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SPREMNA BESEDA DIREKTORJA ZAVODA IN RAVNATELJA VSŠ
Študentski podjetniško inovacijski center, ki deluje na Ekonomski šoli Murska Sobota
organizira že 6. raziskovalni tabor Špica-a. Vesel sem, da kljub težkim časom lahko tudi letos
na tovrsten način privabimo študente in mentorje iz različnih delov Slovenije in Hrvaške ter
jim omogočimo konstruktivno sodelovanje pri reševanju konkretnih problemskih situacij ter
medsebojno izmenjavo izkušenj. Poleg veščin projektnega dela, ki so danes še kako
pomembne, je pomembno tudi druženje in medsebojno spoznavanje študentov in
predavateljev, kakor tudi spoznavanje našega lokalnega okolja. Na tovrsten način ustvarjene
vezi pridejo do izraza kasneje, pri ustvarjanju poslovnih vezi na poklicni poti.
V našem zavodu si že ves čas svojega delovanja prizadevamo, da študentje pridobivajo znanja
in kompetence, ki jih zahtevajo delodajalci in so potrebna za uspešno opravljanje poklicnega
dela. Pomembno je, da študentje že v času izobraževanja pridobijo praktično uporabna znanja
in kompetence ter se usposobijo za raziskovalno delo in reševanje konkretnih problemskih
situacij. K temu prav gotovo prispevajo tudi raziskovalni tabori.
Pričujoči zbornik in prispevki, ki so nastajali že od pričetka leta ter v času druženja na taboru
dokazujejo, da je letošnje srečanje študentov in predavateljev partnerskih višjih strokovni šol
in fakultet uspelo. Obravnavane teme na taboru so bile zanimive s strokovnega vidika in
aktualne. Strokovno osebje na taboru, študentje in mentorji partnerskih višjih strokovnih šol
in fakultet iz Celja, Brežic, Novega mesta, Slovenj Gradca, Zagreba in Murske Sobote so se
organizacije tabora in reševanja konkretnih problemskih situacij lotili sistematično,
profesionalno ter v skladu s stroko projektnega menedžmenta. Rezultat uspešnega dela je
razviden iz ugotovitev, ki so posebej predstavljene v prispevkih timov v biltenu ter v
zadovoljstvu in pohvalnih besedah udeležencev tabora.
Prizadevali si bomo za izvedbo raziskovalnega tabora tudi prihodnje leto.
Vsem udeležencem se zahvaljujem za njihov prispevek k uspešni izvedbi 6. raziskovalnega
tabora ŠPIC-a.

Direktor zavoda in ravnatelj VSŠ
dr. Beno Klemenčič
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1
1.1

UVOD
OPREDELITEV OBRAVNAVANE ZADEVE

Zagotovo ste te dni v trgovini kupovali živila. Ali pa ste kupovali solato pri branjevki. Ste
kupili kavo na avtomatu? Vam avtomat sploh ni dal kave? Ali pa je pritekla zgolj voda? Kaj
ste storili? Ali pa ste vplačali loto listek? Ste s prodajalci podpisali kakšno pogodbo? In
vendar ste v vseh teh primerih sklenili prodajno pogodbo za stvari, ki ste jih dobili. Nobenih
dokumentov v dveh izvodih in nobenega podpisovanja, pa vendar ste pred vsakim nakupom
sklenili prodajno pogodbo. Ste sodelavcu plačali "na roko", ker vam je popravil avto? Z njim
ste sklenili podjemno pogodbo. Če ste pa šli na mestni avtobus, pa ste sklenili prevozno
pogodbo. Pogodbe, ki niso sklenjene v pisni obliki, so tudi pogodbe in z njimi se veljavno
prevzamejo obveznosti, za katere bodo potem stranke pravno zavezane.
Pogodbo praviloma skleneta dva pravna subjekta (lahko tudi več). Ni nujno, da je
komplicirana in nerazumljiva pogodba tudi dobra pogodba.
1.2

NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE

Namen prispevka je izpostaviti ključne točke, ki so pomembne za sklepanje pogodb ter
raziskati, kako sestaviti dobro pogodbo, da se izognemo konfliktom in tveganjem. Prispevek
je razdeljen na tri dele. Po uvodu sledi teoretični del, v katerem so opredeljeni pogoji za
sklenitev pogodbe, v drugem delu je analiza kratke ankete, s katero se je ugotavljal odnos
posameznikov do pogodb in v tretjem delu so obdelane konkretne določbe pogodb. Sledi
zaključek in povzetek opravljenega dela.
Podlaga za teoretični del so bili razpoložljivi knjižni in elektronski viri, predvsem
Obligacijski zakonik. Izvedenih je bilo 119 anket, v katerih se je z vprašanji preverjalo, kaj
menijo posamezniki sami zase o tem, kako suvereni so pri sklepanju pogodb. Kasneje so v
anketi sledila različno strokovno zahtevna vprašanja o pogodbah, da je bilo mogoče križno
preveriti, ali opredelitev posameznikov dejansko drži. V nadaljevanju je bilo analiziranih 25
različnih pogodb po naslednjih osnovnih izhodiščih:
 opredelitev strank in poimenovanje pogodbe,
 uvod v pogodbo (1. člen),
 opredelitev predmeta in cene pogodbe (bistvene sestavine pogodbe),
 druge sestavine pogodbe,
 jasnost in konsistentnost pogodbenih določil,
 formalne in druge splošne določbe v pogodbi.
Uporabljene so bile metode raziskovanja, zbiranja in analiziranja podatkov in deskriptivni
pristop k raziskovanju. Od vrst raziskovanja je bilo uporabljeno namizno raziskovanje.
Hipoteze za delo so bile naslednje:
 veliko ljudi je neizkušenih pri sklepanju pogodb,
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2

ljudje razumejo pisne pogodbe kot boljše v primerjavi z ustnimi, saj jim med drugimi
služijo kot tudi dokaz, da je do posla prišlo,
pogodba mora biti sestavljena tako, da v kar največji možni meri ustreza resnični volji
strank,
če nasprotna stranka ne izpolni pogodbenih določil, jo nasprotna stranka terja za
izpolnitev le teh.

POJEM POGODBE

Pogodba je pravno dejanje, s katerim se ustanovijo, prenehajo ali se spremenijo pravice in
pravna razmerja. Obligacijski zakon navaja, da je pogodba sklenjena, ko se pogodbeni stranki
sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah. Kadar pa sta stranki prepričani, da se strinjata,
dejansko pa je med njima nesporazum o naravi pogodbe ali o podlagi ali predmetu
obveznosti, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.(Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10.
2007: 15. člen OZ)
Pogoji za nastanek veljavne pogodbe so:
 pravna in poslovna sposobnost pogodbenih strank za sklenitev pogodbe;
 soglasje prave volje pogodbenih strank;
 možnost, dopustnost in določljivost predmeta pogodbe in veljavna pravna podlaga
pogodbe;
 potrebna obličnost, če se ta zahteva.

2.1

MOŽNOST, DOPUSTNOST IN DOLOČLJIVOST PREDMETA POGODBE

Pogodbena obveznost (predmet pogodbe) mora biti mogoča, dopustna – v skladu z ustavo, s
prisilnimi predpisi in moralnimi načeli in določena ali vsaj določljiva. Pogodbena obveznost
(predmet pogodbe) je lahko v tem, da nekdo nekaj da (npr. izroči prodano stvar, plača
dogovorjeno kupnino), stori (npr. izvede zaključna gradbena dela v objektu), opusti (npr. ne
zgradi hiše preko določene višine) ali trpi (npr. dovoli sosedu, da vozi z avtomobilom po
njegovem zemljišču). Pogodba nastane, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih
bistvenih sestavinah.
2.2

OBLIČNOST (PISNOST) POGODBE

Za sklenitev pogodbe se ne zahteva nikakršna oblika, razen če zakon drugače določa (51. člen
Obligacijskega zakonika). Pogodbe se po zakonu praviloma sklepajo v neformalnih oblikah,
če zakon ne določa drugače ali pa jo dogovorita stranki. Pogodba, ki ni sklenjena v predpisani
obliki, nima pravnega učinka, če iz namena predpisa, s katerim je določena oblika, ne izhaja
kaj drugega. Pogodba, za katero se zahteva pismena oblika, je veljavna, čeprav ni sklenjena v
tej obliki, če sta pogodbeni stranki v celoti ali v pretežnem delu izpolnili obveznosti, ki so iz
nje nastale.« (Matjaž Kovač, 2010). Načeloma stranki lahko skleneta pogodbo v poljubni
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obliki, vendar pa zakonodaja pri posameznih vrstah pogodb za njihovo veljavnost zahteva
določeno obliko, npr. pogodba o prodaji na obroke, licenčna pogodba, pogodba o prodaji
nepremičnine...).1 Pogosto pa se v pisni obliki sklepajo tudi pogodbe, za katere to sicer ne bi
bilo potrebno zaradi lažjega dokazovanja v primeru spora med pogodbenima strankama.
Vsebino pogodbe je sicer mogoče dokazovati tudi na druge načine, predvsem s pričami,
vsekakor pa pisna oblika dokazovanje bistveno olajša, s tem pa prinaša za stranke pogodbe
dodatno pravno varnost.
2.3

PRAVNA IN POSLOVNA SPOSOBNOST POGODBENIH STRANK

Za sklenitev veljavne pogodbe se zahteva poslovna sposobnost. Posameznik postane polno
poslovno sposoben z 18. letom starosti. Če mladoletnik sklene zakonsko zvezo ali postane
roditelj (starš) lahko pridobi popolno poslovno sposobnost pred 18-tim letom. O pridobitvi
poslovne sposobnosti odloča sodišče, saj se poleg starševstva zahteva še, da obstajajo
pomembni razlogi za podelitev poslovne sposobnosti. Mladoletnikom, ki so stari med 15 in
18 let, daje zakonodaja omejeno možnost sklepanja pogodb. Govorimo o t. i. omejeni/delni
poslovni sposobnosti. Omejeno poslovno sposobni posamezniki lahko samostojno sklepajo
samo tiste pogodbe, ki jim jih dovoljuje sklepati zakon. Pri sklepanju pravnih poslov delno
poslovnih oseb je potrebna odobritev zakonitega zastopnika za tiste posle, ki bistveno
vplivajo na življenje mladoletnika, in tiste, ki vplivajo na njegovo življenje tudi po
polnoletnosti.2
Mladoletnik lahko v vsakem primeru samostojno sklene pogodbo o zaposlitvi, razpolaga s
svojim dohodkom (če je zaposlen), razpolaga s svojimi avtorskimi pravicami, iznajditeljskimi
pravicami (npr. patenti). Za sklenitev ostalih pogodb se zahteva odobritev zakonitega
zastopnika (starša ali skrbnika). Mladoletniki, ki so mlajši od 15 let, so poslovno popolnoma
nesposobni in sami ne morejo veljavno sklepati pogodb. Izjava volje za sklenitev pogodbe
mora biti resna in svobodna (ne sme biti dana pod prisilo, grožnjo).
2.4

SOGLASJE VOLJ POGODBENIH STRANK

Volja za sklenitev pogodbe se lahko izjavi z besedami ali pisno, z običajnimi znaki (npr.
prikimavanje) ali z drugimi ravnanji, iz katerih se da zanesljivo sklepati obstoj, da volja za
sklenitev obstaja (t.i. konkludentna ravnanja).3 Napake volje so grožnja, bistvena zmota,
a1 Izjave, da nekdo ni nič dolžan, ker ni nič podpisal/zapisal, je napačna. Praviloma za nastanek pogodbe ni
potreben noben pisni dokument, temveč zadostuje ustni dogovor, izjava o sprejemu ponudbe, izmenjava
elektronskih sporočil, klik miške ali kakšno drugo podobno dejanje. Takšne pogodbe se sklepajo vsak dan.
2
Primer: Mladoletnik je podedoval večjo vsoto denarja od svojega strica. Denar je imel shranjen na banki za
svoje šolanje v tujini. Nekega dne se je odločil, da si želi s podedovanim denarjem kupiti motor. Ker je bil
denar namenjen za njegovo šolanje, kar lahko pomembneje vpliva na njegovo življenje in njegovo prihodnost
(ker ne bo imel denarja za šolanje, si lahko zapravi priložnost za pridobitev dobre izobrazbe), potrebuje za
nakup motorja odobritev zakonitega zastopnika (staršev).
3
Plačilo računa na blagajni samopostrežne trgovine je dejanje, iz katerega se da zanesljivo sklepati, da obstaja
volja za sklenitev prodajne pogodbe in da kupec soglaša z vsemi sestavinami (ceno, količino), in ni potrebno, da
izrecno izrazi svoje soglasje za nastanek pogodbe. Strinjanje lahko stranke izrecno izrazijo npr. z besedami,
stisk roke v znak sklenitve pogodbe.
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prevara in navidezna pogodba. To so položaji, zaradi katerih je stranka sklenila neko
pogodbo v nasprotju z lastno voljo, zato so razlog za razveljavitev pogodbe. Take pogodbe so
izpodbojne. Poleg tega je pogodba izpodbojna, če jo je sklenila stranka, ki je poslovno
omejeno sposobna, brez potrebnega soglasja zakonitega zastopnika in v primerih, ko to
določa zakon. Na izpodbojnost sodišče ni dolžno paziti po uradni dolžnosti, ampak jo lahko
uveljavlja samo pogodbenik, v čigar korist je izpodbojnost določena. Pravica do sklicevanja
na izpodbojnost je časovno omejena in sicer pravica preneha 1 leto po dnevu, ko je
pogodbenik zvedel za razlog izpodbojnosti oz. ko je prenehala sila. Ta pravica popolnoma
ugasne s pretekom treh let od dneva, ko je bila pogodba sklenjena.
2.5

NIČNOST POGODBE

Pogodba je nična, kadar je sklenjena v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi
načeli (razen, če je določeno kaj drugega). Posledica ničnosti je neveljavnost pogodbe in
preprečitev učinkovanja obveznosti in pravic, ki so bile v njej določene. Ničnost ima enak
učinek, kot da pogodba sploh ne bi bila sklenjena. Če je pogodba nična, mora vsaka stranka
vrniti drugi vse, kar je prejela na podlagi take pogodbe. Če vrnitev ni mogoča (stvar se je
uničila, prodala), se mora dati ustrezno denarno nadomestilo po cenah v času, ko je izdana
sodna odločba, če zakon ne določa kaj drugega. Če je za ničnost pogodbe kriva ena od strank
in je zaradi ničnosti nasprotni stranki nastala škoda, je kriva stranka odgovorna za nastalo
škodo. Pogoj je, da druga stranka ni vedela in tudi ni bila dolžna vedeti za vzrok ničnosti.

3

ANALIZA ANKETE O TEM, KAKŠEN ODNOS IMAJO LJUDJE DO
POGODB

Anketiranih je bilo 119 oseb, različnih starostnih skupin, v približno enakem razmerju moški
in ženske. Glede na to, da rezultati ankete poskušajo zgolj osvetliti odnos ljudi do pogodb in
sama anketa nima za cilj podajanje natančnih numeričnih podatkov, se za interpretiranje
podatkov niso uporabljale statistične metode in numerični podatki, temveč so opredeljeni
zgolj velikostni razredi.
Anketirani v večini menijo, da imajo o pogodbah premalo lastnega znanja. Po nadaljnjih
analizah smo ugotovili, da pa jih kar veliko vendarle pozna ustrezen zakon, ki se s
pogodbami ukvarja, t.j. Obligacijski zakonik. Izkušnje anketirancev s sklepanjem pogodb so
po večini kar dobre, pogodbe večina pred podpisom natančno prebere. Bilo pa je tudi veliko
takšnih, ki menijo, da še niso sklepali prav dosti pogodb in da s tem nimajo veliko izkušenj.
Najpogostejše oblike pogodb, s katerimi so se anketiranci srečevali so: prodajne, najemne,
zavarovalne, kompenzacijske, avtorske in darilne pogodbe ter pogodbe o zaposlitvi. Veliko
oz. večina vseh vprašanih je na vprašanje ali vedno preberejo celotno besedilo pogodbe
odgovorilo pritrdilno, kar pomeni, da pogodbo vedno preberejo in tudi sodelujejo pri njeni
izdelavi. Tudi, če je pogodba pripravljena oz. napisana že vnaprej jo vseeno natančno
preberejo. Pri tej točki se nam je pojavila tudi misel, da je pristnost odgovorov lahko nekoliko
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dvomljiva, saj je možno, da nekateri nočejo priznati oz. povedati, da pogodb ne preberejo v
celoti. Pri vprašanju, ali je v najemni pogodbi možno dodati zahtevo, da najemnik ne sme
sprejemati obiskov, so bila mnenja anketiranih deljena. Tako za odgovor da, kot za odgovor
ne, se je odločila približno polovica vprašanih. Analiza ankete kaže, da anketirani niso najbolj
vešči tega, kaj se mora obvezno napisati v pogodbo. Na to vprašanje so večinoma vsi
obkroževali preveč odgovorov, medtem ko sta pravilna in s tem obvezna zgolj dva. Samo ti
dve pravilni trditvi je obkrožila zgolj manjšina, večina pa jih je obkroževalo po več kot le
dva. Pravilna odgovora sta: opis, za katero stvar gre in cena v evrih. Pri vprašanju o
osveščenosti uporabe e-obrazcev, s katerimi lahko prav tako sestavimo kakšno pogodbo, so
bili odgovori tudi deljeni na poznavanje in nepoznavanje omenjene možnosti. Opazili smo, da
je pri tem vprašanju pomemben dejavnik tudi starost in s tem uporabljanje tehnologije oz.
računalnika. Mladi so v tem segmentu v prednosti, saj računalnike bolj obvladajo, kot
starejši.
Na vprašanje o veljavnosti pogodbe, če kupnina ni podana, so bila mnenja ponovno precej
raznolika. Dobršen del vprašanih se je vzdržalo odgovora ter so obkrožili možnost ''ne vem'',
ostali anketiranci pa so odgovorili z da ali ne, odstotkovno gledano nekje izenačeno. Pogodba
pa kot vemo ni veljavna, če kupnina oz. cena v evrih ni določena, kadar ne gre za
gospodarsko pogodbo.

4

DOBRA IZHODIŠČA ZA SKLEPANJE POGODB

Velja rek, da če posel teče dobro, pogodb nihče ne bere. Torej ni poanta v tem, ali je pogodba
dolga ali kratka, da bi bila jamstvo za uspešno izvedbo posla. Vsaka pogodba je lahko
samosvoj izdelek, tudi glede postopka sklepanja in sestavljanja pogodb so prakse zelo
različne. Enako velja glede vsebinskih določb. Lahko ena stranka pripravi osnutek pogodbe
in jo predloži v podpis drugi stranki. Druga stranka lahko predlog takoj podpiše, ali pa ima na
posamezne člene pogodbe pripombe in se te vsebine usklajujejo, dokler se stranki o vsem ne
strinjata. Mnogokrat strankam ni vseeno, kako je kaj zapisano in v strahu, da bi se zavezale
za nekaj, kar nočejo vztrajajo na svojih dikcijah. Nekateri menijo, da sklenejo zgolj nekaj
pogodb letno, ker se jim zdi, da so samo zapletene pogodbe prave pogodbe. Če pa v okviru
vsakodnevnega rednega poslovanja sklepajo tipizirane pogodbe, se pri tem delu več ne
počutijo nebogljene. Kadar se stranke zavedajo, da je sklepanje pogodb način za
obvladovanje tveganj, potem so pri sklepanje pravnih poslov zelo premišljene.
V bistvu pomeni sklenitev pogodbe opredelitev načrta poteka posla v pravnem smislu. Dobro
je izhajati iz stališča, kaj v se bi lahko pri poslu šlo narobe in v pogodbe vpisani predvidene
sankcije in ukrepe v takšnih primerih.
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4.1 Vzorci pogodb kot izhodišče za sestavljanje pogodb
Vzorci pogodb so lahko dobro izhodišče za pogajanja, nikakor pa jih ne razumno nekritično
uporabljati. Vsaka pogodba ima naravo individualnosti in je kot taka samosvoj pravni akt.
Večina vprašanih se pred podpisom oz. sklepanjem kakršnekoli pogodbe posvetujejo doma z
družino, nato sledijo tisti, ki gredo do odvetnika, manjšina pa se bodisi odloči sama o
sklenitvi kakšnega dogovora bodisi želi najprej imeti osnutek pogodbe na podlagi katerega se
lažje odločijo.
Vzorce pogodb lahko najdemo na naslednjih spletnih straneh:
 www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/.../NPI-Vzorec_pogodbe.doc
 http://www.pravniportal.si/#!prodajna-pogodba-za-razline-preminine/cyc8
 http://www.pravniportal.si/#!najemna-pogodba-splona/crpr
 http://www.pravniportal.si/#!podjemna-pogodba-pogodba-o-delu/cpnp
 http://www.pravniportal.si/#!komisijska-pogodba/cohb
 http://www.rfr.si/pripomocki/tipski-dokumenti/asignacija
 http://www.pogodba-pogodbe.info/tag/brezplacni-vzorci-pogodb/
 http://www.davkoplacevalci.com/5-razlogov-za-superdavke/pogodba-oposlovodenju--vzorec-pogodbe http://www.delonauro.si/primer-podjemne-pogodbe

5

5 BISTVENE IN DRUGE SESTAVINE POGODBE

Bistvene sestavine pogodbe so sestavine, brez katerih pogodba ne more biti veljavno
sklenjena. Spreminjajo se glede na naravo, vrsto pogodbe.4 Pogodba nastane in je veljavna,
tudi če se stranki sporazumeta zgolj in izključno o njenih bistvenih sestavinah, nič pa o
podrobnostih pogodbe (npr. rok za dokončanje del, plačilni roki, garancija za kvaliteto
opravljene storitve, odgovornost za zamudo ipd.). O podrobnostih se lahko dogovorita
naknadno, če pa se ne, morata glede njih ravnati, kot to pri posamezni pogodbi določa zakon
ali splošni pogoji poslovanja. Bistvene sestavine so od pogodbe so pogodbe različne. 5 V vseh
primerih se morata stranki očitno strinjati.
Zakonsko določene obvezne vsebine pogodbe so na primer:
 po ZDR-1, 31. člen,
 6. člen Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb,
4

Bistveni sestavini pri prodajni pogodbi sta cena in določitev stvari, ki se prodaja. Dokler se stranki ne
dogovorita o ceni in stvari, ki se prodaja, se pogodba ne more skleniti. Ko se pogodbeni stranki dogovorita in
soglašata o bistvenih sestavinah pogodbe – o elementih, ki so ključni, da pogodba sploh lahko nastane – je
pogodba sklenjena.
5

To so lahko življenjske potrebščine in njihova cena, prevozna destinacija in njena cena ali storitev (beljenje) in
njena cena.
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91. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1),
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 02.
2007),
Zakon o potrošniških kreditih: obvezna vsebina in hramba kreditne pogodbe,
Družbene pogodba po Zakonu o gospodarskih družbah.

