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Izvleček
Uvod: Poslovni načrt je eden glavnih dokumentov pri ustanovitvi novega zasebnega
zobnega laboratorija. Na podlagi raziskave trga, konkurence in simulacije poslovnega izida
se lahko odločimo za kratkoročne in dolgoročne odločitve, ki jih bomo izvedli ob začetku
dejavnosti. Poslovni načrt nam bo v pomoč, saj bo predvidel, ali se poslovno idejo splača
realizirati ali ne. Namen: Namen diplomskega dela je s poslovnim načrtom predstaviti
postopek ustanovitve zasebnega zobnega laboratorija in izdelati načrt poslovnega delovanja
v začetnem obdobju. Metode dela: Metode dela za izdelavo diplomskega dela so bile
pregled strokovne literature, analiza in izračun finančnih projekcij in laboratorijska izdelava
ulite kovinske baze s pripravo fotografij in prikazom postopka izdelave. Rezultati: V
diplomskem delu je predstavljen terminski načrt in načrtovana prodaja izdelkov, na podlagi
česar se je izdelal finančni načrt, prav tako pa tudi projekcija bilance uspeha. Poslovni izid
je v prvih dveh letih po pričakovanjih slabši, normalizira se šele s tretjim letom, ko se število
dela in storitev poveča. Razprava in sklep: Poslovni načrt je pisni dokument za obdobje
treh do petih let poslovanja. Ker je načrtovano prodajo izdelkov težko napovedati, mora na
novoustanovljen zasebni zobni laboratorij stremeti k zagotavljanju kakovostnih storitev, s
čimer si lahko pridobi prednost pri naročnikih. V diplomskem delu se je prišlo tudi do sklepa,
da imata slovenska in makedonska zakonodajna regulativa podobne zahteve pri odpiranju
zasebnega zobnega laboratorija.
Ključne besede: poslovni načrt, zasebni zobni laboratorij, ulita kovinska baza

Abstract
Introduction: The business plan is one of the main documents when founding a private
dental laboratory. Based on market and competition research and a business result simulation
we can make short- and long-term decisions to put in effect as we start offering a service. A
business plan is a helpful tool that lets us determine whether a business idea will have been
worth realising or not. Purpose: the purpose of this diploma work is to present the process
of founding a private dental laboratory and to make a projection of the initial business
activity using a business plan. Methodes used: the methods used making this diploma were
thorough scienetific literature research, financial projections calculation and analysis, and
the making of a metal base cast, including photographing and documenting the making
process itself. Results: this diploma work presents a financial plan and success-rate
estimation, based on a time-frame plan and product sales projection. The business success
rate is expectedly worse in the first two years of offering the service and stabilises in the
third year, when the amount of work and services provided increases. Commentary and
conclusion: a business plan is a written document dealing with the first three to five years
of a business activity. Since it is difficult to anticipate product sales in advance, a newly
established private dental laboratory needs to concentrate on providing a quality service that
might give it the edge over the existing competition. This diploma work also drew the
conclusion that Slovenia and Macedonia have similar legal regulations when opening a
private dental laboratory.
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UVOD

Podjetništvo je proces ustvarjanja nečesa drugačnega in vrednega, pri čemer se vložita
potreben čas in trud, prevzema se finančno, psihološko in družbeno tveganje, rezultat pa je
končna nagrada v obliki plačila ali osebnega zadovoljstva. Oseba, ki ustanovi svoje podjetje,
gre skozi različna obdobja. Ta obdobja so včasih polna navdušenja, drugič pa ne manjka
razočaranj, strahu in trdega dela. Podjetniki lahko doživljajo visoko stopnjo neuspeha, ki je
posledica močne konkurence in slabe prodaje, pomanjkanja kapitala ali menedžerskih
sposobnosti (Ruzzier, 2008). Uspešno poslovanje je v veliki meri odvisno od poslovnega
načrta in poznavanja stroke.
Poslovni načrti imajo različna imena: strateški načrti, operativni načrti, notranji načrti in
mnoga druga (Berry, 2008). Predstavlja osnovni element pri procesu ustvarjanja ali širitve
podjetja. Usmerjen je v prihodnost, razporeja vire in se osredotoči na ključne točke
poslovanja. Predvsem je pomemben pri ustanavljanju podjetja, saj podjetnika pripravi na
probleme in priložnosti, pomaga pa tudi pri odločitvi o tem, ali je realizacija poslovne ideje
smotrna, kdaj bi jo realizirali in začeli z dejavnostjo (Bec, 2009).
Kos (2017) poslovni načrt opredeli in razloži na zelo preprost in razumljiv način: Poslovni
načrt je eden izmed prvih dokumentov, ki bi se mu moral posvetiti vsak, ki razmišlja o vstopu
v podjetništvo.
Poslovni načrt je dokument, ki ga zapiše podjetnik ali podjetniška skupina pred začetkom nekega
novega posla ali pred ustanovitvijo novega podjetja oziroma pri nadaljevanju ali razvoju posla v
obstoječem podjetju (Vidic et al., 2008).

Vsak dobro napisan poslovni načrt mora v celoti vsebovati naslednje elemente: opis podjetja
in podjetnika, opis proizvodov in storitev, analiza trga in konkurence, finančni kazalniki in
ocena učinkovitosti podjetniškega podjema (Brusić et al., 2009).
Ustvarjanje poslovnega načrta je ena od najpomembnejših nalog pri ustanovitvi lastnega
podjetja. Med procesom ustvarjanja poslovnega načrta se bodo pojavila vprašanja in težave,
ki si jih nikoli ne bi zastavili, in če se jih ne ovrednoti, lahko enkrat v prihodnosti povzročijo
resne težave. Poleg tega je pomembno, da vsebina poslovnega načrta prikazuje funkcionalno
naravo poslovnega načrta, oziroma da se pokažejo odnosi med elementi in sub-elementi, pri
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tem pa se upošteva koordiniranost in subordiniranost elementov poslovnega načrta (Brusić
et al., 2009).
Ko je načrt narejen, je lažje razumeti možnosti in morebitne "luknje" v tem poslu. Dober
poslovni načrt ni popoln način za uspeh, ampak se pričakuje, da če upoštevate navodila za
izdelavo

poslovnega

načrta,

bo

podjetje

imelo

boljše

možnosti

za

uspeh.

V osnovi naj bi poslovni načrt prikazal podrobno analizo dela, ki ga želimo vzpostaviti kot
posel ali analizo obstoječega poslovanja, to je treba storiti v skladu z vrstnim redom in
argumenti, ki so sprejemljivi za institucije ali osebe, ki se jim predstavi poslovni načrt,
najpogosteje so to bančne institucije. Poslovni načrt je v veliko pomoč managerju ali
investitorju, ta dokument bo namreč v prihodnje vodilo pri izvajanju podjetniške ideje
(Brnjas, 2002).
Poslovni načrt mora vsebovati projekcije načrtovanih prihodkov, odhodkov in dobička za
dosego vseh poslovnih ciljev. Pomembno je vedeti, da če poslovni načrt ni dobro sestavljen,
je nemogoče doseči želeni učinek v banki ali drugi finančni instituciji ali pri bodočem
partnerju. Slabo pripravljen poslovni načrt daje vtis nerazgledanosti podjetnika,
nepoznavanja področja, slabe prognoze, neresnosti in neprofesionalnosti.
Če je poslovni načrt dobro pripravljen, bodo ljudje, od katerih se pričakuje pomoč ali
sodelovanje, dobili jasno predstavo o tem, kaj želimo narediti, kakšen posel smo si zamislili,
s kakšno dinamiko se bo posel izvajal in kako se bo to realiziralo, kar bo pomagalo narediti
vtis na resnega partnerja in izkazala se bo določena profesionalnost v delu. Poslovni načrt
predstavlja glavno orodje obstoječih podjetij za vodenje dnevnih aktivnosti družbe in
razmerja med sedanjim stanjem in vizijo podjetnika. Toda uspeh ni tako enostaven, kot se
zdi. Zakaj? Enostavno zato, ker je poslovni načrt zasnovan tako, da njegova popolnost
podaljša čas implementacije poslovnega podjema. Perfekcionizem in podaljšanje časa sta
med največjimi sovražniki podjetnika. Zato je potrebno, da se naredi, če se že ustvarja
poslovni načrt, relevanten poslovni načrt. Relevanten poslovni načrt (Forsyth, 2002):
-

je ustvarjen v skladu z možnostmi podjetnika in kot poslovni podjem v celoti;

