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UVOD 
 
Načrtujemo izdelavo poslovnega načrta za tematsko kavarno na prostem, v parku v 
središču mesta, kjer bodo obiskovalci lahko sredi zelenice počivali na udobnih Fatboy 
sedežih iz vreč in se pri tem počutili kot na dopustu. Pri tem bodo lahko pili kavo ali 
katerega od preostalih napitkov iz naše ponudbe, ki jih bomo prodajali tudi “za seboj”, in 
ob poslušanju glasbe prigriznili kakšno od manjših toplih specialitet našega lokala. Ob 
večerih se bodo lahko udeležili družabnih dogodkov. Načrtovana je tudi prodaja Fatboy 
sedežnih vreč, na katerih bodo sedeli obiskovalci kavarne. Fatboy v Sloveniji še nima 
uradnega zastopnika, zato bi bila to dobra priložnost tudi v tem pogledu, prav tako pa bi z 
novo kavarno oživelo tudi mestno jedro in utrip v samem parku. Kasneje bi dejavnost po  
enakem scenariju razširili tudi v drugih mestih in parkih tako doma kot tudi v tujini. 
Ponujali bi najem celotnega lokala, saj bi bil le-ta zaradi kontejnerskega koncepta zelo 
mobilen.  
 
S pripravo celotnega poslovnega načrta bomo v diplomski nalogi najprej predstavili idejo 
lokala na prostem in podali povzetek končnih ugotovitev.  
 
Sledil bo del analize panoge in dejavnosti podjetja, kjer bomo ugotovili trende in 
analizirali finančne rezultate podjetij v panogi. Predstavili bomo podjetje in njegovo 
poslovanje, storitve in produkte, ki jih bo nudilo uporabnikom in prihodnje možne vpeljave 
novih storitev ter izdelkov. 
 
Preučili in izdelali bomo strategijo vstopa na trg in kasnejšo strategijo rasti ter razvoja. V 
tržni raziskavi in analizi bomo preučili bodoče kupce, obseg trga in trende na njem. 
Raziskali bomo neposredne in posredne konkurente. Nadalje bomo v nalogi predvideli in 
načrtovali ekonomiko poslovanja. V načrtu trženja bomo opredelili strategijo vstopa na trg, 
določili način tržnega komuniciranja in obliko prodajnih poti ter izdelali cenovno 
strategijo. 
 
V proizvodnem in storitvenem načrtu se bomo posvetili geografski lokaciji, poslovnim 
prostorom, operativnemu ciklusu in pravnim zahtevam. Raziskali bomo prihodnje naloge 
in status razvoja, predvideli izboljšave storitve in ocenili  sredstva, namenjena za razvoj 
dejavnosti. V poslovnem načrtu bo opredeljena celotna organizacijska struktura z 
vodstvenim osebjem in opredeljenimi nalogami. Predvidena bo tudi politika zaposlovanja 
in nagrajevanja. Terminski plan bo zajel časovno komponento priprav na začetek 
poslovanja in nadaljnje vpeljave storitev. V poslovnih projekcijah bomo simulirali 
poslovna tveganja, predvideli stopnjo tveganja in probleme, izdelali finančni načrt ter 
opredelili pogoje upravljanja z viri. Skratka – pred nami je poslovni načrt (Vahčič, Bučar, 
Drnovšek & Logar, 2000), ki nam bo pokazal upravičenost izvedbe projekta. 
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1 POVZETEK 

1.1 Kratek opis podjetja 
 
Naše podjetje se bo imenovalo Chillish, pri čemer želimo že z izbiro imena  vzbuditi 
miselno povezavo z udobnim in breskrbnim uživanjem v našem lokalu v parku v centru 
mesta. Lokal se bo nahajal v ličnem in lepo oblikovanem mobilnem kontejnerju običajnih 
mer, odlikovali pa ga bodo sodobni materiali. Medtem ko bosta natakarja skrbela za 
postrežbo, se bodo gostje ob napitku ali prigrizku udobno namestili v vrečaste sedeže 
Fatboy in uživali v naravi, dobri družbi ali preprosto počitku. Poleg ponudbe pijač in 
prigrizkov ter sladoleda bomo prodajali tudi sedežne vreče Fatboy. Z organiziranjem 
rednih zanimivih dogodkov bomo skrbeli za zabavo gostov in prijetno druženje. Na strehi 
kontejnerja bodo prostor našli glasbeniki ali drugi nastopajoči. Na vsakem koraku pa se 
bomo trudili skrbeti za nepozabno uporabniško izkušnjo, doživetje in udobje svojih gostov. 

1.2 Priložnost in strategija 
 
Z izvirnim konceptom in lokacijo našega lokala želimo pritegniti stranke, ki želijo posedati 
v naravi v središču mesta, ob tem popiti pijačo in biti družabni. Za kasnejše obdobje 
delovanja, po dobri uveljavitvi in preizkusu prvega lokala, največjo priložnost vidimo v 
širitvi koncepta na druge trge.  Kot kasnejšo strategijo širitve in nadgradnje razmišljamo 
tudi o možnosti izposoje oziroma najema kontejnerskega lokala vključno s storitvami, saj 
je zaradi oblike in materiala zelo mobilen. Priložnost vidimo tudi v razširitvi ponudbe na 
dizajnerske unikatne in izvirne izdelke, ki bodo na voljo le pri nas in se bodo skladali s 
celostnim konceptom našega lokala. 

1.3 Ciljni trgi in projekcije 
 
Ključni kupci v našem lokalu bodo predvsem mladi v starostni skupini od 20 do 50 let. 
Lahko rečemo mladi zaposleni, večinoma domačini, vendar pa bo lokal aktivno privabljal 
tudi ostale obiskovalce in turiste. Med vikendi pričakujemo več mladih družin z majhnimi 
otroki, čemur bo namenjen tudi prilagojeni program. 

1.4 Konkurenčne prednosti 
 
Glavna konkurenčna prednost našega lokala bo lokacija, torej na prostem v parku v 
središču mesta. Prav tako bosta k veselemu druženju gostov pred našim lokalom in 
rednemu obisku pripomogla namestitev na udobnih sedežnih vrečah Fatboy ter seveda 
raznolii program. 



 3 

1.5 Ekonomika, dobičkonosnost in možnost žetve 
 
Lastnik bo začetni kapital vložil sam, in sicer bo podjetje ustanovil z 20.000 evri kapitala. 
Podjetje bo takoj najelo 30.000 evrov petletnega kredita za nakup osnovnih sredstev. Že 
prvo leto bo zaradi stroškovno učinkovitega modela poslovanja pridelalo 18.035 evrov 
čistega dobička in ga v drugem povečalo na 32.204. V tretjem letu bo čisti dobiček zaradi 
višjega stroška dela – dodatnih sodelavcev rasel nekoliko počasneje, kljub temu pa bo 
napredoval na 36.024 evre. Četrto pridelamo 52.812, peto leto pa 82.164 evrov čistega 
dobička. Z 58,8 odstotka dolga v prvem mesecu preidemo v petem letu na le še 5,7 
odstotka dolga v strukturi obveznosti podjetja. Interna stopnja donosnosti iz petletnih 
podatkov projekcij poslovanja znaša 64,5 odstotka. Kljub pridelovanju dobička, ga vseh 
pet let pustimo v podjetju, kar nam omogoča bolj dinamično reagiranje na morebitne 
nepredvidljive zunanje vplive. 

1.6 Vodstvena skupina in kadri 
 
Podjetje bo vodil direktor, ki je hkrati lastnik. Zaposlena bosta dva redna sodelavca, in 
sicer šolana gostinska delavca,  ter dva začasna sodelavca. V tretjem letu bomo zaradi 
predvidenega porasta obiska zaposlili dva dodatna začasna sodelavca. Vse sodelavce bomo 
spodbujali h kreativnemu razmišljanju, podajanju predlogov in samoiniciativnemu 
obnašanju. Za posebne dosežke in prizadevanja bodo zaposlenim  podeljene izredne 
nagrade. 

2 PANOGA DEJAVNOSTI, PODJETJE, PROIZVODI IN STORITVE 

2.1 Panoga dejavnosti 
 
Načrtovano podjetje spada po Standardni klasifikaciji dejavnosti (Standardna klasifikacija 
dejavnosti, 2008) v razred I56.103 Slaščičarn in kavarn, ki se uvršča v panogo Dejavnost 
strežbe jedi in pijač (I56). Panoga je dokaj zasičena z uveljavljenimi podjetji, med njimi 
večja in bolj uveljavljena poslujejo z dobičkom, medtem ko manj uveljavljena tudi z 
izgubo. Podjetja so dokaj zadolžena, saj kapital predstavlja manj kot polovico sredstev. 
Seveda so to večinoma “običajna” podjetja, na primer slaščičarne, kavarne in gostinski 
lokali, ki se konceptualno razlikujejo od našega podjetja, kljub temu pa nudijo storitve 
podobne našim.  

2.2 Podjetje 
 
Podjetje bo obiskovalcem na posebnih udobnih sedežih v parkih v središčih mest nudilo 
kavarniške storitve in sprostitev. Poleg tega bo potekala prodaja nekaterih izdelkov, na 
primer sedežev Fatboy, na kakršnih bodo počivali obiskovalci lokala. Prav tako bo lokal 
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kasneje možno najeti za posebne priložnosti, dogodke in prireditve, saj bo zasnovan na 
kontejnarskem ohišju, ki ga bo mogoče poljubno, hitro in enostavno prevažati z ene na 
drugo lokacijo. V vremensko manj ugodnem obdobju ali letnem času pa ga bo moč 
začasno prestaviti na primernejšo ali bolj  obiskano mesto. Lokal bo privabljal tako 
mimoidoče, ki imajo manj časa za postanek in jim nudil hitro pripravljene napitke ter 
prigrizke za seboj, kot tudi tiste, ki se bodo želeli ustaviti, se odpočiti in uživati v naravi. 
Stremeli bomo k stroškovno učinkovitemu poslovanju z minimalnimi stroški, kar nam bo 
omogočal kontejnerski koncept in samopostrežni način postrežbe z manjšim številom 
zaposlenih. Celotna zasnova lokala bo usmerjena k popolni uporabniški izkušnji 
obiskovalcev. 
 
