). 

Osnovni namen športnega turizma je uporabniku oziroma potrošniku zagotoviti prijetno 
doživetje in čimbolj hedonistično praktično izkušnjo. Izkušnja kupca je definirana kot 
interakcija med zunanjimi elementi, ki jih nadzoruje organizacijsko vodenje, in 
notranjimi elementi, ki jih zaznava posameznik. Udeleženci športnega turizma so namreč 
osebe, ki si želijo socialnih interakcij in hedonističnih izkušenj na neki turistični 
destinaciji (Klaus & Maklan, 2011). 

Te izkušnje najbolje opisuje koncept športnega turizma, ki je sestavljen iz treh dimezij, 
in ga prikazujemo na spodnji sliki 2. Prva dimenzija vključuje izkustvene dejavnike, ki 
so povezani s samim kupcem. Hedonistična izkušnja in osebnostni napredek predstavljata 
bistveno lastnost športnega turizma in ustvarjata nadrealistični občutek. Druga dimenzija 
vključuje socialno interakcijo, torej povezavo z drugimi ljudmi, in prispeva k oblikovanju 
temeljne izkušnje. Učinkovitost tretje dimezije pa je povezana z organizatorjem in 
storitvami, ki zagotavljajo temeljno izkušnjo za uporabnika (Klaus & Maklan, 2011).  

Slika 2: Koncept športnega turizma. 

 

Vir: Klaus & Maklan (2011). 
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V literaturi se zelo pogosto omenja kolesarski turizem, ki je veja športnega turizma, in 
postaja vse bolj obsežen. Zajema vsa potovanja, kjer kolesarjenje dojemamo kot sestavni 
del turistične izkušnje. Znotraj te skupine obstaja širša heterogenost, ki temelji na dolžini 
potovanja, namenu, kolesarskih aktivnostih in vključenosti v šport. Ena izmed teh oblik 
je gorski kolesarski turizem, ki je od svojega nastanka v sedemdesetih letih 20. stoletja, 
postal eden najbolj priljubljenih športov na svetu in predstavlja hitro rastočo turistično 
nišo v Ameriki, Kanadi in Evropi (Moularde & Weaver, 2016). 

»Gorsko kolesarjenje je vožnja trajnih koles s posebno opremo po neasfaltiranih cestah, 
običajno po neravnih terenih vzdolž ozkih poti, ki potekajo skozi gozdove, gore, puščave 
ali polja« (Siderelis, Naber & Leung, 2010).  

Davidson in Stebbins (v Moularde & Weaver, 2016)  tej definiciji dodajata, da je to šport, 
ki zahteva tehnične sposobnosti kolesarja in se ponavadi prakticira na oddaljenem, 
neznanem terenu. 

Zaradi značilnosti kolesarskega turizma, avtorji gorski kolesarski turizem opredeljujejo 
kot izlet, ki se odvija vsaj 24 ur stran od domačega okolja. Aktivna udeležba v gorskem 
kolesarstvu za rekreacijske namene pa predstavlja primarni in odločilni dejavnik pri izbiri 
destinacije  

Ko govorimo o gorskem kolesarstvu in športnem turizmu, je potrebno omeniti vsaj dve 
najpomembnejši predpostavki, ki močno vplivata na posameznike in njihovo izbiro glede 
potovanj in turističnih podjetij, ki organizirajo gorske kolesarske izlete (Moularde & 
Weaver, 2016). 

Prva je zavestno preživljanje prostega časa, ki je gorskim kolesarjem v pomoč pri izbiri 
destinacije in njenih značilnosti. Gorski kolesarski turizem je vir subkulturnega kapitala 
in prostor, kjer se udeleženci lahko poistovetijo z ostalimi udeleženci. Ponuja povezavo 
s širšo skupnostjo in socializacijo z udeleženci. Preživljanje prostega časa je pomembno, 
saj si udeleženci želijo novih turističnih izkušenj, iskanja avtentičnih destinacij, 
raznolikosti in novosti, s katerimi preizkušajo ter pridobivajo nove veščine. Gorsko 
kolesarjenje je sredstvo za soočanje in premagovanje izzivov, ki jih predstavljata 
dejavnost in okolica. Obisk in razpravljanje o turistični destinaciji ponuja občutek 
pripadnosti in družbene povezanosti (Moularde & Weaver, 2016). 

Kot drugo avtorji navajajo destinacijo in njene lastnosti. Za gorske kolesarje so privlačne 
destinacije s čudovito in neokrnjeno naravo ter z raznolikostjo kolesarskih poti. 
Udeleženci želijo svoj prosti čas obogatiti in so za primerne gorske kolesarske izlete 
pripravljeni potovati v bolj oddaljene države za daljše časovno obdobje. Zato je za 
organizatorje gorskih kolesarskih izletov zelo pomembno ustvariti trajnostno naravnan 
proizvod, ki bo imel na udeležence močan socialni vpliv. Avtorji tudi navajajo, da je 
beseda od ust do ust bodisi neposredno v družbi bodisi preko družbenih medijev  
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najpomembnejša propaganda, ki udeležence spodbudi, da se odločijo  in udeležijo gorskih 
kolesarskih izletov (Moularde & Weaver, 2016). 

2.5 Turizem v Sloveniji 

Slovenija ima precej dolgo zgodovino razvoja turizma, saj so se prvi turistični kraji v 
Sloveniji razvili že v 19. stoletju in so se do konca stoletja razvili v priljubljene turistične 
destinacije. Ti kraji so Bled, Rogaška Slatina in Portorož. Turizem je postal pomembna 
gospodarska dejavnost v času Jugoslavije. Tudi sedaj ima v samostojni Sloveniji 
pomembno mesto. V tem času je turizem v Sloveniji zaradi političnih in gospodarskih 
dejavnikov ter spremenjenih preferenc turistov doživel pomembne spremembe (Gosar & 
Cigale, 2015). 

V 21. stoletju je Slovenija doživela nadpovprečno stopnjo rasti turizma. Glede na 
Eurostatove zbirke podatkov za prvo desetletje 2001–2010 je Slovenija med evropskimi 
državami uvrščena na 5. mesto glede na rast števila nočitev turistov. Kljub dolgoročnemu 
trendu rasti je moč opaziti, da Slovenija kot turistična destinacija postaja vse manj odvisna 
od domačih turistov in turistov iz sosednjih držav, saj se povečuje delež turistov iz 
oddaljenih držav (Gosar & Cigale, 2015). 

V času Jugoslavije je Slovenija veljala za tranzitno območje. Turistični obiski so bili 
osredotočeni predvsem na sredozemsko obalo, danes pa je obisk slovenskih turističnih 
regij zelo odvisen od dostopnosti kraja, avtocestne infrastrukture in turističnega produkta 
oziroma privlačnosti destinacije. Na turistično privlačnost države vplivajo naravne in 
kulturne značilnosti in Slovenija ima med vsemi Evropskimi državami najvišjo 
povprečno krajinsko raznolikost ter najvišji delež kopenskega območja. Zaradi svoje 
slikovitosti, raznolikosti, razmeroma dobro ohranjenega okolja in ugodne geografske lege 
bo v primerjavi z ostalimi evropskimi državami Slovenija verjetno ostala priljubljena 
turistična destinacija tudi v prihodnje (Gosar & Cigale, 2015). 

Kljub temu se danes turizem v Sloveniji sooča s številnimi izzivi. Rast turizma je 
povzročilo nekatere okoljske in socialne probleme predvsem na tistih območjih, kjer je 
turizem najbolj intenziven. Zaradi visoke koncentracije obiskovalcev in turističnih 
storitev predvsem na območju Slovenske Istre in v Alpah, ki veljata za rameroma majhno 
območje, prihaja do negativnih in prevelikih vplivov na okolje. Če primerjamo večja 
turistična središča v Evropi s slovenskimi, lahko ugotovimo, da turizem še ni povzročil 
večjih okoljskih in socialnih problemov, saj Slovenija ni povsem razvila masovnega 
turizma (Gosar & Cigale, 2015). 

Slovenija v evropskem merilu velja za zmerno razvito turistično destinacijo. Njena 
sedanja strategija turizma poudarja pomen trajnostno naravnanega turizma oziroma 
alternativnega turizma. Zaradi naraščajoče konkurence na svetovnem turističnem 
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prostoru je ključnega pomena nenehno prilagajanje spreminjajočemu se turističnemu 
povpraševanju, pri čemer se ne upoštevajo le kratkoročni dobički, temveč predvsem 
dolgoročna sposobnost preživetja turističnega sektorja (Gosar & Cigale, 2015). 

2.5.1 Vpliv turizma na gospodarstvo Slovenije 

Turizem je za slovensko gospodarstvo relativno pomembna industrija, na kar kažejo 
naslednji podatki. Delež turističnega BDP v celotnem BDP, je leta 2017 beležil 5,3 %, 
delež turistične dodane vrednosti pa je leta 2017 znašal 3,9 %. (SURS, 2019). Prav tako 
je bilo leto 2017 rekordno za slovenski turizem, saj je bilo število prihodov tujih turistov 
za 18 % večje kot v letu 2016, prenočitev pa za 17 % več kot leta 2016 (SURS, 2018). 
Zadnji podatki v poročilu o ekonomskem pomenu turizma, ki ga vsako leto objavi 
svetovni turistični svet (ang. World Travel & Tourism Council, v nadaljevanju WTTC), 
kažejo, da se je v letu 2018 skupni prispevek turizma, BDP povečal za 6 %, torej je skupni 
prispevek predstavljal 12,3 % celotnega BDP. Število zaposlenih v turizmu pa je v letu 
2018 predstavljalo 12,8 % vseh zaposlitev, kar predstavlja 110.700 delovnih mest 
(WTTC, 2019).  

Vizija turistične destinacije Slovenije, ki jo vidi in vodi Slovenska turistična organizacija 
(STO, 2019), je sledeča: »Zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca, 
ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Destinacija petzvezdničnih 
doživetij.« Če povzamemo, to pomeni dodano vrednost turistične ponudbe. Med 
prebiranjem različnih strokovnih člankov smo zasledili informacije in študije, iz katerih 
je razvidno, da temu ni tako.  

V študiji o konkurenčnosti destinacije so ugotovili, da deležniki turističnih podjetij 
oziroma organizacij niso kvalitetno obravnavali problema dodane vrednosti turistične 
ponudbe, kar je povzročilo vrzel med turistično ponudbo in preferencami turistov. 
Slovenska turistična ponudba je umeščena na nizko raven na domačem trgu in nima 
mednarodne usmeritve, saj Sloveniji primanjkuje dobrih managerjev, inovatinvnosti na 
področju turizma in večjega znanja zaposlenih v turizmu (Dwyer, Knežević Cvelbar, 
Edwards & Mihalič, 2013). 

Novejše raziskave podpirajo stališče, da je privatizacija pozitivno vplivala na slovenski 
turizem, saj se podjetja v zasebni lasti bolje odzovejo na strategijo razvoja turistične 
ponudbe, internacionalizacijo in trženje izdelkov oziroma storitev  (Dwyer, Knežević 
Cvelbar, Edwards & Mihalič, 2013). 

Zato je za managerje turističnih podjetij in organizacij nujno potrebno, da spodbujajo 
dejavnosti, ki povečujejo strateško prilagodljivost njihovih organizacij. Strateška 
prilagodljivost namreč omogoča doseganje konkurenčne prednosti v današnjem 
svetovnem, hitro razvijajočem se okolju (Dwyer, Knežević Cvelbar, Edwards & Mihalič, 
2013). 



18 

2.5.2 Naloge in izzivi slovenskega turizma 

Slovenija kot relativno nova in razvijajoča turistična destinacija  se srečuje z izzivi 
prehoda iz socialističnega gospodarstva v tržno zasnovano gospodarstvo. Poskuša doseči 
in ohraniti konkurenčno prednost. Prav zaradi tega avtorji menijo, da je najbolj primerna 
za ocenjevanje konkurenčnosti in strateške prilagodljivosti destinacije (Dwyer, Knežević 
Cvelbar, Edwards & Mihalič, 2013). 

Strateška prilagodljivost je pretežno konceptualizirana kot sposobnost ali niz sposobnosti 
podjetja, da reagira na spremembe ali priložnosti v okolju. Od podjetja zahteva, da hitro 
ukrepa in se odzove na spremembe. Podjetjem omogoča, da svojim strankam z 
ustvarjanjem in uporabo fleksibilnih organizacijskih strategij dosledno zagotavlja 
vrhunsko vrednost (Dwyer, Knežević Cvelbar, Edwards & Mihalič, 2013). 

Avtorji so s pomočjo tehnike analiza uspešnosti in učinkovitosti (ang. Importance – 
performance Analysis, v nadaljevanju IPA) izvedli obsežno raziskavo. V vzorec je bilo 
vključenih  500 turističnih deležnikov, ki so bili predstavniki vladnega, industrijskega, 
nevladnega, raziskovalnega in izobraževalnega sektorja Slovenske turistične organizacije 
in Ministrstva za gospodarstvo (Dwyer, Knežević Cvelbar, Edwards & Mihalič, 2013). 

Rezultate, ki so ji dobili s pomočjo tehnike IPA, so strnili v sedem širše usmerjenih 
kategorij prilagodljivosti, ki slovenskim turističnim podjetjem lahko pomagajo pri 
soočenju z izzivi in priložnostmi v poslovnem okolju (Dwyer, Knežević Cvelbar, 
Edwards & Mihalič, 2013): 

- razvoj temeljnih kompetenc, 
- razvoj izdelkov, 
- osredotočenost na stranke,  
- spodbujanje inovacij, 
- mreženje,  
- obvladovanje tveganj in  
- spodbujanje trajnostnega razvoja. 

Ugotovili so, da slovenska turistična podjetja ustrezno izpolnjujejo kategorije, kot so 
razvoj izdelkov, spodbujanje inovacij in mreženje. Pri razvoju temeljnih komepetenc in 
spodbujanju trajnostnega razvoja obstaja še veliko možnosti za napredek, predvsem v 
tem, da se turistični kader ustrezno izobrazi, da se lahko prilagodi hitrim spremembam 
trendov globalnega turizma (Dwyer, Knežević Cvelbar, Edwards & Mihalič, 2013). 

Obvladovanje tveganj so anketiranci ocenili kot razmeroma nepomembno kategorijo za 
ohranjanje konkurenčnosti destinacije. Le malo je potrebno, da pride do tragičnega 
dogodka, ki ustvari negativno sliko določene turistične destinacije. Zato je izboljšanje 
upravljanja s tveganji, prostorsko politiko, načrtovanje in razvoj potrebno skrbno  
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oblikovati in uravnotežiti, da bodo turisti zadovoljni z ravnjo njihove varnosti in 
zasebnosti (Dwyer, Knežević Cvelbar, Edwards & Mihalič, 2013). 

Slovenska turistična industrija bo v prihodnje morala služiti ne le zahtevnejšemu in bolj 
izobraženemu potrošniku, temveč tudi tistemu, ki je bolj sposoben, pustolovski, 
preudarnejši in individualističen, ki si želi izboljšav. Poudarjena je kategorija 
osredotočenosti na stranke, predvsem na področju izboljšanja odnosov s preteklimi, 
sedanjimi in bodočimi strankami (Dwyer, Knežević Cvelbar, Edwards & Mihalič, 2013). 

3 PODJETNIŠKA PRILOŽNOST  

Če želi posameznik ustvariti svoje podjetje, mora najprej prepoznati podjetniško 
priložnost. Casson (v Shane & Venkataraman, 2000) navaja, da so to tiste situacije, v 
katerih lahko nove izdelke, storitve in organizacijske metode prodajamo po višji ceni, kot 
so stroški njihove proizvodnje. Kirzner (1997) podjetniške priložnosti razlikuje glede na 
priložnost za dobiček na eni strani in kot možnost za povečanje učinkovitosti storitev, 
izdelkov ter organizacijskih metod na drugi strani. Slednji vključujejo optimizacijo 
znotraj obstoječih storitev in izdelkov, prvi pa odkrivajo nova razmerja med sredstvi in 
cilji. 

Drucker (v Shane & Venkataraman, 2000) je opisal tri različne kategorije priložnosti. 
Prva priložnost je ustvarjanje novih informacij, ki se pojavi pri odkritju novih tehnologij. 
Pod drugo omenja izkoriščanje neučinkovitosti na trgu, ki nastane zaradi informacijske 
asimetrije. Tretja kategorija pa predstavlja uporabo alternativnih načinov uporabe virov, 
ki so posledica političnih in demografskih sprememb  

Raziskovalci trdijo, da podjetniške priložnosti obstajajo predvsem zato, ker imajo različni 
člani družbe različna prepričanja o relativni vrednosti virov. Kadar imajo kupci in 
prodajalci različna prepričanja o vrednosti virov, se lahko izdelki in storitve prodajajo nad 
ali pod mejnimi stroški proizvodnje (Shane & Venkataraman, 2000). 

Podjetniško priložnost lahko odkrijemo na štiri načine, in sicer z aktivnim ali pasivnim 
iskanjem, naključnim odkritjem ali z ustvarjanjem priložnosti. Podjetniške priložnosti po 
teoriji aktivnega, pasivnega in naključnega odkritja izhajajo od zunaj, naloga podjetnika 
pa je, da jih prepozna in izkoristi. Teorija ustvarjanja priložnosti je rezultat razmišljanja 
posameznika (DeTienne & Chandler, 2004). 

3.1 Prepoznavanje podjetniške priložnosti 

Prepoznavanje podjetniške priložnosti je ključni korak v podjetniškem procesu. Avtorji 
omenjajo, da so najpomembnejši naslednji dejavniki, ki podjetnikom pomagajo pri 
prepoznavanju podjetniške priložnosti (Baron, 2006): 
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- aktivno iskanje priložnosti; 

Študije kažejo, da je dostop do ustreznih informacij ključnega pomena. Do teh informacij 
podjetniki najpogosteje pridejo preko osebnih stikov in specializiranih publikacij, manj 
pa preko revij in časopisov. Kirzner (1997), ki je prvi predstavil ta izraz v podjetniški 
literaturi, pravi, da aktivno iskanje priložnosti predstavlja budnost nad spremenjenimi 
pogoji oziroma spregledanimi možnostmi. Potrebno je omeniti, da priložnost lahko 
opazijo tudi osebe, ki jih ne iščejo aktivno.  

- pozornost do priložnosti (sposobnost, da jih prepoznamo, ko se pojavijo); 

Pozornost do priložnosti je delno odvisna od kognitivnih sposobnosti posameznika, 
predvsem od inteligence in ustvarjalnosti. Te lastnosti podjetnikom pomagajo, da v 
obstoječih informacijah prepoznajo rešitve glede na potrebe trga ter razvijejo nove 
izdelke in storitve, ki na trgu še ne obstajajo. 

- predhodno poznavanje trga, industrije in potencialnih strank. 

Informacije in znanje podjetniki največkrat dobijo z bogatimi in raznolikimi delovnimi 
življenjskimi izkušnjami. Predhodno poznavanje potreb strank in načinov za njihovo 
uresničevanje močno povečuje sposobnost podjetnikov, da zagotovijo inovativne rešitve.  

Za boljše razumevanje procesa prepoznavanja podjetniške priložnosti smo iz prebranega 
članka »Opportunity recognition as pattern recognition: How entrpreneurs connect the 
dots to identify new business opportunities« priredili spodnjo shemo (slika 3). 

