
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

EKONOMSKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

ANALIZA PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI NA PRIMERU PODJETJA 

ISTRA.SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, september 2018                                       NIK RAŽMAN 



 

IZJAVA O AVTORSTVU  

 

Podpisani Nik Ražman, študent Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, avtor predloženega dela z 

naslovom Analiza podjetniške priložnosti na primeru podjetja ISTRA.SI, pripravljenega v sodelovanju z red. 

prof. dr. Boštjanom Antončičem 

IZJAVLJAM 

 

1. da sem predloženo delo pripravil samostojno; 

 

2. da je tiskana oblika predloženega dela istovetna njegovi elektronski obliki; 

 

3. da je besedilo predloženega dela jezikovno korektno in tehnično pripravljeno v skladu z Navodili za 

izdelavo zaključnih nalog Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, kar pomeni, da sem poskrbel, da so 

dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric, ki jih uporabljam oziroma navajam v besedilu, citirana 

oziroma povzeta v skladu z Navodili za izdelavo zaključnih nalog Ekonomske fakultete Univerze v 

Ljubljani; 

 

4. da se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del (v pisni ali grafični obliki) kot mojih lastnih 

– kaznivo po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije; 

 

5. da se zavedam posledic, ki bi jih na osnovi predloženega dela dokazano plagiatorstvo lahko predstavljalo 

za moj status na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani v skladu z relevantnim pravilnikom; 

 

6. da sem pridobil vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v predloženem delu in jih v 

njem jasno označil; 

 

7. da sem pri pripravi predloženega dela ravnal v skladu z etičnimi načeli in, kjer je to potrebno, za raziskavo 

pridobil soglasje etične komisije;  

 

8. da soglašam, da se elektronska oblika predloženega dela uporabi za preverjanje podobnosti vsebine z 

drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s študijskim 

informacijskim sistemom članice;  

 

9. da na Univerzo v Ljubljani neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico 

shranitve predloženega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja predloženega 

dela na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija Univerze v Ljubljani; 

 

10. da hkrati z objavo predloženega dela dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v njem 

in v tej izjavi. 

 

 

 

V Ljubljani, 24.9.2018                                                             Podpis študenta



i 

 

KAZALO 

UVOD ................................................................................................................................... 1 

1 PREVERJANJE IN RAZVOJ PODJETNIŠKIH PRILOŽNOSTI ........................ 4 
1.1 Pomen priložnosti ............................................................................................................ 5 
1.2 Podjetniški proces ............................................................................................................ 7 

1.2.1 Prepoznanje priložnosti ......................................................................................... 8 
1.2.1.1 Spremljanje trendov ....................................................................................... 9 
1.2.1.2 Odkrivanje in reševanje problemov ............................................................. 10 
1.2.1.3 Iskanje priložnostnih vrzeli na trgu ............................................................. 10 

1.2.2 Analiza izvedljivosti ............................................................................................ 10 
1.2.2.1 Proizvodno-storitvena izvedljivost .............................................................. 11 
1.2.2.2 Panožno-tržna izvedljivost .......................................................................... 11 
1.2.2.3 Organizacijska izvedljivost.......................................................................... 12 
1.2.2.4 Finančna izvedljivost ................................................................................... 12 

1.2.3 Razvoj poslovnega načrta.................................................................................... 13 
1.2.4 Zbiranje virov ...................................................................................................... 14 

1.2.4.1 Kapital ......................................................................................................... 15 
1.2.4.2 Znanje .......................................................................................................... 15 
1.2.4.3 Objekti, oprema in prevoz ........................................................................... 15 

1.2.5 Upravljanje in rast podjetja ................................................................................. 15 
1.3 Vitko podjetništvo ......................................................................................................... 16 

1.3.1 Elementi vitkega podjetništva ............................................................................. 16 
1.3.1.1 Razvoj kupcev ............................................................................................. 17 
1.3.1.2 Vitki štartnik ................................................................................................ 17 
1.3.1.3 Samozagon .................................................................................................. 17 

1.3.2 Vitki pristop......................................................................................................... 17 
1.3.2.1 Zapiši začetni načrt ...................................................................................... 18 
1.3.2.2 Prepoznaj najbolj tvegane točke načrta ....................................................... 19 
1.3.2.3 Načrt sistematično testiraj ........................................................................... 20 

1.4 Analiza izvedljivosti za izbrano podjetniško priložnost ................................................ 21 
1.4.1 Proizvodno-storitvena izvedljivost ...................................................................... 21 
1.4.2 Panožno-tržna izvedljivost .................................................................................. 22 
1.4.3 Organizacijska izvedljivost ................................................................................. 23 

1.4.4 Finančna izvedljivost .......................................................................................... 23 

2 PIVO IN PIVOVARSTVO ........................................................................................ 23 
2.1 Zgodovina pivovarstva .................................................................................................. 24 

2.1.1 Neolitik in stari vek ............................................................................................. 24 
2.1.2 Srednji vek........................................................................................................... 26 
2.1.3 Novi vek .............................................................................................................. 27 

2.2 Sestavine piva ................................................................................................................ 28 

2.2.1 Slad ...................................................................................................................... 29 
2.2.2 Voda .................................................................................................................... 31 
2.2.3 Kvasovke ............................................................................................................. 32 

2.2.4 Hmelj ................................................................................................................... 33 
2.3 Pivovarski proces ........................................................................................................... 35 

2.3.1 Mletje .................................................................................................................. 36 
2.3.2 Drozganje ............................................................................................................ 36 

2.3.3 Precejanje ............................................................................................................ 37 



ii 

 

2.3.4 Kuhanje ............................................................................................................... 37 
2.3.5 Fermentacija ........................................................................................................ 38 
2.3.6 Zorenje ................................................................................................................ 39 

2.3.7 Stekleničenje ....................................................................................................... 39 
2.4 Vrste piva ....................................................................................................................... 40 

2.4.1 Bela in rdeča piva ................................................................................................ 40 
2.4.2 Piva zgornjega vrenja .......................................................................................... 40 
2.4.3 Piva spodnjega vrenja.......................................................................................... 41 

2.4.4 Posebna piva ........................................................................................................ 41 

3 POSLOVNI NAČRT ZA PODJETJE ISTRA.SI .................................................... 42 
3.1 Povzetek poslovnega načrta........................................................................................... 42 