V davčne namene služi na primer:
 Pri kreditni pogodbi: »Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja, spodaj
podpisani izjavljam, da vzpostavljam poslovno razmerje …«
 »Pogodbeni stranki ugotavljata, da se v skladu s točko (a) 4. odstavka 44. člena
Zakona o davku na dodano vrednost, za odobritev kredita po tej pogodbi ne plača
davek na dodano vrednost.«
 »Kreditojemalec potrjuje, da je pred podpisom te pogodbe prejel predhodne
informacije o kreditu v smislu 1. odstavka 6. člena ZPotK-1.«

5.1

OPREDELITEV STRANK IN POIMENOVANJE POGODBE

5.1.1 Stranke v pogodbi
Stranke se v pogodbi opredelijo z imenom in priimkom ter naslovom. V oklepaj se zapiše,
kako se bosta stranki opredeljevali v nadaljevanju: npr: kupec, prodajalec, interesent,
kreditojemalec, kreditodajalec, naročnik, darovalec, obdarjenec, posojilodajalec,
posojilojemalec, najemodajalec, najemnik ali pa opredelita stranki na splošno z izrazom:
»prva pogodbena stranka« ali »druga pogodbena stranka.« Glede na potrebe se občasno poleg
imena, priimka in naslova zapišejo še EMŠO in davčna številka ali druga identifikacijska
številka pravnih oseb. Zapišejo se tudi zakoniti in drugi zastopniki ter obseg njihovega
pooblastila.
1. primer opredelitve strank: » Prodajalec: Smah, trgovina, d.o.o, Licenčna ulica 2,
Ljubljana Matična številka: 1111111, ID št. za DDV SI111111111, ki ga zastopa direktor
Franc Košir.«
2. primer: opredelitev strank pri kreditni pogodbi: » Kreditna pogodba ki jo v Murski Soboti
dne 18. 01. 2006 v 2 izvodih sklepata: Banka Mana d.d., Podružnica Krog, Poslovalnica
Trg, Davčna številka / ID št. za DDV 123444444(v nadaljevanju: kreditodajalec) in Miha
Kralj, Visoko 5, Menšenci; Stalno prebivališče Visoko 5, Menšenci; Naslov za pošiljanje
pošte: Kolman 4, Jurševci; Številka osebnega računa pri Banki BDT d.d. EMŠO
140450056788, davčna številka 234567 (v nadaljevanju: kreditojemalec).«
3. Primer opredelitve strank pri pogodbi o donaciji: »Pogodba o donaciji, ki jo skleneta:
podjetje:……………..; naslov: ……………Pošta in kraj: ……………………………;
Identifikacijska številka za DDV: ……………………….., ki ga zastopa direktor:
…………………….
(v
nadaljevanju:
donator)
in
podjetje:
………………………………., naslov: ……………………………….., pošta in kraj:
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……………………………………,
identifikacijska
številka
za
DDV:
………………………… ki ga zastopa direktor: ……………………………. (v
nadaljevanju: prejemnik).«
4. Primer opredelitve strank pri avtorski pogodbi: » Na osnovi določil Zakona o avtorskih in
sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 02. 2007) je med naročnikom
avtorskega dela in avtorjem sklenjena naslednja avtorska pogodba. Naročnik avtorskega
dela: ______________________, naslov: ___________________________; davčna
številka
/
ID
za
DDV:
_________________________
in
avtor:
__________________________ naslov: _______________________________ EMŠO:
_____________________________ zavezanec za DDV (ni / je), davčna številka / ID za
DDV:________________________
št.
transakcijskega
računa:______________________ pri banki: ____________________________
5.1.2 Poimenovanje pogodb
Poimenovanje pogodb je določeno že v Obligacijskem zakoniku in takšne pogodbe se
imenujejo nominatne pogodbe. Na primer: darilna pogodba za primer smrti, prodajna
pogodba, menjalna pogodba, posojilna pogodba, posredniška pogodba, avtorska pogodba, .
Kadar gre za mešane pogodbe, torej kadar se v sami vsebini pogodbe prepletajo elementi več
pogodb, se poimenuje pogodba zgolj z »Pogodba«, lahko tudi »Dogovor«. Takšne
inominatne pogodbe so na primer: Pogodba o finančnih obveznostih povračila za novo
priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje oz. za povečanje obstoječe moči,
Pogodba o plačilu sredstev, Pogodba o sodelovanju, Pogodba za depozit z nespremenljivo
obrestno mero, Pogodba za izvedbo gradnje, Pogodba o sofinanciranju nakupa in vgradnje
male čistilne naprave, Pogodba o donaciji ipd. Načeloma samo poimenovanje pogodbe nima
vpliva v primer spora. Za razsojo spora je bistvena volja, ki sta jo stranki poskušali ujeti v
pogodbo. V Obligacijskem zakoniku je uradno »Prodajna pogodba«, medtem, ko se za isto
pogodbo v praksi uporabljajo poimenovanja: »Kupoprodajna pogodba« ali »Kupna
pogodba«. Podobno velja tudi za najemno pogodbo, kjer se v praksi uporablja tudi »Pogodba
o oddaji in najemu stanovanja« in za »Kreditno pogodbo«, ki je nominatna posojilna
pogodba. Med izvirnimi poimenovanji je tudi »Kupoprodajna predpogodba«.
5.2

UVOD V POGODBO (1. ČLEN V POGODBI)

Prvi člen vsake pogodbe daje osnovne informacije o tem, za kaj se v pogodbi gre. V
nadaljevanju so predstavljeni primeri prvih členov pogodb:
1. primer: »1. člen: Kreditodajalec XY dodeljuje kreditojemalcu ZB. dolgoročni kredit v
znesku 23.456,00 evrov. Podjetje dodeljuje kredit pod naslednjimi pogoji: obrestna mera:
3,87 % letno, nominalna; rok koriščenja: ko bodo sredstva v podjetju na razpolago; način
koriščenja: namensko; način vračila: redni mesečni obrok najmanj 50EUR do konca meseca.«
2. primer: »1. člen: Sopogodbenika ugotavljata, da je darovalec. lastnik osebnega avtomobila
znamke xy. Letnik proizvodnje avtomobila je2013, številka šasije je 12345 in številka
motorja yx67890.
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3. primer: »Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je prodajalka edina in
izključna lastnica nepremičnine parc. št. 2024/1 – njiva v izmeri 730 m2, katera je
vpisana pri k.o. Lokvica pod vl.št. 104. Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je
prodajalka postala edina in izključna lastnica predmetne nepremičnine na podlagi
sklepa o dedovanju z dne 13.03.2001, opr. št. D 12/2001 vpisano v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Črnomlju pod Dn. št. 1071/2001.«
4. primer: »Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je prodajalec edini in
izključni lastnik nepremičnin.«
5. primer. »Najemodajalec odda, najemnica pa prejme v najem enosobno stanovanje, v
obstoječem stanju in sicer..«
6. primer: »Pogodbeni stranki skladno in sporazumno ugotavljata, da ta menjava
nepremičnin predstavlja zaokrožitev njihovih do sedaj njim lastnih zemljišč, tako da je
menjava nepremičnin z vidika uporabe in izkoriščanja nepremičnin smotrna.«
7. primer: »Posojilodajalec daje posojilojemalcu na voljo posojilo v znesku 1.234 evrov za
dobo 1 leta, to je od 5.5.2014 do 5.5.2015.«
8. primer: »Pogodbeni stranki ugotavljata, da so s sklenitvijo te pogodbe izpolnjeni vsi
zahtevani pogoji za izdajo…. za objekt stanovanjska hiša..«
9. primer: »Pogodbenici skladno in sporazumno ugotavljata, da je darovalka (osebni podatki
darovalke) edina in izključna lastnica vseh nepremičnin…., kar vse je darovalka pridobila v
last in posest na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča…«
10. primer: »Poslovna enota bo za interesenta zgradila telefonski priključek v krajevnem
telefonskem omrežju in ga v skladu s to pogodbo vključila v telefonsko omrežje.«
11. primer pri pogodbi o donaciji: »Pogodbeni stranki ugotavljata, da je prejemnik neprofitna
organizacija, ki opravlja dela na področju kulture, osveščanja javnosti in promocije v
panogah za katere je registrirano. Sredstva za svoje delo zbira s pomočjo donacij
zainteresirane javnosti.«
12. primer pri pogodbi za izvedbo gradnje: »Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v
skladu s 24. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 128/06 in 16/08)
izvedel javno naročilo z zbiranjem ponudb za gradnjo skladišča.«
13. primer pri avtorski pogodbi: »Podpisnika pogodbe ugotavljata, da ima delo po tej pogodbi
vse znake avtorskega dela po določilih ZASP«
14. primer pri Pogodbi o sofinanciranju nakupa in vgradnje male čistilne naprave:
»Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je občina objavila javni razpis za dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav; da je upravičenec
pravočasno oddal vlogo za sofinanciranje nakupa in vgradnje male čistilne naprave, da je bil
upravičencu na podlagi popolne vloge izdan sklep o dodelitvi sredstev v višini
_________________________.«
5.3

OPREDELITEV PREDMETA IN CENE POGODBE (BISTVENE SESTAVINE
POGODBE)

Velika večina anketirancev meni, da pozna glavne sestavine pogodb in sicer to, da moraš
natančno vse zapisati: kakšna je cena, kdaj se plača, komu, kaj se kupuje, kje se bo stvar
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prevzela, kaj bo, če ne bo plačila. Pri tej točki bi bil sicer pravilni odgovor, da se mora
napisati kaj se prodaja, ceno predmeta in udeležene stranke. Anketiranci menijo, da se
pogodba lahko sklene tudi ustno. Ta odgovor je povsem pravilen, saj so ustne pogodbe (po
51. členu Obligacijskega zakonika) povsem ustrezne in pravno dogovorjene.
5.3.1 Opredelitev predmeta
Predmet pogodbe mora biti možen, kar se presoja glede na naravne zakonitosti, dopusten, kar
se presoja glede na pravni red in določljiv- da se ve, kaj je treba izpolniti. Anketirani so
večinoma menili, da mora biti stvar, ki je določena in zapisana v prodajni pogodbi v pravnem
prometu in da jo je treba tudi natančno opisati. Predmet pogodbe je lahko na primer: kreditno
razmerje, plačilo za priključitev na omrežje, prodaja traktorja, travnika, njive, pašnika,
sadovnjaka, vinograda, pokritje stroškov telefonskega priključka, posojilo ipd. V analiziranih
pogodbah je bil predmet pogodbe opredeljen na sledeči način:
1. primer: »Predmet te darilne pogodbe je npr. osebni avtomobil znamke yx, z
registrsko številko SD-23 45.«
2. primer: »Predmet pogodbe je poslovno sodelovanje med klubom in ponudnikom na
področju, na katerem ponudnik posluje. Članom kluba nudi svoje storitve oz. blago po
ugodnejši ceni oz. v ugodnejšem obsegu, v zameno pa klub opravi dogovorjen obseg
promocije ponudnika.«
3. primer: »Avtor in naročnik se dogovorita za izključni / neizključni prenos
materialnih pravic za avtorsko delo in obsega 5 strani kataloga Novoletna ponudba
14/15.«
5.3.2 Opredelitev cene
V skladu z Obligacijskim zakonikom se morajo zneski v pogodbah glasiti v evrih. Kadar so
zneski opredeljeni v tuji valuti, je potrebno dodati valutno klavzulo. Pri vseh pogodbah mora
biti opredeljena cena oz. vrednost premičnine ali nepremičnine. Pri nekaterih pogodbah je
pripisana še obrestna mera (kreditna, posojilna). Pri gospodarskih pogodbah je dovolj, če je
zapisano, da bo stranka plačala »tržno ceno«. Primeri navedbe cene v obravnavanih
pogodbah:
1. primer: »Sopogodbenika ocenjujeta vrednost darila na 123.456 EUR.«
2. primer: »Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da znaša prodajna cena za nepremičnino iz
1. točke 200.000 EUR (dvestotisoč evrov). Prodajalka je ob sklenitvi dogovora prejela
od kupca aro v višini 56.000 EUR (šestinpetdesettisoč), preostanek kupnine pa bo
izplačan na dan overitve te pogodbe pri notarju.«
3. primer: »Za uporabo pravic po 2. tč. te pogodbe pripada avtorju denarno nadomestilo v
neto višini ____________ EUR, ki ga je naročnik dolžan nakazati na avtorjev transakcijski
račun do ____________ in pri tem plačati akontacijo dohodnine.«
4. primer: Donator prispeva sredstva v višini ___________ EUR. Donator bo sredstva
nakazal na TRR prejemnika.«
5. primer: »V zvezi z izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, se izvajalec obvezuje izvesti
gradnjo po priloženi ponudbi izvajalca št. 123 z dne 23.4.2014, za pogodbeni znesek:
45.566 EUR. V ceni je vračunan DDV.«
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5.4

DRUGE SESTAVINE POGODBE:
1. primer: »Prodajalka je ob sklenitvi dogovora prejela od kupca aro v višini
56.000 EUR (šestinpetdesettisoč evrov).
2. primer: " V kolikor so izpolnjeni pogoji za razdor te pogodbe skladno z zakonom, ki
ureja potrošniške kredite lahko kreditojemalec v enem mesecu od plačila prve
obveznosti po tej pogodbi pisno s priporočeno pošiljko ali neposredno s pisno izjavo
hranilnici sporoči, da razdira to pogodbo.
3. primer: »Za zavarovanje plačila obresti in vračila posojila izroči posojilojemalec ob
sklenitvi te pogodbe posojilodajalcu dva bianko akceptna naloga. Izročene akceptne
naloge sme posojilodajalec brez opozorila unovčiti, če posojilojemalec po roku
vračila posojila ali po zapadlosti dogovorjenih zamudnih obresti teh obveznosti ne
poravna.«
4. primer: » Uporabnik lahko odstopi v času veljavnosti od te pogodbe, o čemer je
dolžan obvestiti dobavitelja. V tem primeru je dobavitelj dolžan vrniti uporabniku
plačano povračilo.«

5.5

JASNOST IN KONSISTENTNOST POGODBENIH DOLOČIL

Cilj napisanega pravnega akta je natančno, razumljivo in strnjeno izražanje. V ospredju je
težnja po kratkem in jedrnatem izražanju, ki pa je hkrati lahko v nasprotju z razumljivostjo
pravnega besedila. Stilno je jezik, ki se uporablja pri pogodbah, označen kot hladen in strog.
Veliko je ponavljanja, mnogo brezosebnih oblik in pogosta uporaba trpnika. Strogost
pravnega besedila povečuje prav tako omejen izbor veznikov. Jezik v pogodbah naj bi bil čim
bolj jasen, natančen in ustaljen ter ne preveč oddaljen od vsakdanjega pogovornega jezika,
pa kljub temu dovolj strokoven. Jezikovna nenatančnost in nejasnost lahko ogrozita namen
pogodbenih določil. V naravi jezikovnega razumevanja besedil je, da nobeno besedilo ne
more popolnoma zanesljivo napovedati, kako naj ga razumemo. V pogodbah se ne
uporabljajo izrazi emotivnosti in subjektivnosti. Ne uporablja se osebno naslavljanje. Jezik v
pogodbah naj bi bil čim bolj formaliziran, kar omogoča tudi normativno kontrolo določb.
Uporabljeni besedilni pomeni načini izražanja v pogodbi morajo biti zanesljivi, natančni in v
skladu z zakonodajo. Načeloma je nepotrebno, da se v pogodbe prepisujejo zakonske
določbe. Stranke se v pogodbah tudi rade sklicujejo na zakonske določbe z izrazi: »kot to
določa zakon« ali »v skladu s predpisi« ipd.
ZDR-1 na primer navaja, da se pogodbene stranke v pogodbi o zaposlitvi lahko sklicujejo
tudi na druge veljavne zakone, kolektivne pogodbe in splošne akte delodajalca glede
dnevnega ali tedenskega delovnega časa in razporeditve delovnega časa, sestavin plače
delavca, plačilnega obdobja, plačilnega dneva in načina izplačevanja plače, dolžine letnega
dopusta in načina njegovega določanja, dolžine odpovednih rokov. Podobno določilo je, da »
Kreditojemalec potrjuje da je pred podpisom te pogodbe prejel predhodne informacije o
kreditu v smislu 1. Odstavka 6. Člena ZPotK-1.« ali »Izjava pri kreditni pogodbi na podlagi
Zakona o preprečevanju pranja denarja«.
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Samoumevno je, da mora vsak pravni subjekt v pravnem prometu spoštovati predpise, zato
ne prispeva k jasnosti pogodbe navedba, kot na primer: »Upravičenec se zavezuje, da bo
dodeljena sredstva porabil izključno za nakup in vgradnjo male čistilne naprave, navedene v
2. členu, bo glede obratovanja male čistilne naprave upošteval veljavne predpise, bo
dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in to pogodbo, hranil še najmanj 5 let po
izplačilu sredstev.«
Primeri premalo jasnih določb:
1. primer: »V času upravičene odsotnosti z dela delavcu pripada nadomestilo plače v
primerih, določenih z ZDR-1 in KP, in v velikosti, določeni z ZDR-1 in KP (oziroma
s predpisi, ki v času trajanja te pogodbe urejajo plače in druga izplačila delavcev za
posamezne dejavnosti). Plača se delavcu izplača vsak mesec najkasneje do 18. v
mesecu za pretekli mesec.«
2. primer: Podobno nejasno je pogodbeno določilo: »Delavec je disciplinsko in
odškodninsko odgovoren po določbah ZDR-1 in KP (po potrebi vstavite splošni akt
delodajalca, ki določa disciplinsko in odškodninsko odgovornost).«
3. primer: »Kreditojemalec v primeru predčasnega vračila kredita ni upravičen do
povračila stroškov zavarovanja kredita in ostalih stroškov, ki jih je plačal po tej
pogodbi.«
4. »Obračun se izvaja po enoti mere in dogovorjenih fiksnih cenah. Morebitna posebej
dogovorjena spremenjena dela in količine, bo izvajalec obračunal po cenah
oblikovanih na osnovi kalkulativnih elementov ponudbe.«
5.6

FORMALNE IN DRUGE SPLOŠNE DOLOČBE V POGODBI
1. primer: »Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni
stranki reševali sporazumno. Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli
rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pogodba stopi
v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v dveh enakih
izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.«

6

ZAKLJUČEK

Večina pogodb v vsakodnevnem življenju je lahko in tudi je ustvarjenih ustno, na primer
nakup knjige ali sendviča. Včasih so pisne pogodbe zahtevane s strani strank, ali pa so
zakonito določene za določene vrste dogovorov, na primer nakup hiše ali zemljišča, licenčna
pogodba, pogodba o prodaji na obroke...itd. Ponudba z ene strani je zadnji predlog določeni
stranki z namero podpisa pogodbe, ki vsebuje vse bistvene elemente pogodbe. Če pogodba
zahteva določeno formo potem mora biti tudi ponudba v tej obliki. Objektivno bistvene
elemente pogodbe najdemo v zakonu in so opredeljeni za posamezne vrste pogodb. Prodajna
pogodba je med pogodbami najpomembnejša in najpogostejša, ker se smiselno uporablja tudi
za druge pogodbe. Pomembno je, da si kot kupec ali kot prodajalec zagotovimo, da bo
dejansko prešla lastninska pravica na stvari, oziroma se zagotovi, da bo kupec plačal kupnino.
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Ko sklepamo pogodbe moramo paziti, da je stvar, ki jo kupujemo oz. prodajamo v pravnem
prometu, to pomeni, da mora stvar obstajati in ne sme biti uničena, predmet pogodbe pa je
lahko prihodnja stvar, ki jo npr. šele izdelujemo.
Po analizi anket in pogodb se ugotavlja, da so hipoteze potrjene. Veliko ljudi je neizkušenih
pri sklepanju pogodb in tega se tudi zavedajo. Ljudje razumejo pisne pogodbe kot boljše v
primerjavi z ustnimi, saj jim med drugimi služijo kot tudi dokaz, da je do posla prišlo.
Pogodba mora biti sestavljena tako, da v kar največji možni meri ustreza resnični volji strank,
v praksi pa v pogodbah najdemo precej nerazumljivih in nepotrebnih določb. V analiziranih
pogodbah smo zasledili določbe, ki predvidevajo, kaj storiti, če nasprotna stranka ne izpolni
pogodbenih določil.
Pri sestavljanju pogodbe je pametno upoštevati naslednja vodila:
 pogodba naj bo razumljiva obema strankama in naj vsebuje zgolj tisto, kar sta se
stranki resnično dogovorili; naj bo logična in uravnoteženo varna za obe pogodbeni
stranki;
 v glavi pogodbe se navedejo vse pogodbene stranke s polnim nazivom, naslovom,
davčno številko, funkcijo in imenom osebe, pooblaščene za zastopanje;
 uvodno določilo (1. člen pogodbe) naj pojasni, zakaj pogodbeni stranki sklepata to
pogodbo;
 uvodnemu določilu sledijo bistvene sestavine pogodbe: kaj je predmet pogodbe - kdo
bo kaj naredil, kdaj in za kakšno ceno;
 vsaki od bistvenih sestavin pogodbe so poljubno in glede na dogovor lahko dodane
podrobnosti o načinu izvedbe, poročilih, plačilnih rokih in pogojih, račun za nakazilo,
primeri zamude;
 pozornost je potrebno posvetiti ravnanju v primerih, ko se kaj ne zgodi tako, kot je
dogovorjeno (posledice);
 kdaj začne pogodba veljati, do kdaj velja in kako jo je mogoče predčasno prekiniti;
 pristojno sodišče v primeru spora in število izvodov pogodbe;
 pogodbi so lahko priložene razne priloge (te morajo biti v pogodbi navedene), kot so
prijave na projekt, terminski načrti in podobno.
Kadar se posameznik znajde sredi resnih poslovnih pogovorov, pravnika pa si ne more
privoščiti, pomeni, da bo moral sam pripraviti osnutek pogodbe, če so v teku so že resni
poslovni pogovori s potencialnim sopogodbenikom. Zavedati se je treba, da se mora vsak
zaradi varnosti in resnosti sodelovanja, kar se le da dobro pripraviti na sklenitev posla. Znanje
osnov pogodbenega prava je neizogibno potrebno. S pogodbo se rešujejo le tista vprašanja,
ki niso urejena v zakonu. Nesmiselno je prepisovati zakonske določbe in brez pravnega
učinka je v pogodbi urejati razmerja, ki jih že tako ali tako ureja zakon. To v bistvu samo
zamegljuje individualnost pogodbe. Pametno je tudi treba uporabljati pravilo o prostem
urejanju pogodbenih razmerij, ki določa, da se lahko taka razmerja v pogodbi urejajo
svobodno (avtonomno), a pod pogojem, da to ni v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali
z moralnimi načeli. V pogodbi ne sme biti določil, ki so diskriminatorna ali nakazujejo na
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kršenje enakosti in enakopravnosti pogodbenih strank, na čezmerno prikrajšanje ali
oderuštvo, na zlorabo pravic, na nemoralne dolžnosti pogodbenega partnerja ipd.
Kadar sklepajo pogodbe nepravniki, ne uporabljajo insitutov za utrditev obveznosti, ker jih ne
poznajo. Najpogosteje se uporablja ara in predplačilo. V pogodbo je smiselno umestiti
sankcije za nespoštovanje pogodbe. Pogodba, ki ne vsebuje sankcij v primeru njenega
nespoštovanja, je neučinkovita pogodba. Večina pogodbenih vzorcev vsebuje klavzule o
sodni pristojnosti v primeru sporov, ki izvirajo iz pogodbe, ne vsebujejo pa klavzule o
neposrednih sankcijah v primeru nespoštovanja pogodbenih določil, denimo klavzule o
pogodbeni kazni, o sodnih penalih in, o odškodninski odgovornosti. Tako imenovane
»klavzule« pogodbene stranke na ta način zavarujejo pred neizpolnitvijo pogodbe ali pred
zamudami drugih pogodbenih strank z izpolnitvijo pogodbe. Mnogi uporabljajo osnutke
pogodb, ki so bile zapisane za podobne situacije in lahko služijo za izhodišče pri pogajanjih.
Pri pregledovanju pogodbe je treba paziti, da so pravilno zapisani vsi osebni in številčni
podatki, roki in plačila - kot je bilo vnaprej dogovorjeno ter da ni nikjer izrecno zapisano, da
se stranka čemu odpoveduje, če o tem ni bilo dogovora.
V praksi je daleč najbolj pogosto sklenjena prodajna pogodba in pogodba o zaposlitvi.
Zanimivo je, da pri pregledu sodne prakse ravno pri slednji prihaja največkrat do nejasnih in
dvoumnih določb in iz tega izvirajočih sodnih sporov. Pri naštevanju in opredeljevanju pravic
in obveznosti morajo biti stranke izjemno natančne. V primeru nejasnih določb bo pogodbeno
voljo strank ugotavljalo sodišče.
Pogodbo je mogoče spremeniti, če v to privolita obe stranki. Predlog o spremembah je treba
predložiti nasprotni stranki. Če nasprotna stranka v spremembe privoli, se sestavi in podpiše
nova pogodba ali naredi ustrezen aneks.
Pravilno sestavljena pogodba lahko ob morebitnem sporu med strankama pripomore k mirni
in hitri rešitvi. Natančno morajo biti določene predvsem vse pravice in dolžnosti stranke, še
posebej finančne posledice. Pogodba naj bo oblikovana v obojestransko korist. Ustrezna
pogodba je najpomembnejša, ko pride do spora. Dokler v razmerju med pogodbenima
strankama ni težav, je pravzaprav vseeno, kaj sta se s pogodbo strani dogovorita. V trenutku,
ko pride do spora, pa so določila pogodbe zelo pomembna, saj lahko vodijo k mirni ali po
drugi strani dolgotrajni in mučni rešitvi spora.
Kadar stranki vsebino pogodbe oblikujeta skupaj, zato se nobena ne more sklicevati na
določbo 83. člena OZ, ki predpisuje razlago nejasnih določil v posebnih primerih, tj., kadar je
bila pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni vsebini ali je bila pogodba kako drugače
pripravljena in predlagana od ene pogodbene stranke. To določilo se uporabi, kadar se
stranki o vsebini pogodbenih določil nista pogajali/usklajevali, temveč sta pogodbo sklenili s
tako vsebino, kot ga je pripravila in predlagala ena od njiju. Osnutek pogodbe lahko pripravi
ena stranka, vendar se lahko zapis kasneje spreminja in usklajuje glede na potek pogajanj
med strankama. Določba o razlagi nejasnih pogodbenih določil je uzakonjena v korist
šibkejše stranke ter se nanaša na primere, ko močnejša stranka svojo voljo "vsili" tako, da
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izključi možnost spreminjanja vnaprej pripravljene pogodbe. Kadar je vsebina pogodbe plod
medsebojnih pogajanj, sodišče v primeru spora ugotavlja pogodbeni namen strank s pomočjo
metod razlage. Za uporabo razlagalnih pravil je treba poprej ugotoviti, da so posamezna
pogodbena določila sporna oz. nejasna. Pogodbo je mogoče razlagati tudi drugače, kot je
zapisana, če sta se stranki poleg pisne pogodbe dogovorili še kaj drugega, v primeru spornih
pogodbenih ali nejasnih pogodbenih določil, kadar gre za pogodbo po vnaprej natisnjeni
vsebini.
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KAKO DOBITI SLUŽBO?
IZZIV ZA VSE GENERACIJE