-

je pripravljen v skladu z merili trga in ciljnih kupcev;

-

predvideva realizacijo vaše podjetniške vizije;

-

zagotavlja uresničitev vaših glavnih poslovnih ciljev;

-

vsebuje posebne ukrepe za nas kot podjetnika in naš tim;
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-

katerega izvajanje je mogoče enostavno slediti;

-

omogoči, da vsak član posla ve, kaj storiti, kdaj jo to treba storiti, zakaj bi morali
storiti in kakšni bi morali biti rezultati teh ukrepov;

-

je načrt, ki ga je mogoče enostavno prilagoditi;

-

ki omogoči ukrepanje čim prej.

Ne potrebujemo popolnega poslovnega načrta, s katerim ne bomo nikoli zadovoljni,
potrebujemo nekaj, kar bo omogočilo hiter začetek in hitro implementacijo ter možnost
prilagajanja v skladu s povratnimi informacijami. Nam kot podjetniku ni potrebno
podaljšanje časa za uresničitev naših strateških ciljev. Potrebujemo nekaj, kar nas bo
spodbujalo, da naredimo prvi korak k uresničevanju teh ciljev. Tudi majhen korak je velik
napredek za naše podjetje, preprosto zato, ker je možno naredili nekaj, da izpadete iz udobja
status quo situacije.
Če si želi podjetje zagotoviti dolgoročno uspešnost, mora ustvariti razlikovalne prednosti pri
odjemalcih, ki se bodo rezultirale pri odjemalcih tako, da bodo izbirali njihove izdelke ali
storitve in ne katerih drugih. Za dosego razlikovalnih prednosti mora podjetje v modelu
strateškega managementa vzpostaviti sistem, ki bo zagotavljal krepitev in doseganje
opredeljenih konkurenčnih prednosti (Keršič, 2009).

1.1 Zakonodajna

regulativa

za

odpiranje

zobnega

laboratorija v Republiki Makedoniji
Zobni laboratorij izvaja dejavnost za pripravo in izdelavo zobnih nadomestkov in
pripomočkov. Ustanove, ki izvajajo znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti na
področju medicine, zobozdravstva in farmacije, lahko izvajajo zdravstveno dejavnost, če
izpolnjujejo pogoje za izvajanje določene zdravstvene dejavnosti.
V skladu s 115. členom Zakona za zdravstveno zaščito zdravstvenih delavcev z visoko
izobrazbo iz področja medicine, stomatologije in farmacije (v nadaljnjem tekstu: zdravstveni
delavci z visoko izobrazbo) lahko le-ti samostojno izvajajo zdravstvene storitve po zaključku
preizkusne dobe, zaključku strokovnega izpita in pridobitvi licence za delo. Zdravstveni
delavci s srednjo, višjo ali visoko strokovno izobrazbo medicine, stomatologije in farmacije
(v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci, srednješolsko, višješolsko in visokošolsko
poklicno izobraževanje) lahko samostojno opravljajo zdravstvene storitve po zaključku
poskusnega dela ter polaganja izpita. Nekatere zdravstvene storitve v zdravstvenem delu
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neodvisno lahko opravljajo zdravstveni delavci z ustrezno specializacijo ali subspecializacijo in licenco za delo z zdravstvenimi pomočniki v skladu z določbami tega
zakona. Zdravstveni sodelavci z višjo izobrazbo lahko samostojno opravljajo delo v
zdravstveni dejavnosti po zaključku poskusnega dela in opravljanju izpita. Ne glede na
zahteve iz odstavkov tega člena je treba zdravstvene delavce vpisati v register zdravstvenih
delavcev na podlagi 116. člena tega zakona. Vrste profilov zaposlenih in kadrov, stopnjo
izobrazbe, področja dela in ravni zahtevnosti dela v zdravstveni dejavnosti določa minister
za zdravje. Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci so lahko nosilci zdravstvene
dejavnosti v zdravstvenih ustanovah (Zakon za zdravstveno zaščito, 2012).
121. člen: Po zaključku poskusnega dela so zdravstveni delavci in sodelavci dolžni opraviti
izpit v roku enega leta po zaključku načrta in programa za pogojni izpust. Če zdravstveni
delavci in sodelavci ne bi opravili strokovnega izpita, morajo ponovno opraviti poskusno
delo. Zdravstveni delavci z visoko izobrazbo opravljajo strokovni izpit pred izpitno
komisijo, ki jo sestavljajo zdravniki, zobozdravniki oz. farmacevti. Strokovni izpit za
zdravstvene delavce s srednjo, višjo ali visoko strokovno izobrazbo in zdravstvene sodelavce
z visoko izobrazbo se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo sestavlja minister za zdravstvo.
Sestava izpitne komisije, način opravljanja izpita, metode preverjanja pridobljenega znanja
in spretnosti ter oblike potrdila za narejen strokovni izpit zdravstvenim delavcem z visoko
izobrazbo določa zdravniška, zobozdravniška ali farmacevtska zbornica s splošnim aktom,
ki ga potrdi minister za zdravstvo (Zakon za zdravstveno zaščito, 2012).
124. člen: Zdravstveni delavec z visoko izobrazbo lahko pridobi dovoljenje za delo, če ima:
1) diplomo za končano izobraževanje na področju medicine, stomatologije in farmacije ali
2) dokazilo o preizkusni dobi in dokazilo o sprejemnem izpitu. Zdravstveni delavec z visoko
izobrazbo, ki je zaključil preizkusno dobo in strokovni izpit v tujini, lahko pridobi dovoljenje
za delo, če: 1) predloži nostrificirano diplomo za ustrezno izobrazbo in 2) dokazilo o priznani
preizkušnji in opravljenem strokovnem izpitu. Zdravstveni delavec z visoko izobrazbo, ki je
pridobil licenco za delo v tujini, lahko pridobi licenco za delo, kljub izpolnjeni zahtevi iz
odstavka (2) tega člena, če ima še: priporočilo iz zbornice, katere je član in dokazilo o
predhodnih delovnih izkušnjah na področju, ki zahteva licenco za delovanje (Zakon za
zdravstveno zaščito, 2012).
V skladu s pravilnikom za potreben prostor, opremo in osebje za vzpostavitev in začetek
delovanja in opravljanja zdravstvene dejavnosti v zdravstvenih ustanovah ("Uradni list
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Republike Makedonije" št. 43/12, 145/12 in 87/13) 24. člen določa zobni laboratorij: A)
Prostor: umazan prostor, opremljen s tekočo toplo in hladno vodo 10 m², prostor za
modeliranje in obdelavo kovin, 15 m² z največ tremi delovnimi mesti in za vsako dodatno
delovno mesto še 4 m² in opremljen s prezračevanjem, prostor za fasetiranje 10 m² in
sanitarni prostor. B) Oprema: Naprave za vlivanje, peskalnik, žarilna peč, kompresor,
zobotehnične mize, pomožne mize, pult za umavčevanje, mikromotor za obdelavo,
obrezovalnik mavca, polirni stroj, vibrator in vakuumski mešalec. C) Strokovni delavci:
zobotehnik z opravljenim strokovnim izpitom ali višji stomatoprotetski tehnik, ki je uspešno
opravil strokovni izpit (Pravilnik o potrebnem prostoru, opremi ni profesionalni delničar za
ustanovitev, zaposlovanje in zdravstveno varstvo dejavnosti v zdravstvenih instiucijah,
2012).