Slika 3: Identifikacija oziroma prepoznavanje podjetniške priložnosti. 

 

Vir: Shane & Vankataraman (2000). 
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Aktivno iskanje priložnosti, pozornost do priložnosti in predhodno poznavanje trga so 
medsebojno povezani in tvorijo dve široki kategoriji dejavnikov, ki vplivajo na to, ali 
bomo prepoznali priložnost ali ne. Govorimo o  predhodnih informacijah in kognitivnih 
lastnostih posameznika. Ljudje imamo različne informacije, iz njih ustvarjamo 
informacijske sheme in te vplivajo na prepoznavanje priložnosti. Prav tako morajo biti 
sposobni razumeti in poiskati nova razmerja med sredstvi in cilji, ki jih ustvari določena 
sprememba. Ljudje se razlikujejo glede na sposobnost združevanja obstoječih konceptov 
in informacij v nove ideje. Uspešni podjetniki vidijo priložnost v določeni situaciji, 
medtem ko ostali vidijo le tveganja (Shane & Venkataraman, 2000). 

Proces prepoznavanja podjetniške priložnosti poleg zgoraj omenjenih dejavnikov 
vključuje tudi  naslednje tri značilnosti (Baron, 2006): 

- potencialna ekonomska vrednost (zmožnost ustvarjanja dobička), 
- novost (določen proizvod, storitev in tehnologija, ki v preteklosti ni obstajala) in 
- sprejemljivost novega izdelka ali storitve v družbi. 

Čeprav je odkritje podjetniške priložnosti nujen pogoj za podjetništvo, to ni dovolj, saj jo 
je potrebno izkoristiti. Uresničitev podjetniške priložnosti je odvisna od narave 
posameznika in skupnih značilnosti priložnosti. Izkoriščanje podjetniške priložnosti je 
visoko predvsem takrat, ko je visoko pričakovano povpraševanje in stopnja dobička, nova 
tehnologija, gosotota konkurence ni niti previsoka niti prenizka in ko so stroški kapitala 
nizki. Poleg tega so pomembne individualne razlike posameznikov, saj so ti ljudje 
pripravljeni vložiti trud, čas in denar ter sprejeti tveganje (Shane & Venkataraman, 2000). 

3.2 Pomen izdelave analize poslovne priložnosti 

Hormozi, Sutton, McMinn in Lucio (2002) opisujejo bistvene elemente analize poslovne 
priložnosti in se strinjajo, da podjetja ne glede na velikost ali stopnjo razvoja uporabljajo 
analizo poslovne priložnosti za izboljšanje svojih notranjih in zunanjih elementov 
poslovanja.  

Me drugimi izdelava analize poslovne priložnosti vpliva na preživetje podjetja, predvsem 
na začetku njegovega poslovanja, saj s tem podjetnik lažje rešuje neugodne situacije in 
opredeli potencialne rešitve za obstoj podjetja.  Timmons in Spinelli (v Becherer & 
Helms, 2009)  na podlagi raziskav, ki so bile opravljene v Združenih Državah Amerike 
(v nadaljevanju ZDA), navajata, da 46,4 % na novo ustanovljenih podjetij propade v prvih 
petih letih poslovanja. 

In nenazadnje izdelana analiza poslovne priložnosti omogoča podjetniku, da pridobi 
potrebna sredstva za financiranje začetnih vložkov oziroma dejavnosti podjetja. Zaradi 
vseh lastnosti je pomembno, da je analiza poslovne priložnosti natančna, jasna in realna  
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ter da čim bolj strukturirano prikaže, kako bo podjetnik udejanjil svojo poslovno 
priložnost (Stutely, 2003).  

3.3 Namen izdelave analize poslovne priložnosti 

Struebing (v Becherer & Helms, 2009) poroča o štiriletni študiji, ki jo je izvedel Ameriški 
inštitut za mala podjetja. Možnosti za uspeh podjetij, ki so analizirala poslovno priložnost, 
se poveča za več kot 50 % v primerjavi z ostalimi podjetji, ki priložnosti ne analizirajo. 

Po mnenju večine avtorjev je izdelava analize poslovne priložnosti ne le osnova za 
pridobivanje potencialnih investitorjev, temveč podjetnikom omogoča, da logično 
razmišljajo o pasteh ter različnih možnostih in ciljih njihovega podjetja v konkurenčnem 
okolju, v katerem delujejo. Izdelana analiza ustanovitelju pomaga, da sprejme odločitve, 
uravnava ponudbo in povpraševanje, spremeni cilje v operativne korake, pospešuje razvoj 
novih izdelkov in organizacijskih dejavnosti ter zmanjša verjetnost neuspeha podjetja. Z 
nastajanjem novih podjetij se spreminja tudi okolje, ki sproži odziv konkurentov. To vodi 
v ogrožanje vrednosti izdelane analize poslovne priložnosti, zato avtorji opozarjajo, da je 
analizo potrebno vsako leto tudi posodobiti (Becherer & Helms, 2009). 

3.4 Ideja za poslovno priložnost: vodenje posamezniku prilagojenih gorskih 
kolesarskih izletov z uporabo električnih gorskih koles 

Ideja za poslovno priložnost se je pojavila pred tremi leti, nekaj mesecev pred začetkom 
podiplomskega študija na Ekonomski fakulteti. Študij na Ekonomski fakulteti mi je 
predstavljal vir potrebnih informacij in znanja, ki jih do takrat še nisem imel. Na mojo 
odločitev in prepoznavanje poslovne priložnosti so vplivali predvsem trije temeljni  
dogodki v življenju, in sicer odločitev za študij na Fakulteti za šport, delo v tujini ter 
ljudje, ki sem jih spoznal med študijem in predvsem pri delu v tujini. 

Kot najstnik sem začel z učenjem smučanja, ki je sprožilo kasnejšo odločitev za študij na 
Fakulteti za šport, kjer sem pridobil veliko znanja, izkušenj in različne strokovne 
usposobljenosti za delo na področju športa. Najvišja strokovna usposobljenost na 
področju učenja smučanja mi je omogočila, da sem dobil delo v Švici, ki ga v zimski 
sezoni opravljam še danes. Opravljal sem tudi delo učitelja jadranja na deski v Grčiji, bil 
sem pomočnik managerja v novonastalem Kite resortu Mantasaly in  opravil Erasmuss 
prakso na Kanarskih otokih, kjer sem pridobil strokovno usposobljenost divemaster 
oziroma višji potapljač. Med delom na vseh omenjenih športnih področjih sem spoznal 
različne ljudi, predvsem veliko takih, ki so poslovno uspešni na različnih področjih. Vsi 
ti dejavniki so vplivali na mojo odločitev, da bom tudi jaz imel svoje podjetje, kjer bom 
počel tisto, v čemer sem dober. 
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Vsakokrat, ko sem prišel iz tujine nazaj v Slovenijo, sem se pritoževal nad tem, zakaj v 
Sloveniji nimamo takšnih smučišč kot v Švici, da bi lahko odprl svojo smučarsko šolo; 
zakaj nimamo oceana, da bi lahko odprl podjetje, kjer bi opravljal učenje jadranja na 
deski. Ta vprašanja so me pripeljala do spoznanja, da sem na Slovenijo začel gledati 
drugače in ugotovil sem, da je Slovenija »Nova Zelandija v malem«. Imamo neokrnjeno 
naravo, odlično prometno infrastrukturo, ugodno geografsko lego, gore, morje itd. Poleg 
tega lahko veliko športnih dejavnosti, predvsem pa gorsko kolesarjenje, ki je bil že od 
malih nog moj hobi, počneš skozi vse leto. Videl sem, da je turizem, predvsem športni 
turizem v svetu in pri nas v porastu. Z razvojem nove tehnologije, torej električnih gorskih 
koles, mi je turizem predstavljal veliko priložnost za slovenski turistični prostor.  

Ko sem opravil zadnji izpit na Ekonomski fakulteti, sem se odločil, da odprem svoje 
podjetje, ki bo ponujalo posamezniku prilagojene gorske kolesarske izlete z uporabo 
električnih gorskih koles. Zakaj posamezniku prilagojene, kjer je pomemben osebni 
pristop? Predvsem zaradi tega, ker sem na petletnem delu v Švici kot  »mountain guide« 
spoznal, kaj ljudje želijo, ko se odločijo za športno aktivni dopust. Najbolj pomemben 
dejavnik je oseba, ki glede na zahteve in pričakovanja gostov kvalitetno opravi storitev.  

Električna gorska kolesa 

Električna gorska kolesa so v tehničnem smislu zelo podobna tradicionalnim kolesom. 
Od njih se ločijo le po tem, da uporabljajo polnilne baterije za pomoč pri kolesarjenju. 
Pomoč majhnega električnega motorja ne presega hitrosti 25km/h. Električna kolesa so 
še posebej primerna za kolesarske počitnice, saj ljudem, ki niso enako telesno 
pripravljeni, omogočajo, da skupaj uživajo v kolesarskih aktivnostih. Kolesarjem namreč 
pomagajo prevoziti daljše razdalje in lažje premagovanje strmih vzponov. Nabor 
destinacij z različnim profilom kolesarskih poti je dostopen širšemu krogu kolesarjev, 
vključno s starejšo populacijo kolesarskih turistov (CBI, 2018a).  

Ključna prednost električnih koles je vzdrževanje konstantne hitrosti ob relativno 
majhnem naporu. Ta pomaga posamezniku, da lažje premaga daljše razdalje in različne 
vrste terena veliko lažje kot s tradicionalnim kolesom. V spletnih raziskavah, ki so jih 
izvedli MacArthur, Dill in Person (v Fishman & Cherry, 2016) v Severni Ameriki ter 
Johnson in Rose (v Fishman & Cherry, 2016) v Avstraliji, lahko razberemo, da sta 
povečana hitrost in zmanjšan fizični napor največja motivacijska dejavnika za nakup 
električnih koles. Električna kolesa ljudem, ki imajo fizične omejitve, omogočajo večjo 
mobilnost. Na eni strani je zelo pomemben socialni kontekst in mobilnost, na drugi strani 
pa zdravje, da lahko aktivno preživljamo prosti čas. 

Razvoj električnih gorskih koles  

Začetek komercialne rabe električnih koles se je začel v osemdesetih letih 20. stoletja na 
Japonskem, vendar so stroškovni in tehnološki dejavniki omejevali tržno privlačnost do 
začetka leta 2000. Razvoj tehnologije akumulatorjev in električnih motorjev, sestavnih 
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delov in ekonomije obsega so privedli do tega, da so električna kolesa sedaj dostopna bolj 
kot kdaj koli prej. V zadnjem desetletju je bilo prodanih več kot 150 milijonov električnih 
koles, kar predstavlja največjo in najhitrejšo uporabo prevoznega sredstva v zgodovini 
motorizacije (Fishman & Cherry, 2016). 

Priljubljenost električnih koles v Evropi hitro narašča, saj se prodaja od leta 2012 letno 
poveča za 18 % in je v letu 2016 dosegla 1,7 milijona EUR. Največ električnih koles je 
bilo prodanih v Nemčiji, sledita ji Nizozemska in Belgija (CBI, 2018a). 

Namen in vpliv na okolje 

Številne znanstvene raziskave, ki so jih napravili v zadnjih petih letih, so pokazale, da 
imajo električna kolesa zelo pozitiven vpliv na zdravje, predvsem na srčnožilni sistem. 
Zagotavljajo nižjo stopnjo telesne aktivnosti, ki je še vedno dovolj intenzivna, da lahko 
izboljšuje zdravje uporabnikov (Fishman & Cherry, 2016). 

Potrebno je poudariti pozitiven vpliv na okolje. Električna kolesa so energetsko 
učinkovita, saj porabijo manj kot 2kWh/100 km, kar je približno ena desetina porabe 
energije majhnega električnega avtomobila. Proizvedejo za okoli 40 % manj oglikovega 
dioksida kot standardni avtomobili. Postopek proizvodnje, recikliranje in ravnanje z 
akumultaroji pa predstavlja glavni vir onesnaževanja okolja. Prav zaradi tega se na trgu 
že pojavljajo in uporabljajo okolju bolj prijazne surovine in materiali za izdelavo baterij. 
Tu proizvajalci vidijo največ možnosti za napredek in razvoj električlnih koles (Fishman 
& Cherry, 2016). 

4 ANALIZA POSLOVNE PRILOŽNOSTI ZA USTANOVITEV 
PODJETJA 

V nadaljevanju bomo s pomočjo virov in literature, svojih lastnih izkušenj z enoletnim 
upravljanjem podjetja in s pomočjo dveh opravljenih intervjujev predstavili celostno 
izdelano analizo poslovne priložnosti za ustanovitev podjetja.  

4.1 Povzetek poslovne priložnosti za podjetje 

4.1.1 Podjetje  

V 21. stoletju se je predsvem zaradi svetovnega spleta ter razvoja prometnih in letalskih 
povezav močno razvil svetovni turizem, ki predstavlja tretjo največjo ekonomsko 
komponento v gospodarstvu evropskih držav. Zaradi vse bolj sedečega načina življenja 
postaja vedno bolj pomembeno, da ljudje aktivno preživljajo svoj prosti čas. V zadnjem 
desetletju se je močno razvil t. i. alternativni, trajnostni turizem, ki je popolno nasprotje 
masovnemu turizmu. 
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Podjetje EnoUroStran, d. o. o., s sedežem v Škofji Loki bo ustanovljeno kot družba z 
omejeno odgovornostjo (d. o. o.), katerega delovanje bo usmerjeno na področje 
posamezniku prilagojenega vodenja na gorskih kolesarskih izletih, za katere bomo 
uporabljali električna gorska kolesa.  

Slika 4: Blagovna znamka podjetja EnoUroStran, d. o. o.. 

 

Vir: lastno delo. 

Podjetje se bo tržilo in izvajalo storitve pod svojo lastno blagovno znamko HourAway 
(slika 4), v skladu s storitvijo, ki jo naslavlja HourAway, pa se bo slogan v angleščini 
glasil (ang. Your Custom Holidays). Torej podjetje bo izvajalo storitev gorskih 
kolesarskih izletov, prilagojenih željam posameznika in dostopno znotraj ene ure vožnje 
od nastanitvene lokacije gosta. 

4.1.2 Vrednote, poslanstvo in vizija podjetja 

Vsako podjetje oziroma organizacija je sestavljena iz različnih posameznikov, ki imajo 
lastne osebne vrednote, pričakovanja in stališča. Zaposleni predstavljajo identiteto 
podjetja in igrajo pomembno vlogo, saj njihove vrednote, poslanstvo in vizija ustvarjajo 
dodano vrednost, ki dolgoročno vpliva na uspešnost in učinkovitost podjetja (Khandelwal 
& Mohendra, 2010). 

Vrednote so prepričanja ljudi, ki odražajo etiko. Nanje je potrebno gledati iz dveh zornih 
kotov. Na mikro ravni, torej na ravni posameznika, vrednote opredeljujejo pomen in 
namen življenja. Predstavljajo želje posameznika in mnenje o tem, kaj je prav, pošteno, 
pravično in zaželeno. So ključnega pomena za človeka, saj vplivajo na naše odnose in 
vedenje. Vrednote so podobne tudi na makro ravni, torej na ravni družbe. So temelj 
organizacijske kulture v podjetju, saj predstavljajo skupno razumevanje in vplivajo na red 
in integracijo družbenega življenja. V podjetjih vrednote oblikujejo poslanstvo, cilje in 
vizijo podjetja (Khandelwal & Mohendra, 2010). 

Vsako podjetje obstaja z določenim namenom, torej uresničuje neko poslanstvo, ki mu 
omogoča, da se prilagaja okoliščinam, vendar ostaja osredotočeno na svoj temeljni 
namen.  
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Poslanstvo podjetja HourAway je, da z znanjem, izkušnjami in osebnim pristopom na 
gorskih kolesarskih izletih z električnimi gorskimi kolesi gostu omogoči kvalitetno 
preživljanje prostega časa na potovanju po Sloveniji. Posameznik pride kot gost in odhaja 
kot prijatelj.  

Vizija podjetja je vodilo vsakega podjetja. Kaže na priložnosti in hkrati nadzoruje potek 
dogajanja v prihodnosti. Podjetniki uporabljajo vizijo za nadzor podjetja in ustvarjanje 
kulture v podjetju. Bistveno je, da zaposleni podpirajo vizijo, ker to želijo in ne zato, ker 
to morajo (Chhotray, Sivertsson & Tell, 2018). 

Vizija podjetja HourAway je dati gostom razlog, da postanejo naši prijatelji oziroma v 
angleškem jeziku »to give customers the reason to become our friends«. 

4.1.3 Panoga 

Po Standardni klasifikaciji dejavnosti glavno dejavnost podjetja uvrščamo pod številko 
R93.190 – druge športne dejavnosti in N79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj. 
Ostale dejavnosti, ki jih bo podjetje opravljalo, pa se uvrščajo pod (SURS, 2008): 

- G47.640 – trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo,  
- N79.900 – rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,  
- H49.391 – medkrajevni in drugi cestni promet,  
- N77.110 – dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup ter  
- N77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup  

Ker bo podjetje usmrejeno predvsem na tuji trg, torej na ponujanje storitev tujim gostom, 
smo s pomočjo spletnega orodja Google Trends preverili, kakšno je gibanje določenega 
iskalnega niza skozi čas. Pri vnosu besede potovanje (ang. Travel) lahko opazimo, da je 
gibanje konstantno od leta 2004 naprej. Podobne podatke dobimo, če vnesemo besedni 
izraz Slovenija (ang. Slovenia) in gorsko kolesarjenje (ang. Mountain biking). Ko pa v 
iskalnik Google Trends vnesemo besedni izraz električna gorska kolesa (ang. Electric 
mountain bikes), dobimo zelo spodbudne podatke, saj zanimanje za električna gorska 
kolesa od leta 2017 strmo narašča. Največ zanimanja je v spomladansko-poletnem času, 
predvsem v razvitih državah. To dejstvo nas ne preseneča, saj so električna gorska kolesa 
za širšo populacijo cenovno nedostopna. 

V današnjem času je zanimanje za določeno panogo v svetu potrebno iskati predvsem s 
pomočjo priljubljenih spletnih portalov. Po poročanju združenja ATTA je panoga 
alternativnega športnega turizma v letu 2017 predstavljala 21 % povprečno mednarodno 
stopnjo rasti, med katerimi je bilo najbolj priljubljeno kolesarstvo. Priljubljen spletni 
portal Pinterest je za leto 2017 zabeležil 142 % rast zanimanja za kolesarske izlete (CBI, 
2018a).  
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4.1.4 Storitev 

Podjetja EnoUroStran, d. o. o, bo za posameznika ponujalo in izvajalo celotno storitev, 
in sicer prilagojen večdnevni gorski kolesarski izlet z uporabo električnih gorskih koles, 
pri katerem je za nas zelo pomemben osebni pristop do posameznika. Večdnevni, 
enotedenski ali večtedenski paket gorskih kolesarskih izletov bo podjetje v začetku 
izvajalo v sodelovanju s turistično kmetijo Domačijo doživetij Tešnak. Gostom ponuja 
sobe in apartmaje z vključenim polpenzionom. Podjetje bo ponujalo cel paket: prevoz, 
nastanitev, hrano in posamezniku prilagojeno vodenje na gorskih kolesarskih izletih. Ker 
želimo delovati na nivoju odnosov, bodo skupine imele največ pet udeležencev, v primeru 
dogovora lahko tudi do 10 udeležencev. 