Mentorja: mag. Anton Vorina
dr. Branko Škafar
Študenti:

Edis Hadžić, VSŠ Celje
Petra Jovanovska, VSŠ Murska Sobota
Maja Zakovšek , VSŠ Brežice
Branimir Radić, EF Zagreb
Matko Thes, EF Zagreb
Ećimović Magdalena, EF Zagreb

Bobinac Iva, EF Zagreb
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1

UVOD
Predstavitev področja in namen naloge

1.1

Področje raziskovanja predstavlja za nas velik pomen, saj je od službe odvisno kako bomo
živeli. Zanima nas, kako priti do službe, ki si jo želimo in nas zanima. Namen naloge je
predstaviti rešitve za iskanje službe. V raziskovalnem delu bomo proučili, kako mladi v
Sloveniji in Hrvaški razmišljajo o službi in poklicih prihodnosti.
1.2

Opredelitev problema in cilji naloge

1.2.1 Opredelitev problema
Raziskava se nanaša na področje iskanja zaposlitve. Zanima nas predvsem, kako službo
dobiti, koliko ljudi je brezposelnih in katere posledice povzroča brezposelnost. Ljudje
potrebujejo službe za zadovoljitev svojih potreb, za preživetje, za družino,...
1.2.2 Cilji v teoretičnem delu naloge




raziskati deleže brezposelnosti v EU,
poiskati, kateri so perspektivni poklici v prihodnosti,
proučiti podrobno deleže brezposelnih po starosti, spolu in stopnji izobrazbe v
Sloveniji in Hrvaški.

1.2.3 Cilji v raziskovalnem delu naloge


1.3

izdelati vprašalnik s področja brezposelnosti,
narediti analizo oziroma odgovoriti na raziskovalna vprašanja.
Raziskovalna vprašanja

Zastavili smo si sedem raziskovalnih vprašanj: Koliko mladih, ki so brezposelni, aktivno
iščejo službo? Kako se mladi strinjajo s trditvijo, »Mislim, da je univerzitetna diploma
pomembna pri zaposlovanju«? Kako se mladi strinjajo s trditvijo, »Delovna mesta v drugih
državah članicah EU, so mladim bolj privlačna, kot pa delovna mesta v Sloveniji/Hrvaški«?
Kako se mladi strinjajo s trditvijo, »Vlada se zavzema za povečanje zaposlenosti«? Kako se
mladi strinjajo s trditvijo, »Mladi v izobraževalnem procesu ne prejmejo vse potrebne veščine
za prihodnjo delovno mesto«? Kako se mladi strinjajo s trditvijo, »Pripravljen/a sem delati
na delovnem mestu, ki ni v mojem poklicu-stroki«? Kako dobiti službo?
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1.4

Metode dela

Mentorja sta vse člane raziskovalne skupine 4 tedne pred taborom obvestila po elektronski
pošti, kaj bomo delali in nam poslala okvirni terminski načrt dela. V skupini smo se
dogovorili, kaj bo kdo delal. Za teoretični del smo poiskali podatke iz sekundarnih virov, za
raziskovalni dela pa smo uporabili metodo spletnega anketiranja.
1.5

Omejitve raziskave

Omejeni smo se na dve državi, Slovenijo in Hrvaško ter na anketirance, ki so stari od 18 do
30 let.

2
2.1

TEORETIČNI DEL
Problemi pri zaposlovanju

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je udeležila okrogle mize, ki jo je v okviru projekta Tvoja
Evropa - tvoj glas organizirala Slovenska tiskovna agencija. Pri projektu sodeluje tudi
Študentska organizacija Slovenije. Pri tem poudarja, da je za večje zaposlovanje in reševanje
brezposelnosti ključno zagnati gospodarstvo in doseči gospodarsko rast, saj je pri
delodajalcih prenizka stopnja povpraševanja in ustvarjanja novih delovnih mest. Zakon, ki bi
na novo uredil to področje je v javni razpravi. Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je na okrogli
mizi tudi opozorila, da problem zaposlovanja mladih, kot tudi nekateri drugi problemi s
katerimi
se
srečujemo,
niso
nekaj
novega
in
tudi
ne
od
včeraj.
(http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article//7344/).
2.2

Problem pri zaposlovanju mladih

Število mladih brezposelnih narašča. V kolikor jo uspejo dobiti, je le ta za določen čas, kar ne
zagotavlja varnosti. Zaradi teh razlogov se mladi velikokrat odločijo za nadaljevanje študija
in z rednim delom pričnejo kasneje. Potrebno si je pridobiti praktična znanja ali pa se še
dodatno usposabljamo. V kolikor uspemo, začnimo z delom že v času študija, saj štejejo tudi
te izkušnje. Veliko podjetij se nato odloči, da študentsko delo spremenijo v redno zaposlitev.
Biti moraš samoiniciativen in informiran, zase moraš poskrbeti sam. Nekateri študentje so za
pridobitev izkušenj v podjetju pripravljeni delati tudi brezplačno (http://www.
diplomska.com/problem-zaposlovanja-mladih/).
2.3

Problem pri zaposlovanju starejših

Na problem zaposlitvenih možnosti za starejše delavce opozarja varuh človekovih pravic
skozi vsa leta svojega delovanja. Pri svojem delu se srečujemo z dolgotrajno brezposelnimi
starejšimi delavci, pogoste pa so tudi pobude, ki opozarjajo bodisi na diskriminatnost pri
zaposlovanju, bodisi diskriminatornost pri napredovanju, izobraževanju in ohranjanju
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zaposlitve t. i. starejših delavcev. Pogosto naletimo na povsem nerazumljivo miselnost, da je
starejši že vsak delavec, ki je star nad 40 let, praviloma pa velja za starejšega vsak, ki je star
nad 45 let. Predvidevanja kažejo, da se bo v naslednjih 10 letih struktura populacije v
delovnih letih pomembno spreminjala. Trenutna demografska gibanja kažejo, da se bo v
Evropi število oseb med 50 in 59 let dvignilo vsaj za 12 %, medtem ko bo število mladih med
15 in 19 leti upadlo za vsaj 5 % (http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/govorireferati-in-clanki/novice/detajl/polozaj-starejsih-oseb-na-trgu-delovne-sile/?cHash=53b5d7e9
86).
2.4

Problem zaposlitve izobraženih ljudi

Število prijavljenih na zavodu za zaposlovanje se je povečalo za 0,5 odstotka. V primerjavi z
oktobrsko strukturo (leto 2013) brezposelnosti se je novembra 2013 najbolj povečal delež
brezposelnih v starosti od 25 do 39 let. Več je tudi brezposelnih, starih od 40 do 49 let, ter
iskalcev prve zaposlitve. (http://www.rtvslo.si/slovenija/na-zavodu-se-kopicijo-prvi-iskalcizaposlitve-in-visoko-izobrazeni/297518).
2.5

Delež mladih med brezposelnimi ostaja visok

Tudi februarja 2014 se je med registriranimi brezposelnimi na letni ravni povečal delež
iskalcev prve zaposlitve, s tem pa tudi delež brezposelnih v starosti 15 do 29 let, ki presega
26 %. Povečal se je tudi delež brezposelnih, starih med 30 in 39 let, ki znaša skoraj 24 %. Kot
je razvidno iz podatkov Zavoda za zaposlovanje RS, se je februarja 2014 glede na februar
2013 med registriranimi brezposelnimi delež brezposelnih, starih med 15 in 29 let, povečal s
23,6 na 26,1 %. Tako na mesečni kot na letni ravni se je povečal delež brezposelnih, starih
med 30 in 39 let. Znašal je 23,8 %, kar je 0,1 odstotne točke več kot januarja 2014 in 0,7
odstotne točke več kot februarja 2013 (https://www.dnevnik.si/poslovni/novice/delez-mladihmed-brezposelnimi-ostaja-visok).
2.6

Katerih ustreznih kadrov v Sloveniji najbolj primanjkuje?

Po podatkih aktualne raziskave ima več kot tretjina delodajalcev težave pri iskanju ustreznih
kadrov. Najtežje je najti dobre inženirje, kvalificirane delavce, kuharje, voznike in zdravnike.
Čeprav je ob podatku o skoraj 120 tisoč brezposelnih to težko verjeti, ima več kot tretjina
delodajalcev v Sloveniji zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov težave pri zaposlovanju. Kot
pravijo, najtežje najdejo ustrezne inženirje, tem sledijo kvalificirani delavci, navadni delavci,
kuharji in vozniki. Za njimi si po lestvici navzdol sledijo vodje prodaje, zdravniki in drugo
medicinsko osebje, ki ne nudi nege, natakarji in hotelski delavci, delavci v marketingu in
odnosih z javnostmi ter v menedžmentu in vodstvu.
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Tabela 1: Deset delovnih mest, za katere slovenski delodajalci najtežje najdejo ustrezne
kandidate
1 Inženirji
2 Kvalificirani delavci
3 Delavci
4 Kuharji
5 Vozniki
6 Vodje prodaje
7 Zdravniki in drugo medicinsko osebje, ki ne nudi nege
8 Osebje v restavracijah in hotelih / Gostinsko osebje
9 Marketing in PR
10 Management in vodstvo
Vir: http://www.24ur.com/katerih-kadrov-v-sloveniji-najbolj-primanjkuje.html
Delodajalci pravijo, da ima pomanjkanje ustreznih kadrov največji vpliv na konkurenčnost in
produktivnost podjetja ter na sposobnost zadovoljitve potreb strank. V primerjavi s preteklim
letom se delodajalci vse bolj zavedajo, da to tudi ogroža njihov uspeh in da so prave
kompetence bistvene za poslovne priložnosti ter za doseganje želenih rezultatov
(http://www.24ur.com/katerih-kadrov-v-sloveniji-najbolj-primanjkuje.html).
2.7

Fakultete bi lahko storile več

Da bi k večji zaposljivosti mladih lahko pripomogle tudi fakultete, pa pravi raziskovalec na
Fakulteti za družbene vede Samo Pavlin. "Če povpraševanje po posameznem reguliranem
profilu upada, potem bi se visokošolska institucija na to morala odzvati v svojem učnem
načrtu. Naj bi spremljala in spodbujala mlade pri razvijanju svojih talentov in predvsem
skrbela za promocijo svojih programov med delodajalci," je prepričan Pavlin. K večji
zaposljivosti lahko pripomorejo mladi sami, in sicer tako, da že med študijem pridobivajo
neformalne delovne izkušnje (http://www.rtvslo.si/slovenija/na-zavodu-se-kopicijo-prviiskalci-zaposlitve-in-visoko-izobrazeni/297518).
2.8

Trenutno stanje, število brezposelnih v Sloveniji, EU in na Hrvaškem

Tabela 2: Delež brezposelnih v EU
geo \ čas
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU (28 držav)
6,1
6
7,6
8,3
8,3
9,1
9,5
Hrvaška
8
6,9
7,3
9,5
11,2 13,2 14,4
Slovenija
4,2
3,7
5,1
6,5
7,5
7,9
9,2
Vir: Izračuni raziskovalcev, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Iz tabele 2 je razvidno, da se je stopnja brezposelnosti v Evropi iz leta v leto stopnjevala, prav
tako v Sloveniji in na Hrvaškem.
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Tabela 3: Delež dolgo brezposelnih (več kot 1 leto) starih od 15 let in več v EU
geo \ čas
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU (28 držav)
3,1 2,6
3
3,9 4,2 4,7 5,1
Hrvaška
5,9 5,3 5,1 6,7 8,6 10,3 11
Slovenija
2,2 1,9 1,8 3,2 3,6 4,3 5,2
Vir: Izračuni raziskovalcev, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Iz tabele 3 je razvidno, kako je stopnja brezposelnih, ki so bili brez zaposlitve več kot eno
leto, starih od 15 in več let, naglo naraščala, še posebej na Hrvaškem, ki znaša kar 10,3 %.
Tabela 4: Javni dolg držav v % BDP
geo \ čas
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EU (28 držav)
:
:
74,3
79,8
82,3
85,1
Hrvaška
:
:
36,6
44,9
51,6
55,5
Slovenija
23,1
22
35,2
38,7
47,1
54,4
Vir: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

2013
87,1
67,10
71,1

Tabela 4 nam prikazuje javni dolg držav v odstotkih na BDP, ki je na splošno v Evropi, kar
visok (87,1 % BDP), prav tako pa je visok tudi v Sloveniji (71, 1% BDP) in na Hrvaškem
(67,10 % BDP)..
2.9

Trenutno stanje števila brezposelnih v Sloveniji EU in na Hrvaškem

2.9.1 Stanje brezposelnosti v Sloveniji
Tabela 5 nam prikazuje število brezposelnih po starostnih razredih v obdobju januar 2013 do
marec 2014 v Sloveniji. Največji delež brezposelnih je v starosti od 30 do 60 let, čeprav so
tudi mladi do 30 let v velikem številu brezposelnih.
Tabela 5: Število brezposelnih po starostnih razredih v obdobju jan 2013 do marec 2014 v
Sloveniji
delež
Delež
Nad 30 Nad 60
delež do
Do 30 let
Skupaj
nad 30
nad 60
do 60 let
let
30 let
do 60 let
let
jan.13
29.399
91.422
3.437
124.258 23,66 % 73,57 %
2,77%
feb.13
29.338
91.279
3.441
124.066 23,65 % 73,57 %
2,77%
Mar.13
28.916
90.273
3.441
122.630 23,58 % 73,61 %
2,81%
Apr.13
28.617
89.223
3.492
121.332 23,59 % 73,54 %
2,88%
Maj.13
27.645
87.403
3.528
118.576 23,31% 73,71 %
2,98%
Jun.13
26.792
86.245
3.566
116.603 22,98% 73,96 %
3,06%
Jul.13
26.990
86.543
3.610
117.143 23,04% 73,88%
3,08%
Avg.13
26.736
86.242
3.622
116.600 22,93% 73,96%
3,11%
Sep.13
26.319
84.742
3.608
114.669 22,95% 73,90%
3,15%
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delež
Delež
Do 30 let
Skupaj
nad 30
nad 60
do 60 let
let
Okt.13
30.801
84.296
3.624
118.721 25,94% 71,00%
3,05%
Nov.13
31.472
84.214
3.627
119.313 26,38% 70,58 %
3,04%
dec.13
32.523
87.781
3.711
124.015 26,23% 70,78 % 2,99 %
jan.14
33.920
95.923
129.843 26,12% 73,88 %
feb.14
33.906
95.858
129.764 26,13% 73,87 %
mar.14
33.052
93.678
126.730 26,08% 73,92%
Vir: http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/registrirana_brezposelnost
Nad 30
do 60 let

Nad 60
let

delež do
30 let

Tabela 6 prikazuje število brezposelnih po stopnji izobrazbe v obdobju januar 2013 do marec
2014 v Sloveniji. Vidimo, da je največji delež brezposelnih s poklicno ali srednjo šolo.
Tabela 6: Število brezposelnih po stopnji izobrazbe v obdobju januar 2013 do marec 2014 v
Sloveniji
Poklicna
Višja
Delež
Oš ali
ali
šola ali Skupaj Delež oš Delež sre višja ali
manj
srednja
več
več
šola
jan.13
42.640
63.853
17.765 124.258 34,32% 51,39% 14,30%
feb.13
42.846
63.677
17.543 124.066 34,53% 51,33% 14,14%
mar.13
41.820
63.217
17.593 122.630 34,10% 51,55% 14,35%
apr.13
40.896
62.600
17.836 121.332 33,71% 51,59% 14,70%
maj.13
39.590
61.168
17.818 118.576 33,39% 51,59% 15,03%
jun.13
38.669
59.185
17.930 116.603 33,16% 50,76% 15,38%
jul 13
38.263
60.037
18.843 117.143 32,66% 51,25% 16,09%
avg 13
38.037
59.605
18.958 116.600 32,62% 51,12% 16,26%
sept 13
37.548
58.663
18.458 114.669 32,74% 51,16% 16,10%
oktober
37.931
61.518
19.272 118.721 31,95% 52,26% 16,23%
nov 13
38.324
61.767
19.222 119.313 32,12% 51,77% 16,11%
dec.13
40.784
63.740
19.491 124.015 32,89% 51,40% 15,72%
jan.14
36.509
73.156
20.178 129.843 28,12% 56,34% 15,54%
feb.14
36.890
73.092
19.782 129.764 28,43% 56,33% 15,24%
mar.14
35.703
71.484
19.543 126.730 28,17% 56,41% 15,42%
Vir: http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/registrirana_brezposelnost
Tabela 7 prikazuje število prostih delovnih mest (ponudba) in število iskalcev zaposlitve
(povpraševanje) za obdobje od 14. 4.2014 do 5. 5. 2014 v Sloveniji. Razmerje med ponudbo
in povpraševanjem je nesorazmerno in sicer je ponudba veliko bolj presežna od
povpraševanja, kar pomeni, da je v Sloveniji zelo težko dobiti službo.
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Tabela 7: Število prostih delovnih mest (ponudba) in število iskalcev zaposlitve
(povpraševanje)za obdobje od 14.4. do 5.5.2014 v Sloveniji
Št. Prostih
Število iskalcev
Dan
mest
zaposlitev
Delež (vir1/vir2)
Vir 1
Vir 2
14.4.2014
859
125.453
0,68%
15.4.2014
933
125.204
0,75%
16.4.2014
950
125.072
0,76%
17.4.2014
1.006
125.114
0,80%
18.4.2014
948
124.846
0,76%
19.4.2014
887
124.449
0,71%
20.4.2014
836
124.483
0,67%
21.4.2014
776
124.429
0,62%
22.4.2014
863
124.360
0,69%
23.4.2014
936
124.342
0,75%
24.4.2014
963
124.492
0,77%
25.4.2014
968
123.871
0,78%
26.4.2014
894
123.836
0,72%
27.4.2014
779
123.871
0,63%
28.4.2014
831
123.938
0,67%
29.4.2014
930
124.032
0,75%
30.4.2014
917
124.351
0,74%
1.5.2014
857
124.002
0,69%
2.5.2014
763
123.982
0,62%
3.5.2014
707
123.900
0,57%
4.5.2014
734
123.926
0,59%
5.5.2014
713
123.897
0,58%
Vir 1: (http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta)
Vir 2: (http://www.ess.gov.si/delodajalci/iskanje_delavca)
2.9.2 Brezposelnost na Hrvaškem 2014
Tabela 8 prikazuje število brezposelnih po stopnji izobrazbe v obdobju januar 2013 do marec
2014 na Hrvaškem. Največ jih je brezposelnih s poklicno ali srednjo šolo, sledi jim
populacija s končano osnovno šolo, na koncu pa so ljudje s končano višjo šolo ali več.
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Tabela 8: Število brezposelnih po stopnji izobrazbe v obdobju januar 2013 do marec 2014 na
Hrvaškem
Poklicna
Višja
Delež
Oš ali
ali
šola ali Skupaj Delež oš Delež sre višja ali
manj
srednja
več
več
šola
94.921 234.468 42.614 372.003 25,52% 63,03% 11,46%
jan.13
feb.13

96341

237530

41529

375.400

25,66%

63,27%

11,06%

mar.13

95026

232949

40583

368.558

25,78%

63,21%

11,01%

apr.13

92300

223673

39625

355.598

25,96%

62,90%

11,14%

maj.13

88028

207835

37386

333.249

26,42%

62,37%

11,22%

jun.13

85646

196042

36422

318.110

26,92%

61,63%

11,45%

jul 13

84406

194447

37393

316.246

26,69%

61,49%

11,82%

avg 13

83427

192673

37575

313.675

26,60%

61,42%

11,98%

sept 13

84959

201879

36945

323.783

26,24%

62,35%

11,41%

oktober

87937

215655

40852

344.444

25,53%

62,61%

11,86%

nov 13

90650

223874

42340

356.864

25,40%

62,73%

11,86%

dec.13

92549

228172

42690

363.411

25,47%

62,79%

11,75%

jan.14

96733

237699

43852

378.284

25,57%

62,84%

11,59%

feb.14

98656

241506

44214

384.376

25,67%

62,83%

11,50%

mar.14

96857

235960

44049

376.866

25,70%

62,61%

11,69%

Vir: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10052

Tabela 9 prikazuje število brezposelnih po starostnih razredih v obdobju januar 2013 do
marec 2014.
Tabela 9: Število brezposelnih po starostnih razredih v obdobju jan 2013 do marec 2014 na
Hrvaškem
delež nad
Do 30 Nad 30 do Nad
delež do
Delež nad
Skupaj
30 do 60
let
60 let
60 let
30 let
60 let
let
jan.13 126.931 232.060 13.012 372.003 34,12%
62,38%
3,50%
feb.13 127.132 235.121 13.147 375.400 33,87%
62,63%
3,50%
mar
123.279 231.868 13.411 368.558 33,45%
62,91%
3,64%
apr
117.296 224.909 13.393 355.598 32,99%
63,25%
3,77%
maj
106.364 213.583 13.302 333249 31,92%
64,09%
3,99%
junij
98.303
206.401 13.406 318110 30,90%
64,88%
4,21%
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Do 30
let
julij
avgust
september
oktober
november
dec.13
jan.14
feb.14
mar.14

99.181
97.953
104.774
115.918
120.308
120.958
124.596
126.581
123.467

delež nad
30 do 60
let
203.515 13.550 316246 31,36%
64,35%
202.090 13.632 313675 31,23%
64,43%
205.222 13.787 323783 32,36%
63,38%
214.417 14.109 344.444 33,65%
62,25%
222.127 14.429 356.864 33,71%
62,24%
227.906 14.547 363.411 33,28%
62,71%
238.363 15.325 378.284 32,94%
63,01%
242.178 15.617 384.376 32,93%
63,01%
237.746 15.653 376.866 32,76%
63,09%
Vir: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10052
Nad 30 do Nad
delež do
Skupaj
60 let
60 let
30 let