3.2 Opis podjetja, proizvoda in panoge ............................................................................... 43 
3.2.1 ISTRA.SI ............................................................................................................. 43 
3.2.2 Proizvod .............................................................................................................. 44 
3.2.3 Pivovarska panoga............................................................................................... 45 

3.3 Raziskava in analiza trga ............................................................................................... 47 

3.3.1 Analiza trga ......................................................................................................... 47 
3.3.2 Trendi .................................................................................................................. 48 
3.3.3 Analiza kupcev .................................................................................................... 49 

3.3.4 Analiza konkurence ............................................................................................. 51 
3.4 Načrt trženja in prodaje ................................................................................................. 52 

3.4.1 Cenovna strategija ............................................................................................... 52 
3.4.2 Marketinška strategija ......................................................................................... 53 

3.4.3 Načrt prodaje ....................................................................................................... 54 
3.5 Poslovni proces in poslovni viri .................................................................................... 56 

3.5.1 Lokacija ............................................................................................................... 56 

3.5.2 Oprema ................................................................................................................ 58 
3.5.3 Kader ................................................................................................................... 60 

3.5.4 Predvideno financiranje posla ............................................................................. 61 
3.5.5 Zakonodaja .......................................................................................................... 61 
3.5.6 Nadaljnji razvoj podjetja ..................................................................................... 63 

3.6 Terminski načrt .............................................................................................................. 64 

3.7 Kritična tveganja in problemi ........................................................................................ 65 
3.7.1 Makroraven ......................................................................................................... 65 
3.7.2 Mikroraven .......................................................................................................... 66 

3.8 Finančni načrt in projekcije ........................................................................................... 66 

3.8.1 Stroškovna struktura ............................................................................................ 67 
3.8.2 Točka preloma ..................................................................................................... 69 
3.8.3 Temeljni računovodski izkazi ............................................................................. 70 

3.8.3.1 Bilanca stanja ............................................................................................... 71 
3.8.3.2 Izkaz poslovnega izida................................................................................. 71 
3.8.3.3 Izkaz denarnih tokov ................................................................................... 71 

SKLEP ................................................................................................................................ 72 

LITERATURA IN VIRI ................................................................................................... 74 

PRILOGE 



iii 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Terminski načrt za prvo poslovno leto (2019)..................................................... 65 
Tabela 2: Stroški opreme ..................................................................................................... 67 
Tabela 3: Ocenjeni stroški pri varjenju šarže piva .............................................................. 69 
Tabela 4: Ocenjeni dobiček (na liter, na šaržo) in točki preloma (šarže, investicije) ......... 70 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Podjetniški proces .................................................................................................... 8 
Slika 2: Vitki okvir .............................................................................................................. 19 
Slika 3: Pivovarski proces ................................................................................................... 35 
Slika 4: Prodaja piva na Domačiji Ražman v letu 2016 ...................................................... 56 
Slika 5: Tloris pritličnega nadstropja Domačije Ražman .................................................... 57 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 

 

UVOD 

Pivo je danes tretja najpopularnejša pijača – takoj za vodo in čajem. V številnih kulturah že 

od nekdaj poseduje poseben, skoraj kultni status, saj spremlja človeštvo že več tisočletij. 

Ampak čemu taka popularnost? Najprej naj definiram, kaj pivo točno je. Pivo je pijača, ki 

jo pridobimo s fermentacijo škroba različnih žitaric, med katerimi najbolj izstopa ječmen, v 

veliki meri pa se uporabljajo tudi pšenica, koruza in riž. Na zahodu se nam, ko slišimo besedo 

pivo, pred očmi takoj prikaže določen stil piva, in sicer pils – svetlo, lahko, rahlo grenko, 

predvsem pa enostavno. Dejstvo pa je, da obstaja veliko različnih vrst piva, tudi takih, ki se 

občutno razlikujejo od nam tipičnega piva. V Srednji in Južni Ameriki poznajo na primer 

chicho (koruzno pivo), na Japonskem sake (bolje znano kot riževo vino – v resnici pivo), v 

Rusiji kvas (pivo iz rženega kruha) itd. Med sabo so si te vrste zelo različne, najpomembneje 

pa je, da so te pijače tako stare, da so praktično sestavni del teh kultur (Barth, 2013, str. 7-

8). 

Za nastanek piva je bil ključnega pomena prehod človeka iz lovsko-nabiralniških plemen v 

organizirane poljedelske družbe. Poljedelstvo se je pojavilo v neolitiku, približno 11.500 let 

p.n.št., ko so se nekatera nomadska plemena ustalila in načrtno pričela gojiti žitarice. S 

presežkom hrane ni trajalo dolgo, preden so se plemenske naselbine spremenile v mesta. 

Zato lahko nastanek piva v grobem umestimo v čas, ko so se pojavile prve civilizacije 

(sumerska, egipčanska, kitajska, indijska). Z obvladovanjem poljedelstva so bile sposobne 

pridelati zadosti žita, ki so ga lahko uporabile ne samo za hrano, temveč tudi za pijačo. Dolgo 

časa je bilo splošno sprejeto mnenje, da je bilo žito namenjeno prehrani, vendar novejša 

arheološka odkritja dokazujejo, da so ta (posebno ječmen in riž) predstavljala le manjši delež 

prehrane neolitskega človeka, saj zahtevajo veliko časa in napora, preden jih je mogoče 

uživati. Drugi dokaz za obsežnejšo uporabo žita pri pridelovanju piva je svečana vloga, ki 

jo je to imelo za stare civilizacije. Še danes je ob praznikih številnih kultur širom sveta 

mogoče najti tri skupne elemente: meso, žito (kruh, kaša ipd.) ter alkohol. Kot tretji element 

je pivo veljalo že od nekdaj za poseben produkt, ki je namenjen le za posebne priložnosti 

(Choi, 2010). 