Za izvajanje kvalitetnih gorskih kolesarskih izletov je zelo pomembna izbira kvalitetne 
opreme. Na trgu obstaja veliko različnih vrst električnih gorskih koles, ki se razlikujejo 
predvsem po tipu in vrsti motorja, kapaciteti akomulatorja ter opremi na kolesu. Podjetje 
bo uporabljalo visoko kakovostna električna gorska kolesa znamke Giant Fanthom E+2 
Pro (tabela 2), saj so ta kolesa najprimernejša za vožnjo po različnem terenu (asfaltne, 
makadamske in gozdne poti) in  v največji meri izpolnijo zahteve in pričakovanja gostov. 
Glavna prednost omenjenega modela koles je, da so zaradi velike širine kolesnih obročev 
zelo stabilna, električni motor je močan, vendar ne hiter (hitrost je omejena na 25km/h),  
polnjenje akomulatorja pa je zelo učinkovito, in sicer 60 % v eni uri. Geometrija kolesa 
uporabniku omogoča prijazno vožnjo v klanec, pri spustu pa zadosti vsem potrebam t. i. 
downhill kolesa.  

Tabela 2: Karakteristike električnega gorskega kolesa Giant Fanthom E+2 Pro (25+km/h). 

Giant Fanthom E+2 Pro  
okvir ALUXX SL aluminium 
vilice Rock Shox Recon RL 120mm travel 
prestavne ročice Shimano Deore 
zadnji menjalnik Shimano Deore XT, 10-speed 
zavore Shimano BR-MT500, hydraulic disc, 

180/200mm 
veriga KMC e.10 turbo, e-bike optimized 
plašči Maxxis Forekaster 29x2,35, foldable, 60 

TPI, EXO, Tubeless ready 
baterija Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah 

integrated Lithium-Ion 
motor Giant SyncDrive Pro, 360 % supported 

by Yamaha 
polnilec Giant EnergyPak 6A Smart charger (60 

% charge in 60 minutes) 
 

Vir: Giant bicycles (brez datuma). 
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Da bo podjetje pri izvajanju storitve lahko čimbolj optimalno zagotovilo primerno 
velikost kolesa za vsakega posameznika, bo imelo na voljo šest električnih koles različnih 
velikosti: tri kolesa velikost L, dve kolesi velikosti M in eno kolo velikosti S. Katera 
velikost okvirja kolesa je primerna glede na velikost posameznika, predstavljamo v 
spodnji tabeli (tabela 3). 

Tabela 3: Velikosti in mere okvirjev električnega gorskega kolesa. 

Velikost in mere okvirjev 
S M L 

163 cm – 172 cm 171 cm – 180 cm 179 cm – 188 cm 
 

Vir: Giant bicycles (brez datuma). 

Drugi zelo pomemben faktor pri izvajanju gorskih kolesarskih izletov sta znanje in 
izkušnje kolesarskega vodiča. Menimo, da ima tu podjetje veliko prednost, saj bomo 
kolesarske izlete vodili sami, jaz in soustanovitelj podjetja. Verjamemo, da so najine 
izkušnje na področju poučevanja in vodenja različnih športnih aktivnosti, dosežena 
univerzitetna izobrazba, znanje tujih jezikov ter poznavanje slovenske kulture in 
lokalnega ter širšega okolja ključnega pomena.  

Storitev bomo izvajali v Poljanski dolini, ki izpolnjuje vse zahteve za opravljanje storitve. 
Neokrnjena narava, relativno nezahteven, lahko tudi zahtevnejši teren, lepi razgledi in 
kulturna dediščina so pri načrtovanju gorskih kolesarskih izletov ključnega pomena in v 
večji meri izpolnijo vsa pričakovanja gostov. Poleg tega je geografska lega Poljanske 
doline primerno izhodišče za izvajanje gorskih kolesarskih izletov na drugih delih 
Slovenije, ki niso oddaljeni več kot eno uro vožnje iz območja nastanitve. Prvi gorski 
kolesarski izlet bomo  izvajali na relativno nezahtevnem terenu v Poljanski dolini, kjer 
bo gorski kolesarski vodnik dobil širšo sliko o sposobnosti gorskih kolesarjev. S pomočjo 
prvega izleta bo glede na sposobnosti in znanja udeležencev, vreme in želje prilagodil 
kolesarske izlete v naslednjih dneh. Podjetje namreč ne bo ponujalo točno določenih 
gorskih kolesarskih izletov, kjer so trajanje, zahtevnost terena in zanimivosti vnaprej 
določene. To bo tudi največja konkurenčna prednost podjetja.  

4.1.5 Trg in poslovno okolje 

Podjetje bo svojo storitev gorskih kolesarskih izletov ponujalo preko interneta, 
specializiranih svetovnih portalov in agencij za gorske kolesarske počitnice, predvsem v 
začetku delovanaja pa tudi pri nastanitvenih obratih na področju Škofje Loke z okolico. 
Zaradi zelo majhne tržne niše bo podjetje svoje goste iskalo v razvitih državah, kjer ima 
gorsko kolesarjenje že dolgo tradicijo. Te države so predvsem Kanada in ZDA, Avstralija 
ter Evropa (Anglija, Nizozemska, Nemčija, Švica). 
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V turističnem sektorju se je pojavil trend razhajanja, kar pomeni, da ni več vmesnega 
ponudnika (organizatorja potovanj ali potovalnega agenta), ki je potrošnika povezal s 
ponudnikom na ciljnem trgu. Ljudje imajo možnost dostopati do informacij in zaupnih 
mnenj potrošnikov prek spleta, zato bo potrošnik neposredno stopil v stik s ponudnikom 
(UNWTO, 2014). Prav zaradi tega je za podjetje v začetnih letih delovanja zelo 
pomembno, da pridobi različna mnenja uporabnikov na spletnih portalih kot so 
Tripadvisor, Google Business, Facebook, Instagram in AirBnb Experiences. Torej v prvih 
letih delovanja bo potrebno gostom ponuditi enodnevne kolesarske izlete po Sloveniji 
takrat, ko so gostje že v Sloveniji. To bo podjetje storilo s pomočjo oglaševanja pri 
nastanitvenih obratih v okolici Škofje Loke, saj so v poletnih mesecih vse turistične 
kapacitete zapolnjene, gost pa nima tu kaj početi, saj športna turistična ponudba skoraj ne 
obstaja.  

Mnenja gostov so pri gorskih kolesarskih izletih ključnega pomena za nadaljni razvoj in 
uspešnost podjetja. V letošnjem letu se je na slovenskem turističnem trgu uveljavil spletni 
gigant Airbnb Experiences, kjer lahko turisti med turističnim obiskom Slovenije izbirajo 
med različnimi športnimi doživetji. To podjetju predstavlja veliko priložnost, saj je 
spletna platforma Airbnb poznana po vsem svetu, doživetja pa trenutno ponuja samo v 
bolj razvitih državah. Torej gostje, ki prihajajo iz razvitih držav, znajo uporabljati te 
spletne platforme in bodo zato tudi ob prihodu v Slovenijo na tej plaformi iskali njim 
primerna doživetja.  

4.2 Analiza panoge 

Za analizo turizma v Sloveniji smo nekoliko podrobneje analizirali poročilo, ki ga je 
izdala Slovenska turistična organizacija za leto 2016 (STO, 2016b). 

Delež prihoda tujih turistov v Slovenijo glede na celino je bil leta 2016 sledeči: Severna, 
Srednja in Južna Amerika (4,1 %), Afrika (0,3 %), Azija in Oceanija (12,1 %) in Evropa 
(83,5 %).  

Iz zgornjih podatkov je razvidno, da največji delež turistov prihaja iz Evrope, a kljub temu 
je potrebno vedeti, da je rast prihoda tujih turistov k nam večja iz drugih celin: Severna, 
Srednja in Južna Amerika (8,7 %), Afrika (18,8 %), Azija in Oceanija (12,1 %) in Evropa 
(12,0 %), ki ima nespremenjen odstotek rasti.  

Najnovejših podatkov, kolikšen je odstotek kolesarjev turistov na območju celotne 
Slovenije, v literaturi nismo zasledili. Opišemo lahko nekaj primerov dobrih praks, ki 
smo jih zasledili v Priročniku za razvoj kolesarskih destinacij, ki so ga pripravile 
turistična agencija GoodPlace, Zavod Alinasa, Zavod Tovarna trajnostnega turizma in 
RRA Koroška (Skupnost občin Slovenije, 2016). 
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Gorsko daljinska kolesarska pot Trans Slovenia, ki povezuje Avstrijo z Jadranskim 
morjem, je v Sloveniji v letu 2015 ustvarila več kot 14.000 nočitev in več kot milijon 
prihodkov slovenskim turističnim ponudnikom. 

Eko Hotel Koroš in Mountain Bike Nomad so v letu 2015 zabeležili 1.300 nočitev 
kolesarjev iz 26 držav. 

V dolini Soče je bilo pred letom 2010 le okoli 5 % kolesarskih gostov, v letu 2015 pa jih 
je bilo že več kot 10 %. 

Navedli smo le nekaj statističnih podatkov. Glede na poročilo, ki ga je izdelala 
organizacija UNWTO (2014), lahko povzamemo, da je kolesarski turizem v svetu v 
porastu. Vse več kolesarskih navdušencev se podaja na različne gorske kolesarske ali 
običajne kolesarke izlete, sodeluje na kolesarskih dogodkih, kot je Ride the Rockies, Tour 
de France itd. Po podatkih Evropske kolesarske zveze kolesarski turisti evropski celini 
doprinesejo 44 milijard EUR, kar je 2,3 milijarde kolesarskih potovanj s turistično 
vrednostjo. Kolesarski turizem je trajnostno okoljsko, družbeno in gospodarsko naravnan, 
obiskovalce pa razprši na območja, ki ne privlačijo masovnega turizma, in podpira 
zaposlitev v lokalnih gospodarstvih.  

Med drugimi je v poročilu organizacije UNWTO (2014) omenjena tudi Slovenija, ki je 
ustvarila poročilo, ki spodbuja športno-pustolovski turizem: »I feel Slovenia«. Tudi 
kolesarska dirka po Sloveniji postaja vsako leto bolj prepoznavna. To je edninstven 
dogodek v državi, ki najbolje prikaže Slovenijo kot turistično destinacijo.  

4.2.1 Dejavniki nakupa 

Da bi razumeli dejavnike nakupa gorskih kolesarskih izletov, je potrebno razumeti, kako 
potrošnik ustvarja povpraševanje, ki se nanaša na želje po določeni aktivnosti, ki obstaja 
na trgu. Ljudje morajo imeti motivacijo za potovanje in dostop do informacij ter virov, ki 
jim omogočajo, da načrtujejo potovanja in jih tudi rezervirajo. Potem kupci gredo skozi 
šest stopenj, ki jih predstavljamo na spodnji sliki (slika 5).  

Slika 5: 6 stopenj potrošnika 

 

  

 

 

Vir: UNWTO (2014). 

sanjarjenje tehtanje 
možnosti 

načrtovanje 

deljenje doživljanje rezervacija 
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Da bo podjetje uspešno ustvarilo povpraševanje po svoji ponudbi, mora upoštevati 
naslednje dejavnike (UNWTO, 2014): 

- stroške gorskih kolesarskih izletov, 
- stroške povezanih izdelkov (letalske karte), 
- zmogljivost ciljnih trgov (kolesarske poti, dostopnost itn.) in 
- prepoznavnost turistične destinacije. 

Potrošniki se bodo odločili za nakup gorskega kolesarskega paketa ali posameznih izletov 
podjetja EnoUroStran, d. o. o., saj: 

- kolesarski izleti potekajo v Sloveniji, ki je zaradi svojih naravnih lepot, geografske 
lege in kulturne dediščine vsako leto privlačnejša destinacija; 

- so gostje, ki so se odločili za gorski kolesarski izlet, nastanjeni v neokrnjeni naravi v 
Poljanski dolini, stran od turističnega vrveža; 

- storitev izvajajo kakovostno usposobljeni vodniki; 
- podjetje uporablja visokokavostna električna gorska kolesa; 
- je vsak kolesarski izlet prilagojen posameznikovim izkušnjam in zmožnostim. 

Cena gorskih kolesarskih počitnic bo dostopna predvsem srednjemu in višjemu 
ekonomskemu sloju kupcev, saj smo že v prejšnih poglavjih opisali, da je dejavnost 
gorskega kolesarstva razvita predvsem v razvitih državah sveta.  

4.2.2 Potencialni kupci 

Da bi lahko najbolje ocenili, kdo je  naš potencialni gost, ki se bo udeležil gorskega 
kolesarskega izleta, je potrebno podrobneje analizirati področje športno-avanturističnega 
turizma v razvitih državah sveta.  

V raziskavi Adventure tourism Market Study 2013, so ugotovili, da to področje turizma 
sestavlja 57 % moških in 43 % žensk, med katerimi je 37 % tistih, ki imajo prvo stopnjo 
univerzitetne izobrazbe, in 11 % tistih, ki imajo drugo stopnjo univerzitetne izobrazbe. 
Povprečni letni dohodek gosta pa je 46.000 EUR. Majhen delež turistov potuje samih, 21 
% jih potuje s prijatelji, 37 % jih potuje s partnerjem in 30 % je tistih, ki potujejo z družino 
(UNWTO, 2014). 

Najpomembnejši dejavnik športno-avanturističnih gostov, ki vpliva na izbiro njihove 
destinacije, je območje z neokrnjeno naravo. Med vzroki pa prevladujejo sprostitev, 
raziskovanje novih krajev in spoznavanje različnih kultur. Najpogosteje uporabljajo 
kvalitetne storitve, kot so usposobljeni vodniki, organizatorji potovanj in butične storitve 
(UNWTO, 2014). 
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Raziskave, ki so jih opravili na področju kolesarskega turizma, so pokazale, da je profil 
kolesarskega turista sledeč (CBI, 2018b): 

- nekoliko pogosteje so to moški, 
- starostna skupina je 40–60 let, 
- so na splošno bolj izobraženi in imajo višji dohodek, 
- uživajo v kolesarjenju kot v obliki športa ali telesne vadbe, 
- radi imajo naravo in 
- pogosto potujejo v parih ali v manjših skupinah. 

Obstajajo štirje glavni segmenti kolesarskih turistov, ki izhajajo iz vprašanja, kako 
pogostosto kolesarimo v prostem času (CBI, 2018b): 

- Tisti, ki v prostem času kolesarijo redko; 

To so ljudje, ki v svojem vsakdanjem življenju ne kolesarijo oziroma nimajo priložnosti 
kolesariti pogosto. Redno so kolesarili kot otroci, v odraslem obdobju pa manj in nimajo 
svojega kolesa. Zanimajo jih predvsem kolesarske počitnice, ki jih ponudniki ponujajo 
kot turistični paket. Želijo si kolesariti na zmernem, neprometnem terenu. Ta segment 
vključuje tudi družine z majhnimi otroki in predstavlja dokaj velik segment znotraj 
kolesarskega turizma.  

- tsti, ki v prostem času kolesarijo občasno; 

V ta segment spadajo ljudje, ki kolesarijo zaradi užitka večkrat letno, večinoma poleti. 
Zanima jih kolesarska vožnja, ki je dolga 30–40km, po možnosti po mirnih podeželjskih 
cestah in manj prometnih poteh. Ta segment ponuja priložnost za dnevne kolesarkse izlete 
kot dodatno aktivnost.  

- tisti, ki v prostem času kolesarijo pogosto; 

To so ljudje, ki poleti na kolesu preživijo vsak drugi teden, po možnosti tudi v zimskem 
času. Ker so kolesarji navajeni kolesarjenja, lahko prekolesarijo daljše razdalje. Zanimajo 
jih kolesarski izleti, ki so dolgi 40–60 km, predvsem po mirnih podeželjskih cestah z malo 
prometa. 

- ljubitelji kolesarjenja. 

Ta segment vključuje ljudi, ki se v prostem času vozijo s kolesom vsaj enkrat na teden ne 
glede na letni čas, čeprav pozimi manj pogosto. Ti kolesarji ponavadi na kolesarske 
počitnice pripeljejo svoje kolo. Zanimajo jih predvsem daljše dnevne vožnje nad 60 km 
in samostojna kolesarka potovanja. Svoje kolesarke izlete načrtujejo z uporabo digitalnih 
zemljevidov kolesarkih poti. Čeprav je ta segment najmanjši, se za kolesarke počitnice 
odpravijo v tujino. 
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Če upoštevamo zgoraj omenjene lastnosti potencialnega kupca, lahko zaključimo, da sta 
za podjetje najpomembnejša 2. in 3. segment kupcev. 2. segment kupcev bo za podjetje 
pomemben predvsem v začetnih letih delovanja, saj bo podjetje z njimi pridobilo mnenja 
uporabnikov, ki bodo predstavljala osnovo za nadaljnje delovanje podjetja, ki si želi 
ponujati in tržiti gorske kolesarke pakete tudi 3. segmentu kupcev.  

Vidimo lahko, da obstaja dodatna priložnost za nadaljnje širjenje podjetja v prihodnje, 
predvsem ponudba gorskih kolesarkih izletov 4. segmentu kupcev. Ti ljudje se odpravijo 
na kolesarke izlete sami. Potrebujejo le celodnevno pripravljenost ekipe, ki rešuje težave 
z okvarami kolesa oziroma nevšečnostmi na poti. Potrebna je izdelava zemljevidov s 
sistemom globalnega določanja položaja (ang. Global Positioning System, v nadaljevanju 
GPS), s koordinatami in opisi poti. Glede na to, da je to najmanjši segment kupcev, 
podjetje le-tem v začetku ne bo namenjalo pozornosti. 

4.3 Analiza konkurence 

Podjetje EnoUroStran, d. o. o., ima v svoji neposredni bližini največjega in edinega 
konkurenta. Na področju Škofje Loke deluje podjetje Bederfly, d. o. o., ki se trži pod 
blagovno znamko KitePack. Primarna dejavnost podjetja je izvajanje kite počitnic v 
tujini. V lanskem letu je podjetje začelo izvajati kolesarke izlete z električnimi gorskimi 
kolesi v okolici Škofje Loke in drugod po Sloveniji. Trži se pod pod blagovno znamko 
GreenHills. Na območju Škofje Loke na področju pohodniškega turizma že dlje časa 
deluje podjetje Pri Lenart, d. o. o., ki ga ne jemljemo kot konkurenco, saj z njimi uspešno 
sodelujemo in ga imamo za zgled kvalitetnega delovanja podjetja. Druge konkurence na 
škofjeloškem območju ni. 

V slovenskem prostoru, predvsem v najbolj turističnih krajih, obstaja nemalo podjetij, ki 
ponujajo kolesarske izlete. Zelo malo jih uporablja električna gorska kolesa, kolesarki 
izleti so vnaprej določeni in  niso prilagojeni posamezniku.  

Omeniti je potrebno tudi tuje agencije, ki ponujajo kolesarske počitnice v Sloveniji, 
predvsem zaradi tega, ker delujejo že dlje časa in imajo veliko število obstoječih 
uporabnikov.  

Območje Škofje Loke z okolico predstavlja ogromno priložnosti za razvoj gorskega 
kolesarskega turizma in trenutno je konkurenca predvsem za turistični razvoj kraja nujno 
potrebna.   