Delež nad
60 let
4,28%
4,35%
4,26%
4,10%
4,04%
4,00%
4,05%
4,06%
4,15%

Tabela 10 prikazuje število prostih delovnih mest (ponudba) in število iskalcev zaposlitve
(povpraševanje) za obdobje od 14. 4. 2014 do 5. 5. 014. Vidimo, da je število iskalcev dela
bistveno večje kot je število prostih delovnih mest.
Tabela 10: Število prostih delovnih mest (ponudba) in število iskalcev zaposlitve
(povpraševanje)za obdobje od 14. 4. 2014 do 5.5.2014 na Hrvaškem
Št. prostih
Število iskalcev
mest
Dan
zaposlitev
Delež (Vir1/vir2)
Vir 1
Vir 2
14.4.2014

9546

367543

2,59%

15.4.2014

9258

366662

2,52%

16.4.2014

8918

366541

2,43%

17.4.2014

9013

364792

2,47%

18.4.2014

9685

364336

2,65%

19.4.2014

9119

362479

2,51%

20.4.2014

8968

362479

2,47%

21.4.2014

8662

362479

2,38%

22.4.2014

8910

361781

2,46%

23.4.2014

8936

360862

2,47%

24.4.2014

8968

359798

2,49%

25.4.2014

8740

358804

2,43%

26.4.2014

8641

358804

2,40%
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Dan

Št. prostih
mest
Vir 1

Število iskalcev
zaposlitev
Vir 2

Delež (Vir1/vir2)

27.4.2014

8601

358804

2,39%

28.4.2014

9059

357678

2,53%

29.4.2014

9470

356310

2,65%

30.4.2014

6805

354449

1,91%

1.5.2014

6205

354449

1,75%

2.5.2014

6271

353756

1,77%

3.5.2014

6142

353756

1,73%

4.5.2014

6088

353756

1,72%

5.5.2014

9546

367543

2,59%

Vir 1: www.hzz.hr
Vir 2: statistika@hzz.hr
2.10 Perspektivni poklici v svetu
Do leta 2010 bo organsko pridelana hrana in pijača predstavljala že okoli 10 % celotnega
prehrambnega trga, kar pomeni 10 kratno povečanje v primerjavi z letom 1998. To pa bo šele
začetek. Še več pridelovalcev biološke hrane bo potrebnih, ko bo organsko pridelana hrana
postala prevladujoči prehranjevalni trend. Manager biološke kmetije z velikostjo od 1000 do
5000 arov, bo lahko letno zaslužil do 172.000 dolarjev. Plača delavcev v panogi, pa naj bi
bila od 50,000 do 80,000 dolarjev.
Bio informatiki. Uporaba matematike in računalniških znanosti postaja v biologiji vse
pomembnejša, saj količine podatkov postajajo neobvladljive. Na primer v genetiki, kjer ima
samo en človeški genom 20.000 genov. Plača bi informatika bo znašala od 106,000 do
118.000 dolarjev. Do leta 2012 se bodo računalniški procesorji razvili iz dvojedrnih v več
jedrne. Računalniki bodo imeli tudi po 80 procesorjev pravi Jerry Bautista iz družbe Intel.
Različni procesorji lahko delujejo skupaj podobno kot orkester različnih glasbil ter rešujejo
kompleksne probleme, simulirajo življenjske situacije in lahko predvidevajo uporabnikove
potrebe, vse to z izjemno hitrostjo. Računalniki lahko prepoznajo družinske člane ali poiščejo
vse slike babice, ko je bila vesela. Potrebna znanja za Simultanega programerja: diploma
računalniških znanosti ter kreativnost in sposobnost ne-linearnega mišljenja. Ocena plače
znaša 79.000 do 80.000 dolarjev.
Svetovalci na področju genetike. Genetski svetovalci bodo posameznikom in družinam
svetovali o genetskih tehnologijah in se jim pomagali odločiti v skladu z njihovimi osebnimi
prepričanji. Danes ima ameriška zbornica za genetsko svetovanje že 2000 svetovalcev.
Kvalifikacije potrebne za opravljanje dela so opravljen magisterij s področja genetskega
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svetovanja, sposobnost kritičnega mišljenja in komunikacijske sposobnosti. Plača: 58.000 do
64.000 dolarjev.
Možganski analitiki (Brainanalysts). Z novimi naprednimi orodji bodo nevroznanstveniki
lahko določili kako ljudje čutijo, reagirajo in koliko so sposobni, pravi Terry Sejnowski,
profesor na Salk inštitutu za biološke študije.
Vesoljski vodiči. Podjetje SpaceAdventures je za potovanje v vesolje že prejelo preko 200
rezervacij, zato načrtuje zaposliti okoli 10 vesoljskih turističnih vodičev. Potrebne
kvalifikacije za vesoljskega vodiča: diploma iz vesoljskega inženirstva ali podobnega
področja, ljubezen do vesoljskih pustolovščin in močna vera v človekovo raziskovanje
vesolja. Plača: 80.000 do 90.000 dolarjev.
Izdelovalci in vzdrževalci robotov (Robot builders, tenders). Komponente, procesorji in
senzorji za robote se pocenijo vsake četrt leta pravi Paul Saffo, ki se ukvarja s tehnološkim
napovedovanjem. Roboti že delajo v nekaterih raziskovalnih laboratorijih in tovarnah. Katera
rešitev jih bo pripeljala v vsak dom? S pravo idejo lahko postanete “robotni milijonar”.
(http://www.financnitrgi.com/radar/vroci-poklici-s-svetlo-prihodnostjo).
So študiji, kjer se mladim že med študijem ponuja služba. In so študiji, kjer je diplomantov
veliko, služb pa malo. Strokovnjaki svetujejo, da mladi izberejo svoj bodoči poklic tako, da
izpolnjuje oba pogoja: poklic te veseli in hkrati omogoča zaposlitev. Objavljamo lestvico
osmih poklicev, ki so v Evropi in v svetu med najbolj iskanimi.
1. Fizioterapevt. Fizioterapevt je že več let najbolj zaželen poklic v Sloveniji. Za študij
fizioterapije se od vseh študijev zahteva najvišje število točk z mature. Fizioterapijo je
mogoče študirati na Univerzi v Ljubljani in na Alma. Na obeh fakultetah je veliko
prijavljenih, a le omejeno število mest. Na Alma Mater Europaea so vaje in predavanja v
Murski Soboti, na Univerzi v Ljubljani pa v Ljubljani. Alma Mater Europaea omogoča
študentom tudi prakso v sosednji Avstriji, na primer v zdravilišču BadRadkesburg. Če
boste študirali na AlmaMater, boste lahko predavanja gledali tudi od doma v živo in z
vprašanji sodelovali v razpravi preko spleta. AlmaMater je edina slovenska fakulteta, kjer se
predavanja snemajo.
2. Zdravnik. V Sloveniji, pa tudi v številnih drugih državah, kronično primanjkuje
zdravnikov. Zdravnik je eden najbolj spoštovanih in najbolje plačanih poklicev. V Sloveniji
sta medicinski fakulteti na Univerzi v Ljubljani in na Univerzi v Mariboru. Študij traja 12
semestrov. Diplomant pridobi naziv doktor medicine. Se pa študij nadaljuje, saj je študij in
delo v medicini vseživljenjski proces.
3. Razvijalec programske opreme in aplikacij. Nobeno področje se ne spreminja in širi
tako hitro, kot računalništvo. Programska oprema je v telefonih, televizijah, avtomobilih,
računalnikih in celo v hladilnikih. Vsakodnevno odpiramo nove aplikacije na tabličnih
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računalnikih in pametnih telefonih. Tistim, ki so pripravljeni se vse življenje učiti in
napredovati ter imajo hkrati trdno teoretično podlago, se za službo ni treba bati.
4. Zdravstveni delavec, medicinska sestra. Diplomirane medicinske sestre so izjemno iskan
kader, tako v Sloveniji kot v Evropi. Za tiste, ki želite izkoristiti pomanjkanje medicinskih
sester in zdravstvenih delavcev v tujini, je priporočljivo, da imate poleg znanja
zdravstvenih ved tudi znanje ustreznega tujega jezika. Zdravstveno nego je mogoče študirati
na številnih slovenskih fakultetah in visokih strokovnih šolah.
5. Gerontolog. Prebivalstvo se stara. Delež ostarelih se bo v naslednjih 15 letih podvojil, zato
bo dela za gerontologe vse več. Zaradi staranja prebivalstva bodo v prihodnjih letih
podjetja "gerontologirala" svoje produkte in storitve: prilagajala jih bodo ostarelim. Pri tem
bodo potrebovala gerontologe. Edina slovenska fakulteta, kjer je mogoče študirati socialno
gerontologijo na prvi bolonjski stopnji, na magistrskem in na doktorskem študiju, je Alma
Mater Europaea– Evropski center Maribor. Predavanja so v Ljubljani in Murski Soboti.
(http://www.studij.si/novice/54/Lestvica-najbolj-zaposljivih-poklicev.html)
2.11 Pet najbolj perspektivnih poklicev prihodnosti v ZDA, ki bodo aktualni tudi v
Sloveniji
1. Arhitekt virtualne resničnosti –S pomočjo najsodobnejše tehnologije zahtev kupcev se že
pojavljajo podjetja in za to posebej usposobljeni arhitekti, ki s tridimenzionalnimi očali
naročnikom prikazujejo obliko in videz, preden so projekti dokončani.. Zaželena stopnja
izobrazbe: fakultetna ali visokošolska izobrazba Pridobitev izobrazbe: domače in tuje
fakultete za arhitekturo, oblikovanje ipd. Možne zaposlitve: samostojni podjetnik, podjetnik,
v uradih, birojih, agencijah …
2. Copywriter – Tako imenovani "copywriter" ustvarja televizijske in radijske scenarije za
oglase, piše različne tekste in slogane, adaptira tuje oglase za domače tržišče ter izbira
kompozicijo tiskanih oglasov. Zaželena stopnja izobrazbe: visokošolska ali fakultetna
izobrazba Pridobitev izobrazbe: domače in tuje fakultete družboslovnih smeri Možne
zaposlitve: specializirane agencije, lastna podjetja, TV, radio
3. Davčni svetovalec– Davčna zakonodaja se nenehno spreminja. Tako je in bo v bodoče tudi
pri nas. Davčni svetovalec podjetjem in posameznikom svetuje s področja predpisov in
zakonodaje.
Zaželena
stopnja
izobrazbe: fakultetna
izobrazba
Pridobitev
izobrazbe: domače in tuje ekonomske in pravne fakultete Možne zaposlitve: podjetja,
samostojno podjetje, uradi, agencije, državna uprava
4. Lepotni kirurg – Ker lepotni kirurgi ne sodijo več samo v domeno medijskih zvezd,
temveč se je dejavnost že močno razširila tudi med druge sloje prebivalstva, lahko nedvomno
trdimo, da gre za poklic prihodnosti. Zaželena stopnja izobrazbe: fakultetna izobrazba
medicinske smeri Pridobitev izobrazbe: domače in tuje fakultete (specializacija) Možne
zaposlitve: podjetja, zdravstveni zavodi
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5. Organizator dogodkov – Organizator dogodkov skrbi za idejno zasnovo, organizacijo in
celotno izvedbo poslovnega ali drugega dogodka, pri čemer je pogosto poudarek na promociji
podjetja, posameznika ali blagovne znamke ter pridobivanju publicitete. Zaželena stopnja
izobrazbe: višja ali visokošolska izobrazba družboslovne smeri Pridobitev
izobrazbe: domače in tuje družboslovne ustanove Možne zaposlitve: lastno podjetje,
marketinške agencije, oglaševalske in druge agencije. Poklici prihodnosti bodo temeljili na
vseživljenjskem učenju. Razvoj družbe je odvisen od razvoja posameznikov, ki jo
sestavljajo, zato si moramo prizadevati za izboljšanje kakovosti znanja, veščin in spretnosti
oziroma kompetenc, ki usposabljajo posameznika za aktivno vključevanje v delo in življenje.
Deficitarni poklici so predvsem poklici svetovalne narave, podjetja pa vse bolj
potrebujejo tudi dobre tržnike, ki bodo znali upravljati s ključnimi kupci, in
menedžerje, ki jih bodo znali organizirati in motivirati (http://www.planetlepote.com/znanja-in-poklici-prihodnosti-izbrati-poklic-ki-me-veseli-ali-izbrati-poklic-kiima-prihodnost).
2.12 Perspektivni poklici v EU do leta 2020
Tabela 11: Perspektivni poklici v EU do leta 2020
Letna plača
Plača po 10 letih dela
Poklic
začetnika v
v EUR
EUR
medicinska sestra
23.000
30.000
zdravnik

39.250

53.590

menedžer v bolnišnici

39.250

120.000

tržni raziskovalec

31.000

37.000 (po 3 letih)

strokovnjak oglaševanja

25.000

60.000

pravni svetovalec

27.000

77.000

špediter

32.000

50.000

skladiščnik

25.000

33.000

diplomirani logistik

38.000

62.000

elektroinženir

40.000

56.000

sistemski informatik

25.000

40.000 (po 3 letih)

gospodarski inženir

40.000

120.000

programer

33.000

60.000 (po 5 letih)

sistemski administrator računalništva

35.000

60.000 (po 5 letih)

IT-projektni menedžer

35.000

80.000

specialist za pokojninsko zavarovanje

32.000

50.000 (po 5 letih)

zavarovalniški matematik

33.000

50.000 (po 4 letih)

pozavarovalničar

43.000

80.000

kontrolor letenja

57.200

100.000
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Letna plača
začetnika v
EUR
33.000

Poklic
elektronik

Plača po 10 letih dela
v EUR
45.000 (po 5 letih)

letalski inženir

38.000

60.000

strojni inženir

42.000

60.000

podjetniški svetovalec

30.000

50.000 (po 5 letih)

revizor

43.000
80.000 (po 5 letih)
Vir: http://filternet.si/pd/clanki/poklici-prihodnosti-2/

Iz tabele 11 je razvidno, da bodo najbolje plačani Kontrolorji letenja (57.200 EUR)
pozavarovalničar (43.000 EUR), revizor (43.000 EUR), strojni inženirji (42.000 EUR). Po
desetih letih dela pa bodo najvišje plače imeli menedžerji v bolnišnici (120.000 EUR) in pa
kontrolorjem letenja (100.000 EUR), sledijo jim IT projektni menedžerji (80.000 EUR) po
zavarovalničarji (80.000 EUR).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabela 12: Poklici s temno in svetlo prihodnostjo v svetu
Vroči poklici s svetlo prihodnostjo: Poklici s temno prihodnostjo:
Medicinska sestra
Kmet
Prodajalec na drobno
Poštne storitve in upravljalci strojev za obdelavo
Zdravstveni svetovalec
Operaterji za šivalne stroje
Svetovalci za osebno nego
Mali prevozniki poštnih storitev
Tajnik
Centralni operaterji
Pripravljavec kombinirane hrane in
Uradnik poštnih storitev
postrežba
Predstavnik storitev
Kuhar hitre hrane
Voznik tovornjaka
Razni kmetijski delavci
Delavci v skladišču
Vnašalec podatkov
Višješolski učitelj
Urejevalnik besedil in strojepisk
Vir: http://www.forbes.com/pictures/efkk45fmhd/10-postsecondary-teachers/,
http://www.forbes.com/pictures/efkk45fmhd/10-word-processors-and-typists/

2.13 Vpliv brezposelnosti na telesno in duševno zdravje
»Brezposelnost ni le velik socialen, ampak tudi zdravstveni problem. Poleg tega, da vodi v
depresijo, apatijo in samomore, slabo vpliva predvsem na diabetes, bolezni srca, zvišuje krvni
pritisk in naj bi bila kriva za možganske kapi, poročajo raziskovalci.« »Na današnjem trgu
lahko vsakdo izgubi službo,« pravi Kate W. Strully, vodja raziskave pri fundaciji Robert
Wood Johnson harvardske univerze in dodaja: »Zato se moramo zavedati tudi zdravstvenih
posledic, ki jih brezposelnost lahko povzroči, in pri tem kar najbolj zmanjšati negativne
vplive na naše zdravje.« »Izguba službe je zelo stresna situacija, stres pa ima ogromen vpliv
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tako na psihično kot fizično zdravje, zaradi česar se lahko razvijejo različne kronične bolezni.
Stres povzroča spremembe psiholoških funkcij na najrazličnejše načine, vpliva pa tudi na
vedenjske vzorce - ljudje prenehajo s telesno vadbo, se preveč prehranjujejo, preveč kadijo in
preveč pijejo. S tem samo spodbudijo razvoj bolezni, ki se jih v običajnih razmerah še ne bi
lotile oz bi se jim z drugačnim načinom življenja zlahka izognili
(http://lifestyle.enaa.com/Zdravje/Zdravo-zivljenje/Brezposelnost-vpliva-na-diabetes-inbolezni-srca.htm).
2.14 Brezposelnost ima na zdravje enak vpliv kot cigarete in alkohol
»London - Izguba službe je skoraj enako škodljiva za človeško srce kot kajenje, visok krvi
tlak ali sladkorna. V skupini Američanov starih od 50 do 75 let je med brezposelnimi za 35
odstotkov več tistih, ki so doživeli srčni napad, kot med zaposlenimi, s podobnimi faktorji
tveganja. Možnost za srčni napad se poveča z vsakim nadaljnjim obdobjem brezposelnosti,
ugotavljajo raziskovalci v glasilu Archives of Internal Medicine.« »Čeprav to ni prva
raziskava, ki se je lotila statusa zaposlitve v povezavi s srčno-žilnimi boleznimi, je za razliko
od drugih trajala kar 20 let. Raziskovalci so tako dobili priložnost, da spremljajo 13 tisoč
odraslih v srednjih in starejših letih, ki so tudi po večkrat ostali brez zaposlitve. »Po prvi
izgubi službe se je tveganje za srčni napad v primerjavi s tistim, ki so še vedno imeli
zaposlitev, povišal za 22 %. Ko je oseba že četrtič ali večkrat ostala brez službe je bilo njeno
tveganje za 63 % višje. »Raziskava je potekala od leta 1990 do 2010 – čas, ki so ga
zaznamovale gospodarska rast in recesije. Da bi bili podatki celoviti pa so prostovoljce
povprašali tudi o njihovi starosti, spolu, rasi, etnični pripadnosti, izobrazbi in navadah, kot so
kajenje, fizična aktivnost, ter drugih boleznih (sladkorna).Neznan ostaja faktor, ki prispeva k
višjemu tveganju. Stres je zagotovo eden izmed faktorjev, a nima tako kumulativnega učinka.
Peterson meni, da obstaja več razlag. Če oseba ob izgubi službe izgubi tudi zdravstveno
zavarovanje, lahko zanemari svoje zdravje ali pa mu določene bolezni odkrijejo prepozno.
Zaradi nižjih prihodkov ljudje začnejo varčevati tudi glede prehrane in raznih hobijev (morda
tudi takšnih, ki vključujejo fizično aktivnost). Ljudje, ki izgubijo službo, se počutijo
manjvredne in celo osamljene. Takšni občutki pa vodijo tudi v različne odvisnosti (kajenje,
alkoholizem …).« »Raziskovalci so še ugotovili, da stresni hormoni pogosto povzročajo
visok krvni tlak in dvig sladkorja v krvi, vsaj za kratek čas. Njihov dolgoročni vpliv zaenkrat
še ni znan.« (http://lifestyle.enaa.com/Zdravje/Zdravozivljenje/Brezposelnost-vpliva-nadiabetes-in-bolezni-srca.htm ). Nezaposlenost lahko privede do depresije, vznemirjenosti,
napetosti, nezadovoljstva z življenjem, mnogi ostanejo brez upanja, vizije. Psihološko zdravje
jim pada najbolj prve tedne do tri mesece ko ostanejo brez službe. Psihološke posledice
nezaposlenosti su najbolj pogoste za ljudi srednjih let (od 30 do 59 let).
(http://www.cisok.hr/UserDocsImages/baza-znanja/Pregledni%2f).
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3

RAZISKOVALNI DEL

RAZISKAVA IN UGOTOVITVE
3.1

Namen in cilji raziskave

Namen je v raziskavi, kakšne so razmere na trgu dela v EU ter narediti primerjavo med
Slovenijo in Hrvaško. Naš cilj je bil uspešno izvesti anketo in pridobiti čim večje število
podatkov oziroma anketirancev.
3.2

Vzorec

V anketi je sodelovalo 176 oz. 47,6 % Slovencev, Hrvatov pa 194 oz. 52,4 %. Vse skupaj pa
jih je bilo 370. Od tega je v anketi sodelovalo 122 oz. 33 % moških in 248 oz. 67 % žensk. V
Sloveniji je povprečna mesečna plača 868,88 EUR, standardni odklon pa 331,56 EUR. Na
Hrvaškem pa je povprečna mesečna plača 614,85 EUR, standardni odklon pa 707,01 EUR.
Povprečna mesečna socialna pomoč znaša 284,67 EUR v Sloveniji, standardni odklon pa
198,95 EUR. Na Hrvaškem pa je povprečna mesečna socialna pomoč 198,33 EUR,
standardni odklon pa 128,97 EUR. Skupna povprečna mesečna socialna pomoč znaša 266,49
EUR, standardni odklon pa 188,75 EUR. Trenutno je zaposlenih 159 oz. 43 % od 370 ljudi.
Nezaposlenih pa je 211 oz. 57 % od 370 ljudi. Od 370 anketiranih ljudi, jih 74 oz. 33,8 %
aktivno išče službo, 145 oz. 66,2 % pa ne. 151 ljudi pa jih na to vprašanje ni odgovorilo. V
povprečju so mladi v Sloveniji brezposelni 12,06 mesecev, standardni odklon znaša 11,19
mesecev. Na Hrvaškem pa so v povprečju brezposelni 11,37 mesecev, standardni odklon je
11,82 mesecev. Skupaj so povprečno mladi brezposelni 11,78 mesecev, standardni odklon pa
je 11,389 mesecev.
3.3

Metode dela

Spletno anketiranje je potekalo od 18. 4. 2014 do 5. 5. 2014. Omejili smo se na mlade stare
od 18 do 30 let, ki živijo v Sloveniji in na Hrvaškem. Podatke smo uredili v Excelu,
statistično pa smo jih obdelali s pomočjo programa IBM SPSS 20.
3.4

Ugotovitve raziskave-odgovori na raziskovalna vprašanja

V nadaljevanju prikazujemo odgovore na raziskovalna vprašanja.
1. Koliko mladih, ki so brezposelni, aktivno iščejo službo?