1.2 Zakonodajna

regulativa

za

odpiranje

zobnega

laboratorija v Republiki Sloveniji
Pri ustanovitvi podjetja je potrebno Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije posredovati
dovoljenja, potrebna za izdajo dovoljenja za opravljanje zasebne zobozdravstvene
dejavnosti.
Ministrstvo za zdravje RS zahteva naslednjo dokumentacijo:
Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev v 2. členu Uradnega lista, št.
24/92 – uradno prečiščeno besedilo določa, da se vpis v register zasebnih zdravstvenih
delavcev opravi na vlogo posameznika in da se mora v vlogi navesti (Pravilnik o vodenju
registra zasebnih zdravstvenih delavcev, 1992):
•

ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva;

•

naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);

•

poklic oziroma strokovna izobrazba;

•

vrsta zdravstvene dejavnosti, ki bi jo želel opravljati kot zasebno zdravstveno
dejavnost;

•

sedež prostorov, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnost;

•

opis prostorov, opreme in kadrovske zasedbe;

•

znanje slovenskega jezika oziroma na dvojezičnih območjih tudi jezik narodnosti.
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K vlogi za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev je treba predložiti tudi dokazila o
izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev.
Kandidat mora vlogi za izdajo odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev na
obrazcu priložiti še naslednja dokazila (Ministrstvo za zdravstvo RS, 2018):
•

potrdilo, da ima nosilec zdravstvene dejavnosti zahtevano izobrazbo za opravljanje
predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66.
členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (spričevalo o zaključnem izpitu, diploma,
potrdilo o strokovnem izpitu, licenca – za zdravnike in doktorje dentalne medicine);

•

potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da
nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje
zdravstvene službe oziroma poklica);

•

potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju – predložiti ga
mora najpozneje ob začetku izvajanja zasebne zdravstvene dejavnosti;

•

potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori
in oprema, in če zahteva narava dela, tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o
lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi
z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo);

•

uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda
ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, v kolikor je pod točko 2. v
obrazcu vloge obkrožena možnost a);

•

mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene
dejavnosti.

Po odobritvi vloge na Ministrstvu za zdravje je potrebna registracija na davčni upravi, kjer
se pridobi davčna številka. Sledi vpis v poslovni register AJPES (agencija Republike
Slovenija za javno pravne evidence in storitve).
Po novi zakonodaji je potrebna še registracija na JAZMP (Javna agencija Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke ) kot proizvajalec medicinskih
pripomočkov ter registracija vseh zobnih nadomestkov in pripomočkov (JAZMP, 2018).
Pripravništvo za zobnega tehnika s srednjo strokovno izobrazbo traja šest mesecev in
strokovni izpit.
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1.3 Podjetje – Zobni laboratorij Dragan Dental d. o. o.
Zobni laboratorij (podjetje) se bo imenoval Dragan Dental d. o. o. To bo dobro organiziran
in sodobno opremljen zobni laboratorij, ki ga bo leta 2019 ustanovil eminenten gospod
Dragan Apostolov. Laboratorij bo imel vrhunsko ekipo, sodobno opremo in bo vodilni za
izdelavo zobnih nadomestkov za domači trg. Kakovost izdelave, kakovostne vrhunske
storitve, dostopne cene in najsodobnejša tehnologija so cilji tega podjetja, zaradi česar
upamo, da se bo veliko kupcev doma in v tujini odločilo za sodelovanje z nami. Cilji
organizacije so vnaprej zamišljen rezultat, ki si ga organizacija prizadeva doseči v nekem
opredeljenem prostoru v bolj ali manj odmaknjeni prihodnosti (Biloslavo, 2006).
Podjetje bo imelo sodobne računalnike, ekstraoralne bralnike, 3D programsko opremo za
modeliranje (CAD/CAM) in drugo opremo. Uporabljali se bodo testirani in kakovostni
materiali priznanih proizvajalcev, ob upoštevanju predpisanih normativov in standardov, ki
so varni za pacienta. Delo se bo izvajalo hitro, učinkovito in kvalitetno. Nenehno se bo
vlagalo v novo opremo in stalno izobraževanje zaposlenih.
Temeljni cilji podjetja so (Breznik 2007):
-

postati tržno uspešno podjetje;

-

postaviti strokovno izrazito usposobljen kader zaposlenih;

-

v štirih do petih letih razširiti dejavnost v večja mesta, regije;

-

v prvih petih letih poslovanja količinsko povečati obseg prodaje in storitev za
povprečno 15 % letno;

-

imeti trden položaj na trgu na širšem področju ali v regiji;

-

zagotavljati celotno ponudbo v čim večje zadovoljstvo ciljnim kupcem;

-

doseči zelo ugodno izhodišče za bodoči tržni položaj;

-

zagotoviti rast premoženja podjetja in lastnika na podlagi izkazanih dobičkov
poslovnih let;

-

ustvarjati nova delovna mesta;

-

nuditi zaposlenim stimulativno delovno okolje.

Specializirani bomo za izdelavo fiksnih, snemnih in kombiniranih fiksno-snemnih zobnih
nadomestkov. Vsaka od vej protetike, ki jih bomo izdelovali v našem laboratoriju, zajema
različne storitve. Na grobo jih lahko razdelimo na fiksno protetiko, snemno protetiko in
tehnologijo CAD/CAM.
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Fiksna protetika, ki zajema storitev:
-

polnokeramične prevleke (ZrO2),

-

kovinsko-porcelanske prevleke,

-

izdelava prevlek na implantatih,

-

stiskana keramika (litijev disilikat),

-

konusne in teleskopske prevleke,

-

rezkane namenske prevleke,

-

namenske prevleke s polzili in etečmeni.

Snemna protetika, ki zajema storitev:
-

totalne proteze,

-

delne proteze s kovinsko bazo,

-

klasične delne proteze,

-

protetična izvedba nadomestkov na implantatih.

Tehnologija CAD/CAM, ki zajema storitev:
-

konstrukcije za fiksne in snemne protetične restavracije,

-

monolitne polno-keramične restavracije.

Naša poslovna strategija temelji na načelih odličnih storitev, visoke kakovosti in dostopnih
cen. V vseh segmentih našega poslovanja bomo storili vse, kar je potrebno, da bodo naši
sodelavci in pacienti zadovoljni v vseh pogledih. Za razliko od naših konkurentov bo v
podjetju Dragan Dental d. o. o. za vsak zobni nadomestek dodeljena garancija v dobi od 2
do 5 let.
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Tabela 1: Dragan Dental d. o. o. zobni laboratorij (lasten vir)*
Ime podjetja: Dragan Dental d. o. o. zobni laboratorij
Organizacijska oblika

d. o. o.

Ustanovljeno

2019

Naslov

ул. Панко Брашнар бр.1 1400 Велес
Ul. Panko Brašnar Št.1 1400 Veles

Telefon

00386 51 768 961

Faks

/

Odgovorna oseba

Apostolov Dragan

Število zaposlenih

5

Število zaposlenih v administraciji

1

*Tabele v nadaljevanju so lasten vir

1.4.1 Lokacija podjetja
Objekt se nahaja na Ul. Panka Brašna Št. 1 1400 Veles. Laboratorij se nahaja v bližini centra
mesta v mirni ulici. Opremljen je s popolno infrastrukturo, kot so voda, elektrika,
kanalizacija, telefon, brezžični internet in kabelsko televizijo. Laboratorij sestavlja 5
prostorov: dva prostora s prostornino 28 m², ki se uporabljata za izdelavo zobnih
nadomestkov, prostor s površino 5 m², ki se uporablja kot čajna kuhinja, prostor 10 m², ki se
uporablja kot garderoba in stranišče v velikosti 3 m². Pred objektom je parkirni prostor za
več vozil. Vse to kaže, da ima lokacija vse potrebne pogoje za nemoteno delovanje novega
podjetja. Parkirišča so pomembna za naročnike izdelkov in storitev ter nemoten dostop
dobaviteljem opreme in materiala.
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1.4.2 Tehnična oprema in stroji za delo v zobnem laboratoriju
ter v administraciji
V Tabeli 2 so navedeni stroji in oprema za delo v zobnem laboratoriju in v administraciji.
Tabela 2: Seznam opreme in osnovnih sredstev
cena v €
Delovne mize