Skozi zgodovino se je v pivovarstvu veliko spremenilo. Sprva je bilo varjenje piva domače 

opravilo, hitra kvarljivost piva pa je onemogočala distribucijo na daljše razdalje. Nekdanje 

tehnike varjenja, kot so prekuhavanje kruha, dodajanje medu, sadja, začimb in spontana 

fermentacija, so postopoma zamenjale tehnološko naprednejše tehnike, in varjenje se je 

razvilo v pravo znanost. Sanitarni procesi, neoporečne, visokokakovostne sestavine in 

skrbno izbrani sevi kvasovk so danes standard po vsem svetu (seveda z izjemami). Tako se 

je varjenje postopoma premaknilo najprej iz domačih kuhinj v manjše, nato pa v vse večje 

pivovarne, ki danes vladajo na svetovnem pivovarskem trgu. Tudi status piva se je 

spremenil, saj ga največ spijemo zato, da bi se odžejali. Tisti nekdanji religiozni, kultni status 

(vsaj v zahodnem svetu) je praktično izginil, ko je s krščanstvom vino postalo obredna 

pijača. V določenih religijah pa alkohol sploh nima več namena oz. je celo prepovedan. 
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Kljub vsem spremembam je pivo še zelo priljubljeno, saj ga letno spijemo kar 190 milijard 

litrov, kar ga po porabi postavi na prvo mesto med alkoholnimi pijačami (Kirin Holdings 

Company, Limited, 2015).  

Varjenje piva se je torej skozi zgodovino postopoma premaknilo iz rok domačih pivovarjev 

v roke večjih, »industrijskih« pivovarjev, med katerimi je prava bitka za prevlado 

svetovnega pivovarskega trga. Prve večje, makropivovarne so se pojavile v Združenem 

kraljestvu v 18. in 19. stoletju med industrijsko revolucijo. Več teh istih pivovarn ima še 

danes pomemben status v pivovarski panogi in obvladuje večje tržne deleže. Bistvene težave 

s takimi podjetji so predvsem prilastitve manjših podjetij in medsebojne združitve, kar 

ustvarja čedalje večja podjetja, in s tem oligopole. Najbolj razvpita združitev v zadnjih letih 

je ustvarila konglomerat AB InBev, ki generira 55 milijard letnih prihodkov in obvladuje 

približno tretjino globalnega pivovarskega trga (Brown, 2016).   

Kot protiutež takim velikim pivovarnam se je pojavilo gibanje obrtniškega ali t.i. craft 

pivovarstva, o katerem je zadnja leta veliko govora. Gibanje se je začelo pred slabimi 40 leti 

v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA), v Evropi pa se uveljavlja šele zadnjih 

10 let. Njeni predstavniki si pogosto pripisujejo vlogo tistih, ki pivovarstvo vračajo nazaj k 

osnovam, torej v čas ko je bilo varjenje skoraj ekskluzivno domače opravilo. Craft 

pivovarstvo zaznamujejo zato manjše pivovarne, ki so predane varjenju kvalitetnejšega piva, 

navadno pa tudi drugačnih stilov, ki se bistveno razlikujejo od standardnega pilsa velikih 

pivovarn. Trend obrtniškega piva je danes v polnem razmahu tudi v Sloveniji. Izbira piva je 

čedalje večja, pa tudi zanimanje potrošnikov se veča, kar pripomore h krepitvi pivske kulture 

in znanja tudi pri nas. Poleg tega večji obseg in raznolikost surovin ter opreme kot kdaj koli 

prej omogočata novim nadobudnim pivovarjem lažji vstop na tržišče in tekmovanje z 

večjimi pivovarnami.  

Nasploh sodobni časi niso naklonjeni le pivovarjem, temveč vsem podjetnikom. Izjemen 

tehnološki napredek, ki smo mu priča v zadnjem stoletju je korenito spremenil podobo sveta, 

našega vsakdana in ne nazadnje poslovanja. Na voljo imamo neštete možnosti – tako za 

pridobivanje znanja kot tudi za poslovanje. Lahko trdimo, da živimo v zlati dobi 

podjetništva, kar dokazuje, da je dandanes dejavnih več podjetij kot kadarkoli prej. Poleg 

tega se podjetniški proces veliko raziskuje in o njem tudi piše. Priča smo pravi revoluciji, ki 

jo prinašajo nove metode upravljanja, s katerimi si podjetniki pomagajo pri boljšem 

izrabljanju svojih možnosti.   

Klasični pristop pri oblikovanju bodisi novega podjetja bodisi podjetniške priložnosti znotraj 

obstoječega podjetja se vsakič začne s poslovnim načrtom, sledi mu oblikovanje tima in 

proizvoda, iskanje investitorjev, šele na koncu pa se izdelek predstavi kupcem. Številna nova 

podjetja, ki sledijo takemu postopku propadejo, ko so šele v začetni fazi. Po mnenju enega 

izmed docentov na Harvardski Univerzi, Shikharja Ghosha, kar 75% novih podjetij pričaka 

taka usoda (Blank, 2013).  
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Zato je razumljivo, da se je vitko podjetništvo tako hitro prijelo. Novejša metoda, ki jo je 

razvil Eric Ries in ki jo opisuje v svoji knjigi The Lean Startup, malodane postavlja na glavo 

ustaljeno prakso ter občutno zmanjša tveganje pri ustanavljanju novih podjetij in poslov. 

Metoda namreč postavlja eksperimentiranje pred planiranje, povratne informacije strank 

pred intuicijo ter ponavljajoči se dizajn pred tradicionalni razvoj dizajna, kar vse zelo ugaja 

podjetnikom, saj so njihovi rezultati prej vidni (Blank, 2013).  

Osnovna misel pri omenjeni metodi je izločanje potratnih in povečanje tistih praks, ki 

prinašajo kupcu vrednost v času razvoja proizvoda. Na ta način bo imelo podjetje večjo 

možnost za uspeh na trgu z manjšo potrebo po zunanjih investicijah, poslovnega načrta in/ali 

dokončanega proizvoda (Ries, 2011, str. 5). Ideja je zelo privlačna, posebno za start-upe, ki 

imajo pogosto omejena finančna sredstva, saj se lahko z vitko metodo izognejo 

prekomernemu trošenju in iskanju pravega načrta, ki deluje, dokler ne zmanjka sredstev 

(Maurya, 2014, str. XVIII).  

Kljub njeni navidezni odličnosti je v vitki metodi vendarle najti določene slabosti. Kot 

Horowitz (2010) dokazuje v svojem članku, se metoda preveč osredotoča na vitkost, torej 

na nenehno izločevanje in zmanjševanje nekritičnih procesov podjetja z namenom 

minimiziranja stroškov. Po njegovem mnenju prekomerno fokusiranje na zmanjševanje 

stroškov posameznika odmika od njegovega pravega cilja, ki je pridobivanje tržnega deleža.  