DA
NE
Skupaj

Slovenije
55
49
104

Tabela 13: Ali aktivno iščete službo?
Slovenija % Hrvaške Hrvaška %
53%
19
17 %
47 %
96
83 %
100 %
115
100 %
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Skupaj
74
145
219

Skupaj %
34 %
66 %
100 %
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V Sloveniji 53 % mladih aktivno išče službo. V Hrvaški pa jih aktivno išče 17 %. 83%
mladih na Hrvaškem aktivno ne išče službe, kar je presenetljivo visok odstotek. Skupaj jih 66
% ne išče službe, 34% pa jih išče.
2. Kako se mladi strinjajo s trditvijo, »Mislim, da je univerzitetna diploma pomembna pri
zaposlovanju«?
3.
Tabela 14: Mislim, da je univerzitetna diploma pomembna pri zaposlovanju.
Slovenija
Slovenija
Hrvaška Hrvaška % Skupaj Skupaj %
%
sploh se ne
21
12 %
6
3%
27
7%
strinjam
delno se
34
19 %
13
7%
47
13 %
strinjam
niti da niti ne
58
33 %
37
19 %
95
26 %
večinoma se
43
24 %
59
30 %
102
28 %
strinjam
popolnoma se
20
11 %
79
41 %
99
27 %
strinjam
Skupaj
176
100 %
194
100 %
370
100 %
Vir: Lastna raziskava
35 % anketirancev iz Slovenije in 71 % anketirancev iz Hrvaške se jih večinoma popolnoma
strinja, da je univerzitetna diploma potrebna pri zaposlovanju. Od skupno 370 vprašanih, se
jih skupno 55% večinoma ali popolnoma strinja z navedeno trditvijo, medtem ko se samo 20
% od skupno 370 vprašanih popolnoma ali delno ne strinja s tem, da je univerzitetna diploma
pomembna pri zaposlovanju. To kaže, da so ljudje v Sloveniji že ozaveščeni, da je potrebno
za zaposlitev imeti tudi znanje in kompetence, medtem, ko je na Hrvaškem še vedno trend
razmišljanja, da je potrebno pridobiti diplomo, da bi lahko našli službo in dosegli uspešno
kariero.
4. Kako se mladi strinjajo s trditvijo, »Delovna mesta v drugih državah članicah EU, so
mladim bolj privlačna, kot pa delovna mesta v Sloveniji/Hrvaški«?
Kar 70 % vprašanih iz Slovenije in 75 % vprašanih iz Hrvatske se jih večinoma ali
popolnoma strinja, da so delovna mesta v drugih članicah EU veliko bolj privlačna od tistih v
Hrvaški in Sloveniji. Od 370 vprašanih se jih samo 3 % popolnoma ali deloma ne strinja s
trditvijo, da so delovna mesta v drugih članicah EU od tistih na Hrvaškem in v Sloveniji. Kar
73 % vprašanih se večinoma ali popolnoma strinjajo z navedeno trditvijo. Ti menijo, da so
delovna mesta v Sloveniji in v Hrvaški manj privlačna, kot drugod po Evropi. To nam kaže,
da so anketiranci nezadovoljni z gospodarsko situacijo, v svoji domovini in, da se jim
zaposlitve drugod po EU, zdijo privlačnejše.
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Tabela 15: Delovna mesta v drugih državah članicah EU, so mladim bolj privlačna, kot pa
delovna mesta v Sloveniji/Hrvaški.
Hrvaška
Skupaj
Slovenija Slovenija % Hrvaška
Skupaj
%
%
sploh se ne
1
1%
3
2%
4
1%
strinjam
delno se
2
1%
6
3%
8
2%
strinjam
niti da niti ne
50
28 %
40
21 %
90
24 %
večinoma se
53
30 %
68
35 %
121
33 %
strinjam
popolnoma se
70
40 %
77
40 %
147
40 %
strinjam
Skupaj
176
100 %
194
100 %
370
100 %
Vir: Lastna raziskava
5. Kako se mladi strinjajo s trditvijo, »Vlada se zavzema za povečanje zaposlenosti«?
Tabela 16: Vlada se zavzema za povečanje zaposlenosti.

sploh se ne
strinjam
delno se
strinjam
niti da niti
ne
večinoma
se strinjam
popolnoma
se strinjam
Skupaj

Slovenija

Slovenija %

Hrvaška

Hrvaška %

Skupaj

86

49%

83

43 %

169

Skupaj
%
46 %

57

32 %

65

34 %

122

33 %

26

15 %

32

16 %

58

16 %

3

2%

14

7%

17

5%

4

2%

0

0%

4

1%

100 %

370

100 %

176

100 %
194
Vir: Lastna raziskava

V vzorcu 370 mladih posameznikov iz obeh držav, je razvidno, da državi podobno mislita v
zvezi z vlado, da se zavzema za povečanje zaposlenosti. V Sloveniji je skupaj 4 % mladih
anketirancev, ki se strinjajo, da se vlada zavzema za povečanje zaposlenosti, medtem ko se na
Hrvaškem, strinja 7 % mladih anketirancev. 81% vseh mladih Slovencev se sploh ne strinja
ali pa delno, da se vlada zavzema za povečanje zaposlenosti, medtem ko se Hrvaška mladina
ne strinja s 77 %. Zgornji rezultati kažejo izjemne podobnosti med mnenji mlado delovno
sposobnega prebivalstva v obeh državah.
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5. Kako se mladi strinjajo s trditvijo, »Mladi v izobraževalnem procesu ne prejmejo vse
potrebne veščine za prihodnjo delovno mesto«?
Tabela 17: Mladi v izobraževalnem procesu ne prejmejo vse potrebne veščine za prihodnjo
delovno mesto.
Hrvaška
Slovenija Slovenija % Hrvaška
Skupaj Skupaj %
%
sploh se ne
3
2%
5
3%
8
2%
strinjam
delno se
13
7%
6
3%
19
5%
strinjam
niti da niti
52
30 %
18
9%
70
19 %
ne
večinoma
46
26 %
65
34 %
111
30 %
se strinjam
popolnoma
62
35 %
100
52 %
162
44 %
se strinjam
Skupaj
176
100 %
194
100 %
370
100 %
Vir: Lastna raziskava
Večina mladih se v večinoma oziroma popolnoma strinja s trditvijo, da mladi v izobraževanju
ne prejemajo vsa potrebna znanja za prihodnje zaposlovanje (74 % iz obeh držav). V zvezi s
Hrvaškim vzorcem, se popolnoma strinja z izjavo, 52 % mladih, v Sloveniji pa 35 % mladih.
Le 2 % mladih v Sloveniji in 3 % mladih na Hrvaškem se v celoti ne strinja z zgoraj
navedeno izjavo.
6. Kako se mladi strinjajo s trditvijo, »Pripravljen/a sem delati na delovnem mestu, ki ni v
mojem poklicu-stroki«?
Tabela 18: Pripravljen/a sem delati na delovnem mestu, ki ni v mojem poklicu-stroki.
Slovenija
Hrvaška
Skupaj
Slovenija
Hrvaška
Skupaj
%
%
%
sploh se ne
5
3%
15
8%
20
5%
strinjam
delno se
3
2%
34
18 %
37
10 %
strinjam
niti da niti ne
34
19 %
53
27 %
87
24 %
večinoma se
46
26 %
50
26 %
96
26 %
strinjam
popolnoma se
88
50 %
42
22 %
130
35 %
strinjam
Skupaj
176
100 %
194
100 %
370
100
Vir: Lastna raziskava
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61 % vseh mladih se večinoma oziroma popolnoma strinjajo s trditvijo, da so pripravljeni
delati tudi na delovnem mestu izven njihove stroke. Iz Slovenskega vzorca je razvidno, da se
76 % mladih večinoma ali popolnoma strinja, da bi delali na delovnem mestu izven stroke,
medtem ko se Hrvaška mladina s tem strinja samo v 48 %.
7. Kako dobiti službo?
40 vodilnih delavcev na področju upravljanja s kadri iz Slovenije svetujejo brezposelnim, pri
iskanju zaposlitve sledeče (Lastna raziskava, 2014):
1. Bodite vztrajni, ne preveč izbirčni glede ponujenih služb, volja do dela.
2. Iščite delo in ne službe! Povečajte si mrežo znanstev, zbirajte informacije itd.
3. Začnite z vsakršnim delom ne glede na izobrazbo.
4. Pridobite čim več različnih izkušenj.
5. V poslani vlogi, ki jo napišite kratko in jedrnato, v nekaj stavkih predstavite osnovne
podatke o sebi in priložite osebno sliko.
6. Ustvarite dober prvi vtis.
7. Izkažite se v času opravljanja obvezne prakse.
8. Bodite pozitivni in vztrajni.
9. Poiščite si veze in poznanstva v času študija.
10. Aktivno iščite službo.

7

ZAKLJUČEK

Na vzorcu 370 anketirancev iz Slovenije in Hrvaške ugotavljamo, da samo 34 % mladih
aktivno išče službo, od tega jih aktivno išče službo v Sloveniji 53 %, medtem ko je delež
mladih na Hrvaškem, ki aktivno iščejo službo samo 17 %. Glede na to, lahko zaključimo, da
mladi v Sloveniji bolj aktivno iščejo službo kot mladi na Hrvaškem.
V nadaljevanju lahko vidimo, da Slovenci ocenjujejo, da je diploma manj pomembna pri
iskanju zaposlitve kot Hrvati. 35 % vprašanih v Sloveniji se večinoma oziroma popolnoma
strinja s trditvijo, da je diploma pomemben dejavnik pri sikanju zaposlitve, na hrvaškem pa se
s tem strinja kar 71 % vprašanih.
Delovna mesta v drugih državah članic EU so enako vredno privlačna tako mladim v
Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. S tem se strinja 70 % vprašanih iz Slovenije ter 75 % iz
Hrvaške. Prav tako statistični podatki kažejo, da si mladi želijo, da bi imeli službo, tudi
zapustiti svojo državo.
Po mišljenju mladih iz Slovenije in Hrvaške, vlada ne naredi dovolj za izboljšanje
zaposlovanja mladih. Samo 2 % mladih iz Slovenije se strinja, da vlada naredi veliko za
povečanje stopnje zaposlenosti mladih, medtem, ko se nihče iz Hrvaške s tem ne strinja. Zato
lahko zaključimo, da bi vlada morala povečati aktivnosti pri zaposlovanju mladih.
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Prav tako raziskava pokaže, da mladi ne dobijo dovolj znanja na fakultetah, ki ga bodo
potrebovali v praksi. Kar 61 % mladih iz Slovenije meni, da ne dobijo dovolj praktičnih znanj
pri študiju. Na Hrvaškem je takšnih, ki tako menijo, kar 86 %.
Glede na navedeno, predlagamo, da bi se fakultete morale prestrukturirati v smislu večjega
povezovanja teorije s prakso in več poučevati na primerih iz prakse.
Prav tako so mladi iz Slovenije bolj pripravljeni poprijeti za delo, ki ni vezano na njihovo
strokovno izobrazbo, glede na mlade iz Hrvaške, ki so manj pripravljeni prijeti za delo, ki ni
vezano na njihovo izobrazbo.
Delež brezposelnih v EU je od leta 2007 do leta 2013 naraščal. Brezposelnost v EU je od leta
2007, ko je znašala 6, 1% , narastla v letu 2013 na 9,5 %. Stopnja brezposelnosti se je v letih
2007-2013 v EU povečala za 55,73 %. Na Hrvaškem se je povečala stopnja brezposelnosti v
obdboju 2007-2013 za 80 % (leto 2007, stopnja brezposelnosti 8 %, leto 2013, stopnja
brezposelnosti 14,4 %), v Sloveniji (leto 2007, stopnja brezposelnosti 4,2 %, leto 2013,
stopnja brezposelnosti 9,2 %) pa kar za 119, 05 %
Zelo zaskrbljujoč podatek je tudi naraščanje javnega dolga v EU. Javni dolg v EU je leta
2009 znašal 74,3 % BDP-ja in je leta 2013 znašal že 87,1 % BDP-ja, kar pomeni, da je javni
dolg v obdobju 2009-2013 v EU narastel za 17,23 %. Javni dolg v Sloveniji je leta 2009
znašal 35,2 % BDP-ja in je leta 2013 znašal že 71,1 % BDP-ja, kar pomeni, da je javni dolg v
obdobju 2009-2013 v Sloveniji narastel za 101,99 %. Javni dolg na Hrvaškem je leta 2009
znašal 36,6 % BDP-ja in je leta 2013 znašal že 67,1 % BDP-ja, kar pomeni, da je javni dolg v
obdobju 2009-2013 na Hrvaškem narastel za 83,33 %.
V Sloveniji je javni dolg v obdobju 2007-2013 narastel za vrtoglavih 207,79 %.
Verjetnost zaposlitve v Sloveniji glede na število ljudi, ki konkurirajo za prosto delovno
mesto v obdobju od 14.04.2014 .do 5.5.2014 in glede na potrebe delodajalcev, znaša v
povprečju 0,70 %, medtem ko znaša to povprečje na Hrvaškem 2,32 %.
Vsem brezposelnim predlagamo, da ne obupajo pri iskanju zaposlitve, da že v času študija
opravljajo različna dela in si s tem pridobijo čim več izkušenj. Pomemben je prvi vtis in
pozitivna naravnanost. Mladi bodo v prihodnosti opravljali tudi poklice, ki danes še ne
obstajajo, kot sta npr. vesoljski vodič ali pa možganski analitik.
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1 PANOGA DEJAVNOSTI, PODJETJE, PROIZVODI IN STORITVE
1.1 PODJETJE
Smo mlado ustanovljeno podjetje s pravno organizacijsko obliko d. o. o. Podjetje bomo
ustanovili 1. 6. 2014 z namenom pomoči starejšim članom naše skupnosti in vsem, ki so
pomoči potrebni. Na začetku bo naše podjetje opravljalo storitve in nego na domu, saj imamo
za to usposobljen kader in vso ustrezno opremo. Zamislili smo si tudi najem prostorov v
centru Murske Sobote za skupinsko druženje mladi-starejši. Tam bodo potekale različne
delavnice in seminarji, na katerih se bodo izobraževali tako starejši kot mlajši. Organizirali
bomo različne izlete za vse starostne skupine v tujino, kot tudi po Sloveniji. Živimo v težkih
in krutih časih, ki ne prizanašajo nikomur, zato moramo stopiti skupaj in delati z roko v roki
za boljši jutri. Pripraviti želimo člane vseh generacij k sožitju in skupnemu delovanje v
dobrobit vseh. Za ustanovitev podjetja bomo potrebovali kapital 7.500,00 EUR.
Za naše podjetje smo si izbrali ime Sožitje generacij d. o. o. Za logotip podjetja smo izbrali
sončnico saj ponazarja toplino, srečo in odseva svetlobo in življenje. Je znamenje, da nikoli
več ne bo tako hudo, kot je bilo in naznanja novo boljše življenje, ki se ga vsi veselimo.

Slika 1: Slika sončnice
Naš slogan se bo glasil: »Vaše želje so izziv, zato dovolite, da delamo za vas.«
Imamo jasno vizijo, in sicer:
Postati želimo kakovostno odgovorno podjetje, ki bo izboljšalo kvaliteto življenja
posameznikov in pripeljalo srečo in upanje nazaj v njihove domove.
Uporabniki naših storitev bodo:
 upokojenci
 srednje šole
 družine
 posamezniki, ki so potrebni izboljšanja kvalitete življenja (nega, gibanje…)
 drugi zainteresirani za naše storitve.
1.2 PANOGE DEJAVNOSTI
Q87
Socialno varstvo
Q86.9 Druge dejavnosti za zdravje
P85.5 Drugo izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje
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N79

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih
dejavnosti

1.3 LOKACIJA
Lokacija našega podjetja bo stara Ekonomska šola na Slovenski 11 v Murski Soboti.

Slika 2: Lokacija podjetja
1.4 PROIZVODI OZIROMA STORITVE
Podjetje se bo ukvarjalo z zdravstvenimi storitvami oz. različnimi dejavnostmi, ki bodo
povezale starejšo in mlajšo generacijo, za dobro počutje vseh generacij, s posebno skrbjo za
starejše in pomoči potrebne. Priložnost vidimo v razvoju te dejavnosti v občini Murska
Sobota, saj se življenjska doba naših prebivalcev dviga. Čedalje več je starejše populacije, ki
so potrebni pomoči in tudi nege. Doma za starejše občane si marsikdo ne more privoščiti, saj
so mesečni prihodki nekaterih za dvakrat ali trikrat manjši kot je mesečna oskrbnina v domu.
Naše podjetje se bo ukvarjalo z različnimi delavnicami, ki bodo združevale starejšo in mlajšo
populacijo. Zavedamo se, da imajo starejši ogromno znanj, ki jih lahko predajo mlajšim
generacijam in obratno. Hkrati bi tako pomagali socializaciji mlajših in poskrbeli za
medgeneracijsko druženje in preživetje dejavnosti.
Naše podjetje se bo ukvarjalo:
 z oskrbo starejših
 z delavnicami, ki bodo združevale starejše in mlajše
 z organizacijo izletov (občasno)
 s fizioterapijo in masažo
 s predavanji in izobraževanji za vso zainteresirano populacijo.
1.5 STRATEGIJA VSTOPA IN RASTI
Zaposleni v podjetju se zavedamo, da so za uspeh in obstoj podjetja najpomembnejše
vrednote kot so: vztrajnost, prilagodljivost, kakovost ter skrb za trajnostni razvoj.
Pri vstopu na trg bomo zasledovali cilje, ki smo si jih zadali v viziji podjetja.
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1.6 RAVNANJE Z ODPADKI
Naše podjetje bo ekološko usmerjeno, zato bomo tako ravnali tudi z odpadki.

2 TRŽNA RAZISKAVA IN ANALIZA
KUPCI
Ko smo se odločali, kako bomo opredelili ciljno skupino, smo zelo težko prišli, do sklepa
kako jo omejiti. Naša ciljna skupina so kupci na območju Pomurja in okolice, ki jih
sestavljajo tri različne starostne generacije.
Opis ciljnih kupcev:
 otroci in mladostniki - Otrokom in mladostnikom bomo ponujali različne delavnice,
projekte in športne dejavnosti, katere bodo vključili v svoj prosti čas ter ga tako dobro
in koristno porabili. Njihovim staršem bo to predstavljajo nadomestilo za varstvo
otrok v času počitnic kot tudi med tednom v popoldanskem času.
 aktivni občani - Odrasli, ki hodijo v službe, želijo dodatno znanje iz različnih
področij ali pa bi radi svoje znanje, spretnosti in nadarjenost delili z drugimi in na njih
prenesli svoja znanja in spretnosti. Za take priložnosti bi radi pripravili tudi dejavnosti
in delavnice, ki bi bili povezani s prazniki, običaji, navadami.
 starejše generacije odraslih - Hkrati pa so naša ciljna skupina tudi odrasli, ki morajo
skrbeti za svoje družinske člane in jim to predstavlja preveliko odgovornost in
obveznost. Tako bomo tem predstavili naše ponudbe oskrbe za starejše občane na
njihovih domovih, želimo pa čez čas omogočili bivanje teh starejših občanov tudi v
našem domu, ki ga bomo zgradili in opremili.
Naše storitve in izdelki so namenjeni vsem trem starostnim generacijam od otrok,
mladostnikov do starostnikov.
S ponudbo malic bi radi pritegnili vse starostne generacije, katerim bi omogočili tople obroke,
ki si jih ne morejo privoščiti zaradi finančnega ali zdravstvenega položaja. Hkrati bi pa tako
skrbeli tudi za tiste, ki so brez doma, katerim bi konec dneva ponudili hrano, ki bi ostala, da si
jo postrežejo.
Potencialni kupci so torej vsi, ki zares želijo ''svoje včerajšnje izkušnje uporabiti jutri'' ter
pomagati drugim. Pri tem nismo naleteli na nobeno generacijo, ki jih naša ponudba ne bi
pritegnila.
Naši potencialni kupci pa se bodo za naše izdelke odločili zaradi nizke cene, kakovosti naših
storitev kot tudi zaradi občutka pripadnosti našemu podjetju, saj bomo s kupci ohranjali
pristen in osebni odnos.
2.1 ANALIZA ANKETE
Zbiranje podatkov je potekalo od 7. 5. do 8. 5. 2014. Pravilno izpolnjenih je bilo 140 anket.
Pri nekaterih vprašanjih je bilo možnih več odgovorov.
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Na anketni vprašalnik je odgovorilo 13 vprašanih v starostni skupini do 20 let, 69 vprašanih je
bilo v skupini od 21 do 40 let, 55 vprašanih je bilo v skupini od 41 do 60 let, trije pa so bili
stari 61 let ali več. Ugotavljamo, da je anketni vprašalnik izpolnilo največ anketirancev v
starosti od 21 do 60 let, zato te podatke lahko uporabimo kot verodostojne za našo tržno
raziskavo, saj je to populacija, ki bo uporabljala naše storitve.
120 vprašanih bi bilo zainteresiranih za posamezne delavnice, ki bi jih organizirali, le 20
vprašanih tovrstne delavnice ne zanimajo.

Slika 3: Anketiranci po vrsti pomoči starejšim
Največji interes bi bil za koriščenje pomoči pri hišnih opravilih, prinašanje hrane in urejanje
okolice. Anketirani so izrazili tudi zanimanje za dnevno varstvo in pomoč, spremljanje k
zdravniku, ter vodenje in urejanje financ. Najmanjši interes pa so izrazili za nego starejših.
Zanimalo nas je tudi, katera od naših dejavnosti bi vprašane najbolj pritegnila, dobra polovica
se jih je opredelila za pomoč na domu, ostali pa so se opredelili za možnost različnih delavnic
in seminarjev.

Slika4: Struktura potencialnih kupcev
Pri vprašanju ali bi koristili naše storitve se jih je kar 80% odločilo pozitivno, zato sklepamo,
da je naša ideja dobra in bi uspeli na tržišču.
Zanimalo nas je tudi, koliko ljudi bi bilo pripravljeno aktivno sodelovati pri naših dejavnostih.
Kar 71 vprašanih bi bilo pripravljeno sodelovati na različnih delavnicah in seminarjih, 68
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anketiranih pri pomoči na domu, 55 pa bi jih bilo pripravljeno sodelovati pri organizaciji
izletov.

Slika 5: Anketirani po možnosti izmenjave znanj
Od tega bi jih 32 % delilo svoje znanje na področju računalništva, 30 % na področju ročnih
spretnosti, 16 % na področju tujih jezikov, 10 % na področju gobarstva in zeliščarstva, 12 %
pa se jih je opredelilo za področja kulinarike, športa, literature, petja in raznih potopisnih
predavanj.

Slika 6: Strukura anketiranih po plačilu o opravljenem delu
Zanimalo nas je tudi za kakšno plačilo bi bili vprašani pripravljeni deliti svoja znanja s
starejšimi. 61 % se jih je opredelilo, da bi želeli samo povračilo potnih stroškov, 29 % bi jih
bilo pripravljeno delati prostovoljno, 10 % pa plačilo po pogodbi.

Slika 7: Struktura anketiranih po višini cene dnevne oskrbe
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Spraševale smo tudi, koliko bi bili pripravljeni plačati za uro oskrbe starostnika na domu. 57
% vprašanih bi bilo pripravljeno plačati za uro oskrbe od 4 do 6 EUR, 35 % do 4 EUR, le 9 %
bi jih bilo pripravljeno plačati več kot 6 EUR na uro.
Na vprašanji koliko bi bili pripravljeni odšteti za udeležbo na delavnicah in za organizirani
izlet, je 78 % odgovorilo, da bi bili za delavnice pripravljeni odšteti do 10 EUR. Ostali bi bili
za delavnice pripravljeni odšteti več kot 10 EUR. 68 % anketiranih bi bilo za organizirani
izlet bilo pripravljeno plačati od 20 do 40 EUR, 22 % bi bilo pripravljeno plačati od 40 do 60
EUR, 10 % pa bi bilo pripravljeno za izlet plačati več kot 60 EUR.