količina NC
x
količina v €

284,94

7

1994,58

404,43

1

404,43

1.055,00

1

1.055,00

213,74

1

213,74

Mikromotor

1.794,31

2

3588,62

Parni čistilec

1.516,85

1

1.516,85

990,40

1

990,40

1.028,70

1

1.028,70

Tehnična miza

376,82

2

753,64

Artikulator

447,44

5

2.237,2

Žarilna peč

2.039,54

1

2.039,54

Peč za keramiko

3.616,08

1

3.616,08

Črpalka vakumska

605,61

1

605,61

Polirni stroj

515,21

1

515,21

Rezkalni stroj

2.999,00

1

2.999,00

Ulivalnik

8.233,29

1

8.233,29

Stol

130,67

3

392,01

Računalnik

842,54

1

842,54

Vibracijska
(vibrator)

plošča

Obrezovalec mavca
Termonož

Peskalnik
Vakuumski mešalnik

Telefon

80,85

80,85

Optični
bralnik
in 14.107,12
računalniški program

1

Skupaj

14.107,12
47.214,41
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1.4.3 Opis storitev in izdelkov, ki jih ponuja zobni laboratorij
Dragan Dental d. o. o.
Družba bo ponujala širok spekter zobnih nadomestkov in storitev in ceno prevoza vključila
v ceno izdelkov in storitev. V primeru, da storitev za pacienta ni na seznamu storitev, ki jih
nudi laboratorij, se bo po dogovoru izdelal nadomestek v sodelovanju z drugimi laboratoriji
in bo ustrezal pacientovim potrebam.
Naši izdelki bodo natančno in skrbno oblikovani. CAD/CAM izdelki so vrh sodobne
tehnologije, vendar je to le majhen del naše ponudbe. Naši zaposleni za polno-keramiko,
kovinsko-porcelansko tehniko, kombinirana dela in snemno protetiko bodo izdelovali
različne izdelke z zagotovljeno kakovostjo. Delali bomo s preverjenimi in certificiranimi
materiali in pri tem dajali garancijo za vse izdelke. Poleg klasičnega načina dela z odtisi
bomo izdelovali protetične pripomočke s pomočjo virtualnih podatkov iz intraoralnega
bralnika. Na ta način bomo zagotovili natančnost svojega dela in izdelava bo potekala v
krajšem časovnem obdobju.
Če stranka potrebuje polizdelke, jim lahko naš laboratorij zagotovi natančno izdelana
ogrodja za prevleke in mostičke iz cirkonijevega dioksida, stiskane keramike in različnih
zlitin.
Vsak laboratorijski zobni protetik, ki bo del našega tima, bo imel bogate izkušnje in bo
specializiran za določeno vrsto dela. Na ta način se bo dosegla vrhunska kakovost in največja
natančnost pri izdelavi protetičnih pripomočkov, hkrati pa bodo le-ti v skladu z željami in
potrebami pacientov.
Strategija podjetja je nenehno vlaganje, ki zagotavlja sodobno opremo, najvišjo kakovost
storitev, najnovejše materiale uglednih in uveljavljenih proizvajalcev in nenehno
izboljševanje kakovosti storitev in izdelkov.
Materiali, ki se uporabljajo za izdelavo protetičnih izdelkov, so biokompatibilni, kar pomeni,
da so

preizkušeni za iritacijo, občutljivost, toksičnost, hemo-kompatibilnost in

genotoksičnost. Na ta način bo zagotovljeno, da bodo pacienti dobili visoko kakovostne
zobne nadomestke, ki bodo zadovoljili njihove potrebe in pričakovanja.
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1.4.4 Opis tehnologije
Naše podjetje bo za uporabo storitev potrebovalo različne stroje in opremo.
-

CAD bralnik je najsodobnejši pristop v zobni protetiki, omogoča zajemanje
podatkov individualnega delovnega modela po izlitju ali odtisa in strojno
izdelavo ogrodja ali zobni nadomestek v monolitni obliki.

-

Vibracijska plošča – z vibracijami izloči mehurčke ujetega zraka na površino
mase, ki jo mešamo, in s tem zmanjša poroznost modela ali vložne mase.

-

Obrezovalec mavca olajša delo pri pripravi modela pri izlitju in je primeren za
obrezovanje večjih neobdelanih površin modelov.

-

Termonož omogoča hitrejše nanašanje in modeliranje voska in z nadzorovano
temperaturo prepreči pregrevanje voska.

-

Mikromotor nam z uporabo brusilnih sredstev omogoči natančno obdelavo.

-

Parni čistilec očisti in razmasti delovni model.

-

Peskalnik se uporablja za odstranjevanje vložne mase in oksidnih plasti na
ogrodju.

-

Vakuumski mešalnik je naprava za mešanje mase v tekočem stanju in zmanjša
poroznost ter zagotovi homogeno maso.

-

Peč za keramiko se uporablja za oksidacijo in za sintranje porcelanskih in
keramičnih mas pri določeni temperaturi.

-

Žarilna peč segreje kiveto, s tem omogoči izgorevanje modelirnih mas na želeno
temperaturo za ulivanje.

-

Ulivalnik se uporablja za segrevanje kovine oz. zlitine do točke tališča in s silo
potisne staljeno kovino oz. zlitino v kiveto.

-

Turbinski ročnik se uporablja za obdelavo s pomočjo brusilnih sredstev.

-

Rezkalna naprava je pomembna za modelacijo in obdelavo paralelnih površin.

-

Polirni stroj se uporablja za poliranje izdelkov do visokega sijaja.

1.4.5 Analiza trga
Trg ima ključno vlogo pri uspešnih poslovnih podvigih. Analiza trga ima namen, da
odgovori na ključno vprašanje: ali trg lahko sprejme načrtovan obseg proizvodnje oz. ali je
na trgu dovolj povpraševanja, da bo imelo novo podjetje dovolj dela za uspešno poslovanje
(Brnjas, 2002). Naše podjetje ima ustrezno lokacijo v mestu Veles z dobro infrastrukturo in
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je v neposredni bližini mestnega središča. Uspešnost našega poslovnega podjema izhaja iz
tega, kako dobro se prodajajo naši izdelki. Podjetje ponuja svoje storitve in izdelke predvsem
na trgu za prebivalce Velesa, vendar ne manjka pacientov iz bližnjih mest. Proces delovanja
bi bil obremenjen z lojalno konkurenco. Konkurenca je znana in je opredeljena s štirimi
zobnimi laboratoriji, ki delujejo v mestu, kjer bo tudi naš laboratorij. To so zobni laboratorij
"Brzakov", zobni laboratorij "Dental Art", zobni laboratorij "Martulkovi" in zobni
laboratorij "Trčkov dent". Glavne pomanjkljivosti za zobotehnične laboratorije v Velesu
temeljijo prvotno na starejšem kadru zaposlenih, ki niso usmerjeni k neprekinjenemu
usposabljanju s ciljem, da bi sledili novim tehnologijam, materialom, opremi in načinom
izdelave iz področja zobne tehnike in stomatologije. Odsotnost tujih in domačih simpozijev,
seminarjev in delovnih tečajev so tudi zelo pomembne pomanjkljivosti za zobne laboratorije
v regiji. Starejši zaposleni, ki bi se težje prilagodili novim stvarem, tudi ne pokažejo
zanimanja, predvsem, da bi dvignili svoje standarde.
Tabela 3: Struktura zobnih laboratorijev po številu zaposlenih v Velesu (Centralni register
Republike Makedonije, 2018)
Zobni laboratorij
Zobni laboratorij "Brzakov"
Zobni laboratorij "Dental Art"
Zobni laboratorij "Martulkovi"
Zobni laboratorij "Trčkov dent"
Skupaj