Ker konkurenca obstaja in vpliva na dogajanje v panogi, bomo s pomočjo Porterjeve 
analize konkurence v panogi, ki je sestavljena iz petih silnic, podrobneje analizirali 
stopnjo konkurence v okolju. 
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Intenzivnost konkurence 

Konkurenca in njena intenzivnost je odvisna od (SPOT, 2019): 

- števila konkurentov; 

Podjetje EnoUroStran, d. o. o., ima največjo konkurenco v podjetju Bederfly, d. o. o., ki 
ima večletne izkušnje z izvajanjem športno naravnanega turizma. Ponuja različne 
enodnevne in večdnevne, točno določene gorske kolesarke izlete. Večdnevni paket tega 
podjetja vključuje kolesarskega vodnika, izposojo kolesa in dodatne nujno potrebne 
opreme, polpenzion, nastanitev in prevoz. Podjetje ima v svoji lasti 6 električnih gorskih 
koles nižjega cenovnega razreda in eno transportno vozilo. Po potrebi večjega 
povpraševanja sodeluje s športno trgovino Bokal Sport. 

- stopnje rasti panoge; 

V prejšnih točkah smo s pomočjo statističnih podatkov opisali, da je panoga gorskega 
kolesarskega turizma v strmem vzponu. Z vstopom električnih gorskih koles na trg pa 
lahko pričakujemo še večjo rast, saj je kolesarjenje dostopno širšemu krogu ljudi. V 
slovenskem prostoru se bo konkurenca zagotovo večala. Podjetja, ki izvajajo kolesarske 
izlete s tradicionalnimi kolesi, so že začela z izvedbo kolesarskih izletov z uporabo 
električnih gorskih koles. Ta podjetja imajo konkurenčno prednost, saj imajo dolgoletne 
izkušnje z izvajanjem kolesarskih izletov, veliko obstoječih uporabnikov in sredstva za 
širjenje podjetja.  

- značilnosti storitev; 

Podjetje EnoUroStran, d. o. o., bo pri izvajanju gorskih kolesarskih izletov uporabljalo 
visokokakovostna električna gorska kolesa, izleti bodo prilagojeni posameznikovim 
sposobnostim in željam in skupine bodo štele ne več kot pet oseb. Največ pozornosti 
bomo namenili kvaliteti storitve in osebnemu pristopu, s katerim želimo ustvariti največjo 
konkurenčno prednost in razliko v primerjavi z ostalimi izvajalci storitve.  

- deleža stalnih stroškov; 

Stalni stroški podjetja pri poslovanju bodo visoki. Največji stalni strošek so osnovna 
sredstva, v katera so vključeni stroški nakupa električnih gorskih koles ter transportnega 
vozila in njihova amortizacija. Delovanje podjetja EnoUroStran, d. o. o., bo sezonsko, saj 
je povpraševanje v zimskem času zelo nizko oziroma ga ni.  

- omejitve zmogljivosti; 

Zmogljivost podjetja EnoUroStran, d. o. o., bo omejena na pet gostov. To pomeni, da bo 
v poletni sezoni presežno povpraševanje potrebno zavrniti, zato bodo oportunitetni stroški 
visoki. 
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- višine izstopnih ovir iz panoge; 

Višino izstopnih ovir iz panoge predstavlja predvsem prodaja električnih koles, torej letna 
amortizacijska vrednost koles, ki predstavlja velik strošek. 

- raznolikosti konkurentov. 

Področje gorskega kolesarstva ponuja veliko možnosti za  različnih storitev. Že samo 
različne vrste koles so namenjene različnim vrstam uporabnikov. Tehnološki napredek 
električnih koles je izjemno hiter, tako da bo za podjetje in konkurenco nujno izvajanje 
dodatnih in drugačnih storitev.  

Nevarnost vstopa novih konkurentov 

Statistike kažejo na ogromno rast v panogi turizma, predvsem na področju gorskih 
kolesrakih izletov, zato bodo v prihodnje na trg nedvomno vstopali novi konkurenti, ki 
bodo želeli pridobiti svoj tržni delež. Vstop novih konkurentov ocenjujemo kot 
dobrodošlo, saj bi se turizem v okolici Škofje Loke lahko razvijal bolj kvalitetno. Lahko 
bi se začele urejati  kolesarske poti, dodatne turistične ponudbe itd. Škofja Loka lahko 
postane konkurenčna turistična destinacija le, če ima razširjeno turistično ponudbo, zato 
je v tem prostoru nujen vstop novih konkurentov.  

Pogajalska moč kupcev 

Z vstopom novih konkurentov se v panogi oblikuje določena cena za storitev. Kupci za 
to ceno lahko dobijo manj ali bolj kvalitetno storitev, zato svojo pogajalsko moč izrabljajo 
za nižanje cene te storitve, vplivajo na večjo kakovost in ponudbo dodatnih storitev. Za 
Podjetje EnoUroStran, d. o. o., je ključnega pomena, da izvaja kvalitetno storitev, ki bo 
upravičila svojo ceno in bo gostom izpolnila vsa pričakovanja. Le na ta način lahko 
podjetje pridobi zaupanje svojih gostov in ostane konkurenčno v okolju, kjer izvaja 
storitev.  

Pogajalska moč dobaviteljev 

Podjetje EnoUroStran, d. o. o., bo v veliki meri odvisno predvsem od lokalnik 
dobaviteljev. Mednje šteje ponudnike nastanitvenih obratov, ponudnike lokalnih obrti, 
športno trgovino, izvajalca servisa električnih gorskih koles in nenazadnje tudi občino 
Škofja Loka, Občino Gorenja Vas–Poljane ter  Občino Železniki. Za podjetje je zelo 
pomembno, da postane aktivni član lokalnega okolja in  lokalne skupnosti.  

Nevarnost pojava substitutov 

Med substitute prištevamo vse ponudnike športnih turističnih storitev, ki ponujajo druge 
športne dejavnosti. Kot smo že omenili, obstaja veliko možnosti za razvoj športnega 
turizma in nedvomno bodo v prihodnje začela delovati podjetja, ki bodo ponujala 
drugačne športne storitve. Podjetje EnoUroStran, d. o. o., bo ne glede na ostalo športno 
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ponudbo izvajalo kolesarske izlete, saj se kupci za to storitev odločijo že pred tem, preden 
prispejo na turistično destinacijo. Nevarnost pojava substitutov ocenjujemo kot zelo 
nizko.  

4.4 SWOT analiza 

SWOT analiza (ang. Strenghts Weaknesses Opportunities Threads) je metoda za 
ugotavljanje in vrednotenje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki nastanejo pri 
izvajanju neke dejavnosti. Lahko jo izvedemo za območje, mesto, državo, izdelek ali 
storitev. Rezlutat pa nam prikaže celovito sliko notranjih in zunanjih dejavnikov, ki so 
lahko ugodni ali neugodni za doseganje zastavljenih ciljev podjetja (Ministrstvo za okolje 
in prostor, 2015). 

Ker je dejavnost podjetja EnoUroStran, d. o. o., odvisna predvsem od okolja in države, v 
kateri bo delovalo, smo najprej napravili povzetek izdelane SWOT analize turističnega 
proizvoda kolesarjenje v Sloveniji. V nadaljevanju pa smo s pomočjo dveh intervjujev 
izdelali SWOT analizo za območje Škofje Loke z okolico in SWOT analizo za podjetje. 
Prvi intervju smo opravili z lastnikoma podjetja Pri Lenart, d. o. o., ki že vrsto let zelo 
uspešno in kvalitetno izvaja pohodniške izlete v Poljanski dolini. Z njimi že uspešno 
sodelujemo in verjamemo, da podjetje Pri Lenart, d. o. o., predstavlja primer dobre prakse 
ne le v Sloveniji, temveč tudi na področju Evrope. Drugi intervju smo opravili z lastnikom 
podjetja Bederfly, d. o. o., ki je lansko leto začelo izvajati gorske kolesarske izlete v 
Sloveniji in za podjetje EnoUroStran, d. o. o., predstavlja največjo konkurenco.  

Slovenija kot kolesarska turistična destinacija 

Tabela 4: Povzetek SWOT analize turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji. 

Prednosti Slabosti 
• ugodna geografska lega in relief 
• veliko naravnih in kulturnih 

znamenitosti 
• obsežna območja naravnega prostora 
• možnost kolesarjenja skozi celo leto 
• majhne razdalje med turističnimi 

območji 

• nepopolne, nepovezane in 
nedograjene kolesarske poti 

• nerazvitost celovite ponudbe 
turističnega kolesarjenja 

• slabe in nepopolne oznake 
kolesarskih poti 

• nezavedanje o poslovnih priložnostih 
v turizmu 

• nepovezanost ponudnikov 
turističnega kolesarjenja 

• premalo usposobljen kader 
nejasna in neizdelana politika razvoja 
turističnega kolesarjenja 

se nadaljuje 
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Tabela 4: Povzetek SWOT analize turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji. 

Priložnosti Nevarnosti 
• možnost doživetij v stiku z naravo in 

domačini 
• hitro rastoče povpraševanje po 

turistični pondudbi 
• porast zavedanja prebivalstva o 

potrebi po rekreaciji 
• možnost ponudbe v vseh letnih časih 
• promocija Slovenije z novim 

turističnim proizvodom 
• razvoj specialne kolesarske 

infrastrukture 

• vse večja konkurenca – predvsem tuja 
• nerazumevanje države za vlaganje v 

turistično kolesarsko infrastrukturo 
• nezadostna promocija turističnega 

kolesarjenja na nacionalni ravni 
• nevarnosti zaradi velikega prometa z 

motornimi vozili 
• omejitve zaradi varstva narave ter 

varovanja kmetijskih in gozdnih 
površin zaradi zakonodaje 

 
Vir: STO (2005). 

Iz analize je razvidno, da Slovenija kot turistična kolesarska destinacija zaradi naravnih 
danosti, majhnih razdalj, naravnih in kulturnih znamenitosti ter čistega okolja predstavlja 
izjemne možnosti za razvoj gorskega kolesarstva. Poleg vseh prednosti in priložnosti pa 
bi želeli izpostaviti predvsem dve ključni pomankljivosti, saj verjamemo, da podjetje 
EnoUroStran, d. o. o., lahko stremi k temu, da ju izboljša: 

- stanje kolesarske infrastrukture ni zadovoljivo, predvsem označevanje kolesarskih 
poti;  

Živimo v času informacijske tehnologije in vedno več turistov uporablja mobilni telefon 
tudi pri športnih aktivnostih. Podjetje lahko pripomore k temu, da načrtuje kolesarske poti 
in izdela GPS sled, ki bo obiskovalcem turističnih krajev v veliko pomoč. 

- ni medsebojnega sodelovanja med ponudniki turističnih storitev; 

Že pri analizi konkurence smo poudarili, da je za podjetje nujno sodelovanje in 
vključevanje v lokalno skupnost. Podjetje EnoUroStran, d. o. o., želi delovati tako, da 
vedno sodeluje s tistimi, ki so pripravljeni razvijati celoten turistični produkt, in ostalim 
dokazati, da je na področju turizma sodelovanje nujno potrebno.  

Škofja Loka oziroma Poljanska dolina (podjetje in prostor) 

Iz SWOT analize okolja Škofje Loke in delovanja podjetij znotraj tega območja lahko 
razberemo, da je priložnosti za razvoj gorskega kolesarstva veliko. Od podjetja pa je 
odvisno, kakšno strategijo bo izdelalo, da bo zagotovilo kvalitetno storitev in s tem 
pozitivno vplivalo na razvoj celostne turistične ponudbe v okolici Škofje Loke. 
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V nadaljevanju predstavljamo SWOT analizo, ki smo jo izdelali s pomočjo dveh 
izvedenih intervjujev, in na podlagi lastnih preteklih izkušenj s področja vodenja gorskih 
kolesarskih izletov v okolici Škofje Loke (tabela 5). 

Tabela 5: Povzetek SWOT analize okolice Škofje Loke in športno turističnih podjetij. 

Prednosti Slabosti 
Podjetje 

• kvaliteta storitev in osebni pristop 
• celostna ponudba 
• fleksibilnost 
• znanje in izkušnje 
• priporočila gostov 
• možnost dodatnih storitev, 

predstavljenih na avtentičen način 
• uporaba električnih gorskih koles 
• dobra socialna mreža lastnikov 

podjetja 
• uporaba visokokakovostnih 

gorskih koles 
• znanje tujih jezikov 

• potrebna izbira primernega terena  
za bolj zahtevno storitev (dodatni 
stroški prevoza do npr. Julijskih 
Alp) 

• omejen dostop do trga 
• prodaja in trženje 
• administrativne ovire  
• pomanjkanje strokovnega kadra 
• izvajanje gorskih kolesarskih 

izletov le v majhnih skupinah (do 
5 oseb), v primeru večjega števila 
podjetje potrebuje dodatnega 
vodnika in si izposodi dodatna 
kolesa 

• storitev ni mogoče ponuditi 
družini z majhnimi otroki 

• pomanjkanje strokovnega znanja 
za izvajanje servisa električnih 
gorskih koles 

Okolje 
• neokrnjena narava 
• malo turistov 
• pestra lokalna ponudba (hrana, 

običaji, kulturne in naravne 
znamenitosti) 

• veliko še ne raziskanih gorskih 
kolesarskih poti 

• dobra geografska lega in relativno 
nezahteven teren, lahko tudi 
zahtevnejši 
 

• Okolica Škofje Loke kot 
turistične destinacije v svetu in pri 
nas je neprepoznavna. 

• Ustanovljeni zavod za turizem ne 
naredi ničesar, da bi izboljšal 
turistične ponudbe. 

• Ni ustrezne komunikacije z 
občino in zavodom za turizem. 

• nejasna zakonodaja 
 
 
 
 
 
 

 
se nadaljuje 
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Tabela 5: Povzetek SWOT analize okolice Škofje Loke in športno turističnih podjetij. 

Priložnosti Nevarnosti 
Podjetje 

• razvoj svetovnega spleta 
• večja prepoznavnost Slovenije 
• razvoj električnih gorskih koles 
• hitra rast gorskega kolesarskega 

turizma 

• naravne katastrofe 
• zmanjševanje letalskih linij 
• teroristični napad 
• nesreča gosta ali vodiča 

Okolje 
• veliko planinskih koč, dobre 

razgledne točke, zgodovina 
• čedalje večje povpraševanje po 

storitvah v Poljanski dolini 
• načrtovana izgradnja kolesarskih 

poti in postavitev polnilnic za 
električna kolesa 
 

• politična nestabilnost, vojna 
• pripravljena zakonodaja za 

uporabo električnih gorskih koles 

 
Vir: Intervju 1 in 2 (2019). 

Ključna strategija podjetja EnoUroStran, d. o. o., je, da gradi na prednostih, odpravi 
pomanljkljivosti, izkoristi priložnosti in se izogne nevarnostim. Podjetje lahko na podlagi 
SWOT analize oblikuje štiri strategije: 

- SO strategijo, pri kateri uporabi prednosti, da izkoristi priložnosti; 
- WO strategijo, pri kateri poskuša premagati slabosti, da izkoristi priložnosti; 
- ST strategijo, pri kateri identificira, katere prednosti lahko podjetju pomagajo pri 

premagovanju nevarnosti; 
- WT strategijo, na podlagi katere podjetje izdela izjemno dober načrt, s katerim 

prepreči, da bi se zaradi slabosti podjetja realizirale nevarnosti. 

4.5 Trženjska strategija 

Trženjska strategija omogoča podjetju, da s pomočjo marketinških aktivnosti deluje na 
ciljne trge. Podjetja za trženje fizičnih izdelkov najpogosteje uporabljajo marketinški 
splet, ki je sestavljen iz štirih P-jev: izdelek (ang. Product), cena (ang. Price), prodajne 
poti (ang. Place) in tržno komuniciranje (ang. Promotion) (Snoj, 2003). 

Podjetja, ki so usmerjena v prodajo storitev, morajo upošteviti še dodatne elemente 
marketinškega spleta, ki so sestavljeni iz sedmih P-jev. To so: ljudje (ang. People), 
procesi (ang. Process) in fizični dokazi (ang. Physical evidence). Znotraj podjetja so 
pomembni vsi elementi marketinškega spleta, še posebej pa so pomembni ljudje oziroma 
zaposleni v podjetju, saj imajo stalen stik s potrošniki (Kotler, 2004). 
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Trženjsko strategijo bomo torej zasnovali na podlagi sedmih ključnih sestavin trženjskega 
spleta, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju.  

Izdelek oziroma storitev 

Podjetje EnoUroStran, d. o. o., bo potrošnikom ponujalo prilagojene gorske kolesarske 
izlete z uporabo električnih gorskih koles. Storitev bomo izvajali s šestimi 
viskokakovostnimi električnimi gorskimi kolesi priznane in najbolj razširjene blagovne 
znamke koles Giant. Za potrebe prevoza koles in potrošnikov bo podjetje uporabljalo 
transpornto vozilo znamke Volkswagen Transporter, kjer je prostora za prevoz šestih 
koles in šestih oseb. Storitev bomo izvajali tako, da bo podjetje v pogovoru s potrošnikom 
določilo mesto srečanja. Sledil bo prevoz do mesta začetka kolesarskega izleta, na koncu 
pa bomo potrošnika pripeljali nazaj do nastanitvenega obrata. Poudariti želimo, da je vsak 
kolesarski izlet prilagojen potrošnikovim željam in sposobnostim, torej je načrtovanje 
kolesarskega izleta, mesto srečanja s potrošnikom in tudi časovni okvir kolesarskega 
izleta prilagodljiv. Vse to je seveda mogoče, ker bo podjetje izvajalo kolesarske izlete v 
majhnih skupinah (največ 5 oseb). 

Poleg osnovne storitve bo podjetje na vsakem kolesarskem izletu ponudilo tudi dodatne 
storitve, med katerimi so predvsem lokalne zanimivosti in doživetja: ogled muzeja na 
Škofjeloškem gradu, ogled jame na Lubniku, ogled sirarne Pustotnik, ogled Rupnikove 
linije, rapalske meje, ogled Partizanske bolnice Franje, ogled mikropivovarne Crazy 
Duck itn. Vsak kolesarski izlet, predvsem v okolici Škofje Loke, nudi bogato ponudbo 
kulturnih in naravnih znamenitosti. Podjetje bo z izvajanjem gorskih kolesarskih izletov 
in dodatne ponudbe potrošniku poskušalo prikazati življenje na škofjeloškem podeželju.  

Omeniti je potrebno, da so kolesarski izleti namenjeni tako slovenskim kot tujim 
potrošnikom. Ker slovenski potrošniki dobro poznajo gorske kolesarske poti in so vešči 
gorskega kolesa, menimo, da bo zanimanje za gorske kolesarske izlete precej majhno, 
zato bo podjetje ponujalo možnost izposoje električnih gorskih koles. Za povprečnega 
slovenskega potrošnika je nakup električnega gorskega kolesa relativno drag, izposoja pa 
je dosegljiva širšemu krogu slovenskih potrošnikov.  

V nadaljnem poslovanju podjetja obstaja veliko možnosti za dodatno ponudbo, med 
katerimi je potrebno omeniti t. i. samovodene gorske kolesarske izlete s pomočjo GPS 
koordinat in pripadajoče opreme ter kolesarski izleti, na katerih se uporablja polno 
vzmetena električna gorska kolesa.  

