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POVZETEK / SUMMARY
Za ustanovitev novega podjetja ni dovolj le ideja. Zelo pomembno je, da že preden se lotimo
ustanovitve, preučimo vse možnosti, predvsem prednosti in slabosti, ki nam jih lahko le-to
prinese. Diplomska naloga predstavlja poslovni načrt za novo podjetje, ki se ukvarja z uvozom
češkega piva v Slovenijo. Namen naloge je, da se ugotovi smotrnost ustanovitve takšnega
podjetja. Predvsem želimo ugotoviti ceno piva, po kateri bi ga morali prodati, da bi ustvarili
dobiček. Opredeliti je potrebno stroške, ki nastanejo pri ustanovitvi in poslovanju ter ob tem
upoštevati pravne okvire, ki nam jih narekuje država. Raziskati moramo tudi okolje, v katerem
nameravamo poslovati in napraviti projekcijo poslovanja za bližnjo prihodnost. Ko na koncu
seštejemo vse pluse in minuse lahko imamo osnovo na podlagi katere se odločimo, ali ustanoviti
takšno podjetje ali ne.
KLJUČNE BESEDE: poslovni načrt, podjetje, pivo, uvoz, stroški, transport

An idea is not enough to form a company. It is very important to study all options, namely
strengths and weaknesses, before forming one. This BA thesis is presenting a business plan for
a new company which imports Czech beer in Slovenia. The purpose of the thesis is to see, if
this kind of business would be viable and to understand the prices of beer the company would
sell in order to make a profit. It is important to understand the nature of the costs of forming the
company while keeping in mind the legal procedures and costs set up by the state. It is also
important to research the environment in which the business will be run and to surmise a
business plan for the near future. When all data is collected, we can clearly see the ups and the
downs of running this kind of company and this can serve as a basis on which to decide if
forming it would make sense.

KEYWORDS: business plan, company, beer, import, costs, transport

IV

1

UVOD

V diplomski nalogi z naslovom Poslovni načrt za uvoz piva bomo predstavili, kako se lahko
lotimo odprtja in vzpostavitve novega podjetja, ki bi se ukvarjalo z uvozom piva v Slovenijo in
ga tu prodajalo gostinskim lokalom za njihovo ponudbo gostom. Podjetje, za katero bomo pisali
poslovni načrt, trenutno ne obstaja. Diplomska naloga – poslovni načrt lahko služi kot pomoč
pri odločitvi, ali se podati k dejanski ustanovitvi takšnega podjetja, odvisno od ugotovitev, ki
jih bomo dobili. Namen je, da ugotovimo ceno, po kateri bi bilo potrebno pivo prodati, da bi se
splačalo podati na tako poslovno pot.
Odločili smo se, da se osredotočimo na državo Češko in njeno ponudbo piva, kjer poskušamo
poiskati ustrezen proizvod. Želja je poiskati pivovarno na Češkem, katera svojih proizvodov še
ne ponuja v Sloveniji, in od njih pridobiti ponudbo.
Že na začetku je potrebno pojasniti pojem uvoza. Po Zakonu o Trošarinah (2016) (v
nadaljevanju ZTro-1) se za »uvoz« trošarinskih izdelkov (kamor spada pivo) šteje vsak vnos v
Unijo iz tretjih držav1 oziroma s tretjih ozemelj. Ker je Češka, tako kot Slovenija, članica Unije
v tem primeru ZTro-1 govori o »vnosu« trošarinskih izdelkov. V Slovarju slovenskega
knjižnega jezika je pod pojmom »uvoz« mogoče najti nekoliko drugačno definicijo, in sicer da
je uvoz kupovanje blaga v drugi državi. Češka je za Slovenijo druga država, zato lahko
ugotovim, da je naslov kljub vsemu ustrezen.
Na začetku bomo teoretično opredelili poslovni načrt. Kaj je poslovni načrt, kdaj ga
potrebujemo, kako ga je potrebno napisati, kaj mora vsebovati. V nadaljevanju lahko te
teoretične podatke uporabimo na praktičnem raziskovanju. S 3. poglavjem se začne sprehod
skozi celotni poslovni načrt. Na začetku je pojasnjeno, katero obliko podjetja bi bilo najbolj
primerno izbrati, in podanih nekaj splošnih informacij o morebitnem novoustanovljenem
podjetju. V nadaljevanju poiščemo poslovnega partnerja, od katerega bi odkupovali pivo,
predstavimo pivovarno in njihove proizvode. Sledi najobsežnejše poglavje, ki govori o
transportu. Tu bomo na podlagi analize izbrali vozilo in način transporta. Proti koncu bomo
opredelili in izračunali še vse stroške in napravil projekcijo za prva leta delovanja, kjer bo
prikazan pričakovan dobiček. Lotili se bomo tudi trga, konkurence in trženja.
Z diplomsko nalogo bi radi ugotovili, kakšne ovire lahko pričakujemo na samostojni poslovni
poti, katera oblika podjetja je najprimernejša za takšno vrsto podjetja. Zanima nas kakšna vrsta
1

Države, ki niso članice Evropske Unije.

1

in način transporta je najbolj ekonomičen, in predvsem ali je primernejše sam organizirati
transport s svojim sredstvom ali za to najeti zunanje podjetje. Nekoliko večji poudarek
diplomske naloge bo posvečen področju transporta in logistike. Radi bi se seznanili tudi s
pravnimi okvirji, ki urejajo to področje, predvsem kar se tiče trošarin in davkov oziroma
prispevkov državi.
Glavni cilj diplomske naloge je ugotoviti ceno, po kateri bi morali prodati pivo, da bi podjetje
uspešno poslovalo. Šele takrat bo mogoče oceniti, ali se splača podati na takšno poslovno pot .
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2.

POSLOVNI NAČRT

Na začetku bomo pozornost namenili poslovnemu načrtu v splošnem. Kaj to sploh je, kako se
naredi, kdaj ga potrebujemo, kaj je dobro, da vsebuje … Na ugotovitve v tem poglavju se bomo
lahko opirali v nadaljevanju diplomske naloge.
2.1

KAJ JE POSLOVNI NAČRT?

Po Stutelyu (2003) poslovni načrt opredeljuje metode vodenja določene dejavnosti v določenem
obdobju v prihodnosti. Določena dejavnost je zelo ohlapen pojem, lahko se nanaša na
opravljanje posla, ki vključuje le eno osebo ali delovanje velike multinacionalke. Lahko se
nanaša na celotno podjetje ali zgolj na en oddelek. Stutley (2003) še dodaja, da je poslovni načrt
izris poti do cilja, ki smo si ga zastavili. Opozarja nas na večja tveganja, ki se jih je potrebno
paziti na tej poti. Poslovni načrt ponuja strategijo za soočanje s težavami in ovirami. Z dobrim
poslovnim načrtom vemo, kje smo začeli, kam gremo in kako bomo tja prišli.
Kovač (1990) poslovni načrt definira kot instrument, s katerim podjetnik načrtuje svojo
poslovno aktivnost od ideje do podjetja in končnega rezultata. Z dobrim načrtovanjem se
izognemo začetnim in kasnejšim napakam pri poslovanju in lahko že na začetku ugotovimo,
kakšen dobiček lahko pričakujemo glede na konkurenco.
Poslovni načrt je način obdelovanja naše poslovne zamisli, ki nam pomaga pri ustanovitvi in
upravljanju podjetja. Z njim ugotavljamo našo pravno, finančno in poslovno sposobnost, hkrati
nam omogoča uvajanje alternativnih poslovnih zamisli, različnih strategij in taktik, s katerimi
si lahko zmanjšamo stroške in tveganja naših poslovnih odločitev. (Kovač, 1990)
2.2

ZAKAJ POTREBUJEMO POSLOVNI NAČRT?

Kos (2017) zagovarja, da bi moral vsak pred vstopom v podjetništvo najprej napisati poslovni
načrt. S poslovnim načrtom si vnaprej zamislimo način vzpostavljanja podjetja. Poslovni načrt
lahko primerjamo s skico, ki jo nariše umetnik, preden nariše pravo umetnino. S poslovnim
načrtom naredimo prvi korak od ideje do končne realizacije, eden ključnih namenov poslovnega
načrta je tudi, da svojo idejo razvijamo toliko časa, dokler se nam ne ponudi prava poslovna
priložnost še dodaja Kos.
Eden pogostejših razlogov za pisanje poslovnega načrta je iskanje kapitala za novo podjetje, za
dokapitalizacijo obstoječega podjetja ali na primer za iskanje posojila. Pomaga nam zagovarjati
dodelitev sredstev določenemu projektu znotraj podjetja. (Stutely, 2003)
Podobno tudi Knez, Cedilnik in Semolič (2007) navajajo več razlogov, zakaj je dobro narediti
poslovni načrt. Dober poslovni načrt služi kot okvir za izvedbo dolgoročnejših aktivnosti,
3

pomaga nam potrditi ali ovreči svoja razmišljanja. V veliko primerih je za zagon novega
podjetja ali za razširitev podjetja potrebno posojilo, ki ga bistveno lažje pridobiš z dobro
pripravljenim poslovnim načrtom.
2.3

VSEBINA POSLOVNEGA NAČRTA

Dober poslovni načrt vsebuje veliko tabel in grafov ter se izogiba esejskemu pisanju, vsebuje
naj predvsem konkretne podatke. Najbolj podrobno naj se načrtuje prvo leto delovanja podjetja,
usmerjen naj bo od 3 do 5 let v prihodnost. Kos (2017) še opozarja, da je pri pisanju poslovnega
načrta pametno biti zmerno optimističen. Do zmernega optimizma pridemo tako, da načrtovane
prihodke prepolovimo, načrtovane stroške pa podvojimo. S tem se izognemo preveč
optimističnim rezultatom poslovnih načrtov.
Po Kosu (2017) je poslovni načrt sestavljen iz vsebinskega in finančnega dela. V prvem delu
vsebinskega dela poslovnega načrta se predstavi panoga, v kateri bo podjetje poslovalo. Opišejo
se ključne značilnosti in zakonitosti te panoge, vizijo in poslanstvo podjetja. V nadaljevanju
sledijo analize trga, konkurence in kupcev. Tukaj želimo zbrati čim več informacij o okolju, v
katerem bo podjetje poslovalo.
Razmisliti je potrebno, kako bodo izdelki prišli do nas in kako od nas do končnega kupca, zato
se pripravi načrt distribucije, v katerem definiramo vse stroške, ki pri tem nastanejo. Od vrste
podjetja je odvisno, ali je potrebno pripraviti še načrt proizvodnje. (Kos, 2017)
Zelo pomembna točka poslovnega načrta, je gospodarsko pravo. Odločiti se moramo, katero
obliko gospodarske družbe bomo ustanovili, katere predpise bo potrebno upoštevati med
poslovanjem in ali bo potrebno pridobiti kakšna dovoljenja. V zaključnem delu vsebinskega
dela poslovnega načrta moramo razmišljati še o vodstveni skupini in načrtu kadrov. Tukaj so
opišemo naloge članov vodstva in predstavimo plan zaposlovanja novih kadrov, če je potrebno.
Na koncu predstavimo še terminski plan (časovnica) in kritična tveganja, kjer najprej
opredelimo morebitna ključna tveganja in predstavimo, kako bomo ravnali v primeru, če se
določeno tveganje pojavi. (Kos, 2017)
Vsebinskemu delu poslovnega načrta sledi še finančni del, kjer izdelamo projekcije denarnih
tokov po navadi za naslednjih od 3 do 5 let. Na podlagi teh projekcij opredelimo potrebe po
kapitalu. (Kos, 2017)
Stutely (2003) na drugi strani predvideva 10 korakov poslovnega načrta:
1. opredelitev svoje poslovne dejavnosti,
2. opredelitev trenutnega stanja posla,
4

3. opredelitev pogojev na trgu, konkurence in svojega položaja na trgu,
4. opredelitev ciljev,
5. razvoj strategije za razvoj ciljev,
6. opis tveganj in priložnosti,
7. razvoj strategije za zmanjšanje tveganj in izkoriščanje priložnosti,
8. predelava strategij v delovne načrte,
9. napoved prihodkov, odhodkov in denarnega toka,
10. končno izoblikovanje načrtov.
Vsak poslovni načrt je unikaten, zato ni splošnega pravila, ki bi veljalo za vse. Kaj se dejansko
uporabi v načrtu, je odvisno vrste podjetja, dejavnosti ali proizvodov. Veliko je odvisno tudi od
ciljev, ki jih želimo s poslovnim načrtom doseči.