Lokal se bo imenoval Chillish in bo že prek imena vzbujal miselno povezavo s sproščenim, 
prijetnim okoljem. 

2.3 Proizvodi in storitve 
 
Glavna storitev lokala bo prodaja brezalkoholnih in alkoholnih pijač, prigrizkov, kav, čajev 
in drugih osvežilnih ter sezonskih napitkov. V ponudbo bodo vključeni tudi prigrizki hitre 
priprave, kot so sendviči, topli sendviči, muffini, kolači, vaflji in drugi priljubljeni 
prigrizki. Kot posebnost ponudbe bomo izpostavili prodajo  udobnih vrečastih Fatboy 
sedežev, ki bodo enaki kot tisti, na katerih  bodo obiskovalci uživali med obiskom lokala. 
Posebni sedeži bodo prepoznavni znak lokala, kot dodatno udobje, ki ga ponujamo le mi.  
 
Posebno pozornost bomo namenili sezonskemu vplivu, saj lahko v lokalu na odprtem v 
mrzlih mesecih pričakujemo občutno manjše število obiskovalcev. Medtem ko v 
prazničnih zimskih dneh lahko upravičeno predpostavimo večji obisk, tega ne moremo 
predpostaviti za vsa preostala hladnejša, deževna in vremensko manj ugodna obdobja – 
takrat lahko z veliko gotovostjo pričakujemo občutno manjši obisk. V tem obdobju bi lokal 
lahko prestavili na ugodnejšo lokacijo oziroma ga dodatno opremili z grelci, ki bi 
obiskovalcem na prostem nudili toplo zatočišče.  
 
Strankam bomo nudili posebne izdelke, nepozabno storitev in celotno unikatno doživetje 
obiska lokala. V ponudbi bomo imeli tako vsakodnevne, običajne napitke in jedi, ki jih 
obiskovalci pričakujejo, kot tudi posebne, kakršnih preostali lokali ne ponujajo. Tako 
bomo kot posebno specialiteto ponujali vaflje z raznimi sladkimi prelivi in sladkornim 
dodatkom. Med pijačami bo posebno mesto zasedal s paro pogret jabolčni sok posebnega 
okusa. Prav tako bomo ponujali v Sloveniji sicer manj znan, a odličen sladoled uspešnega 
podjetja Ben and Jerry's, okusne ledene čaje Snapple in podobne izdelke, ki v Sloveniji še 
niso tako uveljavljeni. 
 
Z dogajanjem v lokalu in njegovi okolici bomo promovirali urbano življenje, izjemen 
dizajn in vzhajajoče umetnike. Redno bomo gostili večerne glasbene prireditve s prijetno 
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umirjeno glasbo za druženje in zabavanje. Prirejali bomo razne razstave, predstavitve in 
podobne promocije posebnih izdelkov, umetnin, dizjana ter različnih ustvarjalcev. 

2.4 Strategija vstopa in rasti 
 
Trg slaščičarskih in kavarniških storitev ter restavracij in barov, na katerem bo prisotno 
naše podjetje, je dobro razvit in dokaj zasičen. Podobno kot v celotni dejavnosti strežbe 
jedi in pijač podjetja v povprečju ne dosegajo visokih dobičkov. Za nekatera večja in dobro 
uveljavljena podjetja to sicer ne velja, vendar bo z njimi težko neposredno tekmovati, prav 
tako ne moremo govoriti o primerljivosti ponudbe. Upamo na posebnost naše ponudbe in 
izboritev nišnega dela trga, ki ga bomo lahko nadzirali. Z edinstveno ponudbo bomo 
postali prepoznavni in dobro obiskani, kar bo vodilo v višje prihodke podjetja. 

3 TRŽNE RAZISKAVE IN ANALIZA 

3.1 Kupci 
 
Med glavnimi obiskovalci našega lokala v Ljubljani bodo mladi in ljudje srednjih let. Ali 
točneje - zaposleni starosti od okoli 20 do 50 let, večinoma domačini. Med obiskovalci 
bodo študenti in zaposleni ljudlje, medtem ko med vikendi pričakujemo več mladih družin 
z majhnimi otroci, čemur bomo priredili tudi program. Poleg tega bo lokal aktivno 
privabljal tudi obiskovalce in turiste. 
 
V strukturi obiskovalcev pričakujemo uravnoteženo zastopanost obeh spolov. To so 
pokazali tudi rezultati naše trženjske ankete, ki je vključevala 102 anketiranca. Tako smo 
zajeli 55 odstotkov žensk in 45 odstotkov moških. 49 odstotkov anketiranih je bilo 
študentov, 45 odstotkov pa zaposlenih ali samozaposlenih. Med anketiranimi se je 41 
odstotkov izreklo, da razpolagajo z manj kot 6.000 evri prihodkov na leto, 39 odstotkov pa 
prejema med 6.001 in 18.000 evri bruto letno, kar potrjuje dejstvo, da smo zajeli večinoma 
bolj mlad vzorec. Kljub temu bodo naši kupci tudi zaposleni z več dohodka, saj bo lokal 
ponujal prijetno okolje z dobro ponudbo pijač in prigrizkov, kjer se bodo rade volje 
odpočili in družili z znanci. Koncept s celostnim pozitivnim doživetjem pa bo privabljal 
vse zabave, počitka in oddiha željne obiskovalce. 
Tretjina anketiranih v naši anketi je odgovorila, da bar, kavarno ali drug lokal s pijačami 
obišče tri do štirikrat na teden. 39 odstotkov se jih v lokal s pijačo odpravi enkrat do 
dvakrat tedensko, 26 odstotkov pa več kot petkrat na teden.  
 
Pri vprašanju o obisku restavracij je bila izrečenost o obiskanosti pričakovano manjša. 
Večina, 55 odstotkov, jih restavracije obišče enkrat do dvakrat tedensko. Sledi slaba 
četrtina, ki se odpravi v lokal s prehrano tri do štirikrat na teden, desetina pa je rednih 
obiskovalcev, ki se za to odločijo pet do šestkrat tedensko. Iz tega lahko sklepamo, da se 
večina anketirancev redno prehranjuje doma, ali pa čez dan z raznimi manjšimi malicami 
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med delom. Dopolnitev ponudbe pijač z manjšimi, hitro pripravljenimi prigrizki, na primer 
raznovrstni sendviči, sladkimi muffini, piškoti in vaflji lahko le pozitivno vpliva na odziv 
obiskovalcev. Zaradi omejene ponudbe pa bodo naši zaposleni še vseeno lahko med 
pripravo pijač v kratkem času postregli tudi s prigrizki, zato ne bo potrebe po večjem 
številu zaposlenih in bomo lahko nadzirali stroške delovne sile.  
 
70 odstotkov vprašanih je povedalo, da v lokalu ponavadi popijejo eno pijačo, četrtina se 
odloči za dodatno, le štirje odstotki pa ob obisku lokala popijejo tri pijače. To dejstvo 
govori v prid naši ideji o samopostrežnem baru, ki bo pripomogla k nižjim stroškom 
obratovanja. Ob prihodu bodo obiskovalci pristopili k natakarju oziroma blagajničarju, tam 
naročili želeno in po plačilu prevzeli pijačo in prigrizke. Po prijetni namestitvi v naših 
udobnih sedežih se bodo prepustili uživanju v družbi in naravnem okolju. To potrjujejo 
tudi izsledki naše raziskave, ki pravijo, da 92 odstotkov obišče lokal zaradi druženja s 
prijatelji, po mnenju 54 pa tudi zato, da si odpočijejo ali uživajo. Iz tega sledi, da moramo 
dobri polovici obiskovalcev pripraviti udobno in sproščujoče okolje, kar jim lahko 
ponudimo v našem lokalu, postavljenem v okolju naravnega parka s posebej udobnimi 
sedeži, kar bo naša edinstvena posebnost. Zato tudi menimo, da bodo obiskovalci z 
veseljem zahajali v naš lokal. 18 odstotkov vprašanih, ki bi lokal obiskali zaradi kave ali 
drugih napitkov, pa bo le-te lahko vzelo tudi “za s seboj”.  
 
Drugačna slika se pokaže ob večernih dogodkih, ko obiskovalci zabav popijejo več pijač. 
V naši anketi jih je 40 odstotkov izjavilo, da popijejo na zabavah od tri do štiri pijače, 30 
odstotkov jih popije od pet do šest, 22 odstotkov več kot sedem pijač. Vendar pa so na 
zabavah tudi bolj mobilni, več stojijo kot sedijo in tudi raje sami stopijo do točilnega pulta. 
Iz opisanih razlogov tudi tokrat naš koncept samopostrežnega sistema ne bi smel 
povzročati nevšečnosti in morebitnega upada strank. Kljub vsemu bomo ob večernih 
posebnih dogodkih in zabavah zaposlovali več osebja, ki bo med gosti tudi neposredno 
pospeševalo prodajo. 
 
S ciljem, da preverimo, kako bi lokal sredi parka vplival na počutje obiskovalcev, smo v 
anketo vključili tudi to vprašanje. 60 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da se radi 
zadržujejo v lokalu v objemu narave v mestu. Verjetno zaradi manj praktične oddaljenosti 
od mestnega središča jih je le 14 odstotkov odgovorilo, da jim je ljubši lokal v naravi, 
preostalih 26 odstotkov pa ima najraje lokal na ulici. Skoraj enoglasnih, da se najraje 
družijo pred lokalom na terasi, je bilo 94 odstotkov vprašanih, štirje odstotki so kljub 
vsemu raje v notranjosti lokala, še pol manj pa najraje pijačo odnese s seboj. 
 