Pri preverjanju podjetniških priložnosti imamo skratka na voljo več metod, tradicionalna 

(razvoj poslovnega načrta) in vitka metoda pa sta morda kar najboljši. Podjetniška priložnost 

kot taka lahko predstavlja ustanovitev povsem novega podjetja ali enostavno projekt znotraj 

že obstoječega podjetja – ne glede na to, v kakšni panogi se podjetje nahaja. Vitkega pristopa 

se sicer v največji meri poslužujejo mlada tehnološka podetja, ali ti. štartniki (angl. start-

upi), vendar ga z lahkoto uporabijo tudi manj tehnološko usmerjena podjetja. V primeru, ki 

ga bom raziskoval v magistrski nalogi, bo pivovarstvo oz. postavitev pivovarne predstavljalo 

podjetniško priložnost. Našemu družinskemu podjetju, ki se ukvarja predvsem z 

gostinstvom, bi namreč lahko razširili dejavnost s postavitvijo pivovarne.  

Namen magistrskega dela je preveriti podjetniško priložnost, ki se navezuje na pivovarstvo 

za družinsko podjetje ISTRA.SI. Podjetje se ukvarja z gostinstvom in vinogradništvom že 

56 let, kar sta tudi njegovi glavni dejavnosti. Podjetniška priložnost v bistvu predstavlja 

postavitev manjše gostilniške pivovarne. Zanimajo nas predvsem prednosti oz. slabosti, ki 

jih ta prinaša podjetju. Nenazadnje se lahko le z njeno celostno analizo prepričamo, ali je 

investicija smiselna. V ta namen bo dobičkonosnost na dolgi rok najpomembnejše merilo 

podjetniške priložnosti. Ta bo ključnega pomena zlasti v finančnem delu, ko bom prikazal 

konkretne stroške in prihodke pri razvoju in poslovanju pivovarne na dolgi rok. 

Cilj magistrskega dela je prek analize podjetniške priložnosti upravičiti postavitev pivovarne 

oz. dokazati njeno rentabilnost. S proizvodnjo alkoholnih pijač, tj. vina in žganih pijač, se 
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družina ukvarja že dolgo, večino teh pa proda neposredno v gostilni. Zaradi takšnih in 

drugačnih razlogov, kot so rastoče povpraševanje po butičnem pivu, izkušnje, znanje (angl. 

know-how) in neizkoriščene kapacitete, je smiselno preučiti tudi postavitev manjše 

pivovarne. Skratka, kot že omenjeno, želim preizkusiti podjetniško priložnost oz. dokazati 

smiselnost njenega razvoja. V ta namen postavljam sledeča vprašanja, ki mi bodo služila kot 

vodila skozi celoten proces: »Ali predstavlja postavitev gostilniške pivovarne potencialno 

priložnost za podjetje ISTRA.SI?«; »Ali obstaja zadosten tržni potencial za uspeh 

zamišljenega projekta?«; »Ali bi pivovarstvo prinašalo podjetju ISTRA.SI zadostne 

prihodke?«; »Ali je smiselno vključiti pivovarstvo v portfelj podjetja ISTRA.SI?«. Z 

raziskovanjem bom skušal dobiti odgovore na postavljena vprašanja in na podlagi le-teh 

podjetju podati najboljšo rešitev.  

Magistrsko nalogo sem ločil na tri poglavja. V prvem poglavju opisujem teorijo, povezano 

s preverjanjem podjetniških priložnosti. V ospredje sta postavljena tradicionalni in vitki 

pristop pri uresničevanju podjetniških priložnosti. Prvi bazira na predvidevanju in 

poslovnemu načrtu, drugi pa na sprotnem preverjanju priložnosti in sooblikovanju proizvoda 

s pomočjo kupca. Za vsakega so predstavljeni tudi njegovi posamični elementi, prednosti in 

slabosti, ki jih uporaba metode prinaša. Poglavje je sklenjeno z oblikovanjem 

uravnoteženega pristopa dveh metod, ki bo služil kot vodilo pri uresničevanju ideje. V 

drugem poglavju je natančneje opisano pivo – njegova zgodovina, sestavine, kako nastane 

ipd.  

V tretjem poglavju preidemo na bistvo naloge, in sicer na empirični del – preverjanje 

priložnosti. V tem poglavju sem izkoristil tako tradicionalni kot tudi vitki pristop. 

Zastavljeno raziskovalno vprašanje obravnavam na podlagi konkretnega primera – 

družinskega podjetja, zato zbiranje primarnih podatkov ne bo pretirano težka naloga. V 

poslovanju podjetja sem redno aktiven, zato imam dostop do številnih podatkov, poleg tega 

pa lahko stranke neposredno opazujem, spoznavam njihove navade ter pridobivam povratne 

informacije. V tretjem poglavju so mi te informacije, poleg vitkega pristopa, v veliko pomoč. 

Po analizah podjetja in trga sledijo še načrt trženja in prodaje, opis predvidenega financiranja 

ipd. Na koncu poglavja se nahaja finančni del, v katerem preučujem potencialno poslovanje 

pivovarne za pet let vnaprej.  

1 PREVERJANJE IN RAZVOJ PODJETNIŠKIH PRILOŽNOSTI   

Podjetništvo je priča velikemu zanimanju, podjetniško aktivnost pa je mogoče zaslediti 

povsod, in sicer ne glede na razvojno stopnjo držav, v katerih se to pojavlja. Podjetništvo 

preučuje več organizcaij, med katerimi tudi Global Entrepreneurship Monitor, ki spremlja 

podjetniško aktivnost v 59 državah širom sveta. Posebno zanimanje posveča zgodnjim 

podjetniškim aktivnostim, ki jih ločuje na mlada podjetja (stara največ tri leta in pol) in 

podjetja v fazi razvoja/nastanka. Ankete, ki jih je izvajala leta 2010, so pokazale, da 110 

milijonov ljudi med 18. in 64. letom zaganja nova podjetja, drugih 140 milijonov pa vodi 
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oz. je zaposlenih v mladih podjetjih. V celoti se je približno 250 milijonov ljudi znotraj 59 

opazovanih držav ukvarjalo z zgodnjimi podjetniškimi aktivnostmi. Čeprav večina mladih 

podjetij nastaja v manj razvitih državah, so tudi razvitejše države deležne rasti števila 

podjetnikov. Največjo razliko med tema dvema skupinama podjetnikov predstavlja 

motivacija oz. namen, s katerim se ti začnejo ukvarjati s podjetništvom. Večina oseb v manj 

razvitih državah ustanavlja podjetja iz nuje – zaradi pomanjkanja obetavnih delovnih mest 

in kariernih možnosti. Obratno pa je v razvitejših državah, kjer je glavno vodilo za 

podjetništvo izkoriščanje privlačnih podjetniških priložnosti (Barringer & Ireland, 2012, str. 