5

3

PODJETJE ZA UVOZ PIVA

Avtor diplomske naloge bi ustanovil podjetje za uvoz piva. Ideja je, da bi uvažali pivo, ki v
Sloveniji še ni prisotno, je dobro, kvalitetno in poceni. Odločili smo se, da bi pivo, ki bi ga
uvažali, poiskali na Češkem. Za to državo smo se odločili, ker tam sega tradicija pivovarstva
že več kot 1000 let nazaj. Država je dom številnim pivovarnam, samo v Pragi jih je več kot 30.
Poleg kvalitete, češko pivo slovi tudi kot izjemno poceni, v lokalih ga je možno dobiti tudi za
manj kot 1 € za pol litrski kozarec. (Boxall, 2019)
Pomemben faktor pri odločitvi je bila tudi lega države. Ker je potrebno upoštevati transport v
Slovenijo, smo se omejili na države v soseščini in bližnji okolici, ocenili smo, da Češka še spada
v območje, ki je primerno oddaljeno.
Ko skupaj seštejemo sloves češkega piva, njegovo ceno, tradicijo in bližino države, ugotovimo,
da je najprimernejše pivovarno, od katere bi odkupovali pivo za uvoz, poiskati na Češkem.
3.1

SPLOŠNO O PODJETNIŠTVU

Pojem podjetništva lahko definiramo kot igro med nosilci podjetniške dejavnosti. V preteklosti
so to bili trgovci, danes jih imenujemo podjetniki ali gospodarstveniki. Cilj podjetništva je
legalen in legitimen odvzem premoženja drugim podjetnikom. Pravila podjetništva in odnosi
med podjetniki so urejeni s pravnimi normami, pravili poslovne morale, standardi in dobrimi
poslovnimi običaji. Cilj vsake podjetniške igre je povečanje svojega premoženja (ustvarjanje
dobička) na račun drugih. (Ivanjko, Kocbek, Prelič, 2009)
V Zakonu o gospodarskih družbah2 (v nadaljevanju ZGD-1) pojem podjetja ni posebej
opredeljen. Obstaja seveda več vrst definicij različnih avtorjev. Tako Ivanjko in soavtorja pojem
podjetja opredelijo kot »trajno skupnost funkcionalno združenih delovnih moči ljudi in stvarnih
ter drugih premoženjskih sredstev, s katerimi družba trajno opravlja pridobitno dejavnost na
trgu zaradi pridobivanja dobička«. (Ivanjko, Kocbek, Prelič, 2009, str. 102)
Knez s soavtorjema podjetje vidi kot družbeni pojav, ki ga lahko obravnavamo kot socialni
sistem, za katerega velja načelo gospodarnosti. Smisel podjetja je, če je donos večji od porabe
oziroma če podjetje proizvaja dobiček, ki je potreben za obstoj podjetja. Podjetja sestavljajo
ljudje in materialni elementi, ki skupaj tvorijo poslovno celoto. S svojim delovanjem vplivajo
na sistem vrednot in kulture ter s porabo materiala in energije na naravo in okolje. (Knez,
Cedilnik, Semolič, 2007)

2

Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006)
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3.2

VRSTE PODJETJA

Kot govori ZGD-1 je v Republiki Sloveniji mogoče več vrst podjetij. Na eni strani imamo vrsto
samostojni podjetnik posameznik (s. p.), na drugi strani so gospodarske družbe. Gospodarska
družba se lahko organizira kot osebna družba ali kapitalska družba, kriterij za to delitev je
odgovornost družbenikov za obveznosti družbe. Pri osebnih družbah odgovornost preide na
družbenike, pri kapitalskih družbah ni tako. Glavna razlika med samostojnim podjetnikom
posameznikom in gospodarsko družbo je v tem, da s. p. posluje kot fizična oseba, gospodarska
družba posluje kot pravna oseba. (Zakon o gospodarskih družbah, 2006)
3.3

IZBIRA OBLIKE PODJETJA

Pri ustanavljanju podjetja se je potrebno odločiti za eno izmed poslovnih oblik. Odločitev,
katero obliko bomo izbrali, je predvsem odvisna od ciljev in pričakovanj, ki jih imamo od
podjetja. Poslovna oblika podjetja vpliva na različne pomembne dejavnike, kot so način
ustanovitve, delež odgovornosti do poslovnih obveznosti, način vodenja poslovnih
dokumentov, višino plačevanja davkov in prispevkov in način izplačevanja dobička.
Ker bo podjetje ustanovljeno s strani ene osebe, že v začetku odpadeta dve obliki. Za
ustanovitev komanditne družbe in družbe z neomejeno odgovornostjo sta za ustanovitev
potrebni vsaj dve osebi. Za podjetje za uvoz piva ni najbolj primerna niti delniška družba, saj
zahteva preveč organov in funkcij za majhno podjetje. Poleg tega delniška družba predpisuje
visok osnovni kapital, ki znaša 25000 €, zahteva visoke stroške poslovanja in visoke davčne
obremenitve ob izplačilu dobička. (Orehek, 2017) Komanditna delniška družba vsebuje
sestavine komanditne in delniške družbe. Ker smo ugotovili, da za naše podjetje nista primerni
ne komanditna ne delniška družba, posledično lahko izločimo tudi komanditno delniško družbo.
V ožji izbor oblik podjetja se tako uvrstita d.o.o. in s.p..
S.p. je fizična oseba, ki opravlja dejavnost, d.o.o. pravna oseba. Odgovor na vprašanje, kateri
tip podjetja izbrati, seveda ni enostavno in enoznačno, saj je odvisno od številnih dejavnikov.
Pomembno je, da že na samem začetku predvidimo, kakšen dobiček lahko pričakujemo od
podjetja, kje vidimo podjetje v prihodnosti, kakšne začetne vložke bomo potrebovali za zagon
podjetja, s kakšno dejavnostjo se bo ukvarjalo. V spodnji tabeli bomo neposredno primerjali
s.p. in d.o.o. z davčnega in pravno formalnega vidika, ki nam bo služila za končno odločitev o
obliki podjetja. (Borštnik, 2017)
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Tabela 1. Primerjava med S.P. in D.O.O.
S.P.

D.O.O.

Ustanovni kapital

0€

7500 €

Odgovornost

Z vsem premoženjem

Družbenik ne odgovarja s

podjetnika.

svojim premoženjem za
odgovornosti družbe.

Poslovanje

Podjetnik svobodno

Družbenik ne more

razpolaga s prisluženim

razpolagati s prisluženim

denarjem.

denarjem, saj le-ta pripada
d.o.o.

Plača

Dobiček s.p. je njegova

Plača družbenika,

plača.

zaposlenega v d.o.o., se
šteje za odhodek družbe.

Obdavčitev

Prispevki

Obdavčitev glede na višino

Obdavčitev dobička enotna

dobička po dohodninski

– 19 %, dodatnih 25 %

lestvici (16 %, 26 %, 33 %,

obdavčitve za izplačilo

39 %, 50 %) ali 20 %

dobička na račun

davek na 20 % prihodkov.

družbenika.

Osnova za odmero

Višina prispevkov ni

prispevkov je dobiček s.p.

odvisna od višine dobička

ali pavšalni prispevek za

d.o.o.

»popoldanski« s.p.
Vir. (Borštnik, 2017)
Glede na to, da je namen podjetja na začetku služiti kot dodaten vir zaslužka ob redni službi,
smo se odločili za obliko samostojni podjetnik posameznik. Glede na to, da v prvih letih ni za
pričakovati velikih dobičkov in da bo zaposleni imel prispevke že plačane z naslova redne
službe, bo s.p. za začetek najprimernejša oblika. Tveganje lahko predstavlja dejstvo, da
samostojni podjetnik posameznik za obveznosti podjetja odgovarja z vsem svojim
premoženjem. Dejstvo, da pri s.p. ne potrebujemo ustanovnega kapitala, ni igralo vloge pri
odločitvi, saj bi lahko zagotovili osnovni kapital v višini 7500 €.
Ko s.p. odpre oseba, ki ima plačilo prispevkov za socialno varnost urejeno pri drugem podjetju
oziroma, ki je v delovnem razmerju za polni delovni čas (40 ur na teden), to obliko pogovorno
imenujemo popoldanski s.p. V zakonih in pravnih aktih tega termina ne srečamo, saj med
8

popoldanskim in navadnim s.p. v pravnem smislu ni razlik. Razlika je zgolj v plačevanju
prispevkov za socialno varnost, ki si pri popoldanskem s.p. bistveno nižji kot pri »navadnem«.
Popoldanski s.p. plačuje pavšalni znesek v skupni višini 66,80 € na mesec. (Borštnik, 2018)

3.4

FUNKCIJE V PODJETJU

Da podjetje funkcionira, mora imeti ustrezne funkcije, ki jih opravljajo ustrezni kadri. Naše
podjetje je mišljeno zgolj kot dodatna dejavnost poleg redne zaposlitve ustanovitelja in zato ni
za pričakovati veliko prometa, da bi bilo potrebno zaposlovati dodatne kadre za funkcije, katere
lahko ustanovitelj opravi sam. Ustanovitelj bi skrbel za nabavo, prodajo in transport. Za
opravljanje transporta bomo v nadaljevanju sicer predstavili možnost, da transport zaupamo
zunanjemu podjetju, da ga opravi namesto nas in ugotovili, kaj je za nas bolj ekonomično. Če
se izkaže, da je cenejše, če najamemo podjetje za transport, bomo to možnost tudi upoštevali.
Za opravljanje računovodstva smo se odločili, da bi to funkcijo zaupali Računovodstvu Jeraj
d.o.o. iz Vodic. Svoje storitve ponuja po ceni od 32,5 € + DDV3 naprej, odvisno od oblike
podjetja (32,5 € je cena za t.i. popoldanski s.p.). (Računovodstvo Jeraj, 2015)
Glede na zgoraj opisano, dodatnih zaposlenih ne bi imeli, saj bi vse opravljal ustanovitelj sam,
razen računovodstva in pogojno transporta, če se le-to izkaže za cenejšo opcijo. Za to bi najeli
drugo podjetje. Ustanovitelj fiksne plače ne bi imel, ampak bi si izplačeval dobiček podjetja.
3.5

POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo opisuje, kaj bo podjetje počelo v naslednjih nekaj letih. Stutely (2003) še poudarja,
da se je potrebno bolj osredotočiti na posel in potrebe ter koristi strank, kot na same
izdelke/proizvode. Vizija gleda še dlje v prihodnost, z njo opišemo, kje bi radi dolgoročnejše
pristali. (Stutely, 2003)
Podjetje bo na trg vstopilo z željo po oskrbi čim večjega števila gostinskih lokalov s kvalitetnim
češkim pivom po sprejemljivi ceni. Glavni vrednoti, na kateri se bo upiralo podjetje, bosta
poštenost in trdo delo. S poštenostjo do svojih poslovnih partnerjev hitreje pride do
medsebojnega zaupanja in na dolgi rok prinaša pozitivne učinke. S pojmom trdo delo imamo v
mislih predvsem to, da bo podjetje čim več aktivnosti izvajalo samo. Za nakup tujih storitev se
bo odločilo le takrat, ko bo to nujno potrebno, kot bo to pripomoglo k boljši izvedbi nalog, in
ko bo to finančno upravičljivo.

3

DDV – davek na dodano vrednost

9

Vizija podjetja je, da se podjetje v nekaj letih zasidra kot stabilen igralec na trgu uvoza in
distribucije piva in da si na trgu zagotovi stopnjo prodaje, ki mu bo omogočala stabilno rast in
preživetje. V začetni fazi bo podjetje uvažalo eno vrsto češkega piva. V nekaj letih po
ustanovitvi bi lahko razširili svojo ponudbo na več vrst piva, ne samo iz Češke, ampak tudi iz
okoliških držav. Prav tako želi podjetje ponudbo razširiti po Sloveniji. V začetku bo pivo na
debelo prodajalo zgolj gostinskim lokalom v Ljubljani in okolici, v nekaj letih se vidi tudi kot
prodajalec na drobno preko spleta in prodajalec na debelo na celotnem območju Slovenije.
3.6

CILJI PODJETJA

Podjetje bo ustanovljeno, da lastniku podjetja omogoči dodatno delo in vir zaslužka poleg redne
zaposlitve. Cilj podjetja je, da posluje z dobičkom in da bi lahko nekdaj podjetje zraslo do te
mere, da bi se lastnik podjetja profesionalno ukvarjal le še z dejavnostjo podjetja, in ne smo kot
dodatek redni zaposlitvi.
3.7

OPIS DEJAVNOSTI

Podjetje lahko opravlja gospodarske posle v okviru dejavnosti, ki so vpisane v register
dejavnosti. Vse dejavnosti, ki jih lahko registriramo, najdemo v Standardni klasifikaciji
dejavnosti (v nadaljevanju SKD). Podjetje lahko registrira eno ali več dejavnosti, tiste za katere
se predvideva, da jih bo podjetje opravljalo. (Borštnik, 2017)
Dejavnost našega podjetja bo Trgovina na debelo s pijačami, ki po SKD spada v razred G pod
številko 46.340. Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in nadaljnja prodaja trgovcem in
drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom,
ki ga kupujejo za opravljanja svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. Blago so v tem primeru
alkoholne in brezalkoholne pijače. (e-Vem4, 2016)
3.8

OBDAVČITEV DOBIČKA PRI S.P.