Največ vprašanih, skoraj polovica, v lokalu zapravi od dva do pet evrov. Četrtina jih 
zapravi od pet do 10 evrov, dobra petina manj kot dva, pet odstotkov pa več kot 10 evrov. 
Torej lahko sklepamo, da povprečno obiskovalci ob enem obisku lokala zapravijo okoli 
štiri evre.  
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Da bi dobili sliko želja in glavnih razlogov, zakaj obiskovalci izberejo določen lokal,  smo 
v anketo vključili vprašanje, kako pomembne so posamezne lastnosti lokala za njegovo 
priljubljenost. Večini obiskovalcev se zdi hitra postrežba pomembna –  skupno jih je 74 
odstotkov izbralo, da je srednje pomembna ali pomembna, 17 odstotkom pa se zdi hitrost 
postrežbe zelo pomembna. Podobne odgovore smo dobili pri vprašanju v povezavi s 
pomembnostjo cene.  
 
Bolj kot hitrost in cena je obiskovalcem pomembna prijaznost osebja. 47 odstotkom je zelo 
pomembna, skupaj pa kar 97 odstotkom od srednje do zelo pomembna. To je pomemben 
pokazatelj, saj dokazuje, da je osebni odnos prodajalcev pri storitvenih dejavnostih 
ključnega pomena. Izbira sodelavcev bo zato zelo pomembna naloga in bo postavljena v 
središče pozornosti. Skoraj enako pomembna kot kot prijaznost pa je obiskovalcem tudi 
čistoča.  
 
Posebna ponudba in ponudba prigrizkov anketiranim obiskovalcem očitno ni izrazito 
pomembna, saj se odgovori nahajajo predvsem na srednje do manj pomembnih ravneh. Jim 
je pa zato dokaj pomembna raznolikost ponudbe. Pri naši ideji razlikovanja od ostalih 
konkurenčnih ponudnikov z udobnimi sedeži, so nam pritrdili tudi anketiranci. 66 
odstotkov jih pravi, da so udobni sedeži v lokalu pomembni ali zelo pomembni, četrtini pa 
srednje pomembni. 
 
Presenečeni smo bili nad odgovori o pomembnosti ponudbe časopisov in revij v lokalu, saj 
skoraj polovici anketiranih to ni pomembno oziroma jim je manj pomembno. 27 odstotkom 
je ta ponudba srednje, 19 odstotkom pomembna, le šestim odstotkom pa zelo pomembna. 
Naj dodamo, da so bili odgovori na to vprašanje tudi najbolj razpršeni. 

3.2 Obseg trga in trendi 
 
Na našem trgu so prisotna že uveljavljena podjetja oziroma lokali. Upravljajo jih 
samostojni podjetniki, ki imajo lokale v središču Ljubljane. Pri bolj privlačno urejenih in 
priljubljenih smo opazili tudi večje prihodke in dobiček. Največ prometa pričakujemo ob 
sončnih dnevih, in sicer popoldan ter proti večeru. Vedno več lokalov v svojo ponudbo 
vključuje tudi dodatne prigrizke in sladice. Skoraj obvezno je tudi že spremljevalno 
dogajanje ob in v lokalih. 

3.3 Konkurenca 
 
Konkurenca na trgu je zelo razpršena, saj nobeno podjetje ne dosega večinskega tržnega 
deleža. Med finančno uspešnejšimi kot tudi po sami izvirnosti koncepta pa lahko rečemo, 
da izstopa slaščičarna in kavarna Zvezda, ki jo zato obravnavamo kot našega največjega 
konkurenta – čeprav lahko med konkurente uvrstimo pravzaprav vse lokale v središču 
Ljubljane, saj gre pri konkurenci na tem področju v prvi vrsti predvsem za lokacijsko 
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konkurenco in nato, kot smo ugotovili iz trženjske analize, za vprašanje prijetnejšega 
ambienta in postrežbe. 

3.3.1 Analiza konkurence 
 

Tabela 1: Analiza konkurence 
Storitev Cena Dobre lastnosti Slabe lastnosti Stopnja konkurenčnosti 
Zvezda visoka ambent, kakovost gneča, čakanje visoka 
Cereza nizka cena ambient nizka 
Chillish povprečna ambient, dogajanje vremenska odvisnost  

3.3.2 SWOT analiza 
 

Tabela 2: SWOT analiza 
Prednosti 
 
- Lokacija v parku sredi mesta 
- Udobni sedeži in dober dizajn 
- Raznolik kulturni program 
- Lokacija na prostem 

Slabosti 
 
- Lokacija na prostem 
- Samopostrežni sistem 
- Nizki sedeži 

Priložnosti 
 
- Širitev na druge lokacije 
- Izposoja kontejnerskih lokalov 
- Razširitev ponudbe dizajnerskih izdelkov 

Nevarnosti 
 
- Zavračanje ideje koncepta lokala s strani 
potrošnikov 
- Znižanje gostinskih prodajnih cen v 
okolici 
- Odvzem lokacijskega dovoljenja za 
postavitev lokala 
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4 EKONOMIKA POSLOVANJA PODJETJA 

4.1 Kosmati dobiček in dobiček iz poslovanja 
 
Kosmati dobiček je sestavljen iz prihodkov poslovanja, proizvajalnih stroškov in 
amortizacije. Dobiček iz poslovanja izračunamo tako, da kosmatemu dobičku odštejemo še 
stroške uprave in prodaje (najemnina, plača direktorja in stroški oglaševanja). 
 
Ob najbolj realnem scenariju in naših skeptičnih predvidevanjih prodaje s konceptom 
stroškovno učinkovitega lokala v središču mesta pridelamo že prvo leto dobiček iz 
poslovanja v višini 26.207 in ga do petega leta povečamo na 111.791 evrov. 
 

Tabela 3: Kosmati dobiček in dobiček iz poslovanja v EUR po letih 
 Leto 
 1 2 3 4 5 
Kosmati 
dobiček (v 
EUR) 

139.157 160.393 164.342 188.800 227.455 

Dobiček iz 
poslovanja 
(v EUR) 

26.207 46.619 50.568 73.136 111.791 

4.2 Donosnost in dobiček 
 
Čisti dobiček je zaradi 25-odstotnega davka na dobiček nekoliko nižji od dobička iz 
poslovanja. V drugem letu z 18.035 evrov zraste na 32.204 evrov. V tretjem letu je zaradi 
zaposlitve dodatnih sodelavcev ta rast nekoliko počasnejša, vendar je že v četrtem letu spet 
opaziti višjo rast in dobiček prek 50 tisoč evrov. 
 
V petem letu pridelamo 82.164 evrov dobička po davkih. Izračunana interna stopnja 
donosnosti v preučevanem obdobju znaša 64,5 odstotka. 
 

Tabela 4: Čisti dobiček v EUR po letih 
 Leto 
 1 2 3 4 5 
Čisti dobiček 18.035 32.204 36.024 52.812 82.164 
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4.3 Fiksni, variabilni in polvariabilni stroški 

4.3.1 Fiksni stroški 
 
Med fiksne podjetje šteje stroške najemnine lokacije lokala, saj bo z Mestno občino 
Ljubljana potrebno skleniti večletno najemno pogodbo. V to skupino sodijo tudi stroški 
plač zaposlenih in računovodskega servisa. Vse podatke navajamo v izpisu finančnega 
načrta v 13. poglavju. 

4.3.2 Variabilni stroški 
 
Med variabilne stroške našega podjetja spadajo sestavine za pripravo pijač in prigrizkov in 
stroški trgovskega blaga za sedežne vreče Fatboy. V to vrsto stroškov šejemo tudi stroške 
telekomunikacij, elektrike, vode, odvoza smeti in kulturnega programa. Tudi ti podatki so 
natančno navedeni v 13. poglavju finančnih projekcij. 

4.4 Upravljanje z denarnim tokom podjetja 
 
Lastnik bo ob ustanovitvi podjetja vložil 20.000 evrov kapitala. Ob tem bo podjetje najelo 
30.000 evrov investicijskega kredita za nabavo osnovnih sredstev in ga odplačalo v petih 
letih. Dobiček bomo zadržali v podjetju, saj smo v nekatrih simulacijah ugotovili, da ob 
morebitnem večjem zmanjšanju prodaje lahko zabredemo v finančne težave, ki jih je lažje 
reševati z vrečo zadržanega dobička. 
 

Tabela 5: Dolg v EUR po letih 
 Leto 
 1 2 3 4 5 
Dolg 32.493 25.643 16.067 16.428 14.499 
Dolg iz financiranja 24.000 18.000 12.000 6.000 0 
Dolg iz poslovanja 8.493 7.643 4.067 10.428 14.499 
 

Tabela 6: Kapital v EUR po letih 
 Leto 
 1 2 3 4 5 
Kapital 38.035 70.239 106.263 159.076 241.239 
Osnovni kapital 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Zadržani dobiček 18.035 50.239 86.263 139.076 221.239 
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5 NAČRT TRŽENJA 

5.1 Celotna trženjska strategija in strategija vstopa na trg 
 
Ponudba lokala bo za lokalni trg in tudi širše pomenila popolno novost. V prvi vrsti bo 
lokal usmerjen k zadovoljevanju strank in njihovega počutja. Od ostalih, običajnih lokalov, 
ki svojim strankam nudijo zgolj gostinske storitve, se bo naš razlikoval v tem, da jim bo 
poleg tedga ponujal kotiček sprostitve v dnevnem vrvežu in poletnih vročicah, v večernih 
urah pa bo postal žarišče druženja in uživanja v posebnih dogodkih v naravnem okolju. 
Nov lokal bo opazen in prepoznaven po svoji drugačnosti – v središče vsega bo 
postavljena skrb za obiskovalca oziroma stranko. Edinstvenost pristopa v primerjavi s 
konkurenčnimi ponudniki bo pozitivno vplivala na vstop na trg. 
 