Število zaposlenih
4
8
6
5
23

Ocena investicijskega programa prikazuje dobre kazalnike za potek dela, ki se pričakuje od
podjetja.
Lastnik in direktor imata veliko izkušenj v procesu dela z zobnimi laboratoriji in poznata
proces proizvodnje in prodaje. Cene naših izdelkov so zelo konkurenčne glede na veliko
konkurenco. Naš cilj je pridobitev večje količine dela z nakupom nove opreme za povečanje
glede na projekcije (Tapan, 2007).
Naši direktni konkurenti se odlikujejo:
-

s kakovostnimi izdelki,

-

ugodnimi cenami izdelkov,

-

dobro storitvijo.
13

Naše preživetje vidimo v želji, da smo boljši od konkurence v vsakem pogledu. Naša naloga
je, da dvignemo standard na trgu in željo po še višji kakovosti izdelkov.
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2

NAMEN

Namen diplomskega dela je pregled literature o izdelavi poslovnega načrta. Na podlagi tega
želimo izdelati simulacijo poslovnega načrta za odprtje novega laboratorija v deželah izven
Evropske unije. S pregledom stroškov in izdelavo analiz želimo ugotoviti, ali smo z novim
laboratorijem lahko konkurenčni in uspešni na trgu.
Za diplomski izdelek bomo izdelali ulito kovinsko bazo.
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3

METODE DELA

V diplomskem delu je bila pri teoretičnem delu uporabljena deskriptivna metoda dela s
pregledom literature v slovenskem in makedonskem jeziku. Pri izbiranju literature so bili
uporabljeni vzajemni bibliografski sistem COBISS, Google učenjak in elektronska baza
podatkov Uradnega lista Republike Makedonije. Ključne besede pri iskanju strokovne
literature so bile: poslovni načrt, izdelava in kovinska baza. Glavni vir pri raziskovanju trga
in konkurence je bil Centralni register Republike Makedonije. V praktičnem delu smo v
laboratoriju izdelali ulito kovinsko bazo. Med izdelavo protetičnega izdelka so bile
fotografirane posamezne faze izdelave. Postopek izdelave smo tudi opisali. Fotografije so
bile uporabljene kot lasten vir v predstavitvi.
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4

REZULTATI

Podatke za poslovni načrt našega podjetja smo pridobili, analizirali, primerjali, obdelali in
na ta način dobili rezultate. Pri tem smo upoštevali našo strategijo glede dela in marketinga,
kako bomo delavce organizirali, koliko prometa bo naše podjetje imelo in kako bo
terminološko razdeljeno glede na količino naročila. Naš končni rezultat za poslovni načrt je
pozitiven. Podjetje bo uspešno in bo poslovalo z dobičkom.

4.1

Strategija

Naša strategija se začne in konča z zadovoljnim pacientom. Podjetje z načrtom lastnika
oglašuje svoje izdelke prek oglasov za mobilne naprave, z letaki in njihovo distribucijo na
ulicah, v nabiralnikih v zgradbah in domovih, z izdelavo spletne strani, kjer si lahko ogledate
storitve, izdelke in tehnologije, ki se uporabljajo. Podjetje nima veliko sredstev za
promocijske aktivnosti. Podjetje bo vložilo v kratko oglaševanje (reklamo) na lokalni
televiziji, ki bo stalo približno 500,00 evrov na mesec. Drug način promocije bo osebna
komunikacija. Stroški trženja so opredeljeni glede na projekcije poslovnega načrta.

4.2

Pogoji za odprtje

Pred ustanovitvijo podjetja je treba zbrati in predložiti vse potrebne dokumente in odobritve
Ministrstva za zdravstvo, da izda dovoljenje za začetek delovanja zasebnega zobnega
laboratorija.

4.3

Konkurenčna prednost

Za naš trg je značilna velika konkurenca, zato smo lahko uspešni samo s kakovostno
narejenim delom, izpolnjevanjem delovnih rokov in konkurenčnimi cenami izdelkov.
Rast družbe bo v skladu z našimi možnostmi ali projekcijo, določeno v priloženi analizi, pri
čemer se upoštevajo vsi viri, ki jih imamo.
Naše prednosti so: dobro poznavanje poslovanja v zobni dejavnosti, dobro izdelan načrt za
marketing

in

prodajo

visoke

kakovosti

storitev,

konkurenčne

cene

izdelkov,

zmanjšanje stroškov naših izdelkov in storitev na najnižjo raven. Cilj je vzpostaviti
racionalno izdelavo zobnih nadomestkov in drugih pripomočkov.
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Narejene so raziskave in projekcije rasti, ki vključujejo vse subjekte, s pomočjo katerih se
izvaja

prodaja

naših

izdelkov,

kar

nas

pripelje

do

naslednjih

zaključkov.

Naša ponudba izdelkov se lahko primerja s kakovostjo in cenami konkurence, naša
proizvodna paleta izpolnjuje vse kriterije, potrebne v zvezi z merili kakovosti za razširitev
našega dela.
Naše podjetje verjame, da je prihodnost zobne tehnike v moderni računalniški tehnologiji,
zato bo vlagalo v tej smeri. Načrtujemo ustanoviti moderen CAD/CAM center, ki nam bo
omogočal največjo kakovost in natančnost pri izdelavi protetičnih pripomočkov. CAD/CAM
center Dragan Dental d. o. o. bo opremljen po najvišjih svetovnih standardih, kar rezultira v
izdelavi kakovostnih zob v kratkem času. Naša prednost pred konkurenco temelji na izdelavi
fiksnih, snemnih in kombiniranih protetičnih pripomočkov in ponujanju rešitev kupcev v
najkrajšem možnem času.

4.4

Marketing strategija

Naša marketinška analiza obsega:
- razvrstitev potreb kupcev in
- identifikacijo konkurentov, njihovih prednosti in slabosti.
Kljub stalnim kupcem si bo laboratorij prizadeval pridobiti nove. To se bo doseglo z
izpolnitvijo potrošniških želja, kakovostno storitvijo, dobro organizacijo, kakovostnimi
izdelki in konkurenčnimi cenami.
Če se krši kateri od navedenih parametrov, je treba spremeniti strategijo, za kar je potrebna
nova analiza konkurence, trga in želja strank. Zato je treba vlagati v oglaševanje, ampak v
izvedljivi in ekonomsko upravičeni meri.

4.5

Analiza SWOT

Analiza SWOT ali v slovenski terminologiji matrika PSPN je sodobna analiza in se v
današnjem času pogosto uporablja. Analiza SWOT nam omogoči, da definiramo realno
stanje podjetja v notranjosti in glede na zunanje dejavnike. Razdeli se na štiri dele
PREDNOSTI in SLABOSTI (notranji dejavnike, na katere lahko vplivamo) ter MOŽNOSTI

18

in NEVARNOSTI (zunanji dejavniki in na njih ne moremo vplivati, lahko se edino
prilagodimo).

4.5.1 Prednosti
Naše podjetje ima malo število zaposlenih. To omogoča vodji, da pozna vsa dela in lahko
sledi izdelavi protetičnih nadomestkov, hkrati pa lažje komunicira z zaposlenimi. Lahko
kontrolira vse procese izdelave.
Začetni kapital je zagotovljen iz lastnih sredstev, kar pomeni, da ne potrebujemo kredita,
lažje bi pa tudi dobili posojilo, ker podjetje ne začne poslovanja kot dolžnik.
Vodja laboratorija se je izobraževal v tujini, kjer je znanje in usposobljenost na višjem nivoju
kot v Makedoniji, kar privede do višje kakovosti izdelkov zaradi znanja.