Ker smo se odločili, da bo naše podjetje oblike s.p., bomo nekoliko podrobneje pogledali, kako
je dobiček obdavčen pri tej obliki podjetja. Obstajata dve obliki s.p., in sicer tako imenovani
navadni s.p. in normirani s.p. Pri navadnem se davčna osnova računa tako, da se od vseh davčno
priznanih prihodkov odštejejo vsi davčno priznani stroški. Obdavčitev davčne osnove se
izračuna na podlagi dohodninske lestvice, ki v letu 2020 znaša 16 %, 26 %, 33 %, 39 % in 50
%. Pri normiranem s.p. davčno osnovo dobimo tako, da od vseh davčno priznanih prihodkov
odštejemo 80 % normiranih odhodkov. Dobimo 20 % vseh prihodkov, kar je v tem primeru
davčna osnova, ki je obdavčena z 20 %. (Žagar, 2018)
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Alja Žagar v članku »Razlike med navadnim in normiranim s.p.« poudarja, da se pri nizkih
letnih prihodkih ne splača imeti normiranega s.p.. Pomembno je tudi razmerje med prihodki in
odhodki podjetja, manjše kot je to razmerje, bolj se splača imeti navaden s.p. Pri navadnem
imamo tudi možnost uveljavljanja davčnih olajšav. Iz teh razlogov smo se odločili, da bomo v
našem primeru uporabljali navadno obliko. (Žagar, 2018)
Ker ima avtor diplomske naloge poleg s.p.-ja tudi redno zaposlitev za polni delovni čas je pri
obdavčitvi potrebno upoštevati, da se v davčno osnovo šteje že plačilo iz redne zaposlitve.
Zaradi zaslužka s s.p.-jem lahko »pademo« v višji razred dohodninske lestvice, ki je bolj
obdavčen. Kasneje bomo to možnost preučili na konkretnem primeru.
3.9

IZBIRA IMENA PODJETJA

Posebno pozornost je potrebno nameniti izbiri imena podjetja, saj je ime po navadi prvi podatek,
s katerim pridejo stranke v stik, ko želijo poslovati s podjetjem. Po ZGD-1 se ime, s katerim
podjetje posluje, imenuje firma. Firma se mora jasno razlikovati od drugih firm, poleg tega je
potrebno upoštevati še številne omejitve, ki jih določa zakon. (Borštnik, 2017)
V drugem poglavju ZGD-1 je določeno, da firma ne sme vsebovati imen ali oznak tujih držav
ali mednarodnih organizacij. Beseda Slovenija in njene izpeljanke se v firmi lahko uporabljajo
le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije. Če želimo firmo poimenovati po znani ali
zgodovinski osebnosti, moramo pridobiti njeno dovoljenje oziroma dovoljenje sorodnikov v
primeru, da je oseba pokojna. Zakon prepoveduje uporabo besed ali znakov, ki nasprotujejo
zakonu ali morali ter uporabo besed, ki vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo
varstvo po predpisih, ki urejajo znamke. Če firma krši zakonske predpise, registrski organ
zavrne njen vpis v register. (Borštnik, 2017)
Obvezne sestavine firme pri s.p. so ime in priimek podjetnika, oznaka, ki nakazuje dejavnost in
kratico »s.p.« Poleg obveznih sestavin lahko uporabimo tudi neobvezno dodatno sestavino
oziroma fantazijsko ime, ki podjetje podrobno označi. Tudi pri fantazijskem imenu moramo
upoštevati zgoraj naštete omejitve s strani ZGD-1. Če želimo preveriti, ali se firma resnično
razlikuje od drugih firm, si lahko pomagamo z aplikacijo na spletni strani AJPES-a5. (Borštnik,
2017)
Ko poznamo teorijo in zakonske omejitve, se lahko lotimo dejanskega problema – izbire firme
za naše podjetje za uvoz piva. Glede na to, da so obvezne sestavine ime in priimek posameznika,
oznaka, ki nakazuje dejavnost in kratica s.p., se mora en del firme imenovati – Luka Kovačič,
5
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trgovina na debelo s pijačami, s.p. Poleg obveznih sestavin bomo uporabili še neobvezno
dodatno sestavino oziroma fantazijsko ime. Dodatna sestavina nam bo služila tudi v
prihodnosti, če se bomo odločili spremeniti obliko podjetja na primer v d.o.o., kjer je dodatna
sestavina obvezna. Dodatna sestavina firme bo Piving, skovanka iz besed pivo in inženiring.
Na koncu je potrebno preveriti še, če je fantazijsko ime firme že zasedeno. Pri tem si pomagamo
z AJPES-ovo aplikacijo.

Vir. (AJPES, 2018)
Slika 1 Vnos želenega fantazijskega imena.

Vir. (AJPES, 2018)
Slika 2. Pregled rezultatov iskanja.
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Z uporabo aplikacije ugotovimo, da se ime »Piving« ne ujema z nobenim drugim fantazijskim
imenom in je prosto za uporabo. Skupno ime firme bo Piving, Luka Kovačič, trgovina na
debelo s pijačami, s.p. (v nadaljevanju Piving)
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4

IZBIRA POSLOVNEGA PARTNERJA

Da kot s.p. lahko začnemo poslovati, je potrebno poiskati in skleniti sodelovanje s poslovnim
partnerjem, od katerega bomo odkupovali pivo. Pri iskanju poslovnega partnerja smo se omejili
na češke pivovarne, in sicer tiste, ki še niso prisotne v Sloveniji. Razlogov, zakaj ravno
pivovarne iz Češke Republike, je več. Predvsem je Češka dežela, ki je po svojem kvalitetnem
in okusnem pivu znana po celem svetu. Tam je trenutno delujočih več kot 400 pivovarn,
tradicija pivovarstva sega več kot tisočletje nazaj. (Rail, 2019)
Glede na to, da Češka leži relativno blizu Slovenije, bi bilo možno pivo pripeljati ob
sprejemljivih transportnih stroških. Če k temu dodamo še pregovorno nizke cene češkega piva,
bi lahko na naš trg prodrli s konkurenčno ceno.
Pri izbiri poslovnega partnerja smo upoštevali različne dejavnike, kot so tradicija pivovarne,
nabor različnih piv, lokacija pivovarne in cena piva. Med raziskovanjem češkega trga smo
naleteli na še en dejavnik, ki bi ga bilo potrebno upoštevati. To je velikost pivovarne, saj nam
nekatere pivovarne (mikro pivovarne) niso uspele potrditi, da bi bile sposobne zagotoviti želeno
količino piva.
Po vzpostavitvi kontaktov z nekaj pivovarnami smo se odločili, da bi bila za naše podjetje
najbolj optimalna pivovarna Uhersky Brod, ki se nahaja v istoimenskem mestu na
jugovzhodnem Moravskem, približno 500 kilometrov od Ljubljane.

Vir. (Beerpubs)
Slika 3. Logotip pivovarne Uhersky Brod.
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4.1

PREDSTAVITEV PIVOVARNE UHERSKY BROD

Tradicija varjenja piva v mestu Uhersky Brod sega že v srednjeveške čase. Prvi zapisi o tem so
iz 16. stoletja, prve prave pivovarne so se pojavile v 17. stoletju. Začetki pivovarne Uhersky
Brod so nekoliko mlajši, a kljub temu segajo več kot 100 let nazaj. František Bedrich Janeček
je pivovarno začel graditi leta 1894 in jo dokončal leta 1895. Kmalu po začetnih letih je
pivovarna zrasla v eno izmed najboljših v regiji, znana je bila, da je že pred 1. svetovno vojno
svoje pivo izvažala v tuje države, predvsem v jugovzhodno Evropo. Pivovarna je ostala v lasti
družine Janeček do leta 1948, ko je bila nacionalizirana. Novi časi za pivovarno so se začeli
leta 1993, ko so takrat že nekoliko zastarelo pivovarno popolnoma prenovili, s tem je postala
ena najmodernejših v osrednji Evropi. Varilnica in polnilnica sta postali popolnoma
avtomatizirani, kvaliteta in obseg proizvodnje sta se povečala. Trenutno je pivovarna Uhersky
Brod v lasti Pivovarne Lobkowicz, ki ima deleže v številnih čeških pivovarnah. (Pivovar
Uhersky Brod, 2019)
4.2

PROIZVODNJA IN TEHNOLOGIJA

Pri proizvodnji piva so najpomembnejše sestavine voda, slad in hmelj. V prvi fazi se slad zdrobi
in zmeša z vodo ter prenese v prostor za varjenje. Sledi proces drozganja, kjer se škrob, ki je
glavna sestavina slada, pretvori v fermentirane saharide pri natančno določenih temperaturah.
Nato se zmes precedi in nastane pivina, ki ima oranžno medeninasto barvo. Ostanek, ki ostane
pri precejanju pivovarna Uhersky Brod proda lokalnim kmetom za hrano za živino. Pivini se
počasi med varjenjem dodaja hmelj, dokler ne nastane proizvod z zadostno količino saharidov
in grenkimi snovmi. Pivino nato pošljejo na hlajenje s pomočjo toplotnega izmenjevalnika, kjer
se izločijo trdi delci. Pivina se mora dovolj shladiti, da se lahko doda kvas, ki nato sproži
fermentacijo. Glavna fermentacija poteka v odprtih posodah v sobi za fermentacijo. Med
fermentacijo se saharidi pretvorijo v alkohol, ogljikov dioksid in toploto. Produkt, ki nastane,
je pivo, ki mora najprej še v zorilno klet, kjer pivo zori in naravno postane nasičen z ogljikovim
dioksidom, kar da pivu pravi okus in aromo. Preden gre pivo v steklenice in sode, gre še skozi
dvojno filtracijo z uporabo sodobne tehnologije. (Pivovar Uhersky Brod, 2019)
4.3

PROIZVODI PIVOVARNE UHERSKY BROD

Pivovarna, ki smo jo izbrali za poslovnega partnerja je seveda skozi svojo zgodovino proizvedla
celo vrsto različnih piv. Razlike so najbolj vidne pri okusu, stopnji alkohola in barvi. Vse to je
odvisno od načina priprave in mešanice surovin. Trenutno imajo redno na razpolago 4 različne
produkte, ki jih polnijo tako v steklenice kot v sode.
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Prvi izmed štirih se imenuje Premium (celotno ime: Uhersky Brod Premium). To je svetlo pivo
vrste lager, ki vsebuje 5 % alkohola. Pivo je srednje grenko, ponaša se s polnim okusom in
močno aromo. Naslednje pivo nosi ime Patriot, ki je na prvi pogled zelo podobno pivu
Premium. Razlikuje se po nekoliko nižji stopnji alkohola (4,6 %), ima tudi nekoliko blažjo
aromo in močnejši okus. Tako kot Premium tudi Patriot spada med svetla piva vrste lager. Perun
se imenuje njihov tretji proizvod. Tudi to pivo je svetlo, vendar je za razliko od prvih dveh vrste
pilsner. Kot je za pilsnerje značilno, ima še nekoliko nižjo vsebnost alkohola, in sicer 4,3 %. Za
to pivo je značilna zelo izrazita, a še vedno prijetna grenkoba in blaga hmeljeva aroma. Zadnje
pivo je ime dobilo po družini, ki je bila prva lastnica pivovarne Uhersky Brod. To je bila družina
Kounic. Pivo Kounic je že na pogled precej drugačno od prvih treh, saj ima namesto
zlatorumene barve bolj bakreno-oranžno in je precej bolj temno, vendar kljub temu spada pod
vrsto lager. Ima sladek in žameten okus, ki spominja na okus oreha in nekoliko pikanten
priokus. Vsebuje 4,6 % alkohola. (Pivovar Uhersky Brod, 2019)
4.4

PONUDBA

Za potrebe diplomske naloge se bomo osredotočili zgolj na en proizvod. Na pivovarno Uhersky
Brod smo naslovili povpraševanje za oba njihova piva vrste lager (Premium in Patriot). Ob
predpostavki, da bi vsak mesec odkupili vsaj 1000 litrov njihovega piva, smo dobili ponudbi za
obe pivi. Pivo Premium nam ponujajo po 8,60 € za 20 pollitrskih steklenic (0,43 € na eno 0,5
litrsko steklenico). Cena za pivo Patriot je 8,50 € za 20 steklenic oziroma 0,42 € na eno
steklenico. Cena je določena po Incoterms klavzuli franko tovarne (EXW ali Ex Works). V
naslednjem poglavju bomo razložili, kaj so Incoterms klavzule.
4.4.1

INCOTERMS KLAVZULE

V mednarodni trgovini pri prevozu blaga na podlagi prodajne pogodbe Incoterms klavzule
opredeljujejo odgovornosti in dolžnosti kupcev in prodajalcev. Namen klavzul je poenotenje
pravil razlage najpomembnejših trgovinskih pojmov. Določajo kraj in čas dobave blaga kupcu,
kraj in čas prehoda nevarnosti, izgube ali poškodovanja blaga s strani prodajalca na kupca, kraj
in čas prehoda stroškov, obveznosti in dolžnosti z ene stranke na drugo, pravice in obveznosti
strank (obveznost carinjenja, zavarovanja blaga, sklenitev prevozne pogodbe). Klavzule
natančno opredelijo, kdaj je prodajalec izpolnil svoje obveznosti glede dobave blaga kupcu.
(Bratina in Jovanovič, 2011)
Poznamo 4 skupine Incoterms klavzul, skupine E, F, C in D.