Zaradi edinstvenosti naše ponudbe bomo vsekakor pri trženju posebej izpostavili našo 
posebno ponudbo udobnih sedežev in parka v katerem se lokal nahaja. Prav tako bomo 
izpostavili naloge zaposlenega v vlogi "concierga", ki bo skrbel za udbje gostov, jim 
ponudil pomoč, sprejel dodatna naročila in jim pomagal tudi z malo drugačnimi ali 
neobičajnimi željami. Tako bo naš lokal znan po odličnem počutju gostov in skrbi, ki je 
bodo deležni s strani naših zaposlenih, tak pa privabil še večje število novih gostov. 

5.2 Prodajna strategija in cenovna politika 
 
Postavitev cen izdelkov in storitev lokala je zelo delikatna naloga. Kot kažejo rezultati 
opravljene ankete v sklopu tega diplomskega dela, med več kot stotimi naključno 
izbranimi, jih večina smatra primernost cene v lokalih kot pomembno pri odločitvi izbire 
lokala. Kljub vsemu, to ni najpomembnejši dejavnik. Zaradi tega smo se odločili, da ne 
bomo vstopali na trg s cenovno vojno in nižali cen krepko pod povprečje okoliških 
lokalov. Zaradi vstopanja na trg, ne bomo postavili cen višjih od konkurence, kljub temu, 
da bi naša edinstvena ponudba to dovoljevala. Tako bodo naše cene predstavljale od 
približno povprečje cen okoliških lokalov do rahlo nižjih cen. Skupaj z novo ponudbo in 
odlično storitvijo in skrbjo za naše stranke, bodo realno povprečne cene našega lokala v 
očeh kupcev videne nizke. Vsekakor pa bo standard storitve, udobja, čistoče in postrežbe 
odražal višjo raven gostinskega lokala. 
 
Računamo tudi na višjo frekvenco mimoidočih obiskovalcev, ki bodo nekatere napitke in 
prigrizke kupili in jih odnesli s seboj. Drugi se bodo z njimi sprehodili skozi park, spet 
drugi pa se bodo tudi ustavili in obsedeli na naših udobnih sediščih v parku. Vsi skupaj 
bodo tako predstavljali večje število strank, kot če bi nudili storitve zgolj v lokalu s teraso. 
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Kasneje bomo po nizkih cenah lahko izposojali tudi kolesa, namenjena predvsem turistom, 
za ogled mesta. Tako jih bomo lahko ob vrnitvi kolesa znova privabili v naš lokal in jim 
ponudili naše izdelke še enkrat. 

5.3 Tržno komuniciranje 
 
Tržno komuniciranje je za koncept lokala ključnega pomena, saj načrtujemo z lokalom čez 
dan ustvariti glavno točko sprostitve in okrepitve. Zvečer in ponoči pa bo to postala prva 
destinacija za druženje in ležernno ter kulturno zabavanje v parku. Tako bomo stranke 
obveščali o dogajanjih prek letakov v samem lokalu in prek spletne strani lokala. Nove 
stranke bomo iskali ter ohranjali odnos z obstoječimi prek spletnih družbenih omrežij ter 
pridobljenimi spletnimi naslovi in mobilnimi številkami. Stranke, ki bodo to želele, bodo 
obveščene prek elektronske pošte, Twiiterja, Facebooka in/ali kratkih sporočil o 
prihajajočih dogodkih in posebnih ponudbah. Tako bodo tisti, ki se bodo že prepričali o 
naših posebnih in dobrih storitvah prek spletnih omrežij, ob potrditvi udeležbe na 
prihajajočih dogodkih, obvestili tudi svoje prijatelje, kar je lahko največji gonilnik novih 
strank. S strankami bomo vzpostavili in vzdrževali oseben odnos in z njimi tako tudi 
komunicirali. 
 
Ob vstopu na trg bomo z otvoritvenim dogodkom, na katerega bomo povabili znane 
osebnosti in pomembne gospodarstvenike, skušali v lokal privabiti vse večje in manjše, 
pomembne in manj pomembne medije in skozi njihove oči prek vseh različnih medijskih 
kanalov doseči ciljne stranke ter jih tako opozoriti na nov lokal. 
 
Poslužili se bomo tudi oglaševanja po okoliških ulicah z animatorsko maskoto, ki bo 
mimoidoče v prvih tednih vabila v naš lokal in jim delila promocijske letake. 
 
Zaradi izredne lokacije v središču mesta na najbolj obhodnih poteh in glavnem parku širše 
in večje oglaševalske kampanije ne bomo potrebovali. V kolikor, kakor računamo, bo 
zadostovalo poročanje medijev ob otvoritvi in promociji po bližnjih ulicah, se bo 
informacija o novem lokalu hitro razširila in stranke bodo tudi brez težav odkrile nov lokal. 
Zato oglaševanja prek televizije in radija ne načrtujemo. Prav tako ne bomo oglaševali na 
zunanjih jumbo in malih plakatih, saj niso primerni za predstavitev našega lokala. Na 
spletu ne bomo oglaševali z običjanimi načini oglaševanja, na primer oglasnimi pasicami 
na spletnih straneh z večjo obiskanostjo, ampak se bomo poslužili posrednega oglaševanja 
prek spletnih skupnosti, kjer bodo zadovoljne stranke lahko spremljale novice in napovedi 
dogodkov našega lokala. Tako se bo informacija o novem lokalu širila prek naših 
zadovoljnih strank. 
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5.4 Prodajne poti 
 
Naše podjetje bo uporabljalo neposredne prodajne poti prodajalec-kupec. Lokal bo v parku 
Zvezda, ob eni izmed najprometnejših ulic v središču Ljubljane. Lokacija je pri tem 
izredno pomebna, saj obiskovalci zgolj zaradi obiska lokala ne želijo hoditi ali celo voziti 
dlje časa. Lokal mora zato biti tam, kjer so ljudlje, in to je v centru. Le tako ga bo tudi 
nenačrtovano obiskalo več ljudi. Na sploh je večina lokalov v večjih evropskih mestih v 
njihovih središčih, kar velja tudi za Ljubljano. 
 
Po vzoru evropskih mest je župan New Yorka Michael Rubens Bloomberg v središču 
Manhattna na slovitem Times Squareru uvedel zaporo cestišča in nanj za mimoidoče 
postavil sedišča (Murphy & Rovzar, 2009). Prebivalcem in turistom se je ideja zdela 
zanimiva, vendar so pogrešali zelenje in spremljevalno ponudbo prigrizkov in pijače, je 
ugotovil v krajši anketi New York magazin. S postavitvijo lokala v park v središču mesta 
pa lahko združimo priročnost lokacije v središču in prijetnost svežine parka. Podobno 
lahko razberemo tudi iz naše ankete, ki vključuje prek sto naključnih anketirancev. 96 
odstotkov med njimi je odgovorilo, da najraje posedajo na terasi pred lokalom, 60 
odstotkov pa bi raje kot lokal zgolj v naravi ali ulici, izbralo našo kombinacijo, torej lokal 
na ulici v objemu narave.  

6 PROIZVODNI IN STORITVENI NAČRT 

6.1 Geografska lokacija 
 
Kot že ugotovljeno, je za uspeh lokala lokacija ključnega pomena, zato bomo poskusili 
lokal umestiti v park Zvezda v središču Ljubljane. Pričakujemo, da bo z oživitvijo 
mestnega odra tudi iz kulturnega vidika v interesu mestnih oblasti, da izdajo dovoljenje za 
postavitev lokala in namestitev udobnih sedežev na zelenici. V pogajanjih z mestno občino 
bomo zagotovili skrb za zelenico in splošni izgled okolice. Dnevno zatočišče prebivalcev 
in turistov v parku bo oživelo park in mestu dalo manjkajoči uporabnostni urbani vidik 
mesta, večerni kulturni dogodki pa bodo popestrili dogajanje. Zaradi  omenjenih prednosti 
pričakujemo, da se bodo mestne oblasti strnujale z lokacijo lokala in jo odobrile (Jerman, 
2010).  
 
Ker pa se zavedamo, da je nemogoče računati na zagotovo potrditev lokacijskega 
dovoljenja – zaradi raznoraznih pritiskov in pritožb ter lobiranj konkurentov – načrtujemo 
tudi rezervno lokacijo v Argentinskem parku. Gre za prav tako dobro lokacijo ob ključnih 
mestnih ulicah in poteh prebivalcev, delavcev in turistov. Kot dodatno rezervno lokacijo 
ali morda lokacijo širitve pa razmišljamo tudi o parku na zahodni strani parlamenta, kjer bi 
bilo prav tako mogoče uresničiti identično idejo lokala. Merilo za prioritetno razvrstitev 
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lokacij v opisanem vrstnem redu je pretočnost ljudi oziroma s tem povezanega 
pričakovanega obiska lokala. 

6.2 Poslovni prostori 
 
Posebnih poslovnih prostorov ne bomo potrebovali. Sestanki sodelavcev bodo organizirani 
v lokalu, kot sedež podjetja pa bo prijavljeno stalno prebivališče njegovega lastnika. Ob 
kasnejši morebitni širitvi verige lokalov v parkih po večjih evropskih in svetovnih mestih 
načrtujemo najem posebnih poslovnih prostorov za usklajevanje, urejanje in organizacijo s 
centralnega mesta, kjer bo svoje delo opravljalo več zaposlenih.   

6.2.1 Gostinski lokal 
 
Gostinski lokal bo sestavljen iz glavnega objekta, v katerem bo blagajna s pultom za 
naročilo in prevzem pijače ter prigrizkov. Na strehi bo prostor za glasbenike, ki bodo s 
svojim programom redno zabavali obiskovalce. 
 