4.5.2 Slabosti
Velikost podjetja je hkrati lahko tudi slabost. V primeru velikega navala prometa se zna
zgoditi, da podjetje v doglednem času ne bo uspelo dobiti laboratorijskega zobnega protetika
s primernimi izkušnjami in znanjem. Začetna slaba prepoznavnost in nezaupanje strank sta
nedvomno tudi veliki slabosti, vendar se pričakuje, da bo podjetje kmalu začelo uspešno
poslovati.
Stroji in oprema zadovoljujejo potrebe izdelave storitev, v primeru okvare pa vidimo
problem v morebitnem počasnem servisiranju pokvarjenih naprav oz. neuspešni
nadomestitvi ali dolgem roku dobave novih naprav. Možna rešitev tega, ki se šteje kot
slabost zaradi oslabljenega nadzora in komunikacije med zaposlenimi, je začasna vpeljava
izmen z dopoldanskim in popoldanskim delavnikom.

4.5.3 Priložnosti
Zobozdravnike bomo seznanili z najnovejšimi trendi na področju tehnologije in materialov
in jim s tem pokazali, da obstaja možnost za delo na višjem nivoju.

4.5.4 Nevarnosti
Makedonija načrtuje vstop v EU. To bi lahko spremenilo zahteve in pogoje za poslovanje
zobnih laboratorijev. S tem bi se znali spremeniti tudi stroški podjetja, npr. prispevki in
davki.
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4.6

Oblikovanje cen

Cene naših izdelkov so nižje od cen domače konkurence in do 70 % v primerjavi s cenami
zobnih nadomestkov v Evropski uniji. Delali bomo z najsodobnejšo tehnologijo, uporabljali
se bodo najboljši materiali na trgu, naši proizvodi bodo varni in zanesljivi za uporabo. Vsak
zobni izdelek gre skozi končno kontrolo kakovosti, vsak pacient bo dobil garancijo za
izdelek.

4.7

Postopek dela

V laboratoriju se z digitalnim bralnikom zajame podatke odtisa ali modela, dobljene podatke
se vnese v računalnik. Naši računalniški tehniki oblikujejo bodoče zobe za pacienta v
posebnem 3D programu, nato računalnik hitro in natančno izračuna potrebne parametre in
poskrbi, da je izdelava brezhibna do najmanjše podrobnosti. Nato se izbere material, iz
katerega se bo izdelalo ogrodje oz. prevleke, in se ga vstavi v rezkalno enoto CAM, kjer se
nadaljuje avtomatizirana izdelava zob. Zobni tehniki iz oddelka za keramiko v Dragan
Dental d. o. o. opravijo končno izdelavo, z usklajevanjem barve, kar daje zobnim
nadomestkom popolnoma naraven videz in jih nato predajo oddelku za končen nadzor
kakovosti. Dela, ki ustrezajo standardom kakovosti, se pošljejo k zobozdravniku, ki jih
vstavi pacientu.
Dobro je, da imajo uporabljeni materiali, iz katerih se delajo zobni nadomestki, dobre
estetske lastnosti, zadovoljivo visoko trdnost in vrhunsko kakovost. Tako izdelani
nadomestki zagotavljajo našim pacientom izvrstno funkcijo in dolg čas uporabe. Celoten
postopek izdelave je zelo hiter, v povprečju traja od 3 do 8 dni.

4.8

Distribucijska strategija

Cena dostave izdelkov bo vračunana v ceno izdelka. Možna je dostava izdelkov v naši državi
in v tujino. Ko bo izdelek narejen, bo dostava možna v roku 6 ur po vsej državi oz. 24 ur s
hitro pošto, naši izdelki lahko pridejo na katero koli destinacijo v Evropi. Naše sodelovanje
z zobnimi ordinacijami in laboratoriji iz Evropske unije bo potekalo po vnaprej
dogovorjenem načinu.
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4.9

Terminski načrt

V spodnji tabeli je prikazan terminski načrt časovnega načrtovanja za ustanovitev podjetja
po posameznih aktivnostih v prvem letu poslovanja.

Tabela 4: Terminski načrt načrtovanja za ustanovitev podjetja v prvem letu poslovanja
Mesec

1

Opravila

●

Priprava

●

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

poslovnega
načrta
Registracija

●

podjetja
Ureditev

●

poslovnega
prostora
Iskanje kadrov ●
Material za

●

začetek
poslovanja
Začetek

●

poslovanja
Izvajanje

●

promocije

4.10

Načrtovana prodaja

V prvih dveh mesecih bo prodaja nižja zaradi novosti na trgu, po dveh mesecih pa se
pričakuje, da se bo prodaja zaradi prepoznavnosti laboratorija, njegove kvalitete in ponudbe
novih storitev na trgu povečala. Pred poletnimi počitnicami in dopustom je pričakovati
povečanje števila storitev, nato pa bo sledil prvi večji padec prodaje v času poletnih počitnic
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in dopustov. V septembru in oktobru se predvideva normalno stanje ter dvig števila storitev
v mesecu novembru in začetku decembra.
V naslednjih letih se pričakuje povečanje števila storitev zaradi širjenja trga in uspešnega
oglaševanja. Ob zelo dobrem poslovanju bomo zaposlili še dodatne laboratorijske zobne
protetike.
Začetek prodaje je v začetnih dveh mesecih vidno slabši. To upravičimo z novo dejavnostjo
in slabšo prepoznavnostjo v začetnih dveh mesecih ter slabšo ponudbo storitev. V normalnih
mesecih brez dviga ali padca prodaje (januar, februar, marec, september, december)
pričakujemo v povprečju 94 storitev. V petem in šestem mesecu se prodaja dvigne, v juliju
in avgustu pa prodaja pade. V desetem in enajstem mesecu prodaja ponovno naraste.
Tabela 5: Število storitev
jan

feb ma

ap

r

r

maj jun

jul

av

sep okt

nov

g

de
c

Totalna proteza

10

10

10

10

13

14

8

7

10

12

13

10

Fasetirana prevleka

25

25

25

25

26

27

19

18

25

26

26

25

Kovinsko-porcelanske

18

18

18

18

20

21

15

14

18

20

20

18

Proteze z ulito bazo

12

12

12

12

13

15

11

9

12

14

14

12

CAD-CAM tehnologije

X

X

13

13

13

14

12

10

13

13

14

13

Stiskana keramika

X

X

8

8

10

11

7

7

8

10

10

8

Implantati

X

X

X

X

8

12

7

6

8

11

11

8

Skupaj:

65

65

86

86

103

114

79

71

94

106

108

94

prevleke
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Graf 1: Število storitev
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4.11

Strateške povezave

Partnerstvo je prilagojeno poslovno razmerje, ki temelji na medsebojnem zaupanju,
odprtosti, skupnem tveganju in koristih, ki povečujejo večjo konkurenčno prednost, kot pa
bi jo dosegala podjetja vsaka zase (Dubrovski, 2004). Strateške povezave so izjemnega
pomena za vsako podjetje, še toliko bolj pa za manjša storitvena podjetja, ki se podajajo na
trg z novimi storitvami in z novim načinom poslovanja.
Naše podjetje bo samo izvajalo vse storitve, zato ne bo potrebovalo partnerja – partnerskega
laboratorija. To se nam zdi pozitivno, saj bomo s tem imeli sami nadzor nad kakovostjo
storitev. Ni pa rečeno, da v prihodnosti ne bo potrebe po partnerju. V primeru, da bo obseg
dela previsok, je to ena od možnosti za razdelitev dela, poleg povečanja števila zaposlenih.
V tem primeru, se bo iskal laboratorij, ki tudi stremi k izdelavi kakovostnih izdelkov in
storitev.