16

- skupina E: v to skupino spada klavzula EXW, ki določa minimalno obveznost za prodajalca.
Blago mora predati na razpolago na dogovorjenem mestu, za vse ostalo mora poskrbeti kupec.
(Bratina in Jovanovič, 2011)
- skupina F: sem spadajo 3 klavzule, FCA, FAS, FOB. Določajo, da mora prodajalec predati
blago za prevoz kupčevemu prevozniku, ki blago prepelje po navodilih in na stroške kupca.
(Bratina in Jovanovič, 2011)
- skupina C: imamo 4 klavzule, ki so CFR, CIF, CPT, CIP. Prodajalec je dolžan plačati prevoz
do dogovorjenega kraja. Klavzuli CIF in CIP določata, da mora prodajalec zagotoviti še
zavarovanje na svoje stroške. (Bratina in Jovanovič, 2011)
- skupina D: v zadnjo skupino spadajo 3 klavzule, in sicer DAT, DAP in DDP. Prodajalec je
odgovoren za prihod blaga na dogovorjen kraj in nosi riziko ter stroške dostave blaga do
namembnega kraja. V primeru DDP klavzule prodajalec krije tudi stroške izvoznih in uvoznih
dajatev. (Bratina in Jovanovič, 2011)
4.4.2

IZBOR PIVA

Za izračune predvidenega poslovanja v naslednjih poglavjih, bomo uporabili samo en proizvod.
Odločili smo se za pivo Uhersky Brod Patriot, ki stane 0,42 € na steklenico.
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5

TRANSPORT

Pivovarna, s katero želimo sodelovati se nahaja na naslovu Neradice 369, 688 01 Uhersky Brod,
Češka, kar pomeni, da je od sedeža podjetja Piving oddaljena 527 km. Za izris poti smo
uporabili Googlovo aplikacijo Google maps. Ko se soočamo s problemom, kako blago dostaviti
iz ene točke v drugo, moramo pretehtati več možnosti in izbrati najprimernejšo. Možnost izbire
imamo že pri odločitvi, ali bomo transport opravili sami s svojimi oziroma izposojenimi sredstvi
ali bomo za transport najeli neko drugo (transportno) podjetje, ki bo transport od proizvajalca
do sedeža našega podjetja opravilo namesto nas, mi pa bomo podjetju za njegove usluge plačali
dogovorjeno ceno.

Vir. (posnetek zaslona - GoogleMaps, 2020)
Slika 4. Zemljevid poti od pivovarne do sedeža podjetja.
Na Sliki 6 vidimo s svetlo modro barvo označeno pot po cesti med lokacijo pivovarne Uhersky
brod in sedežem podjetja Piving, ki se nahaja na Ocvirkovi ulici v Ljubljani. To je trasa, po
kateri bi se ravnali, če bi transport opravljali sami (s svojim ali najetim transportnim sredstvom).
V nadaljevanju bomo pretehtali vse realne možnosti in se na koncu odločili za najbolj
ekonomično. Najprej bomo pod drobnogled vzeli opcijo, da transport opravljamo sami,
ugotovili bomo, ali se nam bolj splača kupiti vozilo, ki ima skupno dovoljeno maso večjo od
3,5 t ali manjšo od 3,5 t. Preverili bomo tudi, kakšne so prednosti in slabosti, če bi fazo
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transporta zaupali nekemu zunanjemu transportnemu podjetju. Na koncu bomo sešteli vse pluse
in minuse in izbrali najbolj primerno rešitev.
5.1

LASTNA ORGANIZACIJA TRANSPORTA – OPCIJA 1

Če bomo transport organizirali in izvedli sami, potrebujemo transportno sredstvo. Še prej je
potrebno določiti, katero vrsto transporta bomo uporabili. Glede na to, da obstajajo dobre cestne
povezave med sedežem podjetja Piving, in lokacijo naklada tovora (piva), smo se odločili, da
če bi prevoz izvajali sami, bi le-tega izvedli po cesti. Cestne povezave smo preverili na
Googlovem zemljevidu. Googlov algoritem nam izračuna, da bi za pot po cesti od Uherskega
Broda do Ljubljane potrebovali 5 ur in 20 minut. Torej, bi teoretično lahko pot po cesti opravili
v enem dnevu. Za izvedbo transporta po cesti bi potrebovali še ustrezno transportno sredstvo.
Izbirali bomo med tovornimi vozili.
Pri izbiri vozila moramo biti pozorni, da ima vozilo ustrezno nosilnost in dovolj velik volumen
prtljažnega prostora za prevoz vsaj 1200 litrov. Če bomo vozili 1200 litrov, potrebujemo
prostora za 120 zabojev za steklenice (en zaboj vsebuje 20 pollitrskih steklenic).
Izmerili smo dimenzije zaboja za pivo, ki znašajo 40 cm dolžine, 30 cm širine in 30 cm višine.
Z Enačbo 1 izračunamo, da volumen 120 zabojev znaša 4,32 kubičnega metra. Ker je pri izbiri
vozila pomembna tudi nosilnost, moramo preveriti maso. Stehtali smo zaboj z 20 praznimi
steklenicami in ugotovili, da masa znaša 11,7 kg. Specifična gostota piva je le nekoliko večja
kot specifična gostota vode, zato lahko vzamemo, da 10 litrov piva tehta 10 kilogramov.
Ugotavljamo, da zaboj s polnimi steklenicami piva tehta 21,7 kg, iz tega sledi, da 120 zabojev
tehta 2604 kilogramov. Za prevoz 1200 litrov piva potrebujemo prevozno sredstvo s prtljažnim
prostorom vsaj 4,32 kubičnega metra in nosilnostjo več kot 2604 kilogramov.
Formula 1. Izračun volumna 120 zabojev piva.
V = z × (a × b × c)
V = skupni volumen zabojev
z = število zabojev piva
a = dolžina enega zaboje
b = širina enega zaboja
c = višina enega zaboja
Ker bomo imeli samo tovora 2604 kilogramov, to skoraj gotovo pomeni, da bo skupna masa
vozila presegla 3,5 tone, kar pomeni, da potrebujemo tovorno vozilo kategorije C1. Zakon o
voznikih6 (2016) vozila kategorije C1 opredeljuje takole: »V kategorijo C1 spadajo motorna
vozila, razen vozil kategorije D1, D ali F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in
6

Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16).
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ne presega 7.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za
vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1, B in G.«
Če bomo želeli transport opravljati sami, bomo potrebovali vozniški izpit kategorije C1.
Ker bomo najprej preučili opcijo opravljanja transporta z lastnim transportnim sredstvom,
moramo najti ustrezno vozilo. Odločili smo se, da smo za nakup transportnega sredstva
pripravljeni vložiti do 4000 € lastnih prihrankov, zato bomo raziskali trg rabljenih transportnih
vozil kategorije C1, ki se prodajajo za največ 4000 €.
Trg rabljenih vozil smo raziskali na spletni strani avto.net (2020) in med nekaj vozili, ki so
ustrezali našim kriterijem, izbrali vozilo znamke DAF model FA45.220, ki ga prodajalec
prodaja za 3538 €. Vozilo prikazuje Slika 6.

Vir. (Avto.net, 2020)
Slika 5. Prometno dovoljenje vozila, kjer lahko razberemo podatke o nosilnosti vozila.
Iz Slike 5 razberemo, da znaša masa vozila 4240 kg, največjo dovoljeno skupno maso ima 7490
kg, kar pomeni, da lahko vozilo prevaža tovor mase 3250 kg.
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Vir. (Avto.net, 2020
Slika 6. Izbrano potencialno vozilo za nakup za opravljanje transporta za podjetje Piving.
Izbrano tovorno vozilo dopušča transport večje količine kot sprva predvidenih 1200 litrov, zato
bi lahko, da bi si znižali stroške na eno enoto, peljali več litrov piva. Druga možnost za znižanje
stroškov bi bila, da bi lahko preostali neizkoriščen prostor porabili za transport kakšnega
drugega blaga za neko tretjo osebo. Tovor bi lahko, pred vsako potjo, poiskali na borzi prevozov
(npr. Timocom). Seveda bi morali paziti, da bi bila začetna in končna točka nekje na naši relaciji
(Ljubljana – Uhersky Brod – Ljubljana).
5.1.1 IZRAČUN STROŠKOV POTI (VARIABILNI)
Stroške poti bomo izračunali na letni ravni. Najprej bomo izračunali stroške goriva za eno pot
in tako bomo ugotovili, glede na predvideno število poti na leto, koliko nas bo stal strošek
goriva. Od števila poti so za vozila nad 3,5 t odvisni tudi stroški cestnin, saj se za takšna vozila
obračunavajo glede na prevoženo razdaljo. Ostali stroški so neodvisni od števila poti, med te
stroške bomo upoštevali registracijo, zavarovanje, servis in ostale manjše stroške.
Za izbrano vozilo DAF FA 45.220 nismo našli natančnega podatka o porabi goriva, zato bomo
za računanje stroškov poti uporabljali porabo goriva za primerljivo (po masi in moči motorja)
vozilo DAF LF 45.220. Po podatkih spletne strani spritmonitor.de, ki nam pomaga računati
porabo in stroške vozil, je povprečna poraba goriva vozila DAF LF 45.220 18,39 litra na 100
kilometrov. To porabo bomo upoštevali pri računanju stroškov poti z izbranim vozilom.
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S pomočjo Enačbe 2 bomo izračunali ceno goriva za eno pot. Po podatku z Googlovega
zemljevida smo ugotovili, da pot v eno smer meri 527 kilometrov, kar v obe smeri znaša 1054
kilometrov. Na eni poti bi s tem vozilom porabili 194 litrov goriva diesel (193,83 l natančno).
Na dan 4. 1. 2020 je bila cena litra diesla v Sloveniji 1,286 €, kar pomeni, da bi nas gorivo na
poti iz Ljubljane v Uhersky Brod in nazaj stalo 250 € (natančno 249,48 €).
Formula 2. Izračun stroška goriva za eno pot.
Sg = (p ×