2.2 OBSEG TRGA IN TRENDI
Trg na katerem deluje naše podjetje Sožitje generacij d. o. o. je trg ponudnikov oskrbe za
starejše na domu, trg ponudbe delavnic za vse starostne generacije ter trg ponudnikov
gostinskih storitev. Trg oskrbe za starejše na domu je kar razvit, saj imamo nekaj zelo močnih
in že uveljavljenih konkurentov.
Naše podjetje se bo osredotočilo na uvajanje novih ponudb na našem lokalnem in
regionalnem trgu. Trg na katerem bomo najprej začeli uvajati storitve predstavlja okrog 122.
068 prebivalcev. Pomanjkljivost tega trga je, da imajo kupci majhno kupno moč in da je
Pomurje med slabše razvitimi regijami Slovenije. Prav gotovo so oni tisti, ki bodo potrdili
primernost storitve na trgu ali pa bomo morali določene umakniti iz ponudbe. Storitve bomo
oblikovali tako, da bomo upoštevali želje ljudi in se jih čim bolj prilagoditi. Ta trg nam je
dobro znan, saj poznamo potrebe ljudi, ki tukaj živijo, njihove navade in želje, vemo kaj so
pripravljeni kupiti.
Ugotavljamo tudi, da pri slovenskih ponudnikih vseh storitev, ki jih ponujamo mi, še ne
najdemo take izvirnosti. Upamo, da bo naša ponudba na trgu dobro sprejeta in da bomo lahko
ponudbo razširili na večji del nacionalnega trga. Tuji trg dejavnosti vključevanja starejših v
aktivno preživljanje prostega časa že pozna, zato postaja konkurenčen. Na trgu gostinskih
storitev je veliko ponudnikov, vendar ne v takšni obliki kot je naša, kar seveda predstavlja
veliko konkurenčno prednost.
2.3 KONKURENCA
Na trgu ponudbe oskrbe ljudi na domu imamo kar nekaj močnih konkurentov v naši regiji.
Naši konkurenti so: Center za socialno delo Murska Sobota, Dom starejših Rakičan; Dom
starejših enota Elizabeta Sv. Jurij, Center za starejše Murska Sobota, Dom starejših Radenci,
Dom Brigita s.p. Puconci. Na trgu ponudbe vključevanja starejših v aktivno preživljanje
prostega časa in delavnice pa nam največjo konkurenco predstavljajo: Hiša sadeži družbe
Murska Sobota, Zavod Korenika in Ljudska univerza Murska Sobota in razna društva, ki
organizirajo delavnice za mlade in starejše. Na trgu gostinske ponudbe konkurence nimamo,
saj nobeno gostinsko podjetje v naši regiji ne ponuja hrane na tak način kot mi.
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2.4 NAČRT PRODAJE ZA NASLEDNJIH PET LET
Tabela 1: Načrtovanje prodaje za naslednjih pet let
1. leto
2. leto
3. leto
4. leto
124.880
214.830
236.238
284.086
PRIHODKI SKUPAJ
Prihodki od poslovanja
prodaja na domačih trgih

124.880
124.880

214.080
214.080

235.488
235.488

282.586
282.586

5. leto
312.344
310.844
310.844

3 NAČRT RAZVOJA, PROIZVODNJE IN STORITEV
Podjetje Sožitje generacij d. o. o. bo imelo organizacijski pristop za vsako opravljanje storitve
in morebitnega dela v kasnejših letih. Za samo organizacijo poslovanja smo uporabili ciljno
planiranje. Navedli smo strateške in finančne plane na kateri bodo temeljili naši dolgoročni
plani.
1.1

RAZVOJ IZDELKA/STORITVE IN TEHNOLOGIJE

Sožitje generacij d. o. o. je podjetje z jasno definirano vizijo in sicer skrb za starejše in
druženje vseh starostnih skupin, ki so pripravljene sodelovati z nami. Storitve, ki jih bomo
ponujali je nega na domu, druženje, svetovanje in ostale storitve, katere bi določenemu
posamezniku izboljšale kvaliteto življenja. Naša dejavnost bodo tudi delavnice za vse aktivne
člane naše skupnosti vseh generacij. Delavnice bodo potekale v prostorih bivše Ekonomske
šole Murska Sobota, in sicer zaradi dobro zasnovanih prostorov, kjer se lahko izvaja več
delavnic hkrati. Naš cilj je poleg medgeneracijskega povezovanja tudi urejenost in dobro
počutje v prostorih, kjer se bodo lahko družili tako mladi, kot tudi starejši. Za druženje in
delavnice bomo uredili predavalnico, v kateri se bodo izvajala različna izobraževanja in
delavnice.
1.2

IZBIRA POSLOVNE LOKACIJE

Sedež našega podjetja bo na stari Ekonomski Šoli na Slovenski ulici 11, 9000 Murska Sobota.
Prostori se bodo preuredili za namene našega podjetja.
1.3

ORGANIZACIJA (POTEK) STORITEV

Podjetje Sožitje med generacijami d. o. o. se bo ukvarjalo z oskrbo starejših po domovih, z
organizacijo raznih predavanj, delavnic in tematskih večerov. Organiziralo se bo druženje
med mlajšo in starejšo generacijo, pripravljale se bodo malice in različni izdelki v okviru
delavnic. Na začetku se bomo ukvarjali z oskrbo starejših na domu z njihovimi potrebami itd.
in jim prinašali hrano na dom.
1.4

POTREBNI POSLOVNI PROSTORI

Naš poslovni prostor bo na stari Ekonomski Šoli na Slovenski ulici 11, 9000 Murska Sobota.
Pisarne bodo opremljene z mizami, stoli, omarami in računalniki. Pisarna in sejna soba bodo v
isti stavbi nekaj korakov stran od učilnic. Računalniško učilnico bomo opremili z računalniki,
ki jih bomo dobili na izposojo od Ekonomske šole Višje strokovne šole. V teh prostorih bodo
potekala predavanja, družabne igre in ostale dejavnosti v okviru podjetja.
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3.1 NAČRT POTREBNIH STROJEV, PROIZVODNJE OPREME IN PREVOZNIH
SREDSTEV
Tabela 2: Plan nabave osnovnih sredstev
Prostor
Poslovni
prostor

Osnovno
sredstvo
pisalna miza
Stol
računalnik
večja miza
Stoli

Število
kosov

1
1
1
5

Cena na enoto
Proizvajalec
v EUR
30,90
381,90
120,00
22,39

mimovrste
mimovrste
mimovrste
mimovrste
mimovrste

Skupaj

Skupaj v
EUR
45,90
30,90
381,90
120,00
111,95
690,65

Nakup
mimovrste
mimovrste
mimovrste
mimovrste
mimovrste

3.2 NAČRT ZAPOSLOVANJA OSEBJA
V prvem in drugem letu ne načrtujemo novih zaposlitev. Zaposlene smo le ustanoviteljice
podjetja. V tretjem letu že pridobimo novega člana in sicer študenta Visoke zdravstvene šole.
V četrtem letu že zaposlimo in uradno pridobimo novega člana in še enega študenta.

4 NAČRT MARKETINGA IN PRODAJE
4.1 CELOTNA TRŽENJSKA STRATEGIJA
Podjetje Sožitje generacij d. o. o. bo pričelo s poslovanjem na območju Murske Sobote s širšo
okolico, svoje potencialne stranke bomo o pričetku poslovanja obvestili preko oglasov v
časopisih namenjenih starejši populaciji, (Vzajemna, Zdravje, Vestnik, itd.) V trgovinah z
medicinsko-tehničnimi pripomočki se bomo dogovorili, da bodo svojim kupcem delili naše
letake, oglaševali se bomo tudi na oglasnih deskah v ambulantah in bolnišnicah. Velik
poudarek bomo dali tudi trženju preko svoje spletne strani in socialnih omrežjih, kjer bomo
vsakodnevno objavljali novosti in obvestila, zato da pri ciljni populaciji ustvarimo interes.
Trend kaže na smiselnost in nujnost tovrstnega oglaševanja, saj vedno več ljudi uporablja ta
omrežja, ne nazadnje pa je tovrstno oglaševanje tudi zastonj. Našo razpoznavnost na tržišču
bomo gradili na drugačnosti v primerjavi s konkurenco. Oblikovali bomo tudi evidenco
stalnih kupcev - strank, ki jim bomo ponudili ugodnosti (popusti in bonusi pri cenah storitev).
Po potrebi bomo po določen času oglaševali manj, saj menimo da dober glas seže v deveto
vas. V bodoče nameravamo dejavnost širiti na celotno območje Slovenije, na območja ob
državni meji z Madžarsko in Hrvaško.
4.2 CENOVNA STRATEGIJA IN PRODAJNA POLITIKA
Temeljna politika cen bo temeljila na tem, da bomo ponujali storitve za vsak žep. Torej bo
cenovni razpon velik in ga bomo sproti prilagajali povpraševanju. Na ta način bomo
zadovoljili širšo množico kupcev, saj so med njimi tudi stranke, ki bi želele dražje in bolj
celovite storitve (vožnja po opravkih, spremstvo na prireditve, organizacija prireditve, itd.),
kakor tudi tisti, ki si tovrstne storitve težko privoščijo, jih pa nujno rabijo. Popuste in bonuse
za stalne stranke bomo prilagajali vsakemu kupcu posebej, odvisno od količine opravljenih
storitev. Rednim strankam lahko odobrimo tudi odlog plačila, če to potrebujejo. Vsake toliko
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časa bomo ponudili akcije s posebnimi popusti, nagradne igre, ipd. Cene storitev bomo
oblikovali tako, da bodo konkurenčne cenam na trgu, prilagajali jih bomo glede na število ur
in izbiro storitve. Nikakor pa ne bomo uporabljali t.i. »politike nižjih cen od konkurence«, saj
ponujamo kvalitetne storitve vključno s kvalitetno izvedbo, kar bodo prepoznale tudi naše
stranke.

Specifikacija
Oskrba
Oskrba
Oskrba
Delavnica

EM
Ura
Ura
Ura

Tabela 3: Ceniki
Znesek z DDV v
Opombe
EUR
6,00
Posamezna ura/skupaj do 9 ur v mesecu.
5,00
Če je skupaj 10 ur ali več v mesecu.
4,00
Če je skupaj 20 ur ali več v mesecu.
10,00

4.3 TRŽNO KOMUNICIRANJE
Stranke bomo o ponudbi obveščali preko svoje spletne strani, socialnih omrežij, letakov,
reklame, lokalnih radijskih in televizijskih postaj, itd. Našim obstoječim strankam pa bomo
informacije o novostih dali na domu, preko telefona ali elektronske pošte. Najboljša reklama
za nas in naše podjetje pa bo »dober glas«, ki ga bodo drugim dajale naše zadovoljne stranke,
saj se zavedamo, da je kupec kralj.
Oglaševanje bo temeljilo na sloganu: »Vaše želje so izziv, zato dovolite, da delamo za vas.«

4.4 PRODAJNE POTI
Svoje storitve bomo ponujali preko interneta, spletne strani, oglasnih desk, letakov v izbranih
organizacijah, letake bomo delili tudi po domovih. Oglaševali se bomo tudi na socialnih
omrežjih (Facebook, Twitter, itd)., poleg tega bomo oglaševali tudi na televiziji in radiu.
Občasni kupci bodo storitev plačali po opravljeni storitvi. Kupci, s katerimi bomo podpisali
pogodbe pa bodo lahko izbrali med plačilom takoj po opravljeni storitvi ali pa plačilo v roku
15 dni po izdanem računa.
4.5 POSEBNI POUDARKI V TRŽENJU STORITEV
Naše konkurenčne prednosti so mladost, drugačnost, energičnost ter velika mera zanosa. Na
teh lastnostih bo tudi temeljilo naše trženje in javna podoba podjetja, kar izhaja tudi iz našega
slogana

5 MENEDŽMENT, ORGANIZACIJA IN LASTNIŠTVO
Odličnost in kakovost storitev našega podjetja se bo kazala v strokovnosti in prijaznosti vseh
zaposlenih. Za vodenje podjetja bo odgovoren direktor - upravitelj z ustrezno ekonomsko
izobrazbo. Tudi ostali zaposleni bodo imeli ustrezno izobrazbo za opravljanje svojega dela.
Študentje višjih letnikov, v kolikor jih bomo potrebovali, bodo študirali na smeri, ki bod
ustrezali naši izbrani dejavnosti.
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5.1 OBLIKOVANJE PODJETNIŠKE SKUPINE – ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
V podjetju bo na začetku pet zaposlenih. Podjetje bo vodila Jasmina Adrović, ekonomistka, ki
bo odgovorna za upravljanje podjetja in razporejanja dela zaposlenih in njihovega urnika.
Jasmina ima dokončano tudi srednjo zdravstveno šolo.
Ustanoviteljice/zaposlene podjetja so razvidni iz slike 3.

Jasmina
ADROVIČ
Direktorica
Direktorica

Mateja
GRAH
Logistika

Ana KUŽNIK
Prodaja in
trženje

Nina ŽIBREK
Stiki z
javnostjo

Mirjana POROČNIK
Administracija

Slika 8: Organizacijska shema v začetni fazi
5.2 KLJUČNO VODSTVENO OSEBJE
Za vodenje računovodskih listin in računov bomo uporabili outsorsing, saj je takšno ravnanje
cenejše in bolj rentabilno.
5.3 POLITIKA ZAPOSLOVANJA IN NAGRAJEVANJA V PODJETJU
Plače zaposlenih bodo na začetku delovanja zagotovljene po zakonu. Kako uspešno bo
podjetje delovalo je odvisno predvsem od zaposlenih in timskega delovanja v podjetju. Glede
na uspešnost njihovega dela bodo zaposleni dobivali izplačane dodatke (uspešnost, nagrade,
božičnice, itd.), kar bo tudi dodatna motivacija za dobro opravljeno delo. Zavedamo se, da če
so zadovoljni zaposleni, so zadovoljni tudi kupci, saj če v podjetju obstaja pozitivna klima se
to čuti pri opravljanju storitev. Nekaj dobička bomo vložili v nakup ustreznih pripomočkov avtomobila, ki ga bomo potrebovali za dodatno povečevanje obsega dela. Dobička si ne bomo
izplačevali, ampak ga bomo v prvih letih, investirali v podjetje in poskrbeli za njegovo rast in
večjo prepoznavnost na tržišču.
5.4 ZNAČILNOSTI PODJETNIŠKEGA MENEDŽMENTA
Naši zaposleni bodo zadovoljni zaposleni, saj je podjetje močno le toliko, kolikor je
močan človeški kapital v njem. Človeški kapital bodo hitreje in intenzivneje generirali tisti
posamezniki, ki so zadovoljni. Pripadnost in lojalnost, se lahko razvijeta le pri posameznikih,
ki so zadovoljni s svojim delom, vendar pa samo zadovoljstvo pri delu še ne zagotavlja
pripadnosti ali lojalnosti podjetju. Potrebno je, da se vsi skupaj trudimo, da bi naša storitvena
dejavnost postala edinstvena na trgu. Študentje, ki bodo preko študentskega dela delali za nas,
si bodo pridobili ogromno izkušenj, kar je za njih kot bodoče zaposlene zelo pomembno,
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hkrati pa si na ta način ustvarjamo tudi dobre bodoče sodelavce. Imeli pa bodo tudi dovolj
visoko urno postavko, da bodo lepo zaslužili in bodo na ta način dodatno motivirani. Redno
bomo zaposlili tudi eno težje zaposljivo osebo (invalida, starejšo osebo, za katero menimo, da
bo glede na to, da je med težje zaposljivimi osebami, svoje zadovoljstvo pokazala s
pripadnostjo podjetju). Vsi zaposleni se bodo udeleževali seminarjev in tečajev ter na ta način
vseskozi dopolnjevali svoje znanje. S svojimi strankami se bomo večkrat letno dobili na
srečanjih, kjer se bomo družili v sproščenem vzdušju in takrat bomo lahko ocenili, koliko so
naše stranke in njihovi svojci zadovoljni z našimi storitvami.

6 FINANČNE PROJEKCIJE, EKONOMIKA POSLOVANJA
PODJETJA
Finance imajo pomembno vlogo v vsakem podjetju, saj nam kažejo uspešnost poslovanja. Cilj
vsakega podjetnika je čim večji profit, ki ga doseže z dobro izdelanim finančnim načrtom.
Projekcije financ opisujejo finančno dogajanje v našem načrtovanem poslu. Finančni načrt je
najpomembnejši del poslovnega načrta, saj z njim podjetnik predvideva delovanje podjetja z
različnih finančnih vidikov.
6.1 OTVORITVENA BILANCA STANJA
V spodnji tabeli smo predstavili otvoritveno bilanco stanja in bilanco stanja za prvih pet let.
Naš začetni kapital bo 7.500 EUR, ki bo zadostoval našim potrebam, zato nam ne bo potrebno
najemati kredita oziroma posojila.
Tabela 4: Otvoritvena bilanca stanja
OTVORITVENA BILANCA STANJA(na dan 1.06.2014) Vrednost v EUR
SREDSTVA
7.500
DOLGOROČNA SREDSTVA
691
Neopredmetana dolgoročna sredstva
0
Patenti, licence, blag. znamke
0
Opredmetena osnovna sredstva
691
 zemljišča
0
 zgradbe
0
 oprema
691
 drugo
KRATKOROČNA SREDSTVA
6.809
Zaloge
650
Denarna sredstva
6.159
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
7.500
KAPITAL
7.500
Osnovni kapital
7.500
OBVEZNOSTI
0
DOLGOROČNE OBVEZ. IZ FINANCIR.
0
najeti krediti in posojila
0
KRATKOROČNE OBVEZ. IZ FINANCIR.
0
0
najeta posojila
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9,21%
DOLGOROČNA SREDSTVA
KRATKOROČNA SREDSTVA

90,79%

Slika 9: Struktura sredstev
6.2 BILANCA STANJA ZA PET LET
Začetni kapital podjetja bo znašal 7.500 EUR in bo ves vplačan v denarju. Kapital se bo
povečeval. Dobiček bomo investirali v podjetje zaradi večjih naložb v prihodnjih letih.
Sredstva se nam bodo povečevala vsako leto, zaradi novih vlaganj v osnovna sredstva in
širitve dejavnosti. Finančne naložbe nam v petem letu rahlo padejo zaradi investicije. Zalog
materiala nimamo, saj jih glede na našo dejavnost ne potrebujemo.
Stroške bomo vsi člani tima kontrolirali na tedenskih sestankih, kjer bomo ugotavljali njihovo
gibanje in možnosti za njihovo zniževanje. Vseskozi se bomo trudili slediti predpostavkam v
poslovnem načrtu in njihove vrednosti prilagajati dejanskim razmeram pri poslovanju.
Tabela 5: Bilanca stanja za pet let
Bilanca stanja za pet let
BILANCA STANJA na dan 31.12.
1. leto
2. leto
3. leto
SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopred.dolgoročna sredstva
patenti,licence,blag. znamke
Opredmetena osnovna sredstva
zemljišča
zgradbe
oprema
drugo
Dolgoročne finančne naložbe
delnice in deleži
dana posojila
dani depoziti
Popravek kapitala
KRATKOROČNA SREDSTVA
Zaloge
Terjatve
Kratkoročne terjatve
terjatve do kupcev

18.759
12.691
0
0
12.691
0
0
12.691
0
0
0
0
0
0
6.068
219
0
5.203
5.203
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47.324
11.753
0
0
11.753
0
0
11.753
0
0
0
0
0
0
35.571
375
0
8.920
8.920

49.152
23.940
0
0
23.940
0
0
23.940
0
0
0
0
0
0
25.212
517
0
9.812
9.812

4. leto
63.804
21.503
0
0
21.503
0
0
21.503
0
0
0
0
0
0
42.301
620
0
11.774
11.774

5. leto
76.389
33.990
0
0
33.990
0
0
33.990
0
0
0
0
0
0
42.399
682
0
12.952
12.952
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1. leto
terjatve za dane predujme
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
Aktivne časovne razmejitve
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
KAPITAL
Osnovni kapital
Rezerve
Preneseni dobiček ali izguba prejšnih let
Revalorizacijski popravek kapitala
Neraz.dobič. ali izguba poslovnega leta
OBVEZNOSTI
DOLGOROČNE REZERVACIJE
DOLGOROČNE OBVEZ. IZ
FINANCIR. IN POSL.
najeti krediti in posojila
KRATKOROČNE OBVEZ. IZ
FINANCIR.
KRATKOROČNE OBVEZ. IZ
POSLOV.
obveznosti do dobaviteljev
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

0
0
646
0

0
10.000
16.276
0

0
10.000
4.883
0

0
20.000
9.907
0

0
20.000
8.765
0

18.759
7.500
7.500
0
0
0
0
11.259

47.324
27.500
7.500
0
20.000
0
0
19.824

49.152
27.500
7.500
0
20.000
0
0
21.652

63.804
37.500
7.500
0
30.000
0
0
26.304

76.389
47.500
7.500
0
40.000
0
0
28.889

5.203

8.920

9.812

11.774

12.952

5.203

8.920

9.812

11.774

12.952

0

0

0

0

0

6.056

10.904

11.840

14.530

15.937

6.056
0

10.904
0

11.840
0

14.530
0

15.937
0

6.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
V izkazu poslovnega izida prikazujemo prihodke in odhodke ter njihovo razliko. Razlika
prikazuje dobiček ali izgubo podjetja v določenem obdobju. Izkaz poslovnega izida za naše
podjetje kaže, da bo v prvih petih letih poslovanja poslovalo dobičkonosno. S poslovnimi
kazalci prikazujemo zgolj rezultate poslovanja.
Dobiček (tabela 8) znaša v prvem letu 26.455 EUR, v petem pa naraste na 57.403,00 EUR. Že
prvo leto imamo dobiček in vsako naslednje leto se nam povečuje, kljub temu, da planiramo
širitev dejavnosti. V petem letu planiramo širitev na ostala področja Republike Slovenije in
mogoče tudi na tuje trge.
Fiksni stroški:
 stroški najemnine,
 davki,
 stroški plač,
 stroški zavarovanj,
 stroški amortizacije,
 ostali tekoči stroški.
Variabilni stroški:





stroški materiala,
stroški električne energije,
stroški prevoza,
vzdrževanje,
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oglaševanje in promocija.

IZKAZ USPEHA
PRIHODKI SKUPAJ

Tabela 6: Izkaz poslovnega izida za pet let
1. leto
2. leto
3. leto
4. leto

Prihodki od poslovanja
prodaja na domačih trgih
prodaja na tujih trgih
Prihodki od financiranja
Izredni prihodki

ODHODKI SKUPAJ
Stroški prodanega blaga
Stroški materiala
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški proizvodnih storitev
Stroški bruto plač
Davki in prispevki (BOD * 0.226)
Amortizacija
Drugi stroški poslovanja
Reklama
potni stroški
vzdrževanje, ogrevanje, enegija itd.
najemnine
zavarovanja
članarine
stroški telef. in poštnin, prisp. za stavb.
zemlj., drugo
avtorski honorarji,pogodbe o delu
računovodske,odvetniške in podobne
storitve
izobraževanje
drugo (nepredvideni stroški)
Odhodki financiranja
Izredni odhodki (tudi za poravnavo
izgube prej. let)

DOBIČEK PRED
OBDAVČENJEM
DAVEK OD DOBIČKA (25 %)
ČISTI DOBIČEK

5. leto

124.880
124.880
124.880
0
0
0
89.607
10.500
10.500
0
0
31.500
7.119
2.538
37.950
4.200
17.500
1.400
0
700
700

214.830
214.080
214.080
0
750
0
177.853
18.000
18.000
0
0
72.000
16.272
2.351
69.230
3.600
30.000
2.400
4.800
2.400
1.200

236.238
235.488
235.488
0
750
0
187.780
24.800
24.800
0
0
72.000
16.272
4.788
69.920
3.600
30.000
2.400
4.800
2.400
1.200

284.086
282.586
282.586
0
1.500
0
222.053
29.760
29.760
0
0
82.800
18.713
4.301
86.480
3.600
36.000
2.400
7.200
4.800
1.200

312.344
310.844
310.844
0
1.500
0
235.807
32.736
32.736
0
0
82.800
18.713
6.798
94.760
3.600
43.200
2.400
7.200
4.800
1.200

1.750

4.800

5.400

6.000

6.000

0

3.000

3.000

4.000

4.000

1.750

3.000

3.000

3.000

3.000

5.000
4.950
0

5.000
9.030
0

5.000
9.120
0

7.000
11.280
0

7.000
12.360
0

0

0

0

0

35.273

36.977

48.458

62.032

76.537

8.818

9.244

12.115

15.508

19.134

26.455

27.733

36.344

46.524

57.403

6.4 POSLOVNI IN FINANČNI KAZALNIKI
V prvem letu delovanja pričakujemo, da bomo poslovali dobičkonosno in brez prekoračitve
limita. V naslednjih letih pa se bo dobiček povečeval.
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Tabela 7: Kazalniki
POSLOVNI IN FINANČNI KAZALNIKI
PRIHODKI
ODHODKI
DOBIČEK
DOBIČEK PO OBDAVČITVI