Ob objektu bodo na zelenici obiskovalcem na razpolago udobni sedeži, tako imenovane 
sedežne vreče Fatboy (Fatboy, 2010), v katerih bodo obiskovalci počivali in uživali v naši 
ponudbi. V parku Zvezda ne bo sanitarnih prostorov, saj so v neposredni bližini na voljo 
javne sanitarije. Sicer na omenjenih rezervnih lokacijah načrtujemo tudi zagotovitev 
toaletnih prostorov. 

6.2.2 Dizajn 
 
Posebne oziroma prednostne pozornosti bo deležen objekt gostinskega lokala, ki bo 
izdelan v dimenzijah običajnega ISO 20 feet kontejnerja. Kontejnerski lokal (Završnik, 
2009, str. 56) bo postal prepoznaven znak dobrega dizajna in ponudbe ter popolne 
uporabniške izkušnje. Sestavljali ga bodo sodobni materiali, s stekleno odprto sprednjo 
stranjo pa bo privlačil obiskovalce. Pri izdelavi koncepta kontejnerskega lokala 
(Euromodul, 2010) smo preučili dobre prakse iz tujine. Tako bo naš lokal izražal najboljše 
ideje podobnih konceptov iz Lizbone, Barcelone, Dunaja, Berlina, Istanbula in drugih 
mest, ki jih prikazujemo v prilogi. 
 
Ob kontejnerju bodo na zelenici postavljeni udobni sedeži Fatboy, ki bodo nudili najboljše 
udobje našim obiskovalcem. Na strehi kontejnerja pa bo ob rednih posebnih dogodkih 
prostor za glasbeno skupino, didžeja, komedijanta ali drugega nastopajočega. 
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Slika 1: Skica lokala 

 

6.2.3 Uporabniška izkušnja 
 
Gostinski lokal s plažo v mestu bo služil kot točka okrepitve, uživanja in druženja. Glavni 
koncept lokala bo temeljil na nepozabni in prijetni uporabniški izkušnji gostov. Začenši z 
izgledom in dizajnom, bodo obiskovalci deležni prijetnega okolja, lepih oblik in materialov 
gostinskega kontejnerja in hitrega ter enostavnega naročanja izdelkov. 
 

Slika 2: Skica dogodkov 
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6.3 Operativni ciklus 
 
Storitev bo potekala po samopostrežnem sistemu, dopolnjenim s postrežnim. Stranke, tako 
tiste, ki bodo naročile okrepitev za seboj, kot tudi tiste, ki se bodo želele odpočiti v naših 
udobnih sedežih, bodo pijačo in prigrizke plačale pri blagajniškem pultu in naročeno 
prevzele pri naslednjem, kjer jim bo za to zadolžen zaposleni izročil naročeno. Tretji 
zaposleni bo delal kot concierge, skrbel bo za udobno počutje sedečih gostov, jim odnesel 
prazne skodelice, jih povprašal po dodatnem naročilu ter jim to tudi prinesel. Pozoren bo 
na morebitno nečistočo, strankam bo pomagal z nasveti in skrbel za nemoteno delovanje 
lokala.  
 
Ker je lokal na prostem, bo najbolj obiskan v poletih mesecih. Načrtujemo, da bo 
popolnoma odprt, seveda odvisno od vremena, od marca do začetka novembra. V zimskih 
mesecih bo odprt v omejeni obliki, takrat pričakujemo več naročil ponudbe “za s seboj”. 
Kljub zimskim mesecem pa bodo pred lokalom namesto udobnih sedežev, namenjenih 
počitku, na voljo stoječe mize z grelniki, kjer bodo lahko zaužili naše pijače in prigrizke. 
 

Slika 3: Skica ponudbe 
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6.4 Strategija in plan 
 
Po vstopu na trg bo naša strategija usmerjena k utrditvi položaja atraktivne kavarne v 
parku, kasnejši širitvi dejavnosti na druge lokacije in možnosti najema lokala na poljubnih 
lokacijah za določen čas. 

6.5 Pravne zahteve, dovoljenja in vprašanja okolja 
 
Za delovanje lokala bomo potrebovali dovoljenje Mestne občine Ljubljana, saj bo lokal 
postavljen v mestnem parku na javnih površinah. Izpolniti bomo morali pogoje, ki jih 
zahteva Zakon o gostinstvu, prav tako bomo dolžni izpolnjevati  splošne pogoje 
zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu. Zaradi delovanja v naravnem 
okolju v parku bomo posebno pozornost namenili tudi okolju, gospodarnemu ravnanju z 
naravo in skrbnemu ravnanju z odpadki. Skladno z določbmi Pravilnika o merilih za 
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov bomo pred začetkom obratovanja prijavili 
tudi obratovalni čas lokala. 

7 NAČRT, DIZAJN IN RAZVOJ 

7.1 Status razvoja in prihodnje naloge 
 
Rozvojno se bomo usmerili predvsem v organizacijsko optimizacijo in razvoj novih 
storitev ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Z izdelovalci kontejnerskih lokalov bomo 
sodelovali pri načrtovanju dizajna in izboljšav prihodnjih lokalov. Prav tako bomo 
spremljali nove izdelke, pijače, prigrizke, s katerimi bi lahko nadgradili našo ponudbo. 
 
V našem tipu storitev in za to potrebni opremi, tehnološke spremembe niso zelo izrazite, 
tako da podjetje nima vnaprej predvidenih finančnih sredstev za samostojno vlaganje v 
tehnološki razvoj. Vseeno bomo skrbno spremljali tehnološki razvoj na gostinskem trgu in 
kolikor bo mogoče implementirali nove tehnologije in storitve. 

7.2 Kritična razvojna vprašanja 
 
Zaradi lokacije lokala v parku in postavitve sedežev na travi gre pričakovati večjo obrabo 
trave kot sicer. Zato nameravamo s sprotnim vzdrževanjem skrbeti za zelenico okoli 
lokala, po potrebi pa jo tudi zamenjati in nadomestiti z novo. 

7.3 Izboljšave proizvoda in novi proizvodi 
 
Vseskozi se bomo trudili storitve ohranjati tržno zanimive, tudi dolgoročno. To bomo 
skušali doseči z dobro informiranostjo strank, skrbjo za popolno uporabniško izkušnjo in 
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odgovornim analiziranjem pritožb, predlogov in pohval. Za to imamo predviden poseben 
program, ki bo strankam omogočal enostavno prijavo  nevšečnosti, neželenih zapletov in 
predlogov. 
 
S ciljnimi, skrbno izbranimi oglaševalskimi akcijami nameravamo povečevati tržni delež, 
hkrati pa z ohranitvijo konkurenčnih cen in visoko kakovostjo storitev ugajati strankam. 
Na dolgi rok računamo na pridobitev stalnih strank, za katere nameravamo uvesti dodatne 
ugodnosti. S plačilnimi predplačniškimi karticami zaupanja bi jim ponudili dodaten 
popust, ob tem pa pridobili plačilo že vnaprej. 
 
Nove stranke bi pridobivali z občasnimi akcijami, s stalno ponudbo koncertov, razstav in 
podobnih dogodkov. 

7.4 Sredstva, namenjena razvoju 
 
Razvoju vnaprej ne namenjamo posebnih sredstev ali rezervacij. Organizacijo in 
tehnologije dela bomo razvijali v vsakodnevnem delovanju – ob upoštevanju predlogov 
zaposlenih. Tudi v ta namen bomo vzpostavili poseben program, ki bo olajšal prijavo idej 
in izboljšav zaposlenih. 
 
Kot že omenjeno bo deloval tudi poseben program za sprejemanje idej in predlogov ter 
pomanjkljivosti in nepravilnosti oddanih s strani strank. 
 
Vseskozi bomo na dnevni operativni ravni spremljali in se trudili izboljšati storitev in 
organizacijsko ter uporabniško izkušnjo, za kar pa niso predvidena posebna sredstva za 
raziskave in razvoj, le občasne nagrade zaposlenim ob večjih uspehih in pomembnejših 
prispevkih idej. 

7.5 Industrijska lastnina 
 
V poslovanju bomo spremljali razvoj trga in odzive strank, ker domnevamo, da je 
dogajanje na tem trgu zelo dinamično, zaradi česar se moramo čim hitreje prilagajati 
njihovim potrebam. Če bomo na podlagi zbranih informacij odkrili pomanjkljivosti ali 
možnost za izboljšave, bomo ustrezno ukrepali. Organizacijsko ali storitveno bomo 
poskušali napake popraviti. V kolikor se bodo predlagane izboljšave navezovale na naše 
dobavitelje, pa jim bomo posredovali podatke in poskusili s skupnimi močmi odpravili 
pomanjkljivosti. Menimo, da glede na naravo naših storitev, pridobivanju licenc in 
patentov ne bo potrebno namenjati prevelike pozornosti. 
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8 VODSTVENA SKUPINA IN KADRI 

8.1 Organizacijska struktura 
 
Podjetje bo vodil lastnik sam, kot podjetnik in manager hkrati. Zaposlili bomo dva redna 
sodelavca, ki bosta v lokalu delala izmenično. Pri tem bomo zaposlene izbrali z največjo 
skrbnostjo, saj je njihov stik s strankami ključnega pomena za uspeh gostinskega lokala. 
Poleg redno zaposlenih bomo sodelovali tudi z dvema začasnima sodelavcema.  
 
V lokalu bosta istočasno delali dve osebi. Redno zaposlen in šolan ter izkušen gostinski 
delavec ter začasni sodelavec. Za sprejem in pripravo naročil bo skrbel eden, drugi pa jih 
bo pripravljal. Tretji, direktor, bo prav tako navzoč – skrbel bo za urejenost okolice lokala 
in zadovoljstvo strank ter pomagal ob nepričakovanem večjem obisku. 
 
V tretjem letu bomo dodatno zaposlili dva začasna sodelavca. 