d
)×c
100

Sg = strošek goriva za eno pot iz Ljubljane do Uherskega Broda in nazaj
d = dolžina poti v kilometrih
p = poraba goriva na 100 kilometrov
c = cena litra goriva
Za vožnjo po avtocestah v Sloveniji bi morali vozilo registrirati in opremiti z napravo DarsGo,
ki je obvezna za vsa vozila skupne mase nad 3,5 t za vožnjo po slovenskih avtocestah. Spletna
stran darsgo.si nam pomaga izračunati stroške poti na slovenskem odseku. Stroški cestnine so
odvisni od vstopne in izstopne točke avtoceste, števila osi vozila in emisijskega razreda (izbrano
vozilo ima emisijski razred EURO 3). Naša pot na avtocesti bi se začela na uvozu Šentjakob in
končala na mejnem prehodu Šentilj, na poti nazaj v obrnjenem zaporedju. V eno smer bi nas
cestnina stala 33,88 € (za celotno pot 67,76 €). Ceno lahko izračunamo na spletni strani Darsgo
(2020). Naprava DarsGo je brezplačna, kljub temu moramo plačati 10 € administrativnih
stroškov ob prevzemu naprave (enkratni strošek). (DARS, 2020)
Za vožnjo po avstrijskih avtocestah in hitrih cestah se uporablja sistem GO Maut, ki podobno
kot DarsGo beleži cestnino glede na prevožene kilometre. Cena cestnine je, poleg števila
prevoženih kilometrov, odvisna od števila osi na vozilu in emisijskega razreda vozila. Več kot
je osi, večja je cena cestnine. Pri emisijskih razredih je najnižja cena pri najvišjem razredu
(razred E/H2 – v ta razred spadajo vozila na električni in vodikov pogon) in najvišja cena pri
najnižjem razredu (EURO 0). Poleg vozila na ceno vpliva tudi čas vožnje, obstajata namreč dve
tarifi, dnevna (velja od 5.00 do 22.00) in nočna (velja od 22.00 do 5.00). Pri računanju cene
bomo predpostavili, da bomo po avstrijskih avtocestah peljali med 5.00 uro in 22.00 uro, tako
da tarifa za naše vozilo znaša 0,23260 € na kilometer, tej ceni je potrebno prišteti še 20 % davek.
Na avstrijsko avtocesto bomo vstopili na mejnem prehodu Šentilj/Spielberg in jo zapustili na
295,77 km oddaljenemu izvozu Grosskrut, ki je oddaljen približno 10 km od Češke meje. Če
zmnožimo prevoženo avtocestno razdaljo in našo tarifo, dobimo znesek 68,80 €. Ko k temu
prištejemo še davek, cena enosmerne poti znese 82,56 €. Ker se je potrebno po isti poti še vrniti
nazaj v Slovenijo, je tako celotni znesek cestnine v Avstriji 165,12 €. Če bi se vozili ponoči,
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med 22.00 in 5.00 bi bila cena cestnine 165,36 € (nočna tarifa znaša 0,23300 €/km). (Go-Maut,
2020)
Za uporabo sistema Go Maut potrebujemo Go box, ki se lahko naroči preko medmrežja ali kupi
na primer na bencinski postaji v Šentilju pred vstopom v Avstrijo. Pri prevzemu naprave Go
box so nam zaračunani enkratni administrativni stroški v višini 5 €. (Go-Maut, 2020)
Na Češkem do Uherskega Broda ne bomo zapeljali na avtocesto, tako da stroškov s cestnino
tam ne bomo imeli. Neposredni stroški ene poti (Ljubljana – Uhersky Brod – Ljubljana) skupaj
znašajo 482,88 € (stroški naprav Dars Go in Go box niso všteti (15€, enkratni znesek))
5.1.2 STROŠKI, NEODVISNI OD ŠTEVILA POTI
V prejšnjem poglavju smo izračunali stroške ene poti. Ko bomo računali celoletne stroške, bodo
stroški iz prejšnjega poglavja enakomerno naraščali z vsako potjo za 482,88 €. Da bomo dobili
celotne letne stroške, moramo upoštevati še tiste, ki so fiksni, torej neodvisni od števila voženj.
Med te stroške prištevamo registracijo, zavarovanje, servise, pnevmatike in ostale stroške.
Za ponudbo za obvezno zavarovanje vozila smo se obrnili na podjetje Labys iz Domžal, ki se
ukvarja z zavarovalnim zastopništvom. Pri njih bi zavarovanje vozila stalo 627,01 €. Za stroške
tehničnega pregleda in registracije smo se obrnili na podjetje Laba (2020), pri katerem bi plačali
80,43 € za tehnični pregled in 365,45 € za registracijo. Stroške s pnevmatikami, servisi in
drugim je težko natančno vnaprej določiti, zato jih bomo poskušali čim bolj natančno oceniti.
Če vzamemo podatek, da se začne cena ene pnevmatike, primerne za to vozilo pri približno 180
€ (vozilo potrebuje 6 pnevmatik) (Euroton, 2020) in če pnevmatike zamenjamo na 5 let, lahko
vzamemo, da bomo imeli s pnevmatikami na leto 250 € stroškov. Stroške servisov bomo ocenili
na 1000 € letno, tukaj je vštet redni servis in še morebitni dodatni servisi. Kupec sicer
zagotavlja, da je vozilo odlično ohranjeno, kljub temu je pri 17 let starem vozilu dobro biti
pripravljen, da vse ne deluje brezhibno. Vse ostale stroške, ki še lahko nastanejo pri transportu
z našim vozilom, bomo skupno poimenovali »ostali stroški«. S tem vozilom bi letno opravili
12 voženj (Ljubljana – Uhersky Brod – Ljubljana), po 1 vsak mesec in še nekaj krajših voženj
po Ljubljani in bližnji okolici, ko bomo pivo dostavljali gostinskim lokalom. Med ostale stroške
bomo šteli na primer stroške goriva, porabljenega ob dostavah po Ljubljani in oklici, stroške
morebitnih parkirnin, kazni, stroške raznih tekočin in maziv, potrebnih za nego in vzdrževanje
vozila. Naše ocena je, da bodo ostali stroški znašali 500 € na leto.

23

5.2

LASTNA ORGANIZACIJA TRANSPORTA – OPCIJA 2

Druga možnost lastne organizacije transporta je, da kupimo manjše dostavno vozilo in da
mesečne količine piva ne pripeljemo v Slovenijo z eno vožnjo naenkrat, ampak z dvema ali
tremi mesečnimi vožnjami iz Ljubljane do Uherskega Broda in nazaj. Manjše dostavno vozilo
bi spadalo v kategorijo do 3,5 tone skupne mase, kar pomeni, da bi za vožnjo vozila zadostoval
vozniški izpit B kategorije, cenejše bi bilo zavarovanje in cestnine, manjša bi bila poraba, a bi
zato naredili bistveno več kilometrov. V nadaljevanju bomo analizirali in ugotovili ali se nam
bolj splača opraviti več voženj z bolj ekonomičnim vozilom ali manj voženj z manj
ekonomičnim vozilom. Tudi tukaj se bomo pri iskanju vozila omejili na ceno 4000 €.
Izbira dostavnih vozil do 3,5 t skupne mase je nekoliko večja kot pri vozilih nad 3,5 t, če se
omejimo na ceno 4000 €. Tudi tokrat smo iskali ustrezno vozilo na spletni strani avto.net
(2020). Izmed najdenih vozil smo se odločili, da bi bilo primerno vozilo Renault Master z 2,5
litrskim motorjem in 120 konjskimi močmi, ki ga lahko vidimo na Sliki 7. Vozilo je letnik 2005
in se prodaja za 3000 €, kar pomeni, da ustreza našemu finančnemu načrtu. Za nas sta zelo
pomembna še nosilnost in velikost prtljažnega prostora. Nosilnost vozila je 1450 kg, prtljažni
prostor zavzema volumen 18 kubičnih metrov. V teoriji bi bilo s tem vozilom možno naenkrat
peljati 66 zabojev piva (vsak poln zaboj tehta 21,7 kg). Da vozila ne bi 100 % obremenili, smo
se odločili, da bi vozili 60 polnih zabojev naenkrat, kar znese 600 litrov piva na vožnjo. Preveriti
je potrebno še volumen. Enačba 1 nam pove, da 60 zabojev zavzame volumen 2,16 kubičnega
metra, ker pomeni, da vozilo, ki ima prostor za 18 kubičnih metrov, popolnoma ustreza.
(Avto.net, 2020)

Vir. (Avto.net, 2020)
Slika 7. Drugo izbrano potencialno vozilo za opravljanje transporta za podjetje Piving.
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5.2.1 STROŠKI, ODVISNI OD ŠTEVILA POTI
Najprej bomo izračunali stroške goriva za eno pot. Podatke o porabi goriva smo ponovno iskali
na spletni strani www.spritmonitor.de. Ker smo našli več podatkov, ki se nekoliko razlikujejo,
bomo uporabili povprečje med vsemi najdenimi podatki na tej spletni strani za izbrano vozilo.
Za računanje stroškov goriva bomo upoštevali porabo 10,26 litra na 100 km (povprečje med 39
najdenimi podatki na spritmonitor.de (2020)). Pot v eno smer je dolga 527 km (skupaj 1054
km), za ceno litra diesla bomo upoštevali ceno v Sloveniji na dan 4.1.2020, ki je znašala 1,286
€. V eni vožnji iz Ljubljane do Uherskega Broda in nazaj bomo porabili 108,14 litrov diesla.
Gorivo za eno pot nas bo stalo 140 € (natančno 139,07 €). To smo izračunali po Enačbi 2. Ker
ima naše vozilo največjo dovoljeno skupno maso do 3,5 t, potrebujemo le vinjeto in nam ni
treba plačevati cestnin za avtoceste glede na prevoženo razdaljo. Zato, bomo strošek uporabe
avtocest in hitrih cest obravnavali v naslednjem poglavju skupaj z ostalimi stroški, ki niso
odvisni od števila poti.
5.2.2 STROŠKI, NEODVISNI OD ŠTEVILA POTI
Najprej bomo obravnavali strošek uporabe avtocest in hitrih cest. V Sloveniji imamo za vozila
s skupno maso pod 3,5 t definirane tri kategorije vozil, razvidne iz Slike 8. V kategorijo 1 sodijo
vsa enosledna motorna vozila, v kategorijo 2A sodijo vsa dvosledna motorna vozila z višino
vozila nad prvo osjo pod 1,30 m. V kategorijo 2A sodijo tudi vsa bivalna vozila (avtodomi), ne
glede na višino nad prvo osjo. Ostane nam še kategorija 2B, kamor sodijo vsa dvosledna
motorna vozila z višino nad prvo osjo, ki je večja od 1,30 m. Na spletni strani Darsa (2019)
lahko najdemo celotni seznam vozil, ki sodijo v kategorijo 2B. Na seznamu smo našli naše
vozilo, kar pomeni, da je nad prvo osjo višji kot 1,30 m, zato bomo potrebovali vinjeto za
cestninski razred 2B.

Vir. (AMZS, 2020)
Slika 8. Tri cestninske kategorije vozil pri uporabi vinjet v Sloveniji.
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Vinjeto kategorije 2B lahko kupimo za 3 časovna obdobja. Tedenska stane 30 €, mesečna 60 €
in letna 220 €. Ker bomo s tem vozilom, če se bomo zanj odločili, opravljali vsaj 2 vožnji
mesečno, je za nas najugodnejša opcija nakup letne vinjete in strošek 220 € na leto.
V Avstriji imajo za vsa vozilo skupne mase do 3,5 t enotno kategorijo. Za 10-dnevno vinjeto je
potrebno odšteti 9,40 €, za dvomesečno vinjeto 27,40 € in za letno 91,10 €. Tudi za pot skozi
Avstrijo bi bila najbolj ekonomična izbira nakup letne vinjete in strošek 91,10 € letno. (AMZS7,
2020)
Na češkem ne bomo zapeljali na avtocesto oziroma hitro cesto, za katero bi morali plačati, tako
da tam stroškov s cestnino oziroma vinjeto ne bomo imeli.
Enkrat letno je potrebno vozilo registrirati, s pomočjo izračuna na spletni strani AMZS (2020)
ugotovimo, da bi nas za vozilo stroški registracije prišli 185,68 €. V stroške registracije je vštet
tehnični pregled vozila, ki stane 44,08 €, letna dajatev stane 101,94 € in postopek registracije,
za katerega nam zaračunajo 39,66 €.
Pri zavarovanju bomo predpostavili, da zavarovanje sklepamo prvič in nimamo nobenih
premijskih ugodnosti. Na spletni strani zavarovalnice Generali (2020) smo poiskali obrazec za
informacijski izračun zavarovanja in ugotovili, da bi nas osnovno zavarovanje za prvo leto stalo
436,07 €.
Strošek servisov bomo ponovno morali oceniti, tako kot pri prvi opciji, bo tudi tokrat naša ocena
za strošek servisov v enem letu 1000 €. Pri pnevmatikah bomo predpostavili, da bomo en
komplet lahko uporabljali 5 let. Za to vozilo so primerne pnevmatike dimenzij 215/65 R16C.
Cena pnevmatik se začne pri približno 80 € na kos. Skupaj s stroški, ki nastanejo pri nakupu in
menjavi pnevmatik, bomo predpostavili, da bo komplet novih pnevmatik prišel 400 €, oziroma
80 € na leto. Pri vožnji z vozilom in vzdrževanju le-tega pride še do vrste manjših stroškov, ki
jih bomo obravnavali skupaj pod imenom ostali stroški. V to skupino bomo šteli na primer
stroške za menjavo žarnic, tekočine za brisalce, razna maziva za nego vozila, parkirnine,
morebitne kazni in podobne stroške. Naša ocena ostalih stroškov je 500 € letno.
5.3

PRIMERJAVA MED OPCIJO 1 IN OPCIJO 2

Sedaj bomo neposredno primerjali stroške obeh opcij in ugotovili, ali se nam bolj splača kupiti
tovorno vozilo skupne mase nad 3,5 t (vozilo znamke DAF) ali pod 3,5 t (vozilo znamke
Renault). Ker ima vozilo DAF večjo nosilnost, bomo računali, da bi z njim opravili eno vožnjo
mesečno, pri kateri bi uvozili 1200 litrov piva naenkrat (mesečno), pri vozilu Renault bomo
7

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije.
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upoštevali, da bi opravili dve vožnji mesečno, po 600 litrov piva. Skupaj bi tako pri obeh vozilih
uvozili 1200 litrov na mesec oziroma 14400 litrov na leto.