4.12

Management

Dragan Dental d. o. o. zobni laboratorij bo v lasti Dragana Apostolova. Kapital bo zagotovil
lastnik – 70 % lastnih sredstev Dragana Apostolova in 30 % posojila. Podjetje bo na začetku
zaradi majhne količine dela in majhnega števila zaposlenih imelo organizacijsko strukturo,
ki jo predstavlja Slika 1.
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Slika 1: Organizacijska struktura podjetja Dragan Dental d. o. o.
Ta organizacijska struktura ima slabosti, ker podjetje potrebuje več delavcev, ki bodo
razporejeni v posebne oddelke. Kljub tej slabosti ima organizacija družbe veliko prednosti.
Dragan Apostolov ima bogate izkušnje na vseh področjih. Te izkušnje je pridobil v Sloveniji
na Zdravstveni fakulteti, študijska smer Laboratorijska zobna protetika. Izobraževal se je
tudi na tečajih in v referenčnih laboratorijih po vsej državi ter delal kot študent. Dragan dobro
prenaša izkušnje na druge zaposlene in je tudi dober motivator. Je tudi velik perfekcionist,
ki zobno tehniko razume kot umetnost in stremi k temu, da so izdelki v Dragan Dental d. o.
o. prave mojstrovine. Svoje mlajše kolege bo učil, da morajo dati vedno najboljše od sebe in
živeti z motom, da si vsak zasluži zdrav in brezhiben, lep nasmeh.
Laboratorijski zobni protetik 1 nima osebnih izkušenj na področju zobne tehnike, je pa dober
v računovodstvu in financah. Ne samo zato, ker je diplomirani ekonomist, ampak se je
prostovoljno javil v zobnem laboratoriju v Skopju, kjer je pomagal pri delu na področju
računovodstva in financ. Prav tako je precej komunikativen in pomaga, da so odnosi z
javnostjo dobri.
Laboratorijski zobni protetik 2 bo zadolžen za oblikovanje CAD in laboratorijski zobni
protetik 3 za izdelavo modelov, pripravo in digitalno zajemanje podatkov iz modelov,
rezkalno tehniko in izdelavo delnih protez z ulito bazo in obdelavo konstrukcij.
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4.13

Finančni načrt

Finančna sredstva za začetek delovanja Dragan Dental d. o. o. bo zagotovil lastnik Dragan
Apostolov. Njihovo specifikacijo prikazuje Tabela 6.
Tabela 6: Prikaz zagonskih finančnih sredstev
Namen sredstev

Znesek

Kumulativno

1. Registracija

400

400

500

500

2. Prostor – najem
•

70 m2

3. Stroji in oprema

47,214.41

Optični bralnik z opremo

14,107.12

Obrezovalec mavca

1,055.00

Rezkalni stroj

2,999.00

Ostala oprema

29,053.29

Denarna sredstva

27,490.00

4. Zaposleni
•

2000 (4 x zaposlene po

Plača

400 evrov plače)
•

18,720

120

Prispevki

6,090
Manager

1*600

7,200

5. Telefon, elektrika

800

9,600

6. Amortizacija

393

4,721

7. Obrtna sredstva

875

10,500
74,704,00

Skupen začeten kapital

Začetni kapital je iz lastnih sredstev. Za širitev poslovanja se bodo uporabila sredstva iz
bilančnega

dobička,

ki

se

bodo

realizirala

ali

z

zadolževanjem

pri

banki.

Zobni laboratorij Dragan Dental d .o. o. bo ustvarjal mesečni dohodek v višini okoli 33.000
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evrov, in sicer zelo uspešno, kar se lahko vidi iz načrtovanega poslovnega izida za naslednjih
5 let.
Tabela 7: Projekcija bilance uspeha
Projekcija bilance uspeha za 5 let
Leto

1

2

3

4

5

Dohodek iz prodaje 66,000

72,600

79,960

89,443

100,176

Strošek za prodajo

29,220

31,265

32,829

34,470

36,194

Operativni dobiček

36,780

41,335

47,031

54,973

63,983

Skupaj

36,780

41,335

47,031

54,973

63,983

Fiksni stroški

23,200

23,896

24,613

25,351

26,112

Amortizacija

4,721

4,721

4,721

4,721

4,721

Skupni stroški

27,921

28,617

29,334

30,072

30,833

12,718

17,697

24,901

33,150

1,329

1,908

2,655

3,735

4,972

7,530

10,810

15,043

21,166

28,177

Dohodek

Ostali dohodek

Dobiček pred davki 8,859
in dividende
Davki
Dividende
Nerazporejen
dobiček (izguba)

Iz Tabele 7 je razvidno, da ima zobni laboratorij Dragan Dental d. o. o. pozitiven trend
prihodka. Prvo leto ima podjetje dobiček v višini 7,530 evrov. Vsako naslednje leto se
dobiček poveča in to je rezultat dobrega poslovanja.
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Tabela 8: Projekcija gotovinskega teka za prvih 5 let
0
Dobiček
Amortizacija

Denarni tokovi pri
poslovanju
Sprememba ostalih
sredstev
Sprememba
obveznosti
Denarni tokovi pri
investiranju
Spremembe pri
opremi
Spremembe pri
kapitalu
Denarni izid

Začetno stanje
denarnih
sredstev
Končno stanje
denarnih
sredstev

Izdatki za investicije
v
letu 0
Kumulativni denarni
tok

1

2
3
4
5
7,530.2 10,810.0 15,042.8
21,165.7
28,177.5
4,721.0
4,721.0
4,721.0
4,721.0
4,721.0
-5,360.0
-268.0
-281.4
-295.5
-310.2
-60,000.0

-3,000.0

-3,150.0

-3,307.5

-3,472.9

54,640.0

2,732.0

2,868.6

3,012.0

3,162.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4,721.0

4,721.0

4,721.0

4,721.0

4,721.0

7,530.2

10,810.0

15,042.8

21,165.7

28,177.5

6,891.2
27,490.0

15,263.0
34,381.2

19,482.4
49,644.1

25,591.2
69,126.5

32,588.2
94,717.8

34,381.2

49,644.1

69,126.5

94,717.8

127,306.0

6,891.1

15,263.0

19,482.4

25,591.2

32,588.2

-25,060

-5,577

-47214

-40,323

20,014

52,602

Prav tako lahko opazimo, da se odliv denarja za variabilne stroške vsako leto poveča. To je
predvsem posledica povečanja obsega dela, se pa na račun tega poveča dohodek iz prodaje,
tako imenovan denarni pritok.
Iz bilance stanja je razvidno, da se vsako leto kapital podjetja poveča, vendar se zmanjša
vrednost opreme. To je samo projekcija glede na sedanje stanje. Imamo veliko povečano
denarno stanje na računu. Predvideno je, da se s povečanjem obseg dela veliko tega denarja
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ponovno investira v novo opremo, storitve. Razvidno je tudi, da ima del akumuliranega
dobička negativno stanje. Iz izkaza poslovnega izida je mogoče opaziti, da bo podjetje
poslovalo z dobičkom.
Tabela 9: Projekcija bilance stanja za prvih 5 let
Leto

AKTIVA
Zemljišče in objekt
Oprema in stroji
Gotovina
Ostala sredstva
Skupaj aktiva
PASIVA
Bančni kredit
Obveznosti
Zapisan kapital
Dobiček iz tekočega
leta
Akumuliran dobiček
Skupaj pasiva

Začetna 1
bilanca

2

3

4

5

47,214
27,490

42,493
34,381
60,000
136,874

37,772
49,644
63,000
150,416

33,051
69,127
66,150
168,328

28,330
94,718
69,458
192,505

23,609
127,306
72,930
223,845

54,640
74,704
7,530

57,372
74,704
10,810

60,241
74,704
15,043

63,253
74,704
21,166

66,415
74,704
28,177

74,704

74,704

74,704

7,530
18,340 33,383 54,549
136,874 150,416 168,328 192,505 223,845

Zobni laboratorij Dragan Dental d. o. o. raste in dosega dobre rezultate, kar je razvidno iz
projekcij. Vsi rezultati kažejo, da bo investicija prinesla rast in razvoj podjetja ali povečanje
obsega poslovanja in dobička. Iz računovodskih izkazov je razvidno, da se posel izplača in
se bo vložek povrnil, posel ustvarja dobro likvidnost, tako da lahko zaključimo, da je naložba
ekonomsko upravičena.
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5