4-5).  

Izkoriščanje oz. razvoj takih priložnosti bo glavna tema prvega poglavja. Predstavil bom 

določene koncepte, vezane na omenjeno temo, ter podjetniške metode, ki jih poleg tega, da 

z njimi preverimo priložnosti, tudi razvijemo iz abstraktne v fizično obliko. Skratka, 

zanimalo nas bo predvsem, kako se lotimo preverjanja ideje, kako jo nato nadgradimo v 

priložnost in nazadnje v proizvod, storitev in/ali podjetje. Podjetniški proces se zdi 

najprimernejša tema za začetek poglavja, saj zajema vse, kar nas zanima v zvezi z razvojem 

priložnosti ter predstavlja soliden temelj pri ustanavljanju podjetja. Prek spoznavanja 

podjetniškega procesa se bomo brez dvoma srečali z najboljšimi metodami za uresničitev 

podjetniških priložnosti. Sledila bosta še tradicionalni pristop k uresničevanju le-teh ter vitko 

podjetništvo – novejša metoda, ki je postavila povsem nova pravila. Poglavje bom zaključil 

s praktičnimi implikacijami za obravnavan primer. 

1.1 Pomen priložnosti 

Pred začetkom bi rad poudaril razliko med podjetniško in poslovno priložnostjo, zato da se 

izognem mogočim nesporazumom v nadaljevanju. V angleški literaturi sem zasledil jasno 

razlikovanje med podjetniško in poslovno priložnostjo. Prva je priložnost, ki jo podjetnik 

zazna, ko so ekonomske in socialne razmere dobre in primerne za stvaritev nečesa novega, 

bodisi proizvoda ali storitve (Entrepreneurial Opportunity, b.l.). Slednja pa je kot definicija 

bolj specifična in se navezuje na poslovno investicijo, ki omogoči kupcu pričetek poslovanja, 

navadno v obliki odkupa obstoječega posla oz. opreme za pričetek posla ipd. (Business 

Opportunity, b.l.).  

Zaslediti je veliko specifičnih člankov na temo priložnosti, vendar naj dodam, da definiciji, 

posebno podjetniške priložnosti v drugih delih, nista povsem jasno ločeni, zato ju številni 

avtorji uporabljajo izmenično. V slovenskih virih lahko je zamenjava pojmov še bolj opazna, 

saj se ju pogosto uporablja kot sopomenki, največkrat pa sta omenjeni zgolj kot priložnosti. 

Doljak (2007, str. 24) na primer v svojem magistrskemu delu opredeli poslovno priložnost 

kot enega izmed elementov podjetniškega procesa, medtem ko Barringer in Ireland (2012, 

str. 43) sploh ne omenjata, kakšen tip priložnosti se pojavlja v podjetniškem procesu. Na 

strani 23 omenjata, da je drugi korak procesa razvoj uspešnih poslovnih idej, kasneje pa 
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ločita le idejo in priložnost. Kakorkoli že, uradno naj bi definiciji, vsaj v angleškem jeziku, 

bili jasno ločeni, vendar v praksi temu ni tako. Zaradi tega in lastnega mnenja, da podjetniška 

priložnost je priložnost, ki prinaša finančno nagrado v obliki dobička, prav tako kot poslovna 

priložnost, se bom držal definicije podjetniška priložnost ali enostavno priložnost.  

Kot ugotavljata Shane in Venkataraman (2000, str. 218), je definicija podjetništva večkrat 

nejasna, kar vodi do napačnega opazovanja in merjenja podjetništva. Tradicionalne 

definicije opredeljujejo podjetništvo skozi preučevanje podjetnika samega – kakšen je in kaj 

počne, ne pa podjetništvo kot ločeno entiteto. Čeprav sta podjetnik in podjetništvo nesporno 

povezana, sta vendarle ločeni figuri in kot taki bi ju morali tudi obravnavati. Bistvena razlika 

med njima je ta, da podjetništvo zajema pomembno povezavo med priložnostjo in 

posameznikom, ki priložnosti izkorišča (podjetnik) (Venkataraman, 1997, str. 120).  

Najpogosteje je podjetništvo opisano kot proces, v katerem podjetnik ustanovi novo podjetje, 

kar je zelo omejen pogled na tako širok pojem. Podjetništvo ne potrebuje, čeprav lahko 

zajema, ustanovitev novih podjetij. Namreč odvija se lahko tudi v obstoječih podjetjih, ko ta 

prepoznajo in izkoristijo priložnosti – te je celo mogoče tudi prodati drugim posameznikom 

ali podjetjem (Shane & Venkataraman, 2000, str. 219).  

Po drugi strani pa je definicija podjetnika kot nekoga, ki ustanavlja novo podjetje, ravno tako 

ozkogleda. Ne vsebuje namreč variacije v kvaliteti priložnosti, ki jih ljudje zaznavajo, zato 

vodi do zanemarjanja le-teh pri raziskavah na področju podjetništva. Preučevanje 

podjetništva s perspektive, ki ima v svojem jedru podjetniške priložnosti – kako, kdo in s 

kakšnim učinkom jih odkrije, preuči in izkoristi, je veliko bolj primerno od tradicionalnega 

pristopa. S tako definicijo so v podjetniško raziskovanje vključeni tudi viri in priložnosti – 

odkritje, ocena in izkoriščanje priložnosti ter posamezniki, ki te odkrijejo, ocenijo in 

izkoristijo (Shane & Venkataraman, 2000, str. 218). 

Z željo po boljšem razumevanju podjetništva kot svojevrstne znanosti se je več 

raziskovalcev vprašalo sledeče: 

 Zakaj, kdaj in kako priložnosti nastajajo? 

 Zakaj, kdaj in kako določeni ljudje odkrijejo in izkoristijo priložnosti, drugi pa ne? 

 Zakaj, kdaj in kako se uporabljajo različni pristopi za izkoriščanje priložnosti? 

V ta namen sta Shane in Venkataraman (2000, str. 220) v svojem delu definirala tri pogoje 

za njegov obstoj: obstoj, prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti. Za pojav podjetništva 

torej morajo biti izpolnjeni vsi trije pogoji. 