Tabela 2. Primerjava stroškov med vozilom DAF in vozilom Renault
Vozilo /
DAF

RENAULT

Stroški

(12 voženj)

(24 voženj)

Gorivo

249,48 € x 12

139,07 € x 24

Cestnina / vinjeta

232,88 € x 12

311,10 €

Zavarovanje vozila

627,01 €

436,07 €

Registracija

448,88 €

185,68 €

Pnevmatike

250 €

80 €

Servis

1000 €

1000 €

Ostali stroški

500 €

500 €

Skupaj na leto

8614,21 €

5850,53 €

Skupaj na vožnjo

717,85 €

243,77 €

V zgornji tabeli smo neposredno primerjali vse stroške, ki smo jih definirali v prejšnjih
poglavjih, ki se tičejo transporta. Ugotovimo lahko, da bi z DAF-om porabili skupno manj
goriva. Letni strošek zanj bi znašal 2993,76 €, medtem ko bi nas gorivo za Renault stalo 3337,68
€, kar gre na račun večjega števila voženj. Največja razlika med voziloma bi nastala pri plačilu
uporabe slovenskih in avstrijskih avtocest, in sicer v korist Renaulta. Ker ima DAF največjo
dovoljeno skupno maso večjo od 3,5 t, se cestnina plača glede na prevožene kilometre. 12
voženj z vozilom DAF bi nas stalo 2794,56 € na leto, medtem ko bi za Renault lahko kupili
slovensko in avstrijsko letno vinjeto, ki bi nas skupaj stali 311,10 €. Stroški za zavarovanje in
registracijo vozila ter za nakup pnevmatik so pri DAF-u višji. Za stroške servisov in ostalih
stroškov, ki nastanejo pri uporabi vozil, smo za obe vozili upoštevali isti znesek, za servise
1000 € in ostale stroške 500 €. Potrebno je poudariti, da gre pri zadnjih dveh vrstah stroškov
zgolj za našo oceno, saj je nemogoče vnaprej natančno predvideti, koliko in kakšne servise bo
vozilo potrebovalo, ali bomo na poti prejeli kakšne kazni, koliko nas bodo stali postanki in
podobno.
Ob seštevku vseh stroškov lahko ugotovimo, da so pri vozilu Renault skoraj za tretjino nižji kot
pri vozilu DAF. Če bi transport izvajali sami s svojim vozilom, je izbira jasna, vozilo Renault,
s katerim bi nas ena pot stala 243,77 €.
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Ob tem je potrebno pojasniti še, da ima avtor te diplomske naloge (ki bi v tem primeru opravljal
transport) trenutno opravljen zgolj izpit za B kategorijo (v katero sodi tudi Renault), medtem
ko je za DAF potrebna kategorija C. Če bi izbrali vozilo DAF, bi imeli še stroške z opravljanjem
izpita C kategorije.
5.4

ZUNANJA ORGANIZACIJA TRANSPORTA

V želji po zadovoljivi kvaliteti storitev ali proizvodov ob čim nižjih stroških podjetja veliko
pozornosti namenjajo vprašanju, katere dejavnosti izvajati sam, katere kupiti pri drugih.
Koncept zunanje oskrbe temelji na tem, da podjetje samo izvaja le tiste dejavnosti, pri katerih
ima konkurenčne prednosti in ki jih uspešno izvaja. Z zunanjimi viri naj se podjetje oskrbuje
na tistih področjih, kjer ima konkurenčne prednosti zunanji izvajalec. Vedno sicer obstaja
nevarnost, da zunanje podjetje ne bo zadostilo zahtevam podjetja. S primerjavo cen in učinkov
se podjetje odloči, da bo nekaj naredilo samo ali da bo za to najelo drugo podjetje. Pri odločitvi
za zunanjo oskrbo moramo najprej pretehtati vse dejavnike, ki vplivajo na kakovost in ceno za
neko storitev ali proizvod. Pri transportu na krajše razdalje se običajno uporablja lasten prevoz,
medtem ko se za dolge razdalje uporablja zunanje podjetje. Pri izbiri za lasten ali tuj prevoz
pomembno vlogo igra tudi količina tovora. (Logožar, 2004)
V tem poglavju bomo preučili možnost, da bi najeli transportno podjetje, ki bi namesto nas
opravljalo transport piva iz Uherskega Broda v Slovenijo. Ker na sedežu podjetja ni pogojev za
razkladanje tovora, bi ob vsaki dostavi morali za krajše obdobje najeti še primerno skladišče,
kamor bi dostavili pošiljko. Z lastnim transportom bi pivo od tam razvozili kupcem. Poslali
smo povpraševanje več podjetjem, ki se ukvarjajo s skladiščenjem in transportom. Omejili smo
se predvsem na podjetja v okolici sedeža našega s.p.-ja, torej na Ljubljano in bližnjo okolico.
Obravnavali bomo ponudbo, ki smo jo prejeli od podjetja Juma Logistika d.o.o. iz Ljubljane.
Za transport 1200 litrov piva, ki bi bilo pakirano na treh paletah, bi nam zaračunali 340 € +
DDV, kar bi znašalo 414,80 €. Ker bi morali pivo dostaviti v primerno skladišče, saj na sedežu
našega podjetja ni pogojev za razklad, smo pridobili ponudbo za skladiščenje. To bi znašalo še
dodatnih 125 € + DDV, skupaj 152,50 €. Skupni stroški transporta piva iz Uherskega broda v
Ljubljano bi znašal 567,30 €, potrebno je še upoštevati, da bi morali prazno embalažo
(steklenice in zaboje) poslati nazaj iz Ljubljane v pivovarno proizvajalca piva, kar bi privedlo
še do dodatnih stroškov. V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da bi nas ena vožnja z lastnim
vozilom (Renault) stala 139,07 €. Da bi dostavili enako količino, kot je v ponudbi zunanjega
izvajalca, bi morali s svojim vozilom opraviti dve poti, kar znaša 278,14 € stroškov. Stroškov
z registracijo, zavarovanjem, vinjeto itd. nam ni potrebno upoštevati, saj bi le-ti stroški nastali
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tudi v primeru partnerstva z zunanjim izvajalcem, saj bi potrebovali vozilo za dostavo piva iz
skladišča do kupcev (pri tem bi imeli še nekaj stroškov z gorivom).
Opravljanje glavnega dela transporta z lastnim sredstvom je bistveno cenejše v primerjavi z
zunanjim izvajalcem, vsaj kar se tiče količin, s katerimi namerava naše podjetje poslovati na
začetku. Po drugi strani lastni transport zahteva bistveno več časa, ena pot v Uhersky Brod in
nazaj bo skupaj trajala vsaj 12 ur neto vožnje, če ne upoštevamo postankov, zastojev itd. Več
ur na cesti pomeni večje tveganje za prometne nesreče ali kazni, več kot vozilo uporabljamo,
bolj se obrablja, kar lahko pomeni več servisov in s tem tudi več stroškov. Kljub temu smo se
odločili, da je razlika v stroških poti dovolj velika v korist lastnega prevoza, da se bomo odločili
zanj. V primeru ustanovitve s.p.-ja, bi transport opravljali z lastnim vozilom, Renault
Masterjem.
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6

TROŠARINA

Trošarina je oblika davka na porabo. Med trošarinske izdelke sodijo alkohol in alkoholne pijače,
tobačni izdelki ter energenti in električna energija. V našem primeru, kjer preučujemo uvoz
piva (alkoholne pijače), moramo pojasniti, kako je s plačevanjem trošarine za alkoholne pijače
v Sloveniji. Temeljni akt, ki ureja to področje je ZTro-18 (2016), ki je stopil v uporabo 1.8.2016.
Zakon določa, da se trošarina plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na ozemlju
Slovenije, vnesenih iz drugih držav članic Unije v Slovenijo ali uvoženih v Unijo. Ker bi naše
podjetje pivo kupilo na Češkem, ga prepeljalo v Slovenijo in tu prodalo, je pravilni izraz vnos
piva v Slovenijo. O uvozu, glede na Zakon o trošarinah, govorimo, takrat ko trošarinsko blago
pripeljemo v Unijo iz države, ki ni članica Unije. Med trošarinsko blago spadajo alkohol in
alkoholne pijače, energenti in električna energija ter tobačni izdelki. Obveznost za plačilo
trošarine nastane, ko se trošarinski izdelek v Sloveniji sprosti v porabo. Pri pivu je višina
trošarine odvisna od količine in stopnje alkohola, ki jo pivo vsebuje. Trošarina znaša 12,10 €
na 1 % alkohola na 1hl piva. Primer: če ima pivo stopnjo alkohola 5 %, znaša trošarina 0,45 €
na liter ali 0,225 € na pollitrsko steklenico piva. Trošarina se obračunava enkrat mesečno v
obliki ustreznega obrazca. Za vsako skupino trošarinskih izdelkov obstaja drug obrazec.
Obrazec se lahko odda preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina. (FURS9, 2020)
Formula 3. Izračun zneska trošarine za pivo.
𝑍𝑡𝑟𝑜 =

12,10 × 𝑆𝑡𝐴𝑙𝑘
×𝑙
100

Ttro = znesek trošarine za pivo
StAlk = stopnja alkohola v pivu
l = število litrov
Pivo Uhersky Brod Patriot vsebuje 4,6 % alkohola. Po naših načrtih znaša letna količina
uvoženega piva 14400 litrov, kar pomeni, glede na Formulo 3, da bomo na leto plačali državi
8015,04 € trošarine.

8
9

Zakon o trošarinah (ZTro-1) (Uradni list RS, št. 47/16).
FURS – Finančna uprava Republike Slovenije.
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7

KONČNI FINANČNI IZRAČUN STROŠKOV

V tem poglavju bomo k stroškom transporta, ki smo jih že izračunali, prišteli še ceno, po kateri
bomo pivo kupili na Češkem in višino trošarine, ki jo moramo plačati državi na vnos alkoholnih
pijač. Na koncu poglavja bomo ugotovili, kolikšen strošek bomo imeli z eno steklenico piva in
ceno, po kateri bomo morali pivo v Sloveniji prodati, da bo naše podjetje poslovalo z dobičkom,
kar je konec koncev namen s.p.-ja.
Ugotovili smo že, da je najcenejša opcija transporta uporaba lastnega vozila skupne mase do
3,5 t. V našem primeru je to vozilo Renault Master. Po planu bomo na leto v Slovenijo pripeljali
14400 litrov piva, stroški, povezani s transportom piva nas bodo stali 5850,53 €. Po ponudbi,
ki smo jo dobili od pivovarne, nas bo pivo stalo 0,42 € na steklenico, na leto to znaša 12096 €.
Trošarine nas bodo na letni ravni, za tako količino piva, stale 8015,04 €. Ker smo izbrali obliko
podjetja s.p., je letni strošek poslovanja 801,6 €, saj je potrebno vsak mesec plačati 66,80 €, če
poslujemo kot samostojni podjetnik posameznik, ki je že redno zaposlen in ima prispevke že
plačane. Obvezni strošek pri navadnih s.p.-jih je še strošek računovodstva, ki je obvezno. Pri
Računovodstvu Jeraj ponujajo svoje storitve za t. i. popoldanske s.p.-je za 39,65 € na mesec,
kar na leto znese 485,8 €. Vsi stroški skupaj letno nanesejo 27238,97 €, kar znese 0,9458 € na
eno steklenico piva Uhersky Brod Patriot (če upoštevamo 28800 steklenic, kar znaša 14400
litrov).