1. leto
124.880
89.607
35.273

2. leto
214.830
177.853
36.977

3. leto
236.238
187.780
48.458

4. leto
284.086
222.053
62.032

5. leto
312.344
235.807
76.537

26.455

27.733

36.344

46.524

57.403

1. leto

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

69,90%

72,07%

74,88%

KAZALNIKI
DELEŽ KAPITALA V
FINANCIRANJU
ČISTA DONOSNOST KAPITALA
LIKVIDNOST
EKONOMIČNOST

55,33%

71,61%

352,73%
0,14
1,39

100,85% 132,16% 124,06% 120,85%
2,44
1,30
2,10
1,85
1,21
1,26
1,28
1,32

DOBIČKONOSNOST PRIHODKOV

21,18%

12,91%

15,38%

16,38%

18,38%

Kazalnik delež kapitala je v prvem letu 55,33 %, kar pomeni, da je toliko odstotkov podjetja
financiranja s kapitalom. Donosnost kapitala je razmerje med dobičkom in vloženim
kapitalom podjetja. Naše podjetje se s tem kazalnikom lahko ponaša, saj bomo v drugem letu
poslovanja svoj kapital povečali kar za 100,85%. Vsi izračunani kazalniki kažejo na dobro
zastavljeno poslovanje podjetja, od katerega si lahko obetamo pozitivno poslovanje in čim
večji dobiček.
Velik delež financiranja posla izhaja iz lastnega kapitala, delež tega se v prvih letih celo
povečuje, saj se obveznosti do ostalih virov financiranja manjšajo s tem, ko podjetje ustvarja
dobiček. Podjetje bo v celotnem obdobju poslovalo likvidno, izkazuje pa tudi vedno boljšo
ekonomičnost in vedno večjo razliko med prihodki in odhodki.
6.5 ANALIZA TOČKE PRELOMA
Točka preloma je matematični instrument ugotavljanja, kdaj poslovanje podjetja postane
dobičkonosno. Izračun točke preloma pokaže, kakšen obseg prodaje je potreben, da bo
podjetje doseglo ničelno točko (ko je dobiček 0). Izračun nam pokaže, da bomo točko
preloma dosegli že v prvem letu poslovanja, in sicer pri 71.340,00 EUR prihodkov.
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Tabela 8: Točka preloma
Vrednost: 24.880 EUR
Mesec

Št.
prodanih
enot

Prihodki

1
0,50
62.440
2
0,56
69.933
3
0,57
71.182
4
0,58
72.430
5
0,59
73.679
6
0,60
74.928
7
0,61
76.177
8
0,62
77.426
9
0,63
78.674
10
0,64
79.923
11
0,65
81.172
12
0,66
82.421
PRELOMNA TOČKA
PRODAJE:

Fiksni stroški: 47.000 EUR

Stroški na enoto: 42.607 EUR
Variabilni
stroški

Prispevek
za
pokritje

Mesečni
fiksni
stroški

Skupni
stroški

Dobiček
pred
obdavčitv
ijo

21.304

41.137

47.000

68.304

-5.864

136.607,00

-11.727,00

-7,02

23.860

46.073

47.000

70.860

-927

126.535,57

-1.655,57

-49,69

24.286

46.896

47.000

71.286

-104

125.063,14

-183,14

-449,23

24.712

47.718

47.000

71.712

718

123.641,48

1.238,52

66,43

25.138

48.541

47.000

72.138

1.541

122.268,02

2.611,98

31,50

25.564

49.364

47.000

72.564

2.364

120.940,33

3.939,67

20,88

25.990

50.187

47.000

72.990

3.187

119.656,18

5.223,82

15,75

26.416

51.009

47.000

73.416

4.009

118.413,45

6.466,55

12,72

26.842

51.832

47.000

73.842

4.832

117.210,17

7.669,83

10,73

27.268

52.655

47.000

74.268

5.655

116.044,50

8.835,50

9,31

27.695

53.477

47.000

74.695

6.477

114.914,69

9.965,31

8,26

28.121

54.300

47.000

75.121

7.300

113.819,12

11.060,88

7,44

1

enot

71.340

EUR

Skupni
stroški /
enoto

Dobiček pred
obdavčitvijo /
enoto

Poslovni
vzvod

6.6 IZKAZ DENARNIH TOKOV
Tabela 9: Izkaz denarnih tokov
IZKAZ DENARNIH TOKOV (po mesecih)
zagonsko leto
mesec
PREJEMKI OD ...
6
7
8
9
vplačila kapitala
7.500
prodaje
17.840 17.840 17.840 17.840
avansov
najetih posojil
danih posojil
prodaje premoženja
drugi prejemki
prejemki skupaj
25.340 17.840 17.840 17.840
IZDATKI ZA ...
nakup premoženja
691
6.000
plačila dobaviteljem
865
865
865
865
avanse dobaviteljem
vračilo posojil in kreditov
bruto plače
4.500
4.500
4.500
4.500
davki in prispevki
1.017
1.017
1.017
1.017
plačilo drugih stroškov poslovanja
5.421
5.421
5.421
5.421
izdatki skupaj
12.495 11.804 17.804 11.804
Prejemki - izdatki (neto prejemki)
Prenos gotovinskega salda
GOTOVINSKI SALDO

12.845
0
12.845

6.036
12.845
18.882

36
18.882
18.918

6.036
18.918
24.955

10

11

12

17.840

17.840

17.840

17.840

17.840

17.840

6.000
865

865

865

4.500
1.017
5.421
17.804

4.500
1.017
5.421
11.804

4.500
1.017
5.421
11.804

36
24.955
24.991

6.036
24.991
31.028

6.036
31.028
37.064

Denarni tok tvorijo prejemki in izdatki, pri čemer prejemki pomenijo priliv denarja v podjetje,
izdatki pa odliv denarja. Razlika med prejemki in izdatki je neto denarni tok. Z denarnim
tokom ugotavljamo likvidnost podjetja. Za prvo leto poslovanja nam izkaz denarnega toka
pokaže, da bomo poslovali likvidno, saj imamo vsak mesec pozitiven gotovinski saldo, kar
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pomeni, da bomo imeli dovolj likvidnih sredstev za nove investicije ali vlaganja. S tem
izračunom smo zadovoljni, saj vemo, da je denar za podjetje enako pomemben kot kri za
organizem.
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1

2

3

4

5

MESECI
6
7

8

9

10

11

12

Slika 10: Denarni tok
6.7

PRIDOBIVANJE IN UPRAVLJANJE Z VIRI FINANCIRANJA

Za uresničitev naše podjetniške ideje bomo potrebovali ustrezna sredstva, ki jih bomo čim
bolje uporabili. Pridobivanje financ je eden najtežjih delov v procesu ustvarjanja podjetja. Po
tehtnem premisleku smo se odločili da bomo podjetje financirali samo z lastniškim kapitalom,
in sicer bo vsak od nas vložil 1.500,00 EUR, ki smo jih prihranili. Obveznosti do dobaviteljev
bomo poravnavali v 45 dneh, kupci nam bodo poravnali račune v gotovini, v 7 dneh, 15 dneh
oz. v 30 dneh, odvisno od pogodbe, ki jo bomo predhodno sklenili z njimi.

7 OCENA TVEGANJ IN PROBLEMOV
Za primerjavo s konkurenti na našem področju ponudb storitev smo naredili swot analizo, s
katero smo ugotovili prednosti in slabosti našega podjetja pred konkurenti ter nevarnosti in
priložnosti našega podjetja.
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Tabela 10: Swot analiza
PREDNOSTI podjetja
PRILOŽNOSTI podjetja
 strokovno usposobljeno osebje
 kraj podjetja
 mlad in pozivno naravnan kader
 večanje števila prebivalstva
 kakovostni izdelki in storitve
 večja populacija starejših generacij
 ugodna cena
 celostna ponudba za vse generacije
 prilagodljivost potrebam kupcev
 širitev dejavnosti v tujino
 kakovostni dobavitelji
 dober odnos med zaposlenimi in
vodstvom
 delavnost, natančnost, iznajdljivost,
vztrajnost zaposlenih
 nov pristop
 želja po uspehu
SLABOSTI podjetja
NEVARNOSTI podjetja
 slaba prepoznavnost podjetja
 sprememba pokojninske reforme
 slabša kupna moč kupcev
 sprememba zakonodaje
 neizkušenost v poslovnem svetu
 pojav konkurenčnih ponudnikov
 slaba odzivnost potencialnih kupcev
 novinci na trgu
 gospodarska kriza – vpliv recesije

8 TERMINSKI NAČRT
»Pri terminskem načrtu je pomembna opredelitev vseh potrebnih aktivnosti, določanje realno
možnih terminov izvedbe in določitev takih nosilcev izvedbe, za katere smo prepričani, da jih
bodo sposobni tudi izvesti ali organizirati njihovo izvedbo« (Šauperl, 2007, 55).
Terminski načrt nam prikazuje, kdaj je podjetje začelo s poslovanjem in kdaj bomo razširili
svojo dejavnost.

Aktivnost
Priprava
poslovnega
načrta
Registracija podjetja
Najem
poslovnih
prostorov
Pridobitev dovoljenj
Zaposlitev ljudi
Vpeljevanje
novih
dejavnosti
Uvajanje dejavnosti
Pridobitev strank

Tabela 11: Terminski plan
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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9 ZAKLJUČEK
V današnjih kriznih časnih, ki neugodno vplivajo na celotno gospodarstvo, je uspešno, rastoče
podjetje veliko vredno. Ne odlikuje ga samo gospodarska rast, ampak tudi dejstvo, da ljudje
dobijo zaposlitev in plačilo za delo, katero trošijo za storitve nudene v gospodarstvu.
Projektna naloga predstavlja poslovni načrt za podjetje, ki smo ga s skupnimi idejami želeli
ustanoviti. Z željo, da želimo na trgu ponuditi storitve, ki bodo povezale starejšo in mlado
generacijo; predvsem za dobro počutje vseh generacij. Poseben poudarek bi dali na skrbi
starejših na domu in pomoči potrebnih.
V teoretičnem delu smo opisali vse potrebne dele poslovnega načrta, ki so potrebni za
ustanovitev podjetja. V raziskovalnem delu je z analizo anketnih vprašalnikov predstavljena
raziskava trga. Za nastalo podjetje je sestavljen in predstavljen tudi finančni načrt.
Pri pisanju tega načrta so nas vodili poslanstvo, vizija, vztrajnost in pozitivna naravnanost.
Ob koncu poslovnega načrta smo ugotovili, da je naša poslovna ideja dobra in obetajoča, zato
se bomo v prihodnosti morda tudi odločili za podjetniško pot.
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1
1.1

UVOD
OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA

Naše področje raziskovanja je ugotoviti, pri katerem pogonu ima lastnik Renault Clia najnižje
stroške glede same uporabe in vzdrževanja le-tega Zanima nas torej predvsem to, kakšne
stroške imamo z avtom, če je le-ta na bencinski, dizel, električni ali plinski pogon. Pri sami
kalkulaciji stroškov želimo zajeti vse (oz. vsaj večino) stroške, ki jih moramo upoštevati pri
samem vzdrževanju in uporabi avtomobila.
Ob lastnem raziskovanju in pridobivanju podatkov, so nam šle na roko tudi nekatere dodatne
okoliščine, kot npr., da so v Celju (Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko) naredili
ravno v tem času avto na električni pogon, kjer smo lahko na licu mesta pridobili še dodatne
podatke, ki so nas zanimali, in da je eden od naših članov doma želo blizu kraja Mislinje, kjer
se nahaja podjetje Plineks d. o. o., ki se ukvarja s predelavo avtomobilov na plinski pogon. V
teoretičnem delu bomo, preko različne strokovne literature, preučili posamezne motorne
pogone, v raziskovalnem delu pa teorijo uporabili na modelu Renault Clio.
1.2

NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE

Namen naloge je, da primerjamo stroške uporabe avtomobila na različne motorne pogone,
torej na bencin, dizel, plin in elektriko. Izbrali smo si Renault Clio, kateri je vsem nam dobro
poznan, je cenovno ugoden in tudi pogosto vožen avtomobil v Sloveniji. Ker ta model
izdelujejo pri nas v Novem mestu, je še toliko bolj primeren za samo proučevanje.
Naši cilji so ugotoviti, kateri način prevoza je najbolj ekonomičen, ali se naša investicija v
predelavo avtomobila na daljše časovno obdobje sploh splača in kakšne so stroškovne razlike
med različnimi motornimi pogoni. Na podlagi končne analize bomo tudi potrdili oz. ovrgli
naše osnovne trditve, ki so vezane predvsem na dostopnost predelave, vprašanje upravičenosti
predelave motorja, razliko v stroških uporabe in vzdrževanja med različnimi motornimi
pogoni…
1.3

PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE

Za sam predmet raziskave smo si izbrali avtomobil Renault Clio. Izbira je vezana na povsem
praktične razloge, kot so:
 pri avtomobilu (že) obstaja možnost pogona na vse štiri variante,
 model je cenovno zelo dostopen in je tudi pri kupcih popularen,
 avtomobil se izdeluje v Sloveniji, zato obstaja tudi široka mreža pooblaščenih
servisov, pri katerih se lahko pridobijo konkretni podatki in informacije.
Pri sami raziskovalni nalogi se bomo osredotočili na štiri različne vrste motornih pogonov –
bencin, dizel, elektrika in plin – s končnim ciljem, ugotoviti skozi kalkulacijo stroškov,
upravičenost predelave oz. uporabe posameznega načina motornega pogona. Pri sami analizi
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bomo uporabili pridobljene podatke s terena. Edina omejitev, ki jo vidimo, je povezana s
samo dostopnostjo teh podatkov, pri čemer mislimo predvsem na podatke, ki se nanašajo na
stroške vzdrževanja.
1.4

METODE RAZISKOVANJA

Pri izdelavi naloge bomo, predvsem v teoretičnem delu, uporabili deskriptivno metodo, kar
pomeni, da bomo le spoznavali stanje nekega pojava, ne da bi ga vzročno poučevali. V
raziskovalnem delu bomo uporabili predvsem metodo komponiranja, kjer gre za proučevanje,
pri katerem se značilnosti določenega pojava primerjajo s nekim drugim pojavom in metodo
analize, s pomočjo katere bomo lahko podali končne ugotovitve.
I TEORETIČNI DEL
2
2.1

KRATEK OPIS DELOVANJA POSAMEZNIH MOTORJEV
MOTOR NA BENCINSKI POGON

2.1.1. Nastanek bencinskega motorja
Gottlieb Daimler je leta 1884 izdelal hitro delujoči bencinski motor in ob tem delu prejel
nemški patent. Čez tri leta je Daimler izdelal prvi znani štirikolesni avtomobil nasploh.
Dvorni izdelovalec kočij je Daimlerju priskrbel šasijo in karoserijo in tako je Daimlerjevo
motorno vozilo poskusno vožnjo opravilo leta 1887. Daimler je nato opustil obliko kočije in
za vozilo izdelal jekleno ogrodje. V jekleno konstrukcijo je dodal še dvovaljni motor, tako
imenovan V motor. To vozilo je na pariški razstavi leta 1889 razstavljala družba Panhard &
Levassor. Kasneje je Daimerja in njegovo novo usmeritev modelov predstavljal t.i. mercedes.
Ta pa se je na dirkalni stezi pojavil leta 1901. Leta 1899 je Daimler zmagal s svojim modelom
phonix. Od leta 1902 se je ime mercedes (po njegovi hčeri) ohranilo vse do danes za vsa
Daimlerjeva vozila (http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_avtomobila).
1883 Daimler in Maybach razvijeta prvi hitro tekoči štiritaktni bencinski motor z vžigom na
žarilno cev (http://projekti.gimvic.org/2010/2a/Motorji/index.php?cont=zgo).
2.1.2. Sestava bencinskega motorja
Sestava bencinskega motorja je lahko zgrajena na podlagi štiritaktnega ali dvotaktnega
motorja. Štiritaktni motor je zgrajen iz sesalnega takta, kompresijskega takta, delovnega takta
in izpušnega takta. Dvotaktni motor pa iz kompresijskega in sesalnega takta. Več o zgradbi
motorjev
pa
si
lahko
preberete
na
spodnji
spletni
povezavi.
(http://janez.liponik.si/files/gradiva-za-predavanje/strojniki-2011/principi-delovanja-inosnove-vzdrzevanja-motorjev-z-notranjim-izgorevanjem.pdf).
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2.1.3. Delovanje motorja
Bencinski motorji prednostno obratujejo z bencinskim gorivom. Zmes goriva in zraka se
pripravi pred dovodom v izgorevalni prostor. Za vžig so potrebne vžigalne svečke.
(http://janez.liponik.si/files/gradiva-za-predavanje/strojniki-2011/principi-delovanja-inosnove-vzdrzevanja-motorjev-z-notranjim-izgorevanjem.pdf).
Najmanjši bencinski motorji so navadno dvotaktni, saj imajo ugodno razmerje med težo in
močjo. So enostavni in zato tudi v primerjavi z 4T motorji cenejši za proizvodnjo
(http://projekti.gimvic.org/2010/2a/Motorji/index.php?cont=zgo).
2.2

MOTOR NA DIZELSKI POGON

Dandanes je na cestah opazno povečano število avtomobilov z dizelskimi motorji. Večina
uporabnikov se za to vrsto motorja odloči zaradi tega, ker porabijo manj goriva in so tako
posledično stroški z gorivom manjši. Dizelski motorji so v primerjavi z bencinskimi naravi
prijaznejši, saj imajo popolnejše izgorevanje in manj vroč izpuh.
Dizelski motor je leta 1892 patentiral nemški inženir Rudolf Diesel. Dizel je vrsta motorjev z
notranjim zgorevanjem. Dizel nima vžigalnih svečk, za gorivo pa uporablja plinsko olje. Vžig
v dizlu povzroči visoka temperatura, na katero se ogreje močno stisnjen zrak v valjih. Visoka
kompresija namreč ustvari temperature, ki so višje od vžigalne temperature plinskega olja. Pri
prvem vžigu se zrak ogreva s pomočjo žarilne svečke (http://sl.wikipedia.org/wiki/Dizel).
Plinsko olje ne pride v valj pomešano z zrakom, marveč ga pod visokim pritiskom vbrizgava
v valj posebna šoba. Ob dotiku z vročim zrakom se plinsko olje vžge. Vsaka šoba vbrizga v
valj natančno odmerjeno količino goriva, ki ga dovaja od motorja gnana visokotlačna črpalka.
Količino vbrizganega goriva in s tem tudi moč motorja v določenem trenutku uravnava
voznik s pedalom (http://sl.wikipedia.org/wiki/Dizel).
2.2.1. Prednosti dizelskega motorja
Prednosti dizelskega motorja se kažejo predvsem v (http://sl.wikipedia.org/wiki/Dizel) :
 boljši izkoristek (in s tem manjši stroški za gorivo),
 daljša življenjska doba in nižji stroški vzdrževanja,
 visok navor že pri manjših hitrostih delovanja.
 manj ogljikovega dioksida v izpušnih plinih

2.2.2. Pomanjkljivosti dizelskega motorja
Pomanjkljivosti dizelskega motorja se kažejo v (http://sl.wikipedia.org/wiki/Dizel):
 dražja izdelava,
 večja teža,
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nekoliko glasnejši tek, zlasti prazni tek in tek po zagonu,
slabši pospeški
večje emisije trdnih delcev.

Osnovna razlika med bencinskim in dizelskim motorjem je v tem, da bencinski motorji
sesajo mešanico goriva in zraka. Vžig mešanice goriva in zraka pa se izvrši s pomočjo
vžigalne svečke. Dieselski motorji pa sesajo samo zrak, ga stisnejo in nato vbrizgnejo gorivo
v stisnjen zrak. Povišana temperatura stisnjenega zraka povzroči samovžig goriva
(http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/brecl/motor/Diesel.htm).
2.2.3. Zgradba motorja
Dizelski motor je v osnovi enako grajen kot bencinski in ga poleg pomožnih naprav
sestavljajo še štirje podsestavi .(http://sl.wikipedia.org/wiki/Dizel):
 ohišje motorja (pokrov motorne glave, motorna glava, valj, okrov ročičnega
mehanizma in oljno korito)
 ročični pogon (bat, ojnica, ročična gred)
 krmilje motorja (ventili, ventilne vzmeti, nihajni ali vlečni vzvodi, skodelični
dročniki, odmična gred, pogonski verižni zobnik odmične gredi, krmilna veriga ali
zobati jermen in pogon črpalke za vbrizgavanje)
 oprema za vbrizgavanje (črpalka za vbrizgavanje z regulatorjem in
nastavljalnikom vbrizgavanja, črpalke in filtri za gorivo in držala s šobami za
vbrizgavanje)
 pomožne naprave (naprave za mazanje in hlajenje motorja, izpušna naprava in
naprava za hladni zagon motorja).
2.2.4. Vrste dizelskih motorjev
Dizelski motorji so po osnovnem delovanju dveh vrst: dvotaktni in štiritaktni. Manjši
motorji so skoraj izključno štiritaktni. Dvotaktni so nekateri večji, počasi tekoči motorji, na
primer za pogon ladij. Skupna značilnost je samovžig goriva, ki ga visokotlačna črpalka
vbrizga skozi šobo v stisnjen vroč zrak v obdobju, ko je zraka v valju motorja najbolj stisnjen.
Razlikujeta pa se dvotaktni in štiritaktni motor po načinu dotoka svežega zraka in
odstranjevanja dimnih plinov iz valja (http://sl.wikipedia.org/wiki/Dizel).
2.3

MOTOR NA PLINSKI POGON

Zaradi neprestanega naraščanja vozil s pogonom na avtoplin je težko ugotoviti njihovo
natančno število, podatki pa nam kažejo, da je na svetu okrog 7 milijonov vozil na avto plin.
Japonska, ki slovi po zelo gosti naseljenosti, ima uzakonjen zakon, po katerem morajo biti vsi
taksiji opremljeni s pogonom na avtoplin. Do pred kratkim je po številu vozil predelanih na
avtoplin, vodila Italija z več kot 1.200.000 avtomobilov. Sledila ji je Nizozemska s svojimi
800.000 avtomobili, Južna Koreja ima danes nekaj več kot 790.000, v Avstraliji pa je
registriranih okrog 530.000 avtomobilov s pogonom na omenjeno gorivo.
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Zgleden primer uporabe vozil s pogonom na avtoplin je naš sosednji Dunaj, kjer so praktično
vsa vozila javnega prevoza predelana na to gorivo. Danes na Dunaju vozi 550 avtobusov na
avto plin (www.plineks.si).
2.3.1. Vgradnja plinskega pogona
Pogon na plin je primeren za vgradnjo v praktično vsa bencinska vozila, z izjemo nekaterih
bencinskih vozil s turbinskimi polnilniki. Sodobna tehnologija omogoča vgradnjo v praktično
vsa vozila tudi dizelska. Sama predelava ne vpliva na zunanji videz pri avtomobilu, zato je
večini tak poseg všeč, s tehničnega vidika je razmeroma preprosta in ne zahteva nobene
mehanske predelave na motorju (http://www.g-1.si/prednosti.php).
Od same velikosti prtljažnika je odvisno koliko bo vgradnja zavzela prostora, kot tudi od
samega tipa vozila, v katerega se sistem vgrajuje. V povprečju plinski sistem porabi 20-30 %
prtljažnega prostora. V kolikor želimo, da pri vgradnji plinskega sistema ostane prtljažnik
popolnoma prost in nezaseden, poznamo vgradnjo t.i. torodialnega rezervoarja, ki je v obliki
avtomobilske gume in se vgradi v prostor namenjen rezervni gumi v prtljažniku vozila
(http://www.plineks.si/predelava).
2.3.2. Delovanje plinskega pogona
S tem ko vgradimo plinski pogon, izgubi vozilo približno 5 % na hitrosti oziroma 10 % na
moči, vendar motor deluje bolj tiho in mirno. Če imamo motor z direktnim vbrizgom, je
izguba moči zanemarljiva. Sama vgradnja plinskega sistema traja od dva do tri dni, odvisno
od tipa avtomobila (http://www.plineks.si/predelava).
Mešalec plina se nahaja na samem vhodu kolektorja, oziroma sesalne cevi, saj mora
odgovarjati motorju v katerega se vgrajuje sistem, zato mora biti točno preračunan za
predviden motor, da bi lahko omogočal najboljše izkoristke. Pri motorjih z vbrizgavanjem se
vgrajuje dodatna elektronika, ki je spojena z zaklopko moči in lambda sondo, katera poleg
sistema za vbrizgavanje bencina, odreja količino plina v sesalni cevi. Ta sistem je popolno
ločen od sistema za dovod bencina (http://www.plineks.si/predelava).
Elektronika služi za avtomatsko, neobčutljivo prestavljanje bencina na plin in obratno. Na
armaturi avtomobila je stikalo za preklop med plinom in bencinom, v prtljažnem prostoru ali
v prostoru za rezervno kolo, kjer je rezervoar za plin, pod registrsko tablico ali ob odprtini za
gorivo, pa je še odprtina za polnjenje s plinom (http://www.plineks.si/predelava).
Po predelavi obstaja možnost izbire med dvema gorivoma, saj je ohranjena avtonomija
pogonskih goriv. Vžig motorja priporočamo, zaradi optimalnega delovanja bencinske črpalke,
na bencin, potem pa je preklop na plin samodejen. Ko ugasnemo motor, se samodejno zapre
varnostni ventil plina in motor je spet pripravljen na pogon z bencinom. Za preklop na plin
vozila ni treba ustavljati, poleg tega avtoplin ni strupen in tudi ni težav z onesnaženjem
podtalnice v primeru razlitja (www.sigas.si).
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Po Sloveniji imamo že več kot 93 črpalk, kjer je možno napolniti svoj avto s plinom, tako da
je večina države dovolj dobro pokrite z njimi.
2.4