8.2 Ključno vodstveno osebje 
 
Ključno vodstveno osebje bo lastnik, ki bo hkrati tudi vodja podjetja. Prav tako bosta imela 
pomembno vlogo tudi oba redno zaposlena gostinska delavca. Vse zaposlene bomo 
obravnavali z največjim možnim motivacijskim in spoštljivim odnosom. 

8.3 Politika zaposlovanja in nagrajevanja v podjetju 
 
Vsi zaposleni bodo skrbno izbrani med najustreznešimi kandidati za opravljanje gostinskih 
storitev. Ker je ravnanje s strankami ključnega pomena, bomo izbrali simpatične, prijazne, 
ustrežljive in nevzkipljive sodelavce. Novozaposlenim bomo najprej predstavili 
organizacijsko strukturo in redne naloge ter filozofijo poslovanja lokala. V želji, sproti 
razčistiti odprta vprašanja in morebitne težave, bomo redno organizirali neformalne 
sestanke. Eden izmed glavnih ciljev podjetja bodo veseli in zadovoljni zaposleni, ki bodo 
stranke tudi na ta način privabljali v lokal. 
 
Nagrajevanje zaposlenih bo zelo odprto. Spodbujali bomo samoiniciativnost in oddajanje 
predlogov ter novih idej prek že opisanega posebnega programa. Vseeno ne bomo uvedli 
finančne sheme nagrajevanja ali bonusov glede na prodajo, ker menimo, da ne prinašajo 
najbolj inovativnih predlogov in večje prodaje v odprtih okoljih in širokemu spektru nalog 
(Pink, 2009). Prej lahko negativno vplivajo na delo zaposlenih in skozi obnašanje 
zaposlenih celo nelagodno na stranke. Zaposlene bomo zato izredno nagrajevali za 
posebne dosežke s pohvalami, statusnim napredovanjem in tudi finančnimi bonusi – 
popolnoma nedoločeno, pravično do vseh. 
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Ključnega pomena za razvoj novih idej bodo letni organizirani dnevi druženja in 
sodelovanja, kjer se bodo sodelavci sprostili in razmišljali o novih storitvah ter 
organizacijskih izboljšavah. Tako lahko med zaposlenimi pričakujemo večjo povezanost in 
razvoj novih storitev ter rešitev.  

8.4 Upravni odbor 
 
V začetnem obdobju poslovanja upravnega odbora ne bo, ker imamo na čelu podjetja samo 
enega človeka, lastnika in managerja, ki bo sam odgovoren za njegovo vodenje. 

8.5 Drugi lastniki in investitorji, njihove pravice in omejitve 
 
Z izjemo bančnega kredita drugih investitorjev v prvem petletnem obdobju nismo 
predvideli. S tem bomo obdržali 100% lastništvo v podjetju in banka ne bo dobila 
upravljalskih pravic – njihova edina pravica je pravica do povrnitve denarnega vložka z 
obrestmi. 

8.6 Profesionalni svetovalci in storitve 
 
Kot zunanjega izvajalca računovodskih storitev bomo najeli računovodski servis. To bo za 
podjetje ceneje in enostavneje, kot če bi v podjetju v ta namen zaposlili sodelavca. Za 
zagotovitev začasno najetih sodelavcev bomo koristili storitve študentskih servisov, vendar 
smo v finančnih projekcijah zaradi prihajajočih sprememb in predvidene ukinitve 
študentskega dela upoštevali začasne delavce kot redno zaposlene z nižjo plačo. Za 
čiščenje lokala in okolice sprva ne bomo najeli čistilnega servisa. Za čistočo bodo skrbeli 
zaposleni med in po obratovanju. Kasneje je ob širitvi in organizacijskih spremembah 
predviden oziroma možen tudi najem čistilnega servisa. 

9 SPLOŠNI TERMINSKI PLAN 

9.1 Ključne aktivnosti v prvem poslovnem letu 
 
V začetku prvega leta nameravamo kupiti kontejnerski lokal, v katerem bomo opravljali 
svojo dejavnost. Okoliško zelenico bomo opremili z udobnimi sedežnimi vrečami, lokal pa 
z napravami, potrošnim materialom in začetno zalogo, ki jo bomo tekoče obnavljali. 
 
V dnevih pred in po otvoritvi bomo lokal začeli obsežno oglaševati,  s to aktivnostjo pa v 
manjšem obsegu nadaljevali skozi vso leto. Na ta način bomo opozorili na novost na trgu 
in predstavili naše storitve. Poleg tega bomo ob otvoritvi ponudili otvoritvene popuste in 
delili kupončke za brezplačne pijače. S strankami bomo skozi vso leto ohranjali tesen stik 
prek sodobnih spletnih komunikacijskih kanalov, kot je elektronska pošta, Facebook, 
Twitter in preostala družabna omrežja. V prvem letu se bomo osredotočili predvsem na 
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dobro prepoznavnost lokala in kvaliteto storitev, kar bo posledično privedlo do 
naraščajočega prometa tudi v sledečih obdobjih. 

9.2 Terminski načrt 
 

Tabela 7: Terminski načrt 

 

10 KRITIČNA TVEGANJA IN PROBLEMI 

10.1 Makro raven 
 
Največje makrotveganje predstavlja dvig cen dobaviteljev pijač, na kar podjetje nima 
vpliva. Nekoliko sicer lahko vpliva prek pogajanj z dobavitelji, vendar morebitnega makro 
dviga cen živil in pijač to ne more ustaviti. S tem bi se v podjetju sicer zvišali stroški 
poslovanja, vendar pa to na obseg našega poslovanja ne bi pretirano vplivalo. 
 
Povišanje cen dnevnih potrebščin bi delno prenesli tudi na končne kupce in na ta način 
ublažili vpliv na delovanje lokala. S takšnim ukrepi bi še vedno ostali konkurenčni, saj bi 
se na podoben način zagotovo odzvali tudi naši konkurenti. Sprememba zakonov in 
omejitev na področju, na katerem podjetje posluje, je prav tako tveganje, na katerega 
podjetje ponovno nima vpliva in se mora prilagoditi. Upoštevati moramo tudi morebitno 
ukinitev študentskega dela, ki lahko poviša stroške dela za začasno zaposlene sodelavce. 
Te pa smo v našem načrtu že upoštevali. 

10.2 Raven podjetja 
 
Največje tveganje na ravni podjetja predstavlja negativni odziv gostov na idejo lokala v 
parku na sedežnih vrečah, v kar sicer ne verjamemo, a to možnost vsekakor upoštevmo. 
Tako obstaja verjetnost, da je celotni koncept lokala popolnoma zgrešen in ga gostje ne 
bodo sprejeli. Verjamemo v pozitiven odziv obiskovalcev na lokal in menimo, da je za 
uresničitev opisanega scenarija malo verjetna. 
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Možno tveganje zaradi premajhne informiranosti strank bomo reševali s povečanim 
oglaševanjem, raznimi akcijami in drugimi ugodnostmi. Redno bomo skrbeli za vse 
naprave v lokalu in jih servisirali. Možne okvare bodo predstavljale dodaten strošek, ki pa 
ne bi smel biti nepremostljiv. Poleg tega bomo vso lastnino tudi ustrezno zavarovali.  

10.3 Simulirana poslovna tveganja 
 
Vse simulacije temeljijo na predvidevanju tveganja. Ob predpostavljenemu tveganju in 
potencialnih spremembah v poslovanju smo vedno upoštevali potrebno pozitivno finančno 
stanje na računu. Z izničenjem vplivov zunanjih dejavnikov v vsaki simulaciji smo 
predvideli spremembe v poslovanju, ki so podrobneje opisane pri vsaki od simulacij. 

10.3.1 Simulacija 1 
 
Prva simulacija predstavlja osnovni model, ki je po našem mnenju najbolj verjeten. Realno 
smo ocenili predvideno povpraševanje po naših storitvah in izdelkih in prej bolj skeptično 
kot optimistično izračunali količino prodaje. Tako prva in naša najverjetnejša simulacija 
prikazuje naše najbolj skeptične ocene prodaje. 
 
Ob ustanovitvi podjetja smo vložili 20.000 evrov kapitala in najeli 30.000 evrov kredita za 
nakup osnovnih sredstev in začetek poslovanja, ki ga odplačamo do petega leta 
obratovanja. Predvideli smo skupno število pet zaposlenih, ki se jim v tretjem letu zaradi 
povečanega obsega prometa pridružita še dva. 
 
Upoštevali smo manjšo prodajo v pozno jesenskih, zimskih in zgodnje spomladanskih 
mesecih. Mesec december pa bo zaradi prazničnega dogajanja v mestu kljub dejstvu, da 
gre za lokal na prostem, bolje obiskan, zato smo v takrat predvideli tudi višjo prodajo. 
 
V tretjem letu zamenjamo zamortizirane sedežne vreče z novimi. 
Cene toplih in hladnih pijač v tretjem letu povišamo in se približamo konkurenčnim. Ceno 
toplih napitkov z 1,5 evra bruto v prvih dveh letih povišamo na 1,6 evra, hladne pijače pa 
bomo v tretjem letu z 1,9 podražili na 2,1 evra. Cene ostalih izdelkov bodo skozi obdobje 
prvih petih let nespremenjene (glej Tabelo 8). 
 
Fatboy sedežne vreče bomov prvem mesecu prodajali s 17-odstotnim popustom. 

10.3.2 Simulacija 2 
 
Prodajna cena naših artiklov in storitev se zmanjša za 10 odstotkov. 
 