Prikaz stroškov
€801,60

€485,80

€5.850,53

Transport
Cena piva

8015,04€

Trošarine
Prispevki
€12.096

Računovodstvo

Slika 9. Prikaz deležev različnih stroškov v enem letu.
Za lažjo predstavo, kolikšen delež predstavlja določna skupina stroškov, smo naredili zgornji
diagram, iz katerega vidimo, da največji delež (44 %) stroškov nosi nakup piva pri proizvajalcu.
Sledita trošarina, ki predstavlja 29 % vseh stroškov in transport z 21 %. Najmanjši delež
predstavljajo prispevki, ki smo jih dolžni plačevati državi za opravljanje dejavnosti, kot
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samostojni podjetnik posameznik - ti stroški nanesejo 3 %. 2 % stroškov predstavlja
računovodstvo. Prve tri skupine stroškov bi se lahko spreminjale ob spremembi načrtovane
letne količine piva, medtem ko bi prispevki in stroški računovodstva ostali fiksni. Spremenili
bi se le, če bi izbrali katero drugo obliko podjetja.
V naslednjem poglavju bomo naredili časovno in finančno projekcijo za prvih pet let delovanja
podjetja. Da ne bodo naši rezultati preveč optimistični, smo se odločili, da bomo za potrebe
računanja denarnega toka za prvih 5 let delovanja podjetja, strošek ene steklenice zaokrožili
navzgor na 1,10 €.
Tabela 3. Stroški na eno steklenico, stroški na eno vožnjo, stroški na mesec, stroški na leto.
Strošek (€)
Ena steklenica

1,10

Ena vožnja

1320

En mesec

2640

Eno leto

31680

Ceno, po kateri bomo gostinskim lokalom prodajali pivo, smo postavili na 1,30 € na steklenico,
in sicer po klavzuli DDP kupec. V ceno so všteti vsi stroški, povezani s transportom, dajatve
državi v obliki trošarine, nabavna cena piva in naš dobiček. V spodnji tabeli so prikazani
načrtovani prihodki.
Tabela 4. Prihodki na steklenico, eno vožnjo, en mesec in na eno leto.
Prihodek (€)
Ena steklenica

1,30

Ena vožnja

1560

En mesec

3120

Eno leto

37440

Dobiček je razlika med prihodki in stroški. V spodnji tabeli je predstavljen načrtovani dobiček.
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Tabela 5. Dobiček na steklenico, eno vožnjo, en mesec in eno leto (pred obdavčitvijo).
Dobiček (€)

7.1

Ena steklenica

0,20

Ena vožnja

240

En mesec

480

Eno leto

5760

FINANCIRANJE ZAGONA S.P.-JA Z LASTNIMI SREDSTVI

Za zagon podjetja potrebujemo zadostna sredstva. Ugotoviti moramo, koliko kapitala bomo
potrebovali, da bomo začeli poslovati. V našem primeru potrebujemo vozilo in sredstva za
nakup piva in izvedbo transporta. Ker v prvem mesecu ne pričakujemo nobenih prihodkov,
bomo računali, da potrebujemo za zagon podjetja toliko sredstev, kot jih je potrebnih za
financiranje prvega meseca delovanja s.p.-ja.
Tabela 6. Seznam in višina stroškov v prvem mesecu delovanja
Stroški
Znesek (€)
Cena vozila

3000

Registracija vozila

185,65

Zavarovanje vozila

436,07

Vinjete

311,10

Cena piva

1008

Gorivo

278,14

Trošarina

667,92

Računovodstvo

39,65

Trženje / promocija

1000

Skupaj

6926,53

V Tabeli 6 smo zbrali vse stroške, ki jih pričakujemo v prvem mesecu delovanja s.p.-ja. Ker v
prvem mesecu še ne pričakujemo nobenih prihodkov iz poslovanja, ugotavljamo, da za začetek
poslovanja potrebujemo vsaj 6926,53 € sredstev. V nadaljevanju bomo preučili možnost, da
podjetju na začetku zagotovimo 7000 € lastnih sredstev. Ugotovili bomo, kdaj lahko
pričakujemo, da se nam bo investicija povrnila.
V poglavju 7 smo že izračunali, kolikšne odhodke in prihodke ter posledično dobiček
pričakujemo v določenem časovnem obdobju in ugotovili, da pričakujemo na leto 5760 €
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dobička (na katerega moramo plačati še davek). Ker je prvo leto delovanja nekoliko specifično,
saj pričakujemo manj prihodkov, ker jih prvi mesec še ne bo in več odhodkov, ker moramo
kupiti še vozilo. Zato smo se odločili, da prvo leto delovanja obravnavamo posebej.
Iz Tabele 3 razberemo, da bomo imeli letno stroškov 31680 €. V tej tabeli smo zajeli vse stroške
razen nakupa vozila in zneska za trženje oziroma promocijo novega piva, ker je to strošek, ki
se ne pojavi vsako leto. Vsi stroški prvega leta delovanja so ocenjeni na 35680 €. Prihodke
pričakujemo od vključno 2. meseca delovanja oziroma 11 mesecev v prvem letu. Iz Tabele 4
preberemo pričakovan prihodek 3120 € mesečno, kar pomeni, da v prvem letu načrtujemo
34320 € prihodkov. Na koncu prvega leta bomo v minusu 1360 €.
Tabela 7. Prikaz finančnega stanja na koncu vsakega leta.
1. leto
2. leto
3. leto

4. leto

5. leto

Odhodki

35680

31680

31680

31680

31680

Prihodki

34320

37440

37440

37440

37440

Dobiček

-1360

5760

5760

5760

5760

Stanje

-1360

4400

10160

15920

21680

V naslednjih 4 letih ne pričakujemo več nakupov osnovnih sredstev, ampak pričakujemo samo
še stroške, ki smo jih že opredelili v 7. poglavju. V vseh letih z izjemo prvega pričakujemo, da
bomo prodali 14400 litrov piva, kar privede do rezultatov, podanih v Tabeli 7. Zaradi nakupa
vozila in manj prodanega piva bomo prvo leto končali z izgubo, naslednja 4 leta pričakujemo
vsako leto po 5760 € dobička. Začetni finančni vložek, za katerega predvidevamo, da bo znašal
5500 €, se nam bo povrnil v sredini 3. leta poslovanja.
7.2 FINANCIRANJE ZAGONA S.P.-JA S KREDITOM
Če lastnih sredstev nimamo na razpolago, je možnost za financiranje tudi najem kredita pri
kateri izmed bank. Za primer bi lahko vzeli kredit pri Abanki v vrednosti 7000 €.
Banka nam ponuja kredit s fiksno obrestno mero 5,15 % s 60-mesečno dobo odplačevanja. V
tem primeru bi mesečna anuiteta znašala 132,59 €, stroški odobritve 112,00 €, stroški in
interkalarne obresti v višini 12,80 €. Skupni strošek kredita bi znašal 1079,27 €, kar pomeni, da
bi morali v 60 mesecih odplačati skupaj 8079,27 €. (Abanka, 2020) Glede na načrtovani
dobiček, bi si takšen kredit lahko privoščili.
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7.3

OBRAČUN DAVKA NA DOBIČEK

V zgornjih tabelah, kjer so prikazani dobički, pri le-teh še ni upoštevan davek na dobiček. V
enem od zgodnejših poglavij smo že teoretično opredelili način izračuna višine davka, ki ga
moramo plačati državi glede na dobiček s.p.-ja, tukaj bomo naredili izračun za konkreten
primer.
Formula 4. Izračun višine obdavčitve.
VO = (L - O - 8500) × 0,26 + 1360 10
VO = višina obdavčitve
L = letni zaslužek
O = davčne olajšave
Po Tabeli 5 znaša naš dobiček 480 € na mesec oziroma 5760 € na leto. Za natančen izračun
davka moramo upoštevati še prihodke z naslova redne zaposlitve. Predpostavimo, da zaslužimo
1500 € bruto na mesec oziroma 18000 € na leto. Ob splošni olajšavi, ki znaša 3500 €, nam
delodajalec za davčno osnovo 14500 € že plača davek, ki znaša 2920 €. Ker poleg plače v redni
službi zaslužimo s s.p.-jem še dodatnih 5760 €, oziroma vse skupaj 23760 €, moramo plačati
večji davek na letni ravni. Če od celote 23760 € odštejemo olajšavo v vrednosti 3500 € dobimo
20260 €. Za letne zaslužke od 8500 € do 25000 €, se plača davek v višini 1360 € + 26 % od
zneska, ki je višji od 8500 €. Skupni davek bo znašal 1360 € + 26 % od 11760 € (20260 – 8500
= 11760), kar znaša 4417,6 € (Enačba 3). Ker nam 2920 € davka na leto pokrije že naš
delodajalec, nam ostane še 1497,6 €. Od s.p.-jevega dobička 5760 € bo potrebno plačati še
1497,6 € davka na leto. Čisti dobiček, ki bo šel v naš žep, bo znašal 4262,4 €, to pomeni 355,2
€ preračunano na mesec.

10

Enačba velja za drugi dohodninski razred (letni zaslužek med 8500 € in 25000 €).
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8

ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA IN TRŽENJE

Sestavni del poslovnega načrta je analiza trga, na katerem bi radi nastopali in analiza naše
konkurence. To nam pomaga pri umeščanju naših izdelkov ali storitev na trg, hkrati nam lahko
omogoči velike prihranke. Na podlagi analize trga in konkurence lahko ugotovimo, da je naša
ideja neuporabna in da je najbolje, da jo zavržemo. (Klajnščak, 2017)
Pri tržni analizi je bistvo, da ugotovimo, kdo so naši potencialni kupci, kje se nahajajo in kako
najlažje priti do njih. Dobro je ugotoviti razloge, zakaj bi se kupci odločili za naš izdelek,
oziroma razloge, zakaj se za naš izdelek ne bi odločili. Ko analiziramo trg, naše morebitne
kupce geografsko pozicioniramo – odločimo se ali se bomo osredotočili zgolj na posamezno
regijo, na celotno državo ali tuj trg. (Klajnščak, 2017)
Pri analizi konkurence je za manjša podjetja dovolj, da opravijo že osnovno analizo, kamor
spada preučevanje konkurenčnih spletnih strani, produktov, cen, opisa produktov, politike
nakupa ipd. Na ta način lahko ugotovimo, kako moramo ravnati, da bi si zagotovili
konkurenčno prednost in da bi preživeli na močno zasičenem trgu. (Fortuna, 2014)
Trženje lahko opišemo kot menjavo koristi med udeleženci. Udeleženci so lahko posamezniki
ali organizacije. Trženje je uspešno takrat, ko vsem vpletenim stranem prinaša dovolj koristi.
Posameznik ali organizacija se večinoma za nakup proizvoda odloči le, če mu le-ta obeta boljše
ali večje koristi od konkurenčnega proizvoda. (Možina, Tavčar, Zupančič, 2012)
8.1

ANALIZA TRGA

Ker je sedež s.p.-ja planiran v Ljubljani, kjer živi tudi ustanovitelj, bomo naše kupce iskali
predvsem v našem glavnem mestu in bližnji okolici. Kot na potencialne kupce lahko računamo
na vse gostinske lokale, ki imajo v svoji ponudbi piva. Po podatkih spletne strani lokali.info, se
v Ljubljani nahaja okoli 500 gostinskih lokalov. Izmed teh je le nekaj takšnih, ki ne ponujajo
piva, kot na primer čajnica Cha iz Starega trga 3, ki kot nam pove ime, ponuja čaje. Velika
večina ostalih lokalov ima v svoji ponudbi tudi piva, kar pomeni, daj jim lahko ponudimo naše
pivo. V to skupino lahko sodijo bari, pivnice, okrepčevalnice, picerije, gostilne in restavracije.
Poleg Ljubljane lahko razmislimo tudi o krajih, ki se nahajajo v neposredni bližini naše poti,
ko bomo opravljali pot v Uhersky Brod ali nazaj. Ob avtocesti Ljubljana – Šentilj se od večjih
krajev nahajajo še Domžale, Celje, Maribor.
Na trgu se je v zadnjih letih močno povečalo število tujih ponudnikov piva, tudi čeških. V veliko
ljubljanskih lokalih je možno naročiti češka piva, med najpogostejšimi so Kozel, Staropramen,
Krušovice, Zlatopramen in Bernard. Cene teh piv se v lokalih lahko zelo razlikujejo, odvisno
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od lokacije in nivoja lokala. Razpon se giblje nekje med 2,2 € in 4 € za steklenico velikega (0,5
l) piva. V to ceno je vštet tudi DDV, ki znaša 22 %.