Za obstoj podjetništva najprej potrebujemo priložnosti. Poslovne oz. podjetniške priložnosti 

so situacije, v katerih lahko uvajamo nove proizvode, storitve, surovine in organizacijske 

metode ter jih nato prodamo za profit. Od drugih priložnosti, ki prinašajo profit, se 

podjetniške priložnosti razlikujejo po tem, da slednje zahtevajo ustvarjanje nečesa novega 
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(navadno proizvoda ali storitve), za navadne priložnosti pa je največkrat zadostna 

optimizacija obstoječega stanja. Podjetništvo skratka ustvarja nekaj novega, za njegov pojav 

pa je potrebna prava vrsta priložnosti (Shane & Venkataraman, 2000, str. 220). 

Obstaja več oblik podjetniških priložnosti – na področju proizvodnih faktorjev, novih 

materialov in seveda na proizvodnih trgih. Slednje Drucker (1985, str.125) ločuje na: 

ustvarjanje novih informacij prek izuma novih tehnologij; izkoriščanje tržnih 

neučinkovitosti, ki so rezultat informacijske asimetrije; spremembe v relativnih cenah virov 

in prednosti, ki izvirajo iz sprememb na makropodročju (politične, zakonske, demografske).  

Čeprav obstaja veliko profitabilnih priložnosti, je odvisno od posameznika, ali jih bo odkril 

in prepoznal kot take ter jih nato izkoristil. Prepoznavanje priložnosti ni enakomerno 

porazdeljena sposobnost – zdi se, da je večina odkritih po naključju, kar pa zdaleč ni res. 

Veliko vlogo pri tem igrajo informacije, ki jih ima posameznik na voljo pred odkritjem 

priložnosti, in njegova sposobnost pravilnega vrednotenja le-teh. Vsaka oseba ima specifična 

znanja, zato je logično, da vsak drugače gleda na svet okoli sebe in pri tem različno 

prepoznava različne priložnosti. Nadalje so sposobnosti realizacije priložnosti še 

pomembnejše od samega prepoznavanja. Te lahko natančneje definiramo kot zmožnosti 

združevanja obstoječih informacij, znanja in konceptov v nove ideje, v čemer se ljudje med 

seboj občutno razlikujemo. Določeni avtorji so mnenja, da so podjetniki pri tem še posebej 

uspešni. Kjer večina namreč prepozna nevarnosti, podjetniki prepoznajo priložnosti (Shane 

& Venkataraman, 2000, str. 222). 

1.2 Podjetniški proces 

Večkrat slišimo mit o tem, kako ni mogoče kar postati podjetnik, temveč se kot tak lahko le 

rodiš. Zaenkrat gena za podjetništvo ni odkril še nihče, zato lahko mirno trdimo, da je 

podjetništvo naučena spretnost. Na podjetništvo moramo gledati kot na proces, prek katerega 

oseba postane podjetnik. Na podjetniški proces lahko drugače gledamo tudi kot na zaporedje 

aktivnosti, ki so potrebne za ustanovitev podjetja. Ker pa se podjetje rodi iz ideje oz. 

priložnosti, je podjetniški proces proces, s katerim abstraktno priložnost spremenimo v 

fizično obliko, bodisi v proizvod, storitev, ali podjetje. Različni avtorji pripisujejo 

podjetniškemu procesu različno število aktivnosti ali faz, v svoji osnovi pa ga sestavljajo le 

tri: odkritje priložnosti, ocenitev priložnosti in izkoriščanje priložnosti. Dhenak (2010) npr. 

razčlenjuje proces na štiri posamične faze: prepoznanje in ocenitev priložnosti, razvoj 

poslovnega načrta, zagotovitev potrebnih virov in upravljanje ustanovljenega podjetja. Spet 

drugi mu dodajajo elemente, kot je žetev. 

Na spodnji sliki lahko vidimo še eno variacijo podjetniškega procesa, ki ga sestavlja pet 

elementov/faz. Med seboj so povezane tako da sklepajo neprekinjen krog. Na podjetništvo 

lahko namreč gledamo kot na neprekinjen proces, ki mu mora podjetnik slediti, če želi 

uspešno načrtovati in voditi nove posle. Po spodnjem modelu se proces torej prične z 
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odkritjem in oceno priložnosti. Za tem podjetnik razvije poslovni načrt, ki mu služi kot 

vodilo in izhodišče pri nadaljnjem delu (z njim lažje primerja dejanske in načrtovane 

rezultate). Po načrtu začne zbirati potrebne vire, s katerimi bo financiral in uresničeval cilje, 

ki si jih je zastavil v poslovnem načrtu. Ko nabere zadostno količino virov in zaposli delavce, 

lahko prične z upravljanjem podjetja, ki mu bo omogočalo zasledovati omenjene cilje. 

Zadnjo fazo predstavlja žetev, ko podjetnik nabira sadove svojega dela. Skratka, 

podjetniškemu procesu je treba slediti vsakič, ko se podjetnik sreča z novim poslom. Zato 

lahko na podjetništvo gledamo kot na neprekinjen proces oz. proces, ki se nikoli ne konča 

(Entrepreneurial Process, b.l.). 

 Slika 1: Podjetniški proces 

 

Vir: Entrepreneurial Process, 2017. 

Sledi podrobnejša predstavitev posameznih elementov podjetniškega procesa, ki pa bazira 

na rahlo drugačnem modelu, in sicer obsega prepoznanje priložnosti, analizo izvedljivosti, 

razvoj poslovnega načrta, zbiranje virov ter upravljanje podjetja. Za omenjen model sem se 

odločil, saj zajema ključni element, na katerega podjetniki večkrat pozabijo, tj. analiza 

odvisnosti. V nadaljevanju bom podkrepil svojo izbiro. 

1.2.1 Prepoznanje priložnosti 

Prva faza podjetniškega procesa se torej prične z odkritjem oz. prepoznanjem in oceno 

priložnosti. Priložnost je po definiciji ugoden niz razmer, ki ustvarijo potrebo po novemu 

proizvodu ali storitvi. Zelo je pomembno razumeti razliko med priložnostjo in idejo. Ideja 

je misel, ki je sicer lahko tudi priložnost, kar pa navadno ni. Številna podjetja propadejo prav 

zaradi zmote, da je ideja kot taka tudi priložnost. Pomembno je zato ločiti idejo od priložnosti 
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na samem začetku podjetniškega procesa. Prva faza podjetniškega procesa postavi temelje 

za nadaljnje delo, zato sta prepoznanje in ocena priložnosti njegova najpomembnejša 

elementa. Z njima podjetnik spoznava trende, potrebe in nevarnosti ter skuša z novo 

pridobljenim znanjem izboljšati na trgu obstoječe rešitve, bodisi v obliki izdelka bodisi 

storitve (Barringer & Ireland, 2012, str. 43-44).     