Prodajne cene 

Storitev gorskih kolesarskih izletov z uporabo električnih gorskih koles je kompleksna, 
saj za izvedbo storitve potrebujemo električno gorsko kolo, čelado, transportno vozilo za 
prevoz koles in kolesarjev in gorsko-kolesarskega vodnika. Strošek stortive je visok in če  
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k temu dodamo še prilagoditev posameznega gorskega kolesarskega izleta posamezniku, 
potem je potrebno temu primerno oblikovati tudi ceno. 

Gorski kolesarski izlet v celoti vključuje vse elemnte, ki smo jih našteli v prejšnem 
odstavku. V spodnji tabeli prikazujemo prodajne cene gorskih kolesarskih izletov (tabela 
6). 

Tabela 6: Prodajne cene gorskih kolesarskih izletov. 

VRSTA GORSKO KOLESARSKEGA IZLETA Cena/osebo (EUR) 
Celodnevni gorski kolesarski izlet v okolici Škofje Loke 90,00 
Celodnevni gorski kolesarski izlet izven okolice Škofje 
Loke 

100,00 

Poldnevni gorski kolesarski izlet v okolici Škofje Loke 75,00 
Večndnevni gorski kolesarki izlet 70,00 

 
Vir: lastno delo. 

Število udeležencev na gorskem kolesarskem izletu je omejeno na pet oseb, v primeru 
predhodnega dogovora ali večje skupine lahko tudi več oseb. Če se za gorski kolesarski 
izlet odloči skupina oseb, bo podjetje ponudilo popust glede na število udeležencev: 

- 3 osebe: cena ostane nespremenjena, 
- 4 osebe: 10-odstotni popust in 
- 5 oseb ali več: 20-odstotni popust. 

Podjetje bo ponujalo tudi možnost izposoje električnih gorskih koles. Cene predstavljamo 
v spodnji tabeli (tabela 7). 

Tabela 7: Prodajne cene izposoje električnih gorskih koles. 

IZPOSOJA Cena/osebo (EUR) 
celodnevni najem električnega gorskega kolesa 45,00 
vsaj 5-kratni najem električnega gorskega kolesa v sezoni 30,00 
vsaj 10-kratni najem električnega gorskega kolesa v 
sezoni 

25,00 

 
Vir: lastno delo. 

Izposoja električnih gorskih koles je namenjena predvsem prebivalcem Škofje Loke z 
okolico, saj želi podjetje prebivalce spodbuditi, da bi si izposojali kolesa. Ta kolesa so 
namreč relativno draga za slovenskega potrošnika, poleg tega pa je tudi vzdrževanje 
precej dražje od vzdrževanja tradicionalnega kolesa (transport, servis, baterija, 
shranjevanje v obdobju zimske sezone). 
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Prodajne poti 

Prodaja turističnih storitev se nekoliko razlikuje od prodaje proizvodov. Osnovna naloga 
prodajnih poti na področju turizma je, da povečamo dostop do informacij potencialnim 
turistom in jim omogočimo rezervacijo ter nakup (Vázquez, 2004). Z razvojem 
tehnologije, predvsem svetovnega spleta, je pridobivanje potrebnih informacij in plačilo 
storitve postalo dostopno širšemu krogu potrošnikov. Internet tako v današnjem času 
predstavlja najpomembnejšo prodajno pot turističnih storitev (Buhalis, 2000). 

Slovenska turistična organizacija (v nadaljevanju STO) je v sodelovanju z organizacijo 
VALICON izvedla projekt za opredelitev ciljnih skupin turistov v Sloveniji. Oblikovali 
so 12 person in jih razporedili v tri segmentne skupine: doživetje, druženje in skrb zase. 
Za načrtovanje prodajnih poti podjetja EnoUroStran, d. o. o.,  je pomembno pogledati 
spoznati, kaj vpliva na odločitev prvega segmenta turistov. Turisti, ki si želijo doživetja, 
v prvi vrsti iščejo informacije na spletu. Sledi jim iskanje informacij preko lokalnih 
ponudnikov in priporočila oseb ter tiskani vodiči in nazadnje mediji (STO, 2016a). 

Iz zgornjih dejstev lahko sklepamo, da  bo podjetje za prodajo storitve uporabljalo 
neposredne in posredne prodajne poti, med katerimi v večji meri prevladuje prodaja preko 
spleta in prodaja na osnovi priporočil prejšnih uporabnikov storitve.  

Kot neposredno prodajno pot bo podjetje uporabljalo prodajo preko lastne spletne strani 
– www.hour-away.com, kjer bodo uporabniki dobili vse informacije v zvezi z izposojo 
električnih gorskih koles in enodnevnih ali večdnevnih gorskih kolesarskih izletov. 
Neposrednih plačil preko spletne strani podjetje ne bo izvajalo, možna bo le rezervacija, 
saj je vsak gorski kolesarski izlet prilagojen posameznikovim potrebam in željam. Preko 
spletne strani bo potrošnik lahko stopil v stik s podjetjem in se dogovoril za določen 
gorski kolesarski izlet. Šele nato bo prejel račun za plačilo storitve. Da bo potrošnik lažje 
našel spletno stran in potrebne informacije, bo podjetje pred in med poletno sezono 
načrtno izvajalo oglaševanje preko Google AdWords in Facebook Ads kanalov. 
Pozornost bomo namenili ustreznim informcijam, preprostemu izgledu spletne strani in 
predvsem kakovostnemu izgledu in uporabi spletne strani na mobilnem telefonu.  

Pri posredni prodaji storitev bo podjetje uporabilo več različnih prodajnih kanalov, ki 
obstajajo na spletu. Trenutno so v svetovnem merilu za posredovanje športno 
pustolovskih storitev najbolj uporabni AirBnb Experiences, TripAdvisor Experiences 
(Viator), TrekSoft in GetYourGuide. Za zbiranje mnenj potrošnikov storitve pa je najbolj 
popularna spletna platforma TripAdvisor, kjer so mnenja potrošnikov v največji meri 
resnična, zaupanja vredna in uporabna. Po poročanju UNWTO (2014) je imelo spletno 
mesto TripAdvisor februarja 2014 150 milijonov ogledov in ima več kot dve milijardi 
obiskovalcev tega spletnega mesta.  Zavedati se je potrebno, da pri vseh posrednikih 
podjetje mora plačati provizijo, vendar menimo, da je za podjetje prodaja preko spleta v 
začetku delovanja neizogibna.  
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Prodaja storitve bo potekala tudi na območju Škofje Loke prek lokalnih ponudnikov 
(nastanitveni obrati, turistične točke itd.). Vsi nastanitveni obrati bodo imeli naše letake 
s potrebnimi inormacijami glede gorskih kolesarskih izletov. Odločitev za udeležbo na 
gorskem kolesarskem izletu bo potrošnik sprejel, ko bo že na nastanjen v okolici Škofje 
Loke. 

Kot dodatno posredno prodajo bo podjetje izvajalo preko Instagram vplivnežev, ki že 
potujejo po Sloveniji. Na Instagram profilu bo pregledalo zadnje objavljene fotografije 
pod različnimi tematskimi oznakami (#sloveniaOnbike, #bikeslovenia 
#moutainbikeslovenia), stopilo v kontakt z osebo in se v zameno za objavo na njegovem 
Instagram profilu dogovorilo za voden kolesarski izlet.  

V nadaljevanju poslovanja podjetja obstajajo še dodatne prodajne poti, med katerimi je 
potrebno omeniti obisk različnih kolesarskih sejmov v Evropi, pisanje lasntnega bloga, 
specializirane gorske kolesarske revije itd. V začetku poslovanja podjetje tega zaradi 
visokih stroškov ne bo izvajalo.  

Tržno komuniciranje 

Konkurenca na trgu postaja vse večja, turistične oorganizacije pa nenehno stopajo v stik 
s potrošniki in jim tako sporočajo, v čem se razlikujejo od svoje konkurence. Govorimo 
o trženjskem komuniciranju, ki predstavlja nepogrešljiv element trženjskega spleta. 
Njegova  naloga je, da pošilja informacije ciljnim turistom in jih motivira za nakup 
turistične storitve (Nemanič, 2011).  

Obstajajo različne tehnike trženjskega komuniciranja, med katerimi so z razvojem 
informacijsko-komunikacijske tehnologije za turistična podjetja pomembni predvsem 
trženje od ust do ust in interaktivno trženje (Konečnik Ruzzier, 2010).  Kako bo podjetje  

EnoUroStran, d. o. o., komuniciralo s svojimi potencialnimi turisti, bomo opisali v 
nadaljevanju.  

1. Trženje od ust do ust predstavlja vso ustno, pisno ali elektronsko komunikacijo. 
Storitev gorskih kolesarskih izletov vpliva na izkustva potrošnikov, slednji pa o svojih 
izkušnjah s turistično storitvijo prihodnjim potencialnim kupcem podajo najbolj 
objektivna in resnična mnenja o storitvi (Konečnik Ruzzier, 2010). Prav zaradi tega 
je kvalitetno izvedena storitev in usposobljenost strokovnega kadra pri nadaljnem 
poslovanju podjetja ključnega pomena.  

 
2. Trženje preko družbenega omrežja Facebook in Instagram omogočata 

oglaševanje po celem svetu in imata največjo bazo uporabnikov. Preko orodij, ki jih 
ponujata Facebook in Instagram, se napogosteje uporabljajo slikovni in video oglasi. 
Orodja omogočajo zelo natančno segmentacijo trga, zato so oglasi vidni točno 
določenim potencialnim kupcem. Vendar je kljub vsem možnostim, ki jih družbeni 
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omrežji ponujata, potrebno vedeti, da jih uporabljajo predvsem mlajše starostne 
skupine uporabnikov. Podjetje cilja predvsem na starostno skupino turistov 40–60 let, 
med katerimi je malo takih, ki so aktivni uporabniki teh družbenih omrežij. Zato bo 
podjtje tem oglaševalskim akcijam namenilo manj razpoložljivih sredstev, saj 
menimo, da za dejavnost podjetja ti omrežji nista najbolj ustrezni. Poleg tega je 
potrebno poudariti, da imata družbeni omrežji široko ciljno skupino in se ne 
osredotočata zgolj na turistično ponudbo. 
 

3. Trženje preko platforme Airbnb Experiences ima turistični namen. Njen hiter 
razvoj je omogčila ideja delitvene ekonomije. Ponuja predvsem nastanitvene obrate, 
z letošnjim letom pa se je v slovenskem prostoru uveljavila tudi na področju ponudbe 
dodatnih turističnih izkušenj. Platforma sama ustvarja oglase in oglašuje različna 
športna in druga doživetja v določeni državi. Podjetja ne izvajajo oglaševalskih akcij, 
temveč od vsakega potrošnika, ki se odloči za določeno storitev, ponudniku obračuna 
20 % provizije. Menimo, da je Airbnb Experiences za podjetje izredno velikega 
pomena predvsem v začetku delovanja, saj pridobi izkušnje in mnenja uporabnikov, 
ki so najbolj pomembni za nadaljnje delovanje podjetja. Platforma je izredno 
enostavna za uporabo in podjetju omogoča, da vzposavi osebni odnos z uporabnikom.  

 
4. Trženje z uporabo Google orodja Google AdWords je najučinkovitejše spletno 

orodje za tržnejsko komuniciranje s potencialnimi kupci, kjer oglašujemo spletno 
stran podjetja. Pomembno je, da imamo izdelano kakovostno spletno stran, saj šele 
nato lahko začnemo uporabljati Google Adwords. Ker je uporaba tega orodja zelo 
specifična in zahtevna, saj nenehno spreminja svoje algoritme, bo podjetje za načrtno 
oglaševanje preko orodja Google AdWords pogodbeno najelo posameznika ali 
podjetje, ki se strokovno ukvarja z oglaševanjem in uporabo Google orodij.  
 

5. Trženje preko platforme TripAdvisor in TripAdvisor Experiences (Viator) 
deluje na zelo podoben način kot Airbnb Experiences, vendar je nekoliko starejša in 
zaradi tega med uporabniki širše sprejeta. Ker TripAdvisor Experiences deluje na 
enak način kot Airbnb Experiences in uporabniku ne omogoča določenih uporabnih 
možnosti kot Airbnb Experiences, jo podjetje ne bo uporabljalo. Na drugi strani pa 
platforma TripAdvisor zagotavlja najboljšo izdelavo celovite slike podjetja, kjer so 
uporabniku dostopna menenja preteklih uporabnikov storitve in pripadajoče slike. 
Platforma velja med uporabniki za zaupanja vredno in predstavlja osnovo za obstoj 
podjetja, ki izvaja gorske kolesarske izlete. Za podjetje je platforma TripAdvisor 
enako pomembna kot spletna stran podjetja.  
 

6. Trženje preko slovenskih in tujih turističnih organizacij. V Škofji Loki in 
Poljanski dolini že vrsto let deluje Zavod za turizem, ki se ukvarja s trženjem turistične 
destinacije. Naloga Zavoda za turizem je predvsem izdelava slikovnega in video 
gradiva ter gradnja in označevanje kolesarskih poti itd. Podjetje lahko aktivno pristopi 
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k sodelovanju, kjer zavod deluje na področjih, ki se navezujejo na gorski kolesarski 
turizem. Trženje preko tujih turističnih organizacij predstavlja veliko finančno breme 
za podjetje, zato tega podjetje v začetku delovanja ne bo izvajalo. V nadaljevanju pa 
bo po potrebi tudi trženje preko tujih turističnih organizacij za podjejte predstavljajo 
pomemben element trženjskega komuniciranja. 

Ljudje 

Ljudje so najpomembnejši element trženjskega spleta. Pri gorskih kolesarskih izletih na 
eni strani igrajo vlogo odjemalca oziroma uporabnika storitve, na drugi strani pa vlogo 
izvajalca storitve. 

Izvajalca gorskih kolesarskih izletov bova v začetku delovanja podjetja jaz in 
soustanovitelj podjetja. Imava dolgoletne izkušnje s področja vodenja različnih športnih 
aktivnosti, strokovno usposobljenost, znanje tujih jezikov, znanje nudenja prve pomoči 
in predvsem dobro razvito socialno komponento, ki je izredno pomembna pri delu z 
ljudmi. Kakovostno storitev lahko podjetje izvaja le, če imajo zaposleni strokoven odnos 
in visoko motivacijo za delo. V začetku, ko bova gorske kolesarske izlete vodila in 
načrtovala midva kot lastnika podjetja, verjamemo, da bo storitev izvedena kakovostno. 
Vendar ne moremo pričakovati, da bo tako tudi v nadaljevanju poslovanja podjetja, zato 
bo nujno potrebno postopoma izobraževati zaposlene, ki bodo to delo opravljali namesto 
naju.  

Pod točko 4.4.3 smo opisali potencialnega kupca gorskih kolesarskih izletov. Najprej naj 
poudarimo, da podjetje v začetku ne bo izvajalo gorskih kolesarskih izletov za družine z 
majhnimi otroci, saj je uporaba električnih gorskih koles za otroke, predvsem zaradi 
njihove teže, precej nevarna. Poleg tega podjetje ne bo imelo ustrezne velikosti kolesa za 
otroka. Gostje bodo predvsem odrasli ljudje, stari 40–65 let, ki potujejo sami, v paru ali s 
prijatelji in se že vnaprej odločijo za kolesarske počitnice. Največ gostov podjetje 
pričakuje iz ZDA, Kanade, Avstralije in iz najbolj razvitih evropskih držav (Anglija, 
Nemčija, Nizozemska, Francija in Švica). 

Potrebno je poudariti, da so potencialni gostje predvsem aktivni ljudje, ki so vešči kolesa 
in želijo počitnice preživeti v neokrnjeni naravi stran od turističnega vrveža. Želijo si 
spoznati lokalno okolje, kulturo in običaje oziroma vse tisto, kar je značilno za območje 
Škofje Loke. Za podjetje je zato nujno, da v izvajanje gorskih kolesarskih izletov vključi 
tudi ponudbo lokalnega okolja.  

Procesi 

Proces v storitveni dejavnosti je sestavljen iz predhodnega komuniciranja s potrošnikom, 
udeležbe potrošnika na gorskem kolesarskem izletu in komunikacija s potrošnikom po 
končani izvedbi storitve. 
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Potrošnik bo v stik s podjetjem stopil preko prodajnih kanalov, preko katerih se bo 
podjetje tržilo. Dodatne informacije v zvezi z gorskimi kolesarskimi izleti pa bo potrošnik 
dobil v neposrednem pogovoru z izvajalcem storitve,  preko elektronske pošte, 
telefonskega klica ali elektronskega sporočila. Pomembno je tudi, da podjetje zaradi 
pisnega mnenja ohrani stik s potrošnikom po izvedbi storitve. 

Izvajanje storitve predstavlja glavni del v storitvenem procesu. Pomembna je kakovost in 
ustrezno izvajanje storitve, ki jo vodi strokovno usposobljeni kader. Dobra komunikacija 
z gostom na gorskem kolesarskem izletu pripomore k boljši kvaliteti storitve in tudi k 
temu, da so vsi v podjetju seznanjeni s tem, kdo, kdaj in kje se izvaja storitev.   

Fizični dokazi 

Fizični dokazi v panogi gorskega kolesarskega turizma predstavljajo predvsem električna 
gorska kolesa, transportno vozilo, dodatna varnostna oprema in videz zaposlenih. 
Pomebno je predvsem to, da so električna gorska kolesa in transportno vozilo ustrezno 
servisirana, čista  in delujejo brezhibno. Pri videzu zaposlenih je najpomembnejše, da je 
vodnik gorskega kolesarstva urejen in uporablja ustrezno gorsko kolesarsko opremo.  

4.6 Proizvodni oziroma storitveni načrt 

4.6.1 Lokacija in poslovni prostori 

Lokacija Podjetja EnoUroStran, d. o. o., bo v Škofji Loki, kjer bo podjetje tudi uradno 
registrirano. Podjetje v začetku ne bo imelo psolovnega prostora, kjer nas stranke lahko 
obiščejo, saj se bodo vse storitve izvajale na vnaprej dogovorjeni lokaciji. V Škofji Loki 
na domačem naslovu imava s soustanoviteljem podjetja poslovni prostor (garaža) za 
shranjevanje in servis koles ter parkirni prostor za transportno vozilo.  

Izposoja električnih gorskih koles in enodnevni ali večdnevni gorski kolesarski izleti 
bosta izvedeni tako, da se s stranko vnaprej dogovorimo za točno lokacijo, ki je stranki 
najbližja. Podjetje nato opravi storitev in gosta pripelje nazaj na dogovorjeno lokacijo. 

Za izvajanje celotnega paketa gorskih kolesarskih izletov z nastanitvijo bo podjetje 
sodelovalo s turistično kmetijo Domačijo doživetij Tešnak, kjer bo tudi izvedlo celotno 
storitev.  

Menimo, da je v začetku poslovanja podjetja nakup ali najem poslovnega prostora veliko 
finančno breme, zato je potrebno poiskati alternativni način poslovanja. V prihodnje pa 
bo za podjetje potrebno, da najde ustrezno lokacijo v okolici Škofje Loke, ki bo za goste 
in podjetje najprimernejša. 
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4.6.2 Storitveni proces 

Ker podjetje EnoUroStran, d. o. o., ne bo prodajalo izdelkov, temveč bo izvajalo storitev, 
ne govorimo o proizvodnem, temveč o storitvenem procesu. Na spodnji sliki prikazujemo 
celotni storitveni proces, kako gost opravi rezervacijo, se udeleži gorskega kolesarskega 
izleta in odide nazaj domov. 