8.2

ANALIZA KONKURENCE

Konkurenca v panogi, v katero se želimo podati, je izjemno močna. V poglavju 6.1 so že našteta
najpogostejša češka piva, ki jih najdemo na trgu. Poleg čeških so zelo pogosta še nizozemska,
belgijska in nemška. Od slovenskih proizvajalcev piva prednjačita pivovarni Union in Laške.
V zadnjih letih je skokovit porast novih slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo piva.
Po podatkih Statističnega urada (2018) je bilo leta 2018 v Sloveniji več kot 60 takšnih podjetij.
Ker imamo namen pivo uvažati in ne proizvajati, bodo naši neposredni konkurenti tista podjetja,
ki uvažajo tuje pivo:
- Beer Pro: podjetje s polnim imenom Beer Pro Distribution d.o.o. se lahko pohvali, da
oskrbuje skoraj 1000 gostinskih lokalov oz. specializiranih prodajaln piva. Podjetje je bilo
ustanovljeno leta 2011 s sedežem v Novi Gorici. Specializirani so za uvoz piva iz Nemčije,
Irske, Belgije, ZDA, Češke, Velike Britanije, Nizozemske in Japonske. Od čeških piv uvažajo
pivo Malastrana, svetlo in temno, v steklenicah ali sodih. (Beerpro, 2020)
- Petlja: leta 1990 ustanovljeno trgovsko storitveno podjetje s Ptuja, s polnim imenom Petlja
d.o.o. Ukvarjajo se z distribucijo in zastopanjem različnih proizvajalcev hrane in pijače
predvsem za področje Slovenije. Oskrbujejo trgovske sisteme, manjše trgovce in gostinski
sektor. Med njihovo ponudbo najdemo dve češki pivovarni, Kozel in Pilsner Urquell. Obe
pivovarni spadata med največje in najbolj priznane češke pivovarne. Piva ponujajo v
steklenicah, pločevinkah in sodih. (Petlja, 2020)
- Ahac: podjetje se že več kot 24 let ukvarja z uvozom in distribucijo hrane in pijač. V njihovi
ponudbi najdemo 25 različnih znamk piva. Izmed čeških pivovarn ponujajo Staropramen v
steklenici in pločevinki. Poleg 0,5 l steklenice ponujajo še manjšo različico velikosti 0,33 l.
Izmed bolj znanih piv lahko pri podjetju Ahac zaslednimo še Corono, Paulaner, Leffe, Veltins
in Beck's. Oskrbujejo lokale in trgovine na območju celotne Slovenije. (Ahac, 2020)
- Amstar: podjetje ima v lasti trgovino Pivoljub iz Ljubljane. Znani so po zelo široki ponudbi
piv. Pri njih je mogoče najti piva iz Belgije, ZDA, Nemčije, Škotske, Danske. Zelo dobro so
založeni tudi s slovenskimi pivi (Bevog, Mali grad, Loo-Blah-Nah, Tektonik, Hopsbrew,
Humanfish …). Od čeških piv na njihovi spletni strani najdemo samo pivo Celia (svetlo in
temno) in Rebel (svetlo in temno). (Pivoljub, 2020)
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8.3

TRŽENJE

Ker je naše pivo na slovenskem trgu nov proizvod, bo potrebno veliko truda, da bomo našli
prostor na sicer zelo zasičenem trgu. Zagotovo je eden najpomembnejših dejavnikov cena, po
kateri bomo pivo prodajali. Cilj je, da je cena čim nižja, zato bomo v nadaljevanju preučili več
različnih možnosti transporta piva v Slovenijo, da bomo lahko izbrali najbolj ugodnega, kar bo
pomenilo, da bo končna cena nižja. Ceno piva bomo postavili čim nižje, vendar toliko, da se
nam bo še vedno splačalo poslovati. Z nižjo ceno bomo lažje prodrli na trg, poleg tega
računamo, da bomo lahko zaradi tega prodali večjo količino piva.
Pred začetkom poslovanja si bomo poizkušali ustvariti bazo potencialnih strank. To bomo
storili na način, da bomo fizično vstopili v kontakt s strankami (lokali) in jim brezplačno
ponudili nekaj steklenic piva. Namen tega je, da pivo poskusijo in ponudijo svojim strankam.
Na koncu jim bomo dali ponudbo, po kakšni ceni lahko to pivo od nas odkupujejo. Za tovrstno
promocijo smo pripravljeni vložiti 1000 € ustanovnega kapitala.
Naši neposredni kupci bodo, vsaj na začetku, pravne osebe. Kljub temu je za nas pomemben
vsak posameznik, ki pije pivo. Saj so prav končni kupci v gostinskem lokalu tisti, ki se odločijo,
ali bodo naročili naše pivo ali katero drugo. Da bomo dosegli čim več potrošnikov, se bomo
poslužili socialnih omrežij. Na Facebook11-u in Instagramu-u12 bomo izdelali profila, na katerih
bomo obveščali sledilce, kje lahko naročijo naše pivo, kdaj bomo izvedli, kakšno nagradno igro
in podobno. Od časa do časa se bomo odločili tudi za plačljive oglase na omenjenih socialnih
omrežjih, da čim bolj razširimo krog ljudi, ki poznajo naše pivo.
8.4

ANALIZA SWOT

Beseda SWOT je sestavljena iz štirih angleških besed: strenght – prednosti, weaknesses –
slabosti, opportunities – priložnosti, threats – nevarnosti. Namen te analize je, da izpostavimo
svoje prednosti in izkoristimo priložnosti, hkrati pa odpravimo slabosti in razvijemo strategijo
za soočanje z nevarnostmi. (Stutely, 2003)
Prednosti:
-

lastna sredstva za zagon,

-

nabava direktno od proizvajalca, brez posrednikov,

-

transport bi opravljali sami s svojim vozilom,

-

nova znamka piva v Sloveniji,

11

Facebook – spletno družbeno omrežje, ki omogoča povezavo na eno ali več omrežij za medsebojno
komunikacijo.
12
Instagram – spletno družbeno omrežje, primarno namenjeno za delitev fotografij in videoposnetkov.
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-

lokacija sedeža s.p.-ja.

Pripravljena lastna denarna sredstva za zagon podjetja smatramo kot prednost, saj nam ni treba
iskati in zapravljati časa z iskanjem drugih možnosti, kot so posojila na banki. Prav tako se s
tem izognemo plačevanju obresti. Ker smo pridobili ponudbo direktno od proizvajalca piva,
nam ne bo treba imeti posla s kakršnimikoli posredniki, ki bi lahko podražili nakup. Za
opravljanje transporta planiramo nakup lastnega vozila, ki bi ga opravljali sami. To pomeni, da
nam ni potrebno iskati drugih prevoznikov, pot lahko opravljamo takrat in na način, kot nam
najbolj ustreza, poleg tega smo v poglavju o transportu ugotovili, da je ta opcija najcenejša.
Zelo pomemben dejavnik se nam zdi lokacija, kjer bomo poslovali. Sedež s.p.-ja je mišljen v
Ljubljani, ki je največje in hkrati glavno mesto Slovenije, kar pomeni, da imamo v neposredni
bližini več potencialnih strank kot v kateremkoli drugem slovenskem mestu.
Slabosti:
-

novo podjetje,

-

neizkušenost ustanovitelja,

-

osredotočenost le na en proizvod,

-

majhna ponudba,

-

visoki začetni stroški.

S.p. ustanavljamo na novo, kar pomeni, da je brez referenc in izkušenj. Morebitni poslovni
partnerji nas lahko zaradi tega obravnavajo nekoliko z rezervo. Tudi ustanovitelj podjetja je na
tem področju še neizkušen, nikoli še ni sam opravljal s kakšnim podjetjem. Za potrebe
diplomske naloge smo se osredotočili zgolj na en proizvod (pivo Uhersky Brod Patriot), kar je
lahko velika slabost. Pri obravnavi konkurence smo ugotovili, da imajo konkurenčna podjetja
zelo široko ponudbo in se ne osredotočajo samo na en izdelek. Vsekakor bi bilo vredno
razmisliti o uvrstitvi na ponudbo še kakšno pivo in tudi še kakšno vrsto pakiranja – poleg
steklenic na primer tudi sode za točeno pivo. Glede na pričakovane dobičke so vstopni stroški
precej visoki.
Priložnosti:
-

priložnost trženja izdelka po minimalnih stroških (socialna omrežja),

-

možnost širitve ponudbe,

-

možnost novih zaposlitev.

Sodobna tehnologija nam omogoča, da lahko že z minimalnimi stroški in ob pravilnem pristopu
oglašujemo in dosežemo veliko število populacije. To nam omogočajo predvsem socialna
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omrežja, kot sta Facebook in Instagram. Priložnost vidimo predvsem pri naši ponudbi, ki jo
lahko razširimo. V prvi vrsti bi lahko dodali kakšno novo pivo od istega proizvajalca, kasneje
bi lahko poiskali še kakšnega drugega proizvajalca in ponudili še njegove proizvode. Ob
razširitvi ponudbe bi se pojavila tudi priložnost po zaposlitvi dodatnega kadra.
Nevarnosti:
-

zasičen trg,

-

močna konkurenca,

-

sprememba višine trošarin in davkov,

-

višja sila (nesreče na cestah, okvare, bolezni …).

Ugotovili smo že, da je trg s pivi pri nas zelo zasičen, piva je možno dobiti praktično s celega
sveta, zato obstaja velika nevarnost, da bi naše pivo ostalo skrito v tej veliki množici, in ga ne
bi prodali dovolj za uspešno poslovanje. Velik del prodajne cene našega piva je odvisen od
trošarine za pivo in transporta. Trošarine na pivo lahko regulira država s svojo politiko. Tudi
pri ceni goriva lahko vpliva država z določitvijo višine trošarin, po drugi strani je cena goriva
v veliki meri odvisna od stanja na svetovnem trgu. Cena nafte lahko zraste ali pade zaradi
različnih razmer v svetu (vojne, gospodarska kriza ipd.).
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9

ZAKLJUČEK

Glavni cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, za koliko bi bilo pivo potrebno prodati, da bi si
zagotovili dobiček. Ta cilj smo dosegli. Če bi se dejansko odločili stopiti na to poslovno pot, bi
bila najtežja naloga šele pred nami, in sicer pivo po ceni, ki bi nam zagotavljala planiran
dobiček, tudi prodati.
Skozi pisanje diplomske naloge sem ugotovil razlike med različnima oblikama podjetja, ki sta
najprimernejši za posamezno vrsto podjetja. Seznanil sem se z zakonsko ureditvijo področja
gospodarskih družb, postopkom odprtja podjetja, načinom obdavčitve dobička … Namenoma
sem največji poudarek namenil področjem, ki so najbolj sorodna z mojo smerjo študija,
transportno logistiko. Med seboj sem želel primerjati različne načine transporta, lastno in tujo
ceno in ugotoviti, kaj se najbolj izplača. Tukaj je pomembno poudariti, da bi lahko bili rezultati
bistveno drugačni, že če bi obravnavali drugačne količine piva. Ker je pivo trošarinsko blago,
sem obravnaval tudi to področje.
Osebno sem pričakoval, da bo cena na eno enoto nekoliko nižja. Relativno velik delež pokrije
že trošarina. V prid nam ni niti dejstvo, da vračljiva embalaža, zaboji in steklenice, zavzemajo
veliko maso. Bruto masa je večja kot dvakratnik neto mase. Zaradi velike mase tovora ostane
velik del volumna tovornega prostora v vozilu neizkoriščenega. Čeprav ima vozilo nosilnost
skoraj 1,5 t lahko naenkrat vozimo samo 600 litrov piva. Več piva kot lahko peljemo naenkrat,
manjša je cena na eno enoto (steklenico).
Odpreti s.p. bi bilo seveda smiselno, če bi imeli zagotovljenega kupca (ali več kupcev), ki bi
bil pripravljen plačati ceno, ki smo jo na podlagi izračunov določili, da bi bila primerna. Na
primer, če bi se kakšen gostinec odločil, da bo trenutno uvoženo pivo tipa lager zamenjal za
našega. Če bi morali kupce še poiskati, bi bilo v posel, po mojem mnenju, s takšnimi količinami
piva tvegano vstopiti. Začetni stroški so relativno veliki, količine piva, s katerimi smo računali,
so lahko za povsem novo znamko piva hitro prevelike.
Diplomska naloga služi zgolj kot okvir za predstavo, s kakšnimi težavami se lahko srečujemo
pri vzpostavitvi podjetja in kakšne stroške lahko pričakujemo. Do dejanskega začetka
poslovanja je še zelo dolga pot, prvi korak je morda vseeno storjen.
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Izjava
Luka Kovačič potrjujem s svojo častjo in s svojim podpisom zagotavljam, da:


je predložena diplomska naloga rezultat izključno mojega lastnega raziskovalnega dela;



sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v
diplomski nalogi, navedena oz. citirana v skladu z navodili Fakultete za pomorstvo in
promet Univerze v Ljubljani;



sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu
virov, ki je sestavni del diplomske naloge in je zapisan v skladu z navodili Fakultete za
pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani;



sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
diplomsko nalogo in sem to tudi jasno zapisal v diplomski nalogi;



se zavedam, da je plagiatorstvo kaznivo po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih
pravicah, Uradni list RS št.21/95), prekršek pa podleže tudi ukrepom Fakultete za
pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani v skladu z njenimi pravili;



se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo
diplomsko nalogo in za moj status na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v
Ljubljani;



je diplomska naloga jezikovno korektna in da je delo jezikovno pregledala Ana Žagar.

Portorož, april 2020

Lastnoročni podpis kandidata:
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