MOTOR NA ELEKTRIČNI POGON

Električni avtomobil je tip avtomobila na alternativna goriva, ki za pogon uporablja
elektromotor namesto motorja z notranjim izgorevanjem. Električna energija je običajno
pridobljena iz baterijskih sklopov v vozilu, ki jih je mogoče večkrat napolniti
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dni_avtomobil).
2.4.1. Investicija
Kar se tiče investicije so cene med 15.000 – 20.000 EUR, odvisno, kakšne komponente se
uporabijo na avtu. Cena se spreminja glede na velikost baterijskega paketa in vozila.
Investicija se nam povrne, če v določenem času naredimo čim več kilometrov. Dejstvo je, da
elektrika prinaša vsaj štirikrat manjše stroške na prevožen kilometer. Cena vožnje z avtom na
elektriko je na 100 km vsaj 10 krat nižja kot z avtom na bencinski ali dizelski pogon. Strošek
elektrike na 100 km je približno 1 EUR. Če pa pogledamo avto, ki ima bencinski ali dizelski
pogon in porabi cca. 6 litrov (kar je relativno nizka poraba) na 100 km, znaša to približno 10
EUR. Če gledamo na daljši rok, (npr.100.000 km) pri avtu na elektriko ni praktično nobenega
vzdrževanja avtomobila, nobene menjave olja, ni jermenov in tudi velikega servisa ni, kajti
elektro motor je praktično brez vzdrževanja. Tako da ni skoraj nobenih stroškov in investicija
se bi morala pokriti nekje med 150.000 – 200.000 km (Interni vir).
2.4.2. Prednosti
Dejstvo je, da elektrika prinaša vsaj štirikrat manjše stroške na prevožen kilometer in ničelne
izpuste. Prinaša pa tudi precej tišje avtomobile kar je v današnji poplavi vozil na cesti zelo
dobrodošlo.
Avtomobila
na
električni
pogon
se
skoraj
ne
sliši.
(http://www.24ur.com/novice/slovenija/avto-ki-porabi-le-1-7-evra-na-100-kilometrov.html).
2.4.3. Specifikacija motorja
Značilen električni avto ima vgrajene akumulatorje z zmogljivostjo 20 kWh in s porabo
energije 15 kWh na vsakih 100 km. To avtomobilu daje doseg 133 kilometrov, z
upoštevanjem 25-odstotne varnostne “rezerve” pa 100 km. Po 100 kilometrih vožnje je treba
torej manjkajočih 15 kWh v akumulatorju dopolniti z električno energijo iz električnega
omrežja – recimo iz vtičnice v domači garaži ali javne polnilne postaje.
Izkoristek elektro motorja je mnogo višji, kot motorja z notranjim izgorevanjem (85-90 %
proti max. 50 %). Vrtilni pogon je ves čas enak ne glede na obrate, kar omogoča prenos brez
menjalnika. Pri električnem pogonu je možna regeneracija pri zaviranju ali vožnji po klancu
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navzdol. Celoten sistem elektromotorja pa je tudi enostavnejši, saj ne potrebujemo dodatnih
agregatov kot so zaganjač, alternator ter vbrizgalni sistem.
Prav tako ima boljše navorne karakteristike, kar se pokaže pri pospeševanju. Med
ustavljanjem, se motor preprosti ustavi in ne izpušča nobenih emisij, kar je zelo ugodno za
mestno vožnjo, s čimer bi tudi izboljšali kvaliteto zraka.
Elektromotor je skorajda neslišen. V kabini vozila ostane le zvok koles in vaše priljubljene
radijske postaje, kar je v današnji poplavi vozil na cesti zelo dobrodošlo. (Interni vir)
2.4.4. Polnjenje
Čas polnjenja je odvisen od moči polnilca in zmogljivosti električne napeljave. V primeru, da
vozilo polnimo doma na hišni napeljavi 230 V in 16 A, bo polnjenje trajalo okoli 5 do 6 ur. S
trifaznim, zmogljivejšim polnilcem, pa lahko ta čas skrajšamo na 2 uri. Vozilo lahko polnimo
kadarkoli, ne glede na stopnjo napolnjenosti baterij.
2.4.5. Življenjska doba baterij
Baterijo zdržijo 1.000 polnjen brez padca kapacitete. V nadaljnjih 1.000 polnjenih, jim pade
vrednost na 80 % kapacitete. Po 3.000 polnjenjih, imajo baterije še vedno 70 % kapacitete.
Tako baterij v dobi uporabe vozila ni potrebno menjati.
II RAZISKOVALNI DEL
3

PRIKAZ STROŠKOV UPORABE AVTOMOBILA NA RAZLIČNE MOTORNE
POGONE – BENCIN, DIZEL, PLIN, ELEKTRIKA

V naslednjih točkah bomo predstavili večina stroškov pri različnih motornih pogonih.
Nekateri stroški so fiksno določeni (pridobljeni na pooblaščenem servisu Renault), nekateri
stroški so določeni na podlagi izkušenj (servisi), pri določenih stroških pa smo upoštevali
neko povprečje, ki smo ga pridobili na podlagi podatkov različnih ponudnikov. Ob tem so
nam šli na roko podatki, ki smo jih dobili na Srednji šoli za logistiko in storitvene dejavnosti v
Celju, ki natančno opredeljujejo časovne roke menjave in pregledov ključnih postavk pri
motornem pogonu bencin in dizel. K tem postavkam smo dodali še dodatne postavke, ki so
posledica predelave bencinskega motorja na plin oziroma elektriko.
Pri izračunu stroškov amortizacije avtomobila smo upoštevali cene osnovnega modela
Renault Clia, ki znaša za bencinski motor 9.990,00 EUR in za dizelski motor 11.800,00 EUR.
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3.1

MOTOR NA BENCINSKI POGON

V tabeli 1 so prikazani tipični stroški pri uporabi in vzdrževanju avtomobila na bencinski
pogon. Ob tem smo predpostavili, da je amortizacijska doba avtomobila 5 let. Za sam izračun
letnih stroškov amortizacije smo uporabili linearna metoda amortizacije.

Tabela 1: Prikaz stroškov vzdrževanja in uporabe motorja na bencinski pogon
Vrsta stroška

Količina
(e)

Menjava
(vzdrževanje, poraba)

Cena
(EUR/e)

Vrednost v
5 letih
(EUR)

Vrednost
(EUR)

30.000 km/
Motorno olje

24 mesecev

5,0 l

12

60

180

1e

6,5

6,5

19,5

1e

30,5

30,5

122

1h

30

30

60

1e

24

24

24

1e

15

15

30

1e

96

96

96

1e

5

5

5

1h

30

30

30

1e

25

1e

97

1e

109

1e

185

5h

30

30.000 km/
Oljni filter

24 mesecev
30.000 km/

Filter cestnega in
cvetnega prahu
24 mesecev
Servisne ure
Zračni filter
Filter za gorivo

90.000 km/
48 mesecev
60.000 km/

zavorni diski

36 mesecev
60.000 km

Vžigalne svečke

60.000 km

Servisne ure
Pomožni
pogonski jermen
Zobati jermen

120.000 km/
72 mesecev
120.000 km/
72 mesecev
120.000 km/

Napenjalec
zobatega jermena
in jermenica
72 mesecev
120.000 km/
Prosta jermenica
pomožnega
pogonskega
jermena
72 mesecev
Servisne ure
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Količina (e)
Menjava
(vzdrževanje, poraba)

Cena
(EUR/e)

Hladilna tekočina

120.000 km/
48 mesecev

5,5 l

Zavorna tekočina

120.000 km/
48 mesecev

Vrsta stroška

Servisne ure
Pnevmatike
(letne, zimske)

48 mesecev

Akumulator

48 mesecev

Kasko
zavarovanje

12 mesecev

Tehnični pregled
Registracija
dajatve

+

48 mesecev (nato vsakih 24 mesecev
do 8. leta)

12 mesecev

vrednost v
5 letih
(EUR)

Vrednost v
5 letih
(EUR)

6

33

33

1,5l

16

24

24

1h

30

30

30

8e

50

400

400

1e

87

87

87

1e

740

740

3700

1e

34

34

34

1e

109

109

545

Vrednost
(EUR)

Vinjeta

12 mesecev

1e

110

110

550

Bencin

7,2 l/100 km

1440 l

1,48

2131

10655

1998

9990

100

500

6093

27114

0,30465

0,271145

Amortizacija
dodatni
tekoči
stroški (hladilna
tekočina…)
∑
stroški/km
(20.000
km,
100.000 km)

Iz tabele lahko vidimo kako so stroški vzdrževanja in uporabe motorja na bencinski pogon
porazdeljeni v času enega leta in petih let. Tako vidimo, da je povprečni strošek na kilometer
v prvem letu 0,30 EUR/km, v obdobju petih let pa ta znaša 0,27 EUR/km. Padec stroškov v
obdobju petih let je razumljiv, saj se določeni stroški v tem času na letni ravni ne ponavljajo.
3.2

MOTOR NA DIZELSKI POGON

V tabeli 2 so prikazani stroški, ki so tipični pri uporabi in vzdrževanju avtomobila na dizelski
pogon. Na prvi pogled vidimo, da so servisi pri tej vrsti motorja pogostejši kot pri bencinskem
motorju.
Tabela 2: Prikaz stroškov vzdrževanja in uporabe motorja na dizelski pogon
Vrsta stroška
Motorno olje
Oljni filter

Menjava
(vzdrževanje, poraba)
20.000 km/
12 mesecev
20.000 km/

Količina

Cena
(EUR/e)

Vrednost
(EUR)

vrednost v 5
letih (EUR)

4,5 l

10

45

225

1e

10

10

50
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12 mesecev
Filter cestnega in
cvetnega prahu

20.000 km/
12 mesecev

Servisne ure
40.000 km/

Zračni filter

24 mesecev
60.000 km/

Filter za gorivo

36 mesecev

Pomožni pogonski
jermen

120.000 km/
60 mesecev
120.000 km/

Zobati jermen

60 mesecev

Napenjalec
zobatega jermena
in jermenica
Prosta jermenica
pomožnega
pogonskega
jermena
Servisne ure

120.000 km/

Hladilna tekočina

120.000 km/
48 mesecev
120.000 km/

Zavorna tekočina

60 mesecev

1e

30,5

30,5

122

1h

30

30

150

1e

24

24

48

1e

94

94

188

1e

25

1e

97

1e

109

1e

185

120.000 km/
60 mesecev

5h

48 mesecev

6,5 l

6

37,5

37,5

1,5 l

16

24

24

1h

30

30

30

Servisne ure
Pnevmatike (letne,
zimske)
Akumulator

48 mesecev

8e

50

400

400

48 mesecev

1e

87

87

87

Kasko zavarovanje

12 mesecev

1e

740

740

3700

48 mesecev (nato vsakih 24
mesecev do 8. leta)

1e

34

34

34

12 mesecev

1e

109

109

545

12 mesecev

1e

110

110

550

4,5 l/100 km

900 l

1,37
100

1233

6165

100

500

2560

12800

5698

25655,5

0,2849

0,256555

Tehnični pregled
Registracija
dajatve
Vinjeta

+

Dizel
dodatni
tekoči
stroški
(hladilna
tekočina…)
Amortizacija
dodatni
tekoči
stroški
(hladilna
tekočina…)

∑
stroški/km (20.000
km, 100.000 km)

81

ŠESTI MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a
Tako vidimo, da je povprečni strošek na kilometer v prvem letu 0,28 EUR/km, v obdobju
petih let pa ta znaša 0,26 EUR/km.
3.3

Motor na plinski pogon

V tabeli 3 so prikazani stroški, ki so tipični pri uporabi in vzdrževanju avtomobila na plinski
pogon. Pri tem smo morali upoštevati dodatne stroške, ki so se pojavili pri predelavi
avtomobila na plin. Pri določevanju stroškov smo upoštevali povprečje vrednosti, ki smo jih
pridobili od nekateri podjetij (Plineks d. o. o., Sigas d. o. o., Avto Špic, …), ki se ukvarjajo z
vgrajevanjem plinskega pogona.
Tabela 3: Prikaz stroškov vzdrževanja in uporabe motorja na plinski pogon
Vrsta stroška

Motorno olje

Menjava
(vzdrževanje, poraba)
30.000 km/
24 mesecev

Cena
(EUR/e)

Vrednost
(EUR)

vrednost v 5
letih (EUR)

5,0 l

12

60

180

1e

6,5

6,5

19,5

1e

30,5

30,5

122

1h

30

30

30

1e

24

24

24e

Količina

30.000 km/

Oljni filter

24 mesecev

Filter cestnega in
cvetnega prahu

30.000 km/
24 mesecev

Servisne ure
Zračni filter

90.000 km/
48 mesecev

Filter za gorivo

60.000 km/
36 mesecev

1e

15

15

30

zavorni diski

60.000 km

1e

96

96

96

Vžigalne svečke

60.000 km

1e

5

5

5

1h

30

30

30

1e

25

1e

97

Servisne ure
Pomožni
jermen

pogonski

Zobati jermen
Napenjalec
zobatega jermena in
jermenica
Prosta
jermenica
pomožnega
pogonskega jermena

120.000 km/
72 mesecev
120.000 km/
72 mesecev
120.000 km/

109

72 mesecev
120.000 km/

185

72 mesecev

Servisne ure
Hladilna tekočina
Zavorna tekočina

120.000 km/
48 mesecev
120.000 km/
48 mesecev

5h

150

5,5 l

6

33

33

1,5l

16

24

24

1h

30

30

30

Servisne ure
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Pnevmatike
zimske)

(letne,

48 mesecev

8e

50

400

400

Akumulator

48 mesecev

1e

87

87

87

Kasko zavarovanje

12 mesecev

1e

740

740

3700

48 mesecev (nato vsakih 24
mesecev do 8. leta)

1e

34

34

34

12 mesecev

1e

109

109

545

12 mesecev

1e

110

110

550

7,92 l/100 km

1584 l

0,78

1236

6178

100

100

500

1998

9990

240

1200

Tehnični pregled
Registracija
dajatve

+

Vinjeta
Plin
dodatni
tekoči
stroški
(hladilna
tekočina…)
Amortizacija
Amortizacija
plinskega sistema
Odobritev predelave
vozila
Olje za mazanje
plinskega sistema
Servis
sistema

plinskega

20.000 km/12 mesecev
20.000 km/
12 mesecev

Plin
stroški/km (20.000
km, 100.000 km)

1e

47

47

47

1l

24

24

120

1e

62

62

310

∑

5570,52

24260,1

0,278526

0,242601

Tako vidimo, da je povprečni strošek na kilometer v prvem letu 0,28 EUR/km, v obdobju
petih let pa ta znaša 0,24 EUR/km.
3.4. MOTOR NA ELEKTRIČNI POGON
V tabeli 4 so tako prikazani stroški, ki so vezani pri uporabi in vzdrževanju avtomobila na
električni pogon, saj drugi odpadejo. Za predelavo avta na električni pogon je značilno to, da
je sama začetna investicija zelo draga. Mi smo pri tem zopet upoštevali povprečje podatkov,
ki smo jih pridobili na Srednji šoli za logistiko in storitvene dejavnosti Celje, kjer so pred
kratkim sami naredili predelavo avtomobila na električni pogon. Pri predelavi avtomobila na
električni pogon se po navadi uporabljajo naslednje variante baterij (tabela 4).
Tabela 4: Varianta 1, 2 in 3 (http://eauto.si/sl/predelava-vozila-na-elektricni-pogon/), (Interni
vir)
Shranjena količina energije
11,84 kWh
Domet vozila
80 – 110 km
Nominalna napetost
59,2 V
Maksimalna hitrost
105 km/h
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Shranjena količina energije

13,32 kWh

Domet vozila
Nominalna napetost
Maksimalna hitrost

90 – 130 km
59,2 V
110 km/h

Shranjena količina energije
Domet vozila
Nominalna napetost
Maksimalna hitrost

22,22 kWh
150 – 200 km
111 V
145 km/h

Mi smo kot začetno investicijo določili vednost 17.500,00 EUR. Ob tem odpadejo skoraj v
celoti vsi stroški povezani z bencinskim motorjem, saj ga avto nima več (tabela 5).
Tabela 5: Prikaz stroškov vzdrževanja in uporabe motorja na električni pogon
Menjava
(vzdrževanje, poraba)

Količina

Cena
(EUR/e)

Vrednost
(EUR)

Zavorna tekočina

120.000 km/
48 mesecev

1, 5 l

16

24

24

Pnevmatike
zimske)

48 mesecev

8e

50

400

400

12 mesecev

1e

740

740

3700

48 mesecev (nato vsakih 24
mesecev do 8. leta)

1e

34

34

34

12 mesecev

1e

109

109

545

12 mesecev

1e

110

110

550

100

500

Amortizacija

1998

9990

Amortizacija
baterija

3500

17500

Vrsta stroška

(letne,

Kasko zavarovanje
Tehnični pregled
Registracija
dajatve

+

Vinjeta
dodatni
tekoči
stroški
(hladilna
tekočina…)

Redni letni servis
električnega pogona

20.000 km/

1e

vrednost v 5
letih (EUR)

40,8

40,8

204

0,07/ kWh

28

140

∑

7083,8

33587

0,35419

0,33587

12 mesecev
Poraba elektrike za
polnjenje

3 kWh /150 km

400 kWh

stroški/km (20.000
km, 100.000 km)

Tako vidimo, da je povprečni strošek na kilometer v prvem letu 0,35 EUR/km, v obdobju
petih let pa ta znaša 0,34 EUR/km.
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4. PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV POSAMEZNE VRSTE MOTORNIH
POGONOV
4.1.

PRIMERJAVA IN ANALIZA STROŠKOV MED POSAMEZNIMI VRSTAMI
MOTORNIH POGONOV

Iz pridobljenih podatkov, ki so prikazani pod točko 3 lahko potegnemo določene zaključke.
Tako lahko opazimo, da so stroški tako nominalni kot tudi stroški na kilometer v obdobju
petih let in ob predpostavki, da na leto prevozimo v povprečju 20.000 kilometrov, so najvišji
stroški pri pogonu na elektriko (slika 1 in slika 2).

40.000,00 €
33.587,00 €

35.000,00 €
30.000,00 €
27.084,50 €
25.535,50 €

25.000,00 €

24.260,10 €

20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
6.093,00 €

5.570,52 €

5.698,00 €

7.083,80 €

5.000,00 €
0,00 €

bencin

dizel
20000 km

plin
100000 km

Slika 1: Graf prikaza stroškov pri različnih pogonih motorja
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0,40 €
0,35 €

0,35 €

0,34 €
0,30 €

0,30 €
Stroški na kilometer

0,27 €

0,28 €

0,28 €
0,26 €

0,24 €

0,25 €
0,20 €
0,15 €
0,10 €
0,05 €
0,00 €

bencin

dizel

plin

20000 km

elektrika

100000 km

Slika 2: Graf prikaza stroškov pri različnih pogonih motorja na kilometer
To je povsem razumljivo, saj gre pri predelavi motorja na elektriko za zelo drago začetno
investicijo, ki se pozna skozi strošek amortizacije v obdobju petih let. Drugače pa so najvišji
stroški pri motorju na bencinski pogon. Ob primerjavi rezultatov vidimo, da se investicija v
dražji model Clia na dizelski pogon, v primerjavi z nakupom cenejšega renault Clia na
bencinski pogon vrne že pred koncem amortizacijske dobe (5 let). Če primerjamo avto na
bencinski pogon z avtom na plinski pogon, pa se ta čas skrajša skoraj na dobo 4 leta.
Ob predpostavki, da imamo avto 8 let se razlike občutno povečajo (slika 3). Tako vidimo, se v
tem času povrnejo stroški glede na stroške, ki jih imamo z avtom na bencinski pogon, tudi
stroški, ki smo jih imeli z predelavo avta na električni pogon. Tudi naši rezultati pokažejo
tisto kar trdijo strokovnjaki, ki se ukvarjajo s predelavo motorja na električni pogon, da se
investicija povrne pri cca. 150.000 prevoženih kilometrov.
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0,40 €
0,34 €

0,35 €
0,30 €

0,27 €

0,25 €

0,26 €

0,24 €

0,23

0,22
0,20

0,20 €

0,19

0,15 €
0,10 €
0,05 €
0,00 €
bencin

dizel

plin

100000 km

elektrika

150000 km

Slika 3: Graf prikaza stroškov pri različnih pogonih motorja na kilometer
Ko smo simulirali povečanje števila kilometrov na leto iz 20.000 km na 30.000 km
ugotovimo, da se povrnitve stroškov nakupa oziroma investicije posameznih vrst motorjev v
primerjavi z bencinskim motorjem povrnejo še hitreje (npr. pri investiciji v avto na plinski
pogon se investicija povrne v 4 letih).

0,40 €
0,34 €

0,35 €
0,30 €
0,25 €

0,27 €

0,26 €

0,24 €

0,23
0,20

0,20 €

0,22
0,19

0,15 €
0,10 €
0,05 €
0,00 €
bencin

dizel

100000 km

plin

150000 km

elektrika

Slika 4: Graf prikaza stroškov pri različnih letnih kilometrinah na kilometer
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4.2.

SKLEPNE UGOTOVITVE RAZISKOVALNE NALOGE

Na podlagi vseh ugotovitev iz točke 4 lahko povzamemo naslednje zaključke:
 če izvzamemo avto predelan na elektriko, nas bo najdražje stala vožnja na
bencinski pogon (pri enakem modelu) ne glede na število prevoženih kilometrov
oziroma na število let uporabe;
 najhitreje se povrne investicija predelave avtomobila na plinski pogon, njena
hitrost povrnitve se povečuje s povečevanje prevoženih km v nekem časovnem
obdobju;
 podobne ugotovitve veljajo tudi za avto na dizelski pogon, a so ti časovni intervali
daljši;
 najkasneje se povrne investicija v predelavo avtomobila na električni pogon, vzrok
je seveda razumljiv, saj je začetna investicija stroškovno zelo visoka, pri tej
investiciji je seveda potrebno povedati, da se mora uporaba takšnega vozila
časovno podaljšati vsaj na približno 7 let ali več, zato je smiselno, da imamo
namen takšen avtomobil uporabljati vsaj kakšnih 10 let;
 pri sami stroškovni analizi se seveda nismo preveč obremenjevali z točno
določenimi robnimi pogoji saj bi to privedlo do preveč specifičnih rezultatov, ki pa
ne ponujajo možnosti spreminjanja posameznih spremenljivk. Zato so naši
rezultati vezani na neke povprečne vrednosti spremenljivk, ki odpirajo možnost
uporabe še dodatnih podatkov, ki lahko vplivajo na spremembe rezultatov.

5. ZAKLJUČEK
V sami raziskovalni nalogi smo člani raziskovalne skupine prvič spoznali kakšne stroške
imamo, načeloma s svojim jeklenim konjičkom, ki ga uporabljamo. Tako smo ugotovili, da se
določene predelave motorjev, kljub morda višji vrednosti začetne investicije, splačajo. To še
posebej velja za predelavo motorja na plinski pogon. Pri predelavi motorja na elektriko, pa
moramo biti zelo potrpežljivi, saj se nam bo investicija povrnila krepko v prihodnost (7 let ali
več).
Ob vseh ugotovitvah pa smo člani raziskovalne skupine enotni, da je investicija v nov
avtomobil »najslabša« možna investicija, ki si jo lahko privoščimo v našem življenju. Zakaj?
Pomislite!
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