 
Slika 6: Storitveni proces podjetja EnoUroStran, d. o. o.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: lastno delo. 

4.6.3 Pravne zahteve in dovoljenja 

Pri izvajanju turistične dejavnosti gorskih kolesarskih izletov z uporabo električnih 
gorskih koles moramo upoštevati določila, ki jih določajo sledeči zakoni Republike 
Slovenije (STO, 2005): 

- Zakon varnosti cestnega prometa, 
- Zakon o javnih cestah, 
- Uredba o prepovedi vožnje z kolesi v naravnem okolju, 
- Zakon o športu, 
- Zakon o ohranjanju narave in 
- Zakon o gozdovih. 

Ko razvijamo turistični proizvod gorskih kolesarskih izletov, moramo upoštevati 
določila, ki so zajeta v Zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1),  Ur. l. RS, št. 
56/2004 in Zakonu o javnih cestah (ZJC), Ur. l. RS, št. 33/2006. Upoštevati je potrebno 

trženje storitve 

rezervacija preko različnih prodajnih kanalov 

sprejem udeleženca in predstavitev celotnega poteka gorskega 
kolesarskega izleta 

izvedba gorskega kolesarkega izleta 

zaključek gorskega kolesarskega izleta in pogovor o morebitnih 
izboljšavah 

odziv podjetja na mnenje udeleženca preko spletnih platform 
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vsa določila. Največjo pozornost pa moramo nameniti kategoriji koles in koles s 
pomožnim motorjem, ki so navedena pod 103. členom zakona o varnosti cestnega 
prometa. Zakonska uredba glede uporabe električnih koles ni specifično določena, velja 
pa, da električna kolesa sodijo v skupino koles s pomožnim motorjem, kjer je glavna 
predpostavka ta, da je hitrost električnega kolesa omejena na 25km/h. 

Kje vse lahko podjetje izvaja gorske kolesarske izlete, je navedeno v Uredbi o prepovedi 
vožnje z vozili v naravnem okolju, Ur. l. RS, št. 16/1995. Pomembna sta predvsem 2. člen 
tega zakona, ki prepoveduje ustavljanje in parkiranje koles 5 m zunaj cestišča, in 4. člen, 
ki pravi, da je kolesarjenje po brezpotjih, pešpoteh in stezah prepovedano. Vožnja po vseh 
ostalih vrstah kolovozov je dovoljena v primeru, da ne kolesarimo v območju narodnih 
in krajinskih parkov.  

Zakon o Športu (ZŠpo-1), Ur. l. RS, št. 29/2017 in 21/2018, v katerem so navedena vsa 
področja delovanja v športu, je za razvoj turističnega proizvoda gorskih kolesarskih 
izletov temeljni dokument. Najpomembnejše vsebine so delovanje v športu in javni 
interes, športni objekti, nacionalni program športa, športne prireditve in strokovni delavci 
v športu.  

Osredotočili se bomo predvsem na nacionalni program športa in strokovne delavce v 
športu, saj sta za podjetje ključnega pomena. Vsako leto minister za šport določi 
podrobnejša merila, ki določajo različne aktivnosti. Za podjetje sta pomembna predvsem 
izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov.  

Strokovni delavci v športu na področju gorskega kolesarjenja so tisti delavci, ki izvajajo 
športne dejavnosti, ki se navezujejo na kolesarjenje. Kolesarski vodnik je tisti, ki opravlja 
strokovno-organizacijsko delo in mora za to imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma 
ustrezno usposobljenost, ki je opredelejena v 46. členu Zakona o športu (Zšpo-1). 

Kvalitetno opravljanje storitev je najpomembnejša dejavnost za podjetje, ki izvaja gorske 
kolesarske izlete z uporabo električnih gorskih koles. To storitev pa lahko izvajajo le 
ustrezno usposobljeni strokovni delavci, saj s svojim delom zagotavljajo visoko raven 
turistične ponudbe in skrbijo za varnost udeležencev gorskega kolesarstva. 

Zakon o ohranjanju narave (ZON), Ur. l. RS, št. 56/99, 119/2002, 22/2003, 41/2004, 
96/2004 in 46/2014, določa število ukrepov, s katerimi želijo ohraniti  naravo. Turistična 
podjetja morajo dejavnost načrtovati tako, da ta določila upoštevajo in ne vplivajo 
negativno na okolje. Tudi Zakon o gozdovih določa (ZG), Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99, da 
se aktivnosti na gorskih kolesih lahko odvijajo na gozdnih cestah, ki so javnega značaja. 
Lokalna skupnost pa je zadolžena, da je gozna cesta ustrezno označena in da jih drugi 
uporabniki lahko uporabljajo na lastno odgovornost.  
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4.6.4 Organizacijska struktura 

Podjetje EnoUroStran, d. o. o., bo v lasti dveh deležnikov, ki bosta v začetku izvajala vse 
dejavnosti v poslovnem procesu, vendar bodo le-te nekoliko razdeljene. Jaz bom skrbel 
za administrativne dejavnosti in poslovno vodenje podjetja, soustanovitelj podjetja pa bo 
skrbel za vse dejavnosti na spletu (spletna stran podjetja, spletne platforme, objavljanje 
fotografij, dizajn itd.) in za odnose s strankami. Gorske kolesarske izlete bova v začetku 
izvajala oba. 

V nadaljnem poslovanju bo podjetje po potrebi najelo zunanje strokovne sodelavce za 
delo na različnih področjih (računovodski servis, vodnik gorskega kolesarstva, agencije, 
ki se ukvarjajo s spletnimi in trženjskimi storitvami). Podjetje bo imelo sklenjeno 
pogodbo z dobaviteljem in serviserjem električnih gorskih koles.  

V kolikor se bo podjetje uspešno širilo in beležilo rast, želiva s soustanoviteljem podjetja 
poslovni model uvesti tudi na drugih turističnih lokacijah po Sloveniji. Organizacijsko 
strukturo podjetja EnoUroStran, d. o. o., prikazujemo na spodnji sliki. 

Slika 7: Organizacijska struktura podjetja EnoUrostran, d. o. o.. 

 

Vir: lastno delo. 
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4.7 Terminski načrt 

Napravili smo terminski načrt od same izdelave analize poslovne priložnosti do začetka 
poslovanja podjetja v aprilu leta 2020 (tabela 8). Do  začetka poslovanja podjetja je 
potrebno najprej raziskati kolesarske poti v okolici Škofje Loke in ugotoviti, katere 
kolesarske izlete bo podjetje ponujalo. Že v mesecu oktobru bo potrebno naročiti kolesa, 
saj za prednaročila velja boljša cena nakupa. Sledi organizacija sestankov s ponudniki 
turističnih dejavnosti, s katerimi želimo sodelovati, izdelava spletne strani, Facebook 
strani, Instagram profila, TripAdvisor profila in profila na spletni platformi Airbnb 
Experiences. Nato bo potrebno izvesti strategijo trženja, odpreti podjetje in začeti s 
sprejemanjem rezervacij.  

Tabela 8: Terminski načrt podjetja EnoUroStran, d. o. o.. 

 Leto 2019 Leto 2020 
jul. avg. sept. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. 

           
izdelava analize           
načrtovanje 
kolesarskih izletov 

          

pogovori s 
ponudniki nastanitev 

          

naročilo koles           
postavitev spletne 
strani 

          

Fb in Ig stran           
TripAdvisor in 
Airbnb Experiences 

          

izvajanje trženja           
odprtje podjetja in 
začetek izvajanja 
storitve 

          

 
Vir: lastno delo. 

4.8 Ocena tveganja 

Ko podjetje deluje, se stalno srečuje s tveganji, ki se lahko pojavijo neodvisno od 
delovanja podjetja. To so tista, na katera podjetje nima vpliva: 

- trend turizma, 
- zakonodaja in 
- naravne katastrofe. 
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Podjetje se lahko na te makroekonomske dejavnike odziva tako, da prilagodi svoje 
poslovanje in tako zmanjša njihov neposredni vpliv. Obstajajo pa tudi tveganja, ki se 
pojavljajo med samim poslovanjem podjetja in na katere podjetje lahko vpliva: 

- pojav konkurence;  
Podjetje EnoUroStran, d. o. o., ima največjega konkurenta v okolici Škofje Loke, ki 
je turistično dokaj nerazvita. V tem primeru je konkurenca dobra, predvsem če obe 
podjetji, ki delujeta na področju gorskih kolesarskih izletov, sodelujeta in skupaj 
vplivata na rast turizma v tem okolju.  

- mehanske okvare koles; 
Če podjetje razpolaga z obsegom šestih koles, potem morajo ta kolesa delovati 
brezhibno. Električno kolo zahteva reden, vsakodnevni servis in če podjetje rednega 
servisa ne opravlja, lahko pride do mehanske okvare na kolesu. Rezultat je izguba 
prihodka v višini gorskega kolesarskega izleta ali izposoje električnega gorskega 
kolesa. 

- nesreča na gorskem kolesarskem izletu; V večini primerov je za kolesarsko nesrečo 
kriv kolesar. Lahko pa se nesreča zgodi zaradi neodgovornega ravnanja kolesarskega 
vodnika ali okvare na gorskem kolesu. Zato je zelo pomembno, da storitev v podjetju 
opravljajo strokovno usposobljeni zaposleni, ki so odgovorni do svojega dela.  

Tveganje na gorskem kolesarskem izletu je vedno prisotno, zato je potrebno, da se 
podjetje in zaposleni tega zavedajo in so na to ustrezno pripravljeni. Eno samo slabo 
mnenje udeleženca na gorskem kolesarskem izletu lahko močno vpliva na nadaljne 
poslovanje podjetja. 

4.9 Finančna analiza 

4.9.1 Plan prodaje 

V prvem delu finančne analize smo se osredotočili na plan prodaje, ki temelji na oceni 
števila prodanih gorskih kolesarkih izletov in števila izposoje električnih gorskih koles v 
prvem letu poslovanja. Udeležba ene osebe na gorskem kolesarskem izletu pomeni en 
gorski kolesarski izlet in izposoja električnega gorskega kolesa pomeni, da si ena oseba 
izposodi kolo za en dan. Na podlagi izvajanja gorskih kolesarskih izletov in izposoje 
električnih gorskih koles v lanskem letu in letos ter glede na mesec v letu smo izdelali 
podrobnejšo oceno prodanih storitev (tabela 9). Za storitev gorskega kolesarskega izleta 
in izposoje električnega gorskega kolesa se največkrat odločita dve osebi, torej prijatelja 
ali partnerja. Povpraševanje po izposoji električnih gorskih koles je za polovico manjše 
od udeležbe na gorskem kolesarskem izletu. Podjetje v zimski sezoni ne bo izvajalo 
kolesarskih storitev, temveč se bodo le-te izvajale v obdobju osmih mesecev na leto. 
Glede na število turistov v Sloveniji in vremenskih pogojev je največje povpraševanje v  
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poletnih mesecih (junij, julij, avgust in september), nekoliko manj v mesecih maj in 
oktober ter najmanj v mesecih april in november.  

Naslednja leta  prikazujemo na letni ravni (tabela 10). Za rast prihodkov smo upoštevali 
dejstvo, da se bo z vsakim letom število udeležencev na gorskem kolesarskem izletu 
povečalo za enega udeleženca. Torej v drugem letu se bodo gorskega kolesarksega izleta 
udeležili trije, v tretjem štirje in v četrtem pet oseb, torej vse do zapolnitve kapacitete 
šestih koles (5 udeležencev in gorski kolesarski vodnik). Predvsem zaradi vrmenskih 
pogojev in rednega vzdrževanja električnih gorskih koles ne moremo predpostavljati, da 
bo podjetje storitve izvajalo vsak dan v mesecu. Glede na slednje dejavnike in pretekle 
izkušnje je pri podjetju edini način za rast moč iskati v večanju števila udeležencev na 
gorskih kolesarskih izletih.  

Tabela 9: Ocena prodanih storitev za leto 2020. 

 APRIL MAJ JUNIJ JULIJ 
število kolesarskih 
izletov 

10 30 40 40 

povprečna cena 
kolesarskih izletov v 
EUR 

83,75 83,75 83,75 83,75 

kolesarski izleti v EUR 873,50 2.512,50 3.350,00 3.350,00 
število izposojenih 
koles 

5 15 20 20 

povprečna cena 
izposoje koles v EUR 

35 35 35 35 

izposoja koles v EUR 175,00 525,00 700,00 700,00 
Skupaj EUR 1.048,00 3.037,50 4.050,00 4.050,00 
 AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 
število izletov 40 40 30 10 
povprečna cena 
kolesarskih izletov v 
EUR 

83,75 83,75 83,75 83,75 

kolesarski izleti v EUR 3.350,00 3.350,00 2.512,50 873,50 
število izpo. koles 20 20 15 5 
povprečna cena 
izposoje koles v EUR 

35 35 35 35 

izposoja koles v EUR 700,00 700,00 525,00 175,00 
skupaj EUR 4.050,00 4.050,00 3.037,00 1.048,00 
 SKUPAJ 
število izletov 240 
kolesarski izleti v EUR 20.100,00 
število izpo. koles 125 
izposoja koles v EUR 4.375,00 
Skupaj EUR 24.475,00 

 
Vir: lastno delo. 
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Iz tabele 9, ki prikazuje prodajo storitev za prvo leto poslovanja, lahko razberemo, da se 
največ prihodkov pričakuje v poletnih mesecih (junij, julij, avgust in september), in sicer 
3.350 EUR prihodkov od gorskih kolesarskih izletov ter 700 EUR prihodkov od izposoje 
električnih gorskih koles. Najslabša meseca sta predvsem zaradi slabih vrmenskih 
pogojev april in november, kjer je pričakovanih prihodkov 873,50 EUR od gorskih 
kolesarskih izletov in 175 EUR od izposoje električnih gorskih koles. V maju in oktobru 
smo zabeležili 2.512,50 EUR prihodkov od gorkih kolesarskih izletov in 525 EUR od 
izposoje električnih gorskih koles. Ta dva meseca podjetju predstavljata izziv, kako 
povečati prodajo, saj so v teh dveh mesecih pogoji za kolesarjenje še vedno odlični.  

Tabela 10: Načrtovana prodaja storitev po letih do leta 2023. 

 2020 2021 2022 2023 
število kolesarskih izletov 240 360 480 600 
povprečna cena kolesarskih 
izletov v EUR 

83,75 83,75 83,75 83,75 

kolesarski izleti v EUR 20.100,00 30.150,00 40.200,00 50.250,00 
število izposojenih koles 125 188 250 312 
povprečna cena izposoje 
koles v EUR 

35,00 35,00 35,00 35,00 

izposoja koles v EUR 4.375,00 6.580,00 8.750,00 10.920,00 
skupaj EUR 24.475,00 36.730,00 48.950,00 61.170,00 

 
Vir: lastno delo. 

Kot je razvidno iz tabele 10, kjer smo za vsako naslednje leto upoštevali dodatnega 
udeleženca na gorsko kolesarskem izletu, je ocenjena rast pri obeh storitvah 50-odstotna. 
Torej do konca leta 2023 bi podjetje  glede na vremenske pogoje in možnosti izvjanja 
storitve zapolnilo kapaciteto šestih koles in zabeležilo 61.170,00 EUR prihodkov. To je 
tudi točka, na kateri bi podjetje za nadaljno rast potrebovalo ponovno investicijo za nakup 
električnih koles in transportnega vozila ter zaposlitev dodatne osebe.  

4.9.2 Plan stroškov 

Pri poslovanju podjetja nastajajo stroški, ki se glede na obseg poslovanja lahko 
spreminjajo ali pa ostajajo stalni. Podjetje bo pri izvajanju gorskih kolesarskih izletov in 
izposoje električnih gorskih koles imelo sledeče stalne stroške (Rozman & Pučko, 1998): 

- strošek amortizacije (električna gorska kolesa, transportno vozilo) in 
- strošek plač in drugi stroški, povezani s plačo.  

Med spremenljive stroške pa podjetje uvršča (Rozman & Pučko, 1998): 

- stroški materiala (rezervni deli za električna gorska kolesa, mazila in čistila za 
vzdrževanje električnega kolesa), 
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- stroški trženja (storitve podizvajalcev za spletno oglaševanje, letaki, spletna stran) in 
- stroški drugih storitev (generalni servis koles). 

Stalni stroški 

Za podjetje bo največji strošek predstavljala amortizacija električnih gorksih koles in 
transportnega vozila. Amortizacijska stopnja opreme (električna gorska kolesa) in vozila 
(Volkswagen Transporter) je 20-odstotna. Nakup šestih električnih gorskih koles bo 
znašal 14.275,83 EUR, letni znesek amortizacije pa bo znašal 2.855,166 EUR. 
Amortizacija za električna gorska kolesa se bo končala po letu 2024. Nakup rabljenega 
transportnega vozila znaša 10.500 EUR in če upoštevamo 20-odstotno amortizacijsko 
stopnjo, bo letni znesek amortizacije znašal 2.100 EUR. Transportno vozilo bo prav tako 
amortizirano po petih letih, torej leta 2024. V spodnji tabeli (tabela 11) prikazujem skupne 
stroške amortizacije do leta 2024.  

Tabela 11: Amortizacija osnovnih sredstev po letih. 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Amortizacija 4.955,166 4.955,166 4.955,166 4.955,166 4.955,166 

 
Vir: lastno delo. 

Med stalne stroške podjetja štejemo tudi strošek delovne sile, torej strošek dela. V 
podjetju bo zaposlena ena oseba (delni lastnik podjetja), drugi lastnik podjetja pa bo delo 
v podjetju opravljal kot samozaposlena oseba (s. p.). Zaposleni v podjetju bo prejemal 
minimalno bruto plačo, ki bo od 1. januarja 2020 naprej znašala 940,58 EUR 
(Računovodja.com, 2019). Za štiri mesece v poletni sezoni, kjer se pričakuje največje 
povpraševanje, bo polovico vseh storitev opravljala samozaposlena oseba, ki bo prejela 
plačilo v višini 90 EUR za opravljeni kolesarki izlet. V obdobju naslednjih petih let bo 
strošek samozaposlene osebe znašal 3.600 EUR. Skupni strošek dela bo torej znašal 
14.886,96 EUR na leto. 

V spodnji tabeli (tabela 12) prikazujemo pregled stroškov dela. 

Tabela 12: Stroški dela po letih. 

STROŠKI DELA (v 
EUR) 

2020 2021 2022 2023 2024 

stroški bruto plače 11.286,96 11.286,96 11.286,96 11.286,96 11.286,96 
stroški samozaposlene 
osebe 

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

skupni stroški dela 14.886,96 14.886,96 14.886,96 14.886,96 14.886,96 
 

Vir: lastno delo. 
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Spremenljivi stroški 

V spodnji tabeli (tabela 13) so predstavljeni spremenljivi stroški podjetja. 