Zaradi morebitne cenovne vojne ali zaostrenih razmer na trgu smo bili v tej simulaciji 
primorani znižati prodajne cene naših izdelkov za 10 odstotkov. V takšnem scenariju 
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podjetje v prvem letu pridela 11.217 evrov izgube, a se že v drugem izkoplje iz rdečih 
številk in ustvari 3.037 evrov dobička. V tretjem letu se zaradi zaposlitve dveh dodatnih 
sodelavcev dobiček nekoliko zmanjša, vendar kljub temu leto zaključimo z 2.596 evri 
dobička. Četrto leto prvič pokrijemo pretekle izgube, ob pridelanem dobičku 15.578 evrov. 
Kljub še vedno 10 odstotkov nižjimi prodajnimi cenami, podjetje peto leto zaključi s 
41.592 evri dobička. Zaradi vseskozi pozitivnega denarnega stanja ni potrebe po najemanju 
dodatnih kreditov (glej Tabelo 8).  

10.3.3 Simulacija 3 
 
Stroški materiala se povečajo za 20 odstotkov. 
 
Zaradi dviga cen naših dobaviteljev, na kar nismo imeli vpliva, je prišlo do dviga stroškov 
materiala. 
 
Višji stroški materiala so manj vplivali na končni uspeh podjetja kot pol manjše znižanje 
prodajnih cen v prejšnjem scenariju. Tokrat smo vseskozi ostali na pozitivni strani in v 
prvem letu pridelali 4.502 evrov dobička. Peto leto smo zaključili s 61.669 evri dobička 
(glej Tabelo 8). 

10.3.4 Simulacija 4 
 
Prodaja upade za 20 odstotkov. 
 
Nepričakovane razmere v gospodarstvu so zmanjšale obisk v lokalih in prodajo naših 
proizvodov. Že tako zelo skeptično upoštevanje prodajnih količin nam v primeru 
dodatnega 20-odstotnega zmanjšanja povzroči obilo finančnih težav. Zaradi tega smo 
morali v desetem mesecu dokapitalizirali podjetje z 10.000 evri svežega kapitala, v drugem 
letu pa še z dodatnimi 20.000 evri. Začetnih 30.000 evrov investicijskega kredita smo 
pustili nespremenjenega, zaradi likvidnostnih težav pa smo morali v tretjem letu najeti 
4.000 evrov kredita, ki ga v naslednjem letu popolnoma odplačamo. Na ta način smo 
zagotovili pozitivno denarno stanje v predračunih četrtega scenarija. Žal zaradi nižje 
prodaje v tretjem letu nismo mogli zaposliti dveh dodatnih sodelavcev, ampak zgolj enega.  
 
V prvem letu zaradi takšnega scenarija pridelamo 28.556, v drugem letu pa 14.943 evrov 
izgube. V tretjem letu podjetje začne poslovati z dobičkom 633 evrov. Četrto leto 
pridelamo 13.255 evrov dobička in z 37.391 evri dobička v petem letu poplačamo pretekle 
izgube ter razpolagamo z 7.779 evri zadržanega dobička (glej Tabelo 8). 

10.3.5 Simulacija 5 
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Zaradi potrebe po izboljšanju kulturnega programa smo morali povečati sredstva za 
izvajanje kulturnega dogajanja za 3.000 evrov mesečno. To je vodilo v zaključek prvega 
leta z 2.953 evri izgube. V drugem letu pridelamo 11.954 evrov dobička in pokrijemo 
izgubo iz prejšnjega obdobja. Peto leto zaključimo s 61.914 evri dobička (glej Tabelo 8). 
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Tabela 8: Finančne projekcije 
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11 FINANČNI NAČRT 

11.1 Predračun izkaza uspeha 
 
Predračun izkaza uspeha je sestavljen iz prihodkov poslovanja in financiranja ter vseh 
stroškov in odhodkov financiranja. Ko odštejemo še 25-odstotni davek na dobiček, dobimo 
čisti dobiček poslovnega leta. Zaradi stroškovno učinkovitega koncepta lokala prihodki iz 
poslovanja od vsega začetka presegajo njegove stroške. V zimskih mesecih se ta razlika 
zaradi sezonskega vpliva nekoliko zmanjša, kljub temu pa še vedno poslujemo s kosmatim 
dobičkom iz prodaje. Zaradi stroškov uprave, kamor uvrščamo tudi najemnino, v teh manj 
ugodnih zimskih mesecih za lokal na prostem pridelamo tudi občasno izgubo iz 
poslovanja. Vsekakor pa že prvo leto zaključimo s 24.047 evri dobička iz rednega 
poslovanja in brez izrednih prihodkov ali odhodkov ter po plačilu 25-odstotnega davka na 
dobiček ostanemo s 18.035 evri čistega dobička. Od drugega leta naprej predvidevamo tudi 
2.000 evrov izrednega odhodka za morebitno popravilo ali izboljšave okolice. Kljub 
dodatni zaposlitvi dveh sodelavcev v tretjem letu pa vseskozi pridelujemo in povečujemo 
čisti dobiček, ki konec petega leta znaša 82.164 evrov. 

11.2 Predračun bilance stanja 
 
Naše podjetje bo začelo poslovati s 17.840 evri denarja na računu. V obdobju ob 
ustanovitvi, pred prvim mesecem poslovanja, lastnik v podjetje vloži 20.000 evrov kapitala 
in najame petletni kredit v višini 30.000 evrov po osemodstotni letni obrestni stopnji. Po 
nakupu osnovnih sredstev bilanca stanja predstavlja 32.160 evrov sredstev, 17.840 evrov 
denarja in omenjenih 50.000 obveznosti do virov sredstev na drugi strani. Začetni 59-
odstotni dolg v strukturi obveznosti se skozi vsa leta zmanjšuje in v prvem letu znaša 46, v 
drugem 27, tretjem 13, četrtem devet in v petem letu le še pet odstotkov. Že prvo leto 
zadržimo 18.035 evrov dobička, ki ob koncu petega leta znaša 221.239 evrov. Obveznosti 
iz financiranja vsako leto zmanjšamo za 6.000 evrov in konec petega leta popolnoma 
odplačamo začetni kredit. 

11.3 Predračun izkaza finančnih tokov 
 
Podjetje po nakupu osnovnih sredstev začne poslovati s 17.840 evri in konča prvi mesec s 
25.742 evri denarja. Prvo leto zaključi s 44.520 evri denarja, ki se nam do petega leta veča 
in znaša konec obdobja 247.864 evrov. Amortizacija v prvih dveh letih znaša 6.152 evrov, 
tretje leto 6.251, v četrtem letu pa zaradi nakupa dodatnih sedežnih vreč Fatboy znaša 
9.439 evrov. V petem letu amortizacija znaša 6.251 evrov. Denarni tok je vseskozi 
pozitiven, le v zimskih mesecih pade pod ničlo. Na letni ravni je v petih letih denarni tok 
vseskozi pozitiven, vendar je v tretjem letu zaradi zaposlitve dveh dodatnih sodelavcev 
nekoliko manjši kot v prvem in drugem letu. 
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11.4 Davčni status 
 
Podjetje je davčni zavezanec in plačuje davek na dobiček po 25-odstotni stopnji. Prav tako 
podjetje obračunava davek na dodano vrednost za vse nakupe sredstev in prodajo storitev 
po veljavni 20- in 8,5-odstotni stopnji. 

11.5 Kontrola stroškov 
 
Stroške bomo kontrolirali z mesečnimi pregledi računovodskih izkazov, neposrednim 
nadzorom in dobrim sodelovanjem z zaposlenimi. 

11.6 Kazalci uspešnosti poslovanja 
 
Med prihodki iz prodaje največji delež predstavljajo alkoholni napitki, ki v petem letu 
dosegajo od 38,9 do 37,1 odstotka celotnega prihodka iz prodaje. Drugi največji delež v 
petem letu predstavljajo hladni napitki z deležem od 20,1 do 21,3 odstotka. Nekoliko manj 
k prihodkom iz prodaje prispevajo topli napitki, in sicer 19,1 v prvem in tja do 19,4 v 
petem letu. Sladoled in prigrizki skupno predstavljajo 13,1 do 12,6 odstotkov prihodkov iz 
prodaje v petletnem obdobju, prodaja sedežnih vreč pa dosega od 8,8 v prvem do 9.5 v 
petem letu poslovanja. 
 
Največji delež odhodkov predstavljajo proizvajalni in stalni stroški, ki dosegajo od 33,3 v 
prvem do 31,5 odstotkov vseh odhodkov v petem letu, največ od tega za plače sodelavcev. 
Stroški uprave, kamor štejemo tudi najemnino lokacije, znašajo od 31,4 do 21,2 odstotka v 
petem letu. Stroški materiala skozi vso obdobje znašajo okli 25 odstotkov vseh stroškov 
(več v finančnih projekcijah v 13. poglavju). 
 
Povprečna sredstva na zaposlenega v prvem letu znašajo 14.106 in se v drugem letu 
povišajo na 16.641 evrov. V tretjem letu zaradi zaposlitve dveh dodatnih sodelavcev 
upadejo na 15.587, a so že četrto leto ponovno višji z 21.274 evri. V petem letu dosežejo 
30.803 evrov. 
 
Podoben upad v tretjem letu je opazen pri prihodkih na zaposlenega, ki se takrat znižajo 
pod raven prvega leta na 63.673 evrov. V četrtem letu s 70.923 evri nekoliko presežejo 
vrednost prvega leta, ko je prihodek na zaposlenega znašal 70.647 evrov. V petem letu je 
vrednost prihodkov na zaposlenega – znaša 77.279 evrov – nekoliko nižja kot tista iz 
drugega leta - 77.780 evrov (za več podatkov in grafični prikaz glej 13 poglavje). 
 
Že prvo leto znaša čisti dobiček na zaposlenega 3.607 evrov. V drugem letu se zviša na 
6.441 in leto kasneje ponovno zaradi večjega števila zaposlenih upade na 5.146 evrov. 
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Četrto leto s 7.545 evri na zaposlenega doseže novo najvišjo raven. S petim letom 
zaključimo obdobje Z 11.738 evri dobička na zaposlenega. 
 