RAZPRAVA

Poslovni načrt predstavlja osnovni element pri procesu ustvarjanja novega podjetja, v našem
primeru zasebnega zobnega laboratorija. Kos (2017) opredeli poslovni načrt kot enega prvih
dokumentov, ki bi se mu moral posvetiti vsak, ki razmišlja o vstopu v podjetništvo. Pomaga
pri odločitvi o tem, ali je realizacija poslovne ideje smotrna, ali se jo splača realizirati, kar
trdi tudi Bec (2009). Novo podjetje mora stremeti k zagotavljanju dolgoročne uspešnosti, s
katero lahko ustvari predanost pri odjemalcih, da izbirajo njegove izdelke oz. storitve in ne
katerih drugih, kar poudarja Keršič (2009).
Zakonodajni regulativi za odpiranje zobnega laboratorija v Makedoniji in v Sloveniji imata
kar nekaj podobnosti. Zdravstveni delavci z visoko izobrazbo lahko samostojno izvajajo
zdravstvene storitve po zaključku preizkusne dobe, zaključku strokovnega izpita in po
pridobitvi licence za delo. Velika razlika se pojavi pri zaključnem strokovnem izpitu, ko
mora kandidat v Makedoniji v primeru neuspešnega polaganja strokovnega izpita ponovno
opravljati poskusno delo.
Znanje in kakovost izdelave protetičnih nadomestkov sta v Sloveniji na višjem nivoju kot v
Makedoniji. Posledično imajo zobozdravniki in pacienti nižje zahteve, kar zadeva protetične
nadomestke, s slabšo kakovostjo in hitrejšim rokom izdelave. Ravno tukaj vidimo veliko
prednost, saj se bo naš laboratorij na trgu pojavil z novimi znanji, modernim pristopom ter
najnovejšimi trendi na področju tehnologije in materialov. Iskali bomo sodelovanje z
zobozdravniki, ki pacientom nudijo kvalitetno obravnavo in oskrbo ter so jim pripravljeni
ponuditi nekaj več.
Z načrtovanjem vstopa Makedonije med članice Evropske unije se znajo spremeniti
določene zahteve in pogoji za zobne laboratorije. Poleg tega obstaja možnost povečanja
prispevkov kot tudi davkov, kar bi dodatno obremenilo poslovanje našega laboratorija. V
tem pa vidimo tudi pozitivne strani, saj bi prosti trg omogočal sodelovanje z ordinacijami
drugih držav članic Evropske unije, kjer je kupna moč večja kot pa v Makedoniji.
Po izsledkih simulacije poslovnega načrta bi dejavnost v prvem letu delovanja poslovala z
negativnim poslovnim izidom. To lahko pripišemo počasni začetni rasti števila izdelanih
storitev zaradi slabe prepoznavnosti zobnega laboratorija in začetnemu nezaupanju
zobozdravnikov. To nas ne skrbi, saj pričakujemo, da se bo število izdelanih storitev v prvi
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polovici leta povečalo in ustalilo, saj si nadejamo, da bodo zobozdravniki prepoznali višjo
kakovost naših izdelkov, zaradi česar se bodo lažje in pogosteje odločali za poslovanje z
nami. Število izdelanih storitev se bo povečalo tudi na račun postopnega vpeljevanja novih
storitev. S tem se pričakuje, da bo poslovni izid drugega leta poslovanja že pozitiven,
dokončno pa se bo stabiliziral in ustalil s tretjim letom. Seveda pa je razumljivo, da se s
povečanjem števila in obsega storitev povečajo tudi stroški materiala in dela.
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6

SKLEP

Poslovni načrt je eden pomembnejših elementov pri ustanavljanju ali širitvi podjetja. Vodi
nas skozi ustanovitev novega podjetja, saj nas spodbudi k raziskovanju posla, v katerega se
podajamo, z opisom podjetja, storitev in proizvodov. Pomaga nam pri analiziranju trga in
konkurence, s finančnimi kazalniki in oceno učinkovitosti podjetniškega podjema pa nam
pove, ali je naša ideja rentabilna na trgu ali ne. S poslovnim načrtom vidimo prednosti in
slabosti naše poslovne ideje o ustanovitvi podjetja in obstoj novega podjetja na trgu.
V primeru stroke laboratorijske zobne protetike je količino dela težko napovedati, vsekakor
pa mora podjetje stremeti k zagotavljanju kakovostnih storitev, s čimer si podjetje lahko
ustvari prednost pri odjemalcih pred konkurenco.
Zakonodajni regulativi Slovenije in Makedonije za odpiranje zasebnega zobnega
laboratorija sta si zelo podobni.
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8

PRILOGE
8.1

Protetični izdelek – ulita kovinska baza

8.2

Opis postopkov izdelave ulite kovinske baze

Izlivanje odtisa in izdelava delovnega modela (Slika 2). Pri izdelavi je pomembno
poznavanje odtisnih materialov, še posebej lastnosti, kdaj jih lahko izlijemo in do kdaj so
uporabni. Nepoznavanje odtisnih materialov nas lahko dovede do uničenja odtisa in do
izdelave neuporabnega izdelka. V vakuumskem mešalcu smo zamešali mavec in izlili model.
Ko se je mavec strdil, smo model pregledali in odstranili napake, ki so nastale zaradi
poroznosti odtisne mase. To naredimo v primeru, da je odtis sprejemljiv, drugače odtis
zavrnemo in zahtevamo novega.
Sledi analiza modela in priprava za podvajanje. Počakali smo, da se izgotovljen mavčni
delovni model posuši, da smo lažje in bolj učinkovito nadaljevali z delom. Na modelu smo
zarisali središčno linijo.

Slika 2: Delovni model

Slika 3: Analiziran in pripravljen model za
podvajanje

V paralelometru smo določili smer vstavitve tako, da smo imeli čim manj mrtvih kotov,
retencijske ročice smo postavili čim bolj gingivalno, zadostne podvise za retencijsko ročico
smo določili in označili z neyevimi krožnički. Z voskom smo zalili podvise, ki bi nas motile
pri vstavitvi, odvečen vosek smo odstranili z 0° lopatko. V področju kril in sedel smo
namestili podložni vosek. Na področjih, kjer imamo skrajšano zobno vrsto oz. krilo, smo
naredili štoper. Model smo postavili v kiveto za podvajanje (Slika 4).

V kiveto smo vlili silikon in počakali, da se silikon vulkanizira. Potem smo odstranili model
iz podvojenega odtisa in počakali, da se silikon stabilizira. Z ustreznim sredstvom za
zmanjševanje površinske napetosti, ki ne vsebuje alkohola, smo popršili silikon.
V silikonski odtis (Slika 5) smo vlili ognjeodporno vložno maso.

Slika 4: Pripravljena kiveta za podvajanje

Slika 5: Silikonski odtis pripravljen za
izlivanje modela iz ognjevzdržne vložne
mase

Na modelu iz vložne mase (Slika 6) smo v vosku zmodelirali voščeno konstrukcijo (Slika
7).

Slika 6: Model iz vložne mase

Slika 7: Voščena modelacija

Namestili smo dolivne kanale (Slika 8) in pripravili model za ulivanje sekundarne
komponente vložne mase.

Slika 8: Postavljen voščen livni sistem in plastični lijak
Kiveto smo postavili v že segreto žarilno peč na najvišji temperaturi žarjenja ter počakali,
tako kot to določa proizvajalec. Predgreli smo kovino in dali kiveto v vlivalnik in spustili
kovino v kiveto. Počakali smo, da se kiveta ohladi na sobni temperaturi. Ko se je kiveta
ohladila, smo odstranili vložno maso in speskali objekt. S separirko smo odrezali dolivne
kanale. Obdelali smo ulito bazo z brusnimi sredstvi, speskali in s tem pripravili za
elektrolitsko poliranje. Sledila je faza obdelave z gumicami za poliranje in drugimi polirnimi
sredstvi do visokega sijaja.

Slika 9: Izdelana ulita kovinska baza