Tabela 13: Spremenljivi stroški podjetja po letih. 

vrsta stroška (v EUR) 2020 2021 2022 2023 2024 
stroški materiala 826,00 1.239,00 1.652,00 2.065,00 2.065,00 
stroški trženja 3.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
stroški drugih storitev 180,00 360,00 540,00 720,00 720,00 
stroški SKUPAJ 4.006,00 3.599,00 3.192,00 3.785,00 3.785,00 

 
Vir: lastno delo. 

Stroški materiala so povezni s številom gorskih kolesarskih izletov in izposoje električnih 
gorskih koles. Na vsakem električnem gorskem kolesu je potrebno zamenjati rezervne 
dele (zavorne ploščice) po približno 5-kratni uporabi. Ostale rezervne dele (kolesarska 
veriga, zavorni disk) je potrebno zamenjati, ko je kolo v uporabi največ 90 dni. Vsako 
kolo bo v uporabi 60 dni v prvem, 90 dni v drugem, 120 v tretjem in 150 v četrtem letu 
delovanja podjetja. Torej je na vsakem kolesu v prvem letu potrebno 12-krat zamenjati 
zavorne ploščice. Storšek zavornih ploščic je 8 EUR, zavornega diska 20 EUR in 
kolesarske verige 15 EUR. Skladno z uporabo koles in rednim vzdrževanjem se 
uporabljajo tudi mehanska maziva, ki stanejo 20 EUR.  

Med stroške trženja sodijo stroški, ki so povezni s spletnim oglaševanjem, letna članarina 
za spletno stran in izdelava prmocijskega materiala. Za to bo podjetje v prvem letu 
namenilo 3.000 EUR, v prihodnjih letih poslovanja podjetja pa se bo ta strošek znižal. 
Pod stroške drugih storitev podjetje prišteva predvsem strošek generalnega servisa, ki je 
prav tako odvisen od pogostosti uporabe električnih gorskih koles in za šest koles znaša 
180 EUR.  

Spremenljivi stroški podjetja bodo predvsem zaradi velikih stroškov trženja največji v 
prvem letu poslovanja. V prvih letih poslovanja je potrebno več sredstev nameniti trženju 
storitev, medtem ko se v nadaljnem poslovanju podjetja le-ta lahko zniža  predvsem 
zaradi tega, ker je za dejavnost gorskih kolesarskih izletov značilno, da se potrošniki 
odločijo za storitev na podlagi priporočil.  

4.9.3 Načrtovana investicija 

Celotna investicija za potrebe izvajanja gorskih kolesarskih izletov bo znašala 28.775,83. 
Vrednost investicije v večji meri zajema nakup električnih gorskih koles znamke Giant 
Fanthom E+2 Pro (25km/h) ter nakup transportnega vozila Volkswagen Transporter s 
podaljšano kabino. Ker želimo varno opravljati gorske kolesarske izlete, je nujen nakup  

 



56 

gorskih kolesarskih čelad in paketa prve pomoči. V tabeli 14 prikazujem predračunske 
stroške investicije. 

Tabela 14: Stroški investicije. 

NAČRTOVANA INVESTICIJA (v EUR) Znesek 
6 električnih gorskih koles Giant Fanthom E+2 Pro (25km/h) 14.275,83 
transportno vozilo Volkswagen transporter 11.000,00 
ostala dodatna oprema 300,00 
stroški materialnih investicij SKUPAJ 25.575,83 
spletna stran  200,00 
stroški za potrebe trženja 3000,00 
stroški nematerialnih investicij SKUPAJ 3.200,00 
STROŠKI INVESTICIJE 28.775,83 

 
Vir: lastno delo. 

Kot je razvidno iz tabele 14, skupna začetna investicija znaša 28.775,83 EUR. Največji 
delež začetne investicije predstavlja nakup materialnih sredstev za opravljanje storitve, in 
sicer 25.575,83, majhen delež pa predstavljajo stroški nematerialnih investicij, in sicer 
3.200,00 EUR. Poslovni prostor (garaža) za potrebe shranjevanja električnih gorskih 
koles in parkirni prostor za transportno vozilo nista stroška investicije, saj sta v lasti 
lastnikov podjetja. 

4.9.4 Viri financiranja in obratna sredstva 

Za storitev opravljanja gorskih kolesarskih izletov in izposoje električnih gorskih koles 
se v celoti načrtuje vložek lastnih denarnih sredstev dveh lastnikov oziroma 
ustanoviteljev podjetja. Ustanovni kapital podjetja, ki znaša 7.500,00 EUR, bo v celoti 
pokrit v obliki osnovnih sredstev podjetja. Podjetje bo torej ob ustanovitvi imelo 
ustanovni kapital v višini 28.775,00 EUR, kjer bodo največji delež predstavljala osnovna 
materialna sredstva. 

Obratna sredstva pri podjetju predstvljajo predvsem terjatve do kupcev in denarna 
sredstva na banki. Plačevanja storitev gorskih kolesarskih izletov in izposoje električnih 
gorskih koles se bo izvajalo pred samo izvedbo storitve in na dan izvajanja storitve, zato 
bo podjetje imelo minimalne terjatve do kupcev. Prav tako bo podjetje poslovalo z 
minimalnimi denarnimi sredstvi na banki in ne bo imelo velikih zalog materiala in 
surovin.  

4.9.5 Izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in denarni tok 

Izkaz poslovnega izida, bilanco stanja in denarni tok prikazujemo za obdobje štirih let 
(priloga 1, priloga 2 in priloga 3). 
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Čisti prihodki od prodaje se pozitivno povečujejo do leta 2022 in se nato ustalijo, saj je 
kapaciteta šestih koles zapolnjena. Od tega leta naprej bi podjetje za širitev potrebovalo 
nakup dodatnih električnih gorskih koles. Poslovni odhodki ostajajo v povprečju enaki, 
saj bo podjetje na začetku več sredstev namenilo trženjskim storitvam in imelo manj 
stroškov z vzdrževanjem električnih gorskih koles. V nadaljevanju pa bi namenilo manj 
sredstev za trženje in več za vzdrževanje koles. Strošek plač se z leti ne spreminja, 
amortizacija pa za obdobje petih let ostaja enaka. Podjetje bo prvo leto poslovanja 
beležilo čisti dobiček v višini 506 EUR. Z leti se bo dobiček večal in do leta 2022 znašal 
30.408 EUR.  

Bilanca stanja opredeljuje sredstva in obveznosti do virov sredstev. Na račun amortizacije 
se opredmetena in neopredmetena sredstva z leti zmanjšujejo. Kratkoročna sredstva v 
podjetju predstavljajo predvsem denarna sredstva in se z leti povečujejo. Podjetje bo tako 
leta 2022 imelo za 91.450 EUR sredstev. 

Denarni tok pri poslovanju podjetja bo leta 2020 znašal 5.462 EUR, leta 2022 pa 35.364 
EUR. Vsa leta bo denarni tok pozitiven. Denarni tok pri investiranju bo prvo leto 
negativen, predvsem na račun opredmetenih osnovnih sredstev. Naslednja leta bodo brez 
denarnega toka pri investiranju, saj se podjetje praviloma ne bo odločilo za nakup novih 
osnovnih sredstev. Prav tako bo denarni tok pri financiranju pozitiven, saj podjetje ne bo 
imelo kredita. Končno stanje denarnih sredstev bo leta 2022 znašalo 86.495 EUR.  

4.9.6 Kazalniki uspešnosti poslovanja 

V tabeli 15 prikazujemo ključne kazalnike uspešnosti poslovanja podjetja EnoUroStran, 
d. o. o, za obdobje štirih let. 

Tabela 15: Kazalniki uspešnosti poslovanja. 

Kazalniki poslovanja 2019 2020 2021 2022 
plan plan plan plan 

1. število zaposlenih delavcev 1 1 1 1 
2. čisti prihodki od prodaje v € 24.475 36.730 48.950 61.170 
3. čisti dobiček ali izguba v € 506 10.763 20.990 30.408 
4. dodana vrednost v €   16.869 29.531 42.158 53.785 
5. dodana vrednost na zaposlenega v €  16.869 29.531 42.158 53.785 
      
6. stopnja finančne varnosti 100,00 100,00 100,00 100,00 
7. donosnost kapitala 1,73 26,87 34,39 33,25 
8. donosnost sredstev 1,73 26,87 34,39 33,25 
9. dolgoročno finančno ravnovesje 1,00 1,00 1,00 1,00 
      

se nadaljuje 
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Tabela 15: Kazalniki uspešnosti poslovanja. 

Kazalniki poslovanja 2019 2020 2021 2022 
10. delež prihodkov, ustvarjenih izven 
Evropske Unije     
11. delež prihodkov, ustvarjenih izven 
Republike Slovenije     
      
12. višina neto obratnega kapitala v € 9.468 25.186 51.131 86.495 
13. kratkoročna sredstva v € 9.468 25.186 51.131 86.495 
14. kratkoročne obveznosti v €     

 
Vir: lastno delo. 

Podjetje bo zaposlovalo eno osebo. Čisti prihodki od prodaje in čisti dobiček se bosta z 
leti povečevala, in sicer bodo čisti prihodki od prodaje leta 2022 znašali 61.170 EUR, 
čisti dobiček pa 30.408 EUR.  

Če odštejemo vse stroške materiala, trženja in storitev, dobimo dodano vrednost podjetja. 
Ta  je enaka dodani vrednosti na zaposlenega, in sicer v prvem letu znaša 16.869 EUR. Z 
leti se ta vrednost povečuje in leta 2022 znaša 53.785 EUR. 

Podjetje bo za vir investicije zagotovilo lastna denarna sredstva. Čista donosnost kapitala, 
ki prikazuje, koliko čistega dobička oziroma izgube je ustvarjenega z denarno enoto 
vloženega kapitala, bo v prvem letu poslovanja znašala 1,73 %. Do leta 2021 bo čista 
donosnost kapitala naraščala in znašala 34,39 %. Enako velja za čisto donosnost sredstev, 
ki pojasnjuje, kako dobro podjetje upravlja s sredstvi. Večji kot je, boljše je upravljanje 
podjetja. 

SKLEP 

Magistrsko delo z naslovom Analiza poslovne priložnosti v športnem turizmu na 
področju posamezniku prilagojenega vodenja na gorskih kolesarskih izletih z uporabo 
električnih gorskih koles, smo izdelali predvsem zaradi želje po vodenju in obstoju 
svojega lastnega podjetja. 

Med prebiranjem strokovne literature o podjetništvu, športnem turizmu in poslovni 
priložnosti, smo svoja opažanja in razmišljanja teoretično potrdili. To nam bo omogočalo 
še bolj samozavestno podjetniško delovanje v prihodnje. Najbolj spodbudna dejavnika iz 
teoretičnega dela magistrske naloge sta bili ugotovitvi, da je industrija električnih koles 
najhitreje rastoča panoga v svetu na področju mobilnosti in da storitev gorskih kolesarskih 
izletov sodi med najbolj privlačno dejavnost na področju aktivnega športnega turizma. 
Prav tako je za naše nadaljne delovanje na področju podjetništva zelo pomemben podatek,  
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kdo je gorski kolesarski turist, kako se odloči za udeležbo gorskega kolesarkega izleta ter 
kaj je tisto, kar vpliva na njegovo odločitev za točno določen gorski kolesarski izlet.  

V analizi poslovne priložnosti smo dobili določene odgovore na vprašanja, ki smo si jih 
ves čas zastavljali. Bolj podrobno smo namreč analizirali pravne zahteve in dovoljenja, 
prodajne cene in prodajne poti. Pri prodajnih poteh smo ugotovili, da je v slovenskem 
prostoru svoje poslovanje začela spletna platforma AirBnb Experiences, ki za izvajanje 
gorskih kolesarskih izletov predstavlja izjemno priložnost za uveljavitev na športno 
turističnem trgu ne le v Sloveniji, temveč tudi v svetu. Najpomembnejše poglavje v 
drugem delu magistrske naloge je opravljen intervju z lastnikom podjetja Pri Lenart, d. o. 
o., saj smo lahko strokovno izdelali SWOT analizo, ki bo našemu podjetju pripomogla 
predvsem pri izvajanju ustreznih strategij. Poleg tega smo s pomočjo izvedenega 
intervjuja pridobili zaupanje lastnikov podjetja, ki je vodilo v izdelavo skupnega produkta 
za naslednje leto in morebitno uspešno dolgoročno sodelovanje.  

Pri izdelavi finančne analize smo imeli precej težav, saj je predvsem zaradi vremenskih 
razmer, omejene zmogljivosti in časovno nerazporejenega povpraševanja izjemno težko  

predvideti plan prodaje storitev. Menimo, da smo s pomočjo lanskoletnih in letošnjih 
izkušenj čimbolj objektivno izdelali finančni plan za naslednja štiri leta.  

Magistrko delo smo želeli izdelati že lansko študijsko leto takoj po zaključenem zadnjem 
izpitu na Ekonomski fakulteti, vendar smo s pričetkom delovanja podjetja imeli precej 
dela. Izkazalo se je, da odločitev ni bila napačna, saj bi lansko leto analizo poslovne 
priložnosti izdelali popolnoma drugače in verjetno precej bolj nerealno. Na eni strani so 
ideje in cilji, ki jih želimo uresničiti, na drugi strani pa je realizacija te ideje, ki je v 
realnosti težje dosegljiva.  

Magistrsko delo nam bo v veliko pomoč za nadaljnje delovanje podjetja. S pomočjo 
izdelane analize poslovne priložnosti za storitev gorskih kolesarskih izletov bomo lahko 
lažje, bolj strokovno in kvalitetno uresničili zastavljene cilje, ki bodo vodili v uspešno 
delovanje lastnega podjetja. 
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Priloga 1: Izkaz poslovnega izida podjetja EnoUroStran, d. o. o., za obdobje štirih 
let 

Postavka v EUR 2020 2021 2022 2023 
plan plan plan plan 

A. ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE 24.475 36.730 48.950 61.170 
I. čisti prihodki na domačem trgu 24.475 36.730 48.950 61.170 
II. čisti prihodki na trgu EU 0 0 0 0 
III. čisti prihodki na trgu izven EU 0 0 0 0 
B. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 0 0 
C. KOSMATI DONOS OD 
POSLOVANJA 24.475 36.730 48.950 61.170 
D. POSLOVNI ODHODKI 23.850 23.443 23.036 23.629 
I.  stroški blaga, materiala in storitev 7.606 7.199 6.792 7.385 
 1. nabavna vrednost blaga 0 0 0 0 
 2. stroški porabljenega materiala 0 0 0 0 
2.1. stroški surovin in materiala 0 0 0 0 
2.2. stroški pomožnega materiala 0 0 0 0 
2.3. stroški nadomestnih delov 0 0 0 0 
2.4 drugi stroški materiala 0 0 0 0 
2.5 popravek vrednosti 0 0 0 0 
 3. stroški storitev 7.606 7.199 6.792 7.385 
3.1. stroški promocijskih aktivnosti 3.000 2.000 1.000 1.000 
3.2. stroški pri izvajanju storitve 3.600 3.600 3.600 3.600 
3.3. stroški prevoznih storitev 0 0 0 0 
3.4. stroški vzdrževanja 826 1.239 1.652 2.065 
3.5. stroški najemnin 0 0 0 0 
3.6. stroški drugih storitev 180 360 540 720 
II. stroški dela 11.289 11.289 11.289 11.289 
1. stroški plač 11.289 11.289 11.289 11.289 
2. stroški pokojninskih zavarovanj 0 0 0 0 
3. stroški drugih zavarovanj 0 0 0 0 
4. srugi stroški dela 0 0 0 0 
III. odpisi vrednosti, amortizacija 4.955 4.955 4.955 4.955 
 1. neopredmetena sredstva 0 0 0 0 
 2. opredmetena osnovna sredstva 4.955 4.955 4.955 4.955 
2.1. poslovni prostori/zgradba 0 0 0 0 
2.2. oprema, vozila, mehanizacija 4.955 4.955 4.955 4.955 
2.3. računalniki z opremo 0 0 0 0 
2.4. drugo 0 0 0 0 
IV. Ddugi poslovni odhodki 0 0 0 0 
E. DOBIČEK ALI IZGUBA IZ 
POSLOVANJA 625 13.287 25.914 37.541 
F. FINANČNI PRIHODKI     
G. FINANČNI ODHODKI 0 0 0 0 

se nadaljuje 
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Priloga 1: Izkaz poslovnega izida podjetja EnoUroStran, d. o. o., za obdobje štirih 
let 

Postavka v EUR 2020 2021 2022 2023 
plan plan plan plan 

H. DRUGI PRIHODKI     
I. DRUGI ODHODKI     

  

J. CELOTNI DOBIČEK ALI 
IZGUBA 625 13.287 25.914  

  

K. DAVEK IZ DOBIČKA 119 2.525 4.924 7.133 
L. ODLOŽENI DAVKI     
M. ČISTI DOBIČEK/IZGUBA 506 10.763 20.990 30.408 
N. Povprečno število zaposlenih, 
izračunano na podlagi delovnih ur 1,00 1,00 1,00 1,00 

O. Število zaposlenih na dan 31. 12. 1 1 1 1 
 

Vir: lastno delo. 
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Priloga 2: Bilanca stanja podjetja EnoUroStran, d. o. o., za obdobje štirih let 

Postavka v EUR 2019 2020 2021 2022 
plan plan plan plan 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 19.821 14.865 9.910 4.955 
I. neopredmetena sredstva in DPČR 0 0 0 0 
1. dobro ime 0 0 0 0 
2. ostala neopredmetena sredstva 0 0 0 0 
3. dolgoročne AČR 0 0 0 0 
II. opredmetena osnovna sredstva 19.821 14.865 9.910 4.955 
1. zemljišča 0 0 0 0 
2. poslovni prostori/zgradbe 0 0 0 0 
3. oprema, vozila, mehanizacija 19.821 14.865 9.910 4.955 
4. računalniki in oprema 0 0 0 0 
5. drugo 0 0 0 0 
III. naložbene nepremičnine 0 0 0 0 
IV. dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 0 
V. dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 0 
VI. odložene terjatve za davek 0 0 0 0 
B. KRATKOROČNA  SREDSTVA 9.468 25.186 51.131 86.495 
I. sredstva za prodajo 0 0 0 0 
II. zaloge 0 0 0 0 
III. kratkoročne finančne naložbe     
IV. kratkoročne poslovne terjatve 0 0 0 0 
V. denarna sredstva 9.468 25.186 51.131 86.495 
C. KRATKOROČNE AČR 0 0 0 0 
SREDSTVA 29.288 40.051 61.042 91.450 
A. KAPITAL 29.288 40.051 61.042 91.450 
I. vpoklicani kapital 28.782 28.782 28.782 28.782 
II. kapitalske rezerve 0 0 0 0 
III. rezerve iz dobička 0 0 0 0 
IV. revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 
V. rezerve (po pošteni vrednosti) 0 0 0 0 
VI. preneseni čisti dobiček/zguba 0 506 11.269 32.260 
VII. čisti dobiček/izguba  506 10.763 20.990 30.408 
B. REZERVACIJE IN DPČR 0 0 0 0 
1. rezervacije 0 0 0 0 
2. dolgoročne PČR 0 0 0 0 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 0 
I. dolgoročne finančne obveznosti 0 0 0 0 
II. dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 0 
III. odložene obveznosti za davek 0 0 0 0 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 0 
I. obveznosti za odtujitev 0 0 0 0 
II. kratkoročne finančne obveznosti 0 0 0 0 
III. kratkoročne poslovne obveznosti 0 0 0 0 
D. KRATKOROČNE PČR 0 0 0 0 
OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 29.288 40.051 61.042 91.450 

Vir: lastno delo. 
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Priloga 3: Izkaz denarnih tokov podjetja EnoUroStran, d. o. o., za obdobje štirih 
let 

Postavka v EUR 2019 2020 2021 2022 
plan plan plan plan 

A. DENARNI  TOKOVI  PRI  POSLOVANJU         
1. dobiček ali izguba pred obdavčitvijo 625  13.287  25.914  37.541  
2. amortizacija 4.955  4.955  4.955  4.955  
3. davki iz dobička - 119  - 2.525  - 4.924  - 7.133  
4. zmanjšanje ali povečanje poslovnih terjatev         
5. zmanjšanje ali povečanje zalog         
6. povečanje ali zmanjšanje poslovnih dolgov         
7. povečanje za finančne odhodke         
pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju 5.462 15.718 25.946 35.364 
B. DENARNI  TOKOVI  PRI  INVESTIRANJU         
1. prejemki in izdatki pri neopredmetenih dolgoročnih 
sredstvih         
2. prejemki in izdatki pri opredmetenih osnovnih 
sredstvih -24.776        
3. prejemki od kratkoročnih finančnih naložb         
pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju -24.776        
C. DENARNI  TOKOVI  PRI  FINANCIRANJU         
1. prejemki od vplačanega in izdatki za vračilo  
kapitala 28.782        
2. prejemki in izdatki za dolgoročne finančne 
obveznosti         
3. prejemki in izdatki za kratkoročne finančne 
obveznosti         
pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju 28.782        
Č. KONČNO  STANJE  DENARNIH  SREDSTEV         
1. denarni izid 9.468  15.718  25.946  35.364  
2. začetno stanje denarnih sredstev   9.468  25.186  51.131  
3. končno stanje denarnih sredstev 9.468  25.186  51.131  86.495  

 
Vir: lastno delo. 
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Priloga 4: Prepis intervjuja z Lukom Brzinom in Žano Brzin, ustanoviteljema 
podjetja Pri lenart, d. o. o., z dne 26. 07. 2019 

1. Luka in Žana, pozdravljena! Lahko na kratko opišeta, kdo sta in s čim se ukvarja 
vajino podjetje? Zakaj sta se odločila za delo na področju trajnostno naravnanega, 
alternativnega športnega turizma? 