Ob ustanovitvi lastnik podjetja vloži 20.000 evrov kapitala, podjetje pa najame 30.000 
evrov kredita. Tako prvo leto zaključimo s 46,1 odstotki dolga, drugo leto dolg predstavlja 
še 26,7 odstotka, tretje leto 13,1 in četrto leto 9,4 odstotka. Konec petega leta kapital 
predstavlja 94,3 odstotka, dolg pa le še 5,7 odstotka. 
 
Stopnje donosa ROA (čisti dobiček/povprečna sredstva), ROE (čisti dobiček/ povprečni 
kapital) in ROS (čisti dobičeh/prihodek) najenostavneje predstavimo v skupnem grafikonu 
na koncu 13. poglavja. Interna stopnja donosa, ki predstavlja razmerje med začetnim in 
končnim kapitalom, pa v petletnem obdobuju znaša 64,5 odstotka. To pomeni, da ima 
podjetje iz začetnih 20.000 evrov ob koncu petega leta 241.239 evrov kapitala. 

12 PRIDOBIVANJE IN UPRAVLJANJE Z VIRI 

12.1 Zaželeno financiranje 
 
Začetno zaželeno financiranje znaša 20.000 evrov lastnega kapitala, vloženega v podjetje, 
in pridobitev investicijskega petletnega kredita za nakup osnovnih sredstev. To nam 
omogoča normalen zagon podjetja, postavitev lokala in začetno poslovanje. Ob takšnem 
financiranju imamo še vedno nekaj maneverskega prostora, in to kljub zelo resnim in 
realnim, prej skeptičnih kot preveč optimističnim projekcijah prodaje. 
 
Za nakup opreme bomo porabili 32.160 evrov. 10.500 evrov bomo odšteli za kontejner, 
2.700 evrov za blagajniški sistem, za preostalo oprema lokala pa 9.000 evrov. Štirideset 
sedežnih vreč Fatboy bo stalo 9.960 evrov. Zaradi amortizacije bomo v tretjem letu sedeže 
zamenjali z novimi in ponovno kupili 40 Fatboy vreč. 

12.2 Pridobivanje virov financiranja 
 
Celotni začetni kapital podjetja bo znašal 20.000 evrov, ki jih lastnik podjetja vložil ob 
ustanovitvi. Začetni kredit bomo najeli za dobo petih let po 8-odstotni obrestni meri. 
Drugih virov financiranja v tem obdobju ni predvidenih niti potrebnih. 

12.3 Upravljanje z obratnim kapitalom podjetja 
 
Ker bo podjetje opravljalo gostinske in deloma trgovske storitve, zalog nismo upoštevali, 
saj bo redno spremljanje nakupa materiala in porabe naše ključno vodilo, s katerim bomo 
dnevno skrbeli za zadostno količino potrebnih izdelkov in tako rekoč poslovali z ničnimi 
zalogami. Presežka denarja ne bomo naložili ali vezali, prav tako ga ne bomo izplačali že v 
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prvem letu pridelanega dobička. Z zadržanim dobičkom bomo pripravljeni na morebitne 
nepredvidljive izzive v poslovanju. 
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13 PREGLEDNICE IN FINANČNI PRIKAZI  
 

Tabela 9: Izpisi preglednic in finančnih prikazov 
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SKLEP 
 
Naše podjetje se bo imenovalo Chillish, pri čemer želimo že z izbiro imena  vzbuditi 
miselno povezavo z udobnim in breskrbnim uživanjem v našem lokalu v parku v centru 
mesta. Lokal se bo nahajal v ličnem in lepo oblikovanem mobilnem kontejnerju običajnih 
mer, odlikovali pa ga bodo sodobni materiali. Medtem ko bosta natakarja skrbela za 
postrežbo, se bodo gostje ob napitku ali prigrizku udobno namestili v vrečaste sedeže 
Fatboy in uživali v naravi, dobri družbi ali preprosto počitku. Poleg ponudbe pijač in 
prigrizkov ter sladoleda bomo prodajali tudi sedežne vreče Fatboy. Z organiziranjem 
rednih zanimivih dogodkov bomo skrbeli za zabavo gostov in prijetno druženje. Na strehi 
kontejnerja bodo prostor našli glasbeniki ali drugi nastopajoči. Na vsakem koraku pa se 
bomo trudili skrbeti za nepozabno uporabniško izkušnjo, doživetje in udobje svojih gostov. 
 
Z izvirnim konceptom in lokacijo našega lokala želimo pritegniti stranke, ki želijo posedati 
v naravi v središču mesta, ob tem popiti pijačo in biti družabni. Za kasnejše obdobje 
delovanja, po dobri uveljavitvi in preizkusu prvega lokala, največjo priložnost vidimo v 
širitvi koncepta na druge trge.  Kot kasnejšo strategijo širitve in nadgradnje razmišljamo 
tudi o možnosti izposoje oziroma najema kontejnerskega lokala vključno s storitvami, saj 
je zaradi oblike in materiala zelo mobilen. Priložnost vidimo tudi v razširitvi ponudbe na 
dizajnerske unikatne in izvirne izdelke, ki bodo na voljo le pri nas in se bodo skladali s 
celostnim konceptom našega lokala. 
 
Ključni kupci v našem lokalu bodo predvsem mladi v starostni skupini od 20 do 50 let. 
Lahko rečemo mladi zaposleni, večinoma domačini, vendar pa bo lokal aktivno privabljal 
tudi ostale obiskovalce in turiste. Med vikendi pričakujemo več mladih družin z majhnimi 
otroki, čemur bo namenjen tudi prilagojeni program. 
 
Glavna konkurenčna prednost našega lokala bo lokacija, torej na prostem v parku v 
središču mesta. Prav tako bosta k veselemu druženju gostov pred našim lokalom in 
rednemu obisku pripomogla namestitev na udobnih sedežnih vrečah Fatboy ter seveda 
raznolii program. 
 
Lastnik bo začetni kapital vložil sam, in sicer bo podjetje ustanovil z 20.000 evri kapitala. 
Podjetje bo takoj najelo 30.000 evrov petletnega kredita za nakup osnovnih sredstev. Že 
prvo leto bo zaradi stroškovno učinkovitega modela poslovanja pridelalo 18.035 evrov 
čistega dobička in ga v drugem povečalo na 32.204. V tretjem letu bo čisti dobiček zaradi 
višjega stroška dela – dodatnih sodelavcev rasel nekoliko počasneje, kljub temu pa bo 
napredoval na 36.024 evre. Četrto pridelamo 52.812, peto leto pa 82.164 evrov čistega 
dobička. Z 58,8 odstotka dolga v prvem mesecu preidemo v petem letu na le še 5,7 
odstotka dolga v strukturi obveznosti podjetja. Interna stopnja donosnosti iz petletnih 
podatkov projekcij poslovanja znaša 64,5 odstotka. Kljub pridelovanju dobička, ga vseh 
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pet let pustimo v podjetju, kar nam omogoča bolj dinamično reagiranje na morebitne 
nepredvidljive zunanje vplive. 
 
Podjetje bo vodil direktor, ki je hkrati lastnik. Zaposlena bosta dva redna sodelavca, in 
sicer šolana gostinska delavca,  ter dva začasna sodelavca. V tretjem letu bomo zaradi 
predvidenega porasta obiska zaposlili dva dodatna začasna sodelavca. Vse sodelavce bomo 
spodbujali h kreativnemu razmišljanju, podajanju predlogov in samoiniciativnemu 
obnašanju. Za posebne dosežke in prizadevanja bodo zaposlenim  podeljene izredne 
nagrade. 
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK 
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PRILOGA 3: ANKETNI ODGOVORI 
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PRILOGA 4: EUROMODUL 
 

 
Vir: www.euromodul.org 
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PRILOGA 5: FATBOY BUGGLE-UP SEDEŽNE VREČE  
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PRILOGA 6: ZAPOSLENI IN ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
 

Tabela 1: Zaposleni 
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Podjetnik, 
Manager 1 28 

Večletne 
delovne 
izkušnje Direktor 

3000 + 5% v 
drugem letu, 

+ 5% v 
četrtem letu Izredni 100% 

Gostinski 
delavec 2 20-35 

Večletno 
gostinsko 

delo/ 
gostinska šola Natakar 

2700 + 5% v 
drugem letu, 

+ 5% v 
četrtem letu Izredni / 

Začasni 
gostinski 
delavec 

2, 
+2 (v 

tretjem 
letu) 20-35 

Izkušnje v 
gostinstvu Natakar 

1600 + 5% v 
drugem letu, 

+ 5% v 
četrtem letu Izredni / 

 
 

Slika 1: Organizacijska struktura 

Direktor 

Gostinski delavci Začasni sodelavci 
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PRILOGA 7: ZAKUP MEDIJSKEGA PROSTORA 
 

Tabela 2: Zakup medijskega prostora 

Načrt zakupa medijskega 
prostora za prvi mesec Medij 

Število zakupov na 
mesec 

Cena enega 
zakupa (v 

EUR) 

Predvidena 
sredstva (v 

EUR) 
 Letaki 5.000 0,15 750 
 Maskota 7 32,00 224 

Skupaj    974 
     

Načrt zakupa medijskega 
prostora za 2. do 12. 

mesec Medij 
Število zakupov na 

mesec 

Cena enega 
zakupa (v 

EUR) 

Predvidena 
sredstva (v 

EUR) 
 Letaki 5.000 0,15 750 
 Maskota 7 32,00 224 

Skupaj    974 
     

Načrt zakupa medijskega 
prostora za 13. do 60. 

mesec Medij 
Število zakupov na 

mesec 

Cena enega 
zakupa (v 

EUR) 

Predvidena 
sredstva (v 

EUR) 
 Letaki 20.000 0,15 3000 
 Maskota 28 32,00 896 

Skupaj    3896 
 



 