S prepoznanjem priložnosti podjetnik odkrije potencialno in perspektivno idejo za nov posel, 

kar vsekakor ni tako enostavno, kot se morda zazdi. Prva faza podjetniškega procesa od 

podjetnika zahteva, da razišče in ovrednoti trenutne potrebe, povpraševanje in trende trga 

(Dhenak, 2010). Z anketiranjem, intervjuji in drugimi raziskovalnimi metodami podrobneje 

odkrije potrebe strank, na podlagi katerih lahko oblikuje primeren izdelek ali storitev. 

Inovativnost odigra tu največjo vlogo, saj mora ponujati nadgrajeno rešitev (izdelek ali 

storitev) od tistih, ki so trenutno na voljo. Podjetnik z inovacijami torej izboljšuje 

pomanjkljivosti obstoječih rešitev, vendar je to smiselno le, dokler obstaja trg, na katerem 

se pojavi taka priložnost. Izkoristi jo lahko le, ko je t.i. okno priložnosti odprto – časovno 

obdobje, v katerem podjetje lahko realno vstopi na trg. Ko je trg še mlad in na njem ni 

prisotnih veliko ponudnikov, je okno odprto. Z njegovo rastjo in vstopom novih igralcev se 

začne zapirati, dokler se dokončno ne zapre takrat, ko trg doseže zrelost (Barringer & 

Ireland, 2012, str. 43).  

Priložnosti je mogoče prepoznati na tri načine, in sicer:  

 S spremljanjem trendov. 

 Z odkrivanjem in reševanjem problemov. 

 Z iskanjem priložnostnih vrzeli na trgu. 

1.2.1.1 Spremljanje trendov 

Prvi način prepoznavanja priložnosti je spremljanje in raziskovanje trendov. Ti praktično 

sami ustvarjajo priložnosti. Najpomembnejši trendi, ki jih je vredno spremljati, so 

ekonomski trendi, socialni trendi, tehnološki napredek ter politične in zakonske spremembe. 

S spremljanjem ekonomskih trendov je mogoče ugotoviti, katere panoge so zrele za nove 

poslovne/podjetniške ideje in katere niso. Tudi razumevanje socialnih sprememb in 

njihovega vpliva na trende, nove proizvode, storitve in posle nam da posebno perspektivo 

pri prepoznavanju priložnosti. Velikokrat namreč proizvodi ali storitve obstajajo bolj na 

račun zadovoljevanja socialne potrebe kot pa njihovega primarnega namena. Socialna 

omrežja na primer niso popularna zaradi tega, ker lahko uporabniki objavljajo različne 

vsebine in informacije, temveč zaradi njihove želje po pozornosti in stiku z ljudmi. 

Tehnološki napredek v kombinaciji z ekonomskimi in socialnimi spremembami sproži 

nastanek priložnosti. Tipičen primer so mobilni telefoni in njihove aplikacije, s katerimi si 

lahko olajšamo vsakdanja opravila, se zabavamo itd. Politične in zakonske spremembe pa 
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največkrat ustvarjajo priložnosti, tako da sprostijo zakone in utrejo nove poti za bodoče 

podjetnike (npr. legalizacija  marihuane v ZDA) (Barringer & Ireland, 2012, str. 45–48). 

1.2.1.2 Odkrivanje in reševanje problemov 

Prepoznavanje problemov in iskanje rešitev je drugi način, s katerim lahko prepoznamo 

priložnosti. Tovrsten pristop je lahko zelo učinkovit, saj se ljudje srečujemo s problemi 

praktično vsak dan, veliko pa jih še čaka na rešitev. Številna podjetja so zato zgradila svoje 

poslovne modele na najbolj pogostih problemih, ki nas spremljajo v vsakdanu. Alternativni 

viri energije, kot so solarni paneli, so dober primer reševanja problema, saj rešujejo (deloma) 

problem odvisnosti od fosilnih goriv. Kickstarter je prav tako tipičen primer nastanka 

podjetja z namenom reševanja problemov. Njegovi ustanovitelji Peter Chen, Yancey 

Strickler in Charles Adler so prepoznali problem v oteženem dostopu do financiranja za 

kreativne projekte, kot so neodvisni filmi, založbe ipd. V ta namen so razvili rešitev v obliki 

internetne platforme, ki pomaga umetnikom, glasbenikom in drugim kreativcem zbirati javni 

denar za lastne projekte (Barringer & Ireland, 2012, str. 50–53). 

1.2.1.3 Iskanje priložnostnih vrzeli na trgu 

Zadnji način prepoznanja priložnosti predstavlja iskanje vrzeli na tržišču. Kar veliko je takih 

izdelkov, ki si jih potrošniki želijo, pa ne morejo do njih, ker enostavno niso na voljo. 

Največji faktor za nastanek takih vrzeli predstavljajo velika podjetja, saj ponujajo 

najpopularnejše izdelke, namenjene povprečnemu kupcu. S takim načinom trgovanja sicer 

dosežejo ekonomije obsega, za sabo na trgu pa puščajo številne vrzeli. To se najpogosteje 

izraža kot pomanjkanje ekskluzivnih izdelkov za prav tako ekskluzivne kupce ali niše. 

Zaradi tega nastanejo podjetja, ki so usmerjena v nudenje specialnih rešitev za specifične 

probleme ljudi. Primeri takih podjetij so butične trgovine, modne hiše, proizvajalci 

izobraževalnih igrač itd. Poleg zapolnitve obstoječe vrzeli je mogoče vstopiti na trg tudi 

tako, da sami ustvarimo vrzel, ki jo nato zapolnimo. To lahko dosežemo tako, da že 

obstoječemu izdelku/storitvi dodamo novo kategorijo, s katero ciljamo na povsem drugačen 

trg. Določene video igrice, posebno tiste na mobilnih telefonih (Candy Crush, Angry Birds 

itd.), ki ne zahtevajo večje pozornosti s strani igralca, so podjetja razvila z namenom 

sprostitve. Nastale so t.i. občasne igre ali casual games. Uporabniki jih največkrat igrajo 

zato, da bi si kratili dolgčas in od iger ne pričakujejo posebnih nagrad, kar je povsem nov 

koncept tovrstnih iger (Barringer & Ireland, 2012, str. 53–55).     