Najprej zakaj sva se odločila za alternativni športni turizem? Ker nama je ta dejavnost 
všeč. Oba prihajava iz področja IT-ja, kjer sva si ustvarila kariero, vendar sva se odločila 
nekaj spremeniti in sva začela delati nekaj, kar naju veseli. To, kar bi midva hotela dobiti, 
ko nekam greva. Mislim, da je zelo pomembno, da ti poveva, da tega nisva začela početi 
zaradi denarja, saj sva denarja prej imela več. 

Podjetje se ukvarja s ponudbo tedenskih paketov pohodniškega turizma, z nastanitvijo, 
hrano in vodenjem na pohodniške izlete. Poskrbimo za vse gostove potrebe od prihoda 
do odhoda. 

2. Vaše stranke so predvsem butični, zahtevni turisti, ki k Vam pridejo, da bi pridobili 
nova doživetja in športne izkušnje? Lahko opišeta, kakšen je Vaš gost? Preko katerih 
prodajnih kanalov tak gost pride do Vas? Kaj je za tako zahtevnega gosta najbolj 
pomembno in na kaj je potrebno biti pozoren? 

Najini tipični gostje so starejši, povprečno stari med 55 in 60 let, brez otrok. No, niso brez 
otrok, otroci ostanejo doma. Hočeva reči le, da ne sprejemava družin z malimi otroci. 
Hkrati pa so ti gostje predvsem aktivni ljudje.  

Prodajni kanali so trije. Prvi je reference prejšnih gostov, drugi je svetovni splet (naša 
spletna stran – direktno, Google AdWords in Tripadvisor), tretji kanal pa specializirani 
pohodniški mediji. To so trije kanali, vendar največ gostov dobiva preko prejšnjih 
referenc.  

Najbolj pozoren je potrebno biti na kvaliteto storitve in količina časa, ki jo nameniš gostu. 
Skratka kombinacija obojega.  

3. Kaj je v vašem podjetju tisto, kar vas dela suverene? V čem ste dobri? 

V tem, da sva pozorna na vse, da ne prepuščava stvari naključju. Vse do zadnje 
podrobnosti je izdelano in se tega tudi drživa. Predvsem pa je pomemben osebni pristop, 
kjer je gost, ko pride gost, ko odide, je prijatelj. To je bistveno.  

4. Ali obstaja konkurenca v slovenskem prostoru? V čem ste boljši od konkurence? Bi 
lahko našteli tudi,  v čem je konkurenca boljša od Vas? 

Obstaja, vendar ne enaka. Obstajajo tuje agencije, ki ponujajo pohodniške izlete v 
Sloveniji. Celostnega paketa, kot ga ponujava midva, nisva zasledila.  
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Osebni pristop in fleksibilnost. Po prvem dnevu hoje in glede na vreme oceniva, kakšna 
je skupina in ugotoviva, kakšne pohode lahko z njimi izpeljeva. Ostale agnecije oziroma 
ponudniki imajo dnevni red, ki ni slab, ampak mu manjka fleksibilnost. 

Definitivno dostop do trga. Veliko agencij, ki organizirajo pohodniške izlete, ima na 
tisoče stalnih strank. Njim je veliko lažje ponuditi naslednje pohodne počitnice. Lahko 
ponujajo bolj zahtevne pohode, ker mi nismo na najbolj primernem kraju.  

5. Lahko rečete, da vam znanje, izkušnje, ugled, poznavanje področja alternativnega 
športnega turizma  pomagajo pri uspešnem delu na področju vodenja pohodniških 
izletov? 

Seveda, to je osnova, brez tega namreč ne gre. 

6. Menite, da vaše podjetje potrebuje izboljšave? Kje oziroma na katerih področjih želite 
izboljšave? Kakšna sredstva manjkajo (strokovno znanje, dostop do tehnologije, 
spretnosti), da bi bilo podjetje še bolj uspešno? 

Definitivno, midva imava cel kup izboljšav. Nobene bistvene, ampak je veliko 
malenkosti, ki jih nenehno izboljšujeva. Vsako mnenje gosta si zapiševa na list papirja, 
narediva seznam in te spremembe tekom leta poskušava dopolnjevat.i Bistveno je, da 
goste vprašava za predloge, kaj bi lahko še izboljšala. 

Najslabša sva na področju prodaje in trženja, ker ne prihajava iz tega področja. Rešuje 
naju to, da kvalitetno delava in naju gostje priporočajo ostalim.  

7. Kaj menite, katera stvar oz. dogodek bi vašemu podjetju lahko povzročil neuspeh? 

Da se zgodi požar in nama pogori hotel. Tudi zmanjševanje letalskih linij, predvsem sever 
Anglije, od koder imava veliko gostov, je slabo pokrit. Predvsem bi bile potrebne boljše 
letalske povezave s tujino. Tudi morebitni teroristični napad, kakršnakoli nesreča na 
pohodu in slaba izkušnja gostov. Med zadnjimi pa tudi to, če bi se zgodila nesreča enemu 
izmed naju.  

8. Vaš Hotel Pri Lenart se nahaja v Poljanski dolini. Kateri okoljski dejavniki v tem delu 
Slovenije omogočajo, da lahko uspešno izvajate svojo dejavnost? 

Neoknjena narava in zelo malo turistov. Na splošno pa se trudiva čim bolj vključiti v 
lokalno okolje, postati del tega okolja in to pokazati našim gostom. Na primer ponudniki 
lokalnih storitev (soseda, ki speče potico, na turistični kmetiji nekdo zaigra na harmoniko 
itd.) so pomemben del najine storitve, saj je to za njih avtohtono doživetje. Poudariti 
želiva, da ne iščeva ponudnikov, ki bi nama nekaj prodali, temveč ljudi, ki so pripravljeni 
nekaj narediti za goste in za to storitev prejeti plačilo. Predvsem pa je pomembno, da to 
storijo na avteničen način. Nasprotje tega je ogled galerije pomembnih slikarjev. Za to 
storitev ni zanimanja naših gostov. 
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9. Katere razmere na turističnem trgu Vam pomagajo ter kaj se je v zadnjem času 
spremenilo, da Vam je olajšalo opravljanje storitev? 

Svetovni splet in predvsem to, da se povečuje prepoznavnost Slovenije. Naju gostje 
najdejo, ko iščejo Slovenijo in ne Poljanske doline, tega dela Slovenije nihče ne pozna. 
Ko gostje prispejo, mislijo, da so prispeli v Julijske Alpe. Trdiva, da Poljanska dolina 
nima nobene prepoznavnosti v tujini, kar je po eni strani plus, po drugi pa minus. 

10. Kdo v Poljanski dolini ali v Sloveniji so vaši potencialni zavezniki? Kateri trendi v 
turizmu in na področju Poljanske doline predstavljajo vzrok za optimizem? 

Vsi, katerih dejavnost je podobna najini. Midva vsakega ponudnika vidiva kot zaveznika 
in si ne ustvarjava konkurence. 

Predvsem to, da je aktivni športni turizem v porastu. V Poljanski dolini pa nisva zaznala 
nobene pozitivne spremembe, razen tega, da si se ti začel aktivno ukvarjati s ponujanjem 
gorskih kolesarskih izletov. Ustanovljen javni Zavod Poljanska dolina ne naredi ničesar. 
Ne vidiva optimizma, nihče naju nič ne vpraša. Bila sva pri županu. Dala sva mu predloge, 
kaj bi se lahko postorilo, vendar iz tega ni bilo nič. 

11. Katere okoljske, družbene, socialne in pravne ovire so največje na vaši poti. Kaj Vas 
ovira? 

Pri prenovi hiše nisva imela problemov. Dobro bi bilo, če bi imeli kanalizacijo, vendar 
verjameva, da je ne bo nikoli. Predvsem pa je veliko administrativnih ovir, ki ti vzamejo 
ogromno časa, npr. kako sprejemati plačila iz tujine, nejasna zakonodaja. Vendar midva 
se na to ne ozirava več, pri nas je namreč vse nejasno. Če bi želel imeti potrditev nekoga, 
kaj lahko delaš, ne bi nikoli začel. Potrudiš se, da poiščeš informacije po svojih najboljših 
močeh. Če želiš iti po črti zakona, nikoli ne začneš s svojo dejavnostjo, saj ti odgovorni 
ljudje ne zmorejo razložiti ničesar in ti posledično ni nič jasno. 

12. Kaj menite, kaj zunaj Vašega podjetja bi se lahko spremenilo, da bi povzročilo Vaš 
neuspeh? 

Politična nestabilnost, vojna. To, kar bi onemogočilo turistične tokove. Čisto neodvisno 
od tega, kar se v Sloveniji dogaja, bova midva imela goste, ker jih dobiva vedno več, 
predvsem preko priporočil prejšnih gostov.  

13. Kaj bi lahko vašo idejo oziroma dejavnost (vodenje pohodniških izletov) zastarelo oz. 
povzročilo, da dejavnost ne bi bila več zanimiva za goste? 

Zanimivo vprašanje, vendar moramo vedeti, da pohodništvo obstaja že zelo dolgo časa in 
je šlo skozi različna zgodovinska obdobja. Še največji problem je dobiti ustrezen kader 
za delo. Edini način je, da bi nekoga lastniško prepričala za vključitev v najino dejavnost, 
saj bi le tako imel dolgoročni interes. Potrebujeva človeka, ki je časovno in stvarno 
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prilagodljiv, odgovoren, ima znanje, je pripravljen komunicirati z gosti in deliti znanje 
ter poskrbeti za najine goste. 

14. Menite, da je dejavnost vodenja turistov na gorskih kolesarskih izletih z električnimi 
gorskimi kolesi povezana z vašo dejavnostjo? V čem sta si podobni in kakšne so 
razlike? Ali obstaja priložnost za razvoj alternativne oblike turizma (za zahtevnega 
gosta) v Poljanski dolini tudi na kolesarskem področju? 

Da! Edina razlika je ciljna publika. Na kolesarske počitnice ne bodo odšli tisti, ki niso 
vešči vožnje kolesa. Vse ostalo je enako, le velikost skupine je pri kolesarjenju manjša, 
saj je bolj zahtevno. 

Absolutno je Poljanska dolina odlična lokacija, predvsem zaradi neokrnjene narave. 
Teren je relativno nezahteven, vendar lahko tudi zahtevnejši, kar je osnova.  

Poljanska dolina je idelana za razvoj gorskega kolesarskega turizma, saj imamo 
izpolnjene vse kriterije: zanimivosti ob poti, dobri razgledi, postojanke, zgodbe, ljudje, 
zgodovina!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Priloga 5: Prepis intervjuja z Jernejem Demšarjem, soustanoviteljem podjetja 
Bederfly, d. o. o., z dne 28. 07. 2019 

1. Jernej, pozdravljeni! Lahko, prosim, na kratko opišete, zakaj ste se s soustanoviteljem 
podjetja odločila za dejavnost gorskih kolesarskih izletov z uporabo električnih 
gorskih koles? Kako to, da vaše podjetje deluje v okolici Škofje Loke? 

Dejavnost najinega podjetja je že vrsto let usmerjena na izvajanje Kite počitnic za 
Slovence v tujini. Želela sva ustvariti produkt, ki bi se odvijal v Sloveniji. Oba se 
rekreativno ukvarjava z gorskim kolesarstvom in s prihodom električnih gorskih koles se 
je tudi ponudila ta priložnost.  

Okolica Škofje Loke ponuja veliko možnosti za razvoj gorskega kolesarskega turizma 
predvsem zaradi neoknjene narave, številnih kolesarskih poti in nemnožičnega turizma. 
Gorskih kolesarskh izletov nisva želela izvajati na najbolj turističnih krajih po Sloveniji, 
saj je tam preveč turistov, kar pa za dejavnost gorskega kolesarjenja ni najbolje. Škofja 
Loka je idealna in je ena izmed najboljših lokacij za to vrsto turizma. Nenazadnje pa tudi 
oba prihajava iz Škofje Loke. 

2. Ali vaše podjetje izvaja gorske kolesarske izlete tudi drugje po Sloveniji? Kakšno je 
popvpraševanje po storitvah in za kateri gorski kolesarki izlet se potrošniki odločajo 
v največji meri? 

V ponudbi imava šest različnih enodnevnih gorskih kolesarskih izletov. V začetku sva 
želela izvajati gorske kolesarske izlete le na področju Škofje Loke, sedaj pa jih ponujava 
tudi drugje. V Škofji Loki namreč ni veliko takih turistov, ki bi želeli raziskati okolico z 
gorskim kolesom, saj do sedaj ni bilo nobene dodatne športne turistične ponudbe. 
Pomembno je, da je gost, preden pride v Škofjo Loko, že seznanjen z možnostjo športnih 
aktivnosti.  

Izlete ponujava predvsem za gorenjsko in primorsko regijo, med katerimi je najbolj 
zaseden gorski kolesarski izlet iz Škofje Loke na Blegoš, vendar stranke pridejo iz drugih 
turističnih destinacij v Sloveniji in niso nastanjeni v Škofji Loki. 

3. Kaj bi bilo potrebno storiti, da bi v Škofjo Loko prišli turisti, ki iščejo aktivno 
preživljanje prostega časa? 

V prvi vrsti je potrebno sodelovanje z lokalno skupnostjo in s turističnimi podjetji. Le s 
skupnimi močmi lahko ponudimo kvaliteten gorski kolesarski produkt in s tem 
zagotovimo prihod ustreznega segmenta turistov.  

4. Kakšna električna gorska kolesa uporabljate in koliko jih imate? Kakšne izkušnje 
imate z delovanjem električnih gorskih koles (morebitne okvare, servis itn.)? 
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Uporabljamo osem električnih gorskih koles nižjega cenovnega razreda, saj menimo, da 
so dovolj kvalitetna za širši krog gorskih kolesarjev. Z delovanjem električnih gorskih 
koles do sedaj še nismo imeli težav, je pa res, da po vsaki uporabi opravimo potreben 
servis, saj le tako lahko preprečimo morebitne večje okvare. Nihče pa zagotovo ne ve, 
kolikšna je življenska doba električnega gorskega kolesa. To bomo ugotovili sčasoma.  

5. Omenili ste, da obstajajo številne kolesarske poti. Ali so urejene? Kaj bi se lahko na 
tem področju izboljšalo? 

Obstaja res veliko gorskih kolesarskih poti, med katerimi je največ tistih, ki niso ustrezno 
označene. Po eni strani je to vredu, saj se gorski kolesarski izlet lahko izvede le ob 
prisotnosti gorskega kolesarskega vodnika. Vendar bi bilo potrebno izboljšati kolesarsko 
infrstrukturo, predvsem urediti oziroma zgraditi kolesarske poti ob najbolj prometnih 
cestah. Ker kolesarska infrastruktura ni urejena, posledično tudi ni privlačna za kolesarski 
tip turistov. Občine so pridobile Evropska sredstva za projekt izgradnje kolesarkih poti, 
vendar bomo videli, kaj se bo zgodilo.  

6. So lokalni ponudniki turističnih namestitev pripravljeni sodelovati z vašim podjetjem? 

Da, vsi ponudniki turističnih nastanitev so veseli, da lahko gostom ponudijo dodatno 
storitev. Vendar pa ne storijo dovolj, da bi bile storitve za kolearje čim bolj prijazne. Tu 
omenjam predvsem postavitev stojal za gorska kolesa, prilagajanje restavracij oz. 
turističnih kmetij v smeri ponudbe kolesarskega kosila itn. Trenutno so vsi veseli, ker 
imajo zapolnjene kapacitete, vendar se njihovi gostje vsak dan z avtom odpravijo na neko 
drugo bolj poznano turistično destinacijo v Sloveniji. Okolica Škofje Loke je le mesto, 
kjer gostje prenočijo po razmeroma ugodni ceni za nastanitev. Potrebno bi bilo, da bi 
goste motivirali in jim predstavili, da lahko v okolici Škofje Loke kvalitetno preživijo 
svoj čas.  

7. Kakšna je zakonodaja za področje izvajanja gorskih kolesarkih izletov? 

Po zakonu je najbolj pomembno, da gorske kolesarke izlete vodi strokovno usposobljen 
gorski kolesarski vodnik. Vožnja z električnimi gorskimi kolesi po brezpotjih je 
prepovedana, zato je potrebno gorski kolesarki izlet načrtovati po primernih poteh, ki so 
zakonsko dovoljene. Zakonodaja je še dokaj nejasna in na tem področju bo potrebno še 
veliko postoriti.  

8. Menite, da to storitev vaše podjetje lahko izvaja na dolgi rok? Bodo električna gorska 
kolesa v prihodnosti bolj uporabna kot tradicionalna kolesa? 

Verjamem, da bo z opravljanjem kvalitetne storitve gorskih kolesarskih izletov podjetje 
v prihodnosti lahko le širilo svojo dejavnost. Električna gorska kolesa bodo v prihodnosti 
postala še boljša, lažja in bolj zmogljiva. Menim, da bodo na trgu v večji meri 
prevladovala električna gorska kolesa in storitve, povezane z njimi.  