1.2.2 Analiza izvedljivosti  

Z analizo izvedljivosti se podjetnik prepriča, ali ima podjetniška priložnost potencial za 

uspeh. Večina uspešnih podjetij namreč sledi podjetniškemu procesu, ki obsega prepoznanje 

priložnosti, preizkušanje priložnosti z analizo izvedljivosti, razvoj poslovnega načrta in 

lansiranje oz. upravljanje ustvarjenega podjetja. Veliko podjetnikov stori napako, ko 
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prepozna priložnost in takoj preide na pisanje poslovnega načrta, s katerim želijo predstaviti 

poslovno idejo in pridobiti podporo, predvsem finančno (Barringer & Ireland, 2012, str. 79).  

S takim pristopom povsem zanemarijo testiranje priložnosti, ki se lahko izkaže kot ključni 

dejavnik med uspehom in neuspehom. Prav zaradi tega sem se odločil vključiti v nalogo tudi 

analizo izvedljivosti. Z analizo izvedljivosti preverjamo podjetniško priložnost, ki je tudi 

bistvo tega poglavja. Abstraktno oz. teoretično preverjanje je zelo pomembno, vendar lahko 

potencial priložnosti dokončno preverimo šele s praktičnim delom, enkrat ko podjetje že 

posluje in konkurira na trgu. Dejstvo je, da večina mladih podjetij posluje z izgubo (vsaj na 

začetku) zaradi vstopnih stroškov in majhnega tržnega deleža. Potrebuje določen čas za 

stabilizacijo. Zaradi tega menim, da se preverjanje podjetniških priložnosti konča šele, ko 

podjetje posluje določen čas, tudi do tri leta. Na začetku poglavja sem omenil Global 

Entrepreneurship Monitor, ki definira kot mlada le tista podjetja, ki so stara do treh let in 

pol. Navadno šele tedaj preide iz mladega (nestabilnega) podjetja v svojo zrelo fazo ali pa 

propade. Torej, ko podjetje doseže zrelost, se lahko dokončno prepričamo, ali je podjetniška 

priložnost potencialna.       

Z analizo izvedljivosti preizkušamo določene karakteristike prepoznane priložnosti oz. njeno 

izvedljivost na štirih področjih: 

 Proizvodno-storitvena izvedljivost. 

 Panožno-tržna izvedljivost. 

 Organizacijska izvedljivost. 

 Finančna izvedljivost. 

Omenjena analiza nam je v veliko pomoč, saj potrdi ali ovrže priložnost oz. njen potencial. 

Praviloma se lahko lotimo podjetniške priložnosti le v primeru, ko dokažemo njen potencial 

na vsakem od zgoraj omenjenih področjih. V nasprotnem primeru moramo priložnost 

spremeniti ali opustiti (Barringer & Ireland, 2012, str. 80).   

1.2.2.1 Proizvodno-storitvena izvedljivost 

Prva proizvodno-storitvena analiza izvedljivosti je ocena splošne sprejemljivosti proizvoda 

oz. storitve, ki jo podjetje ponuja. Analizo nadalje ločimo na dve komponenti: zaželenost in 

povpraševanje po proizvodu/storitvi (Barringer & Ireland, 2012, str. 81). Prepričati se 

moramo, ali je sploh prisotno zanimanje za rešitev, ki jo ponujamo, kar enostavno dosežemo 

z vprašalniki in intervjuji s ciljnimi kupci. Dobra rešitev brez kupca je obsojena na propad, 

zato je prvo področje analize izvedljivosti tudi najpomembnejše.       

1.2.2.2 Panožno-tržna izvedljivost 

Panožno-tržna izvedljivost je ocena splošne sprejemljivosti panoge in ciljnega trga do 

proizvoda oz. rešitve, ki jo podjetje ponuja. Ločujemo jo na panožno privlačnost in 
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privlačnost ciljnega trga. Prva je v največji meri odvisna od njene starosti in vstopnih ovir 

ter drugih faktorjev, ki definirajo panožno privlačnost za vstop novih podjetij. Mlajše panoge 

so vsekakor bolj privlačne od starejših, saj vsebujejo manj podjetij, rastejo, nudijo redke in 

unikatne izdelke, poslujejo z višjimi maržami, ekonomije obsega niso prisotne itd. Drugi 

faktorji, ki vplivajo na panožno privlačnost, so trendi, stopnja inovativnosti, 

pocenitev/podražitev virov itd. Faktorjev, ki vplivajo na panožno izvedljivost in njeno 

privlačnost, je veliko, idealno pa želimo vstopiti v mlado panogo z nizkimi vstopnimi 

ovirami ter ugodnimi trendi. Privlačnost ciljnega trga po drugi strani definirajo dejavniki, 

kot je zadostna velikost trga. Idealni ciljni trg je zadostno velik za vstop podjetja in relativno 

majhen zato, da ne privlači večjih konkurentov. Za nova podjetja je ta kriterij v bistvu 

najpomembnejši (Barringer & Ireland, 2012, str. 88 in 89). 

1.2.2.3 Organizacijska izvedljivost 

Organizacijsko analizo izvedljivosti izvajamo z namenom ugotovitve, ali ima podjetje 

zadostne managerske sposobnosti, organizacijsko znanje in vire za uspešen začetek 

poslovanja. Pri tem je posebno treba upoštevati managerske sposobnosti in zadostnost virov, 

s katerimi razpolagamo. Pri izbiri managerjev sta najpomembnejša njihova strast in znanje 

o trgih, na katerih se podjetje nahaja. Kar se tiče zadostnosti virov, pa moramo upoštevati, 

ali ima podjetje zadostno število potrebnih virov oz. ali ima sploh dostop do njih. Pri tem 

imamo v mislih nefinančne vire, posebno znanje in delovno silo. Zadnja dva dejavnika sta v 

bistvu samo jedro podjetja – brez kvalificiranih zaposlenih in potrebnega znanja podjetje 

prej ali slej začne stagnirati in ni več sposobno inovacij in napredka (Barringer & Ireland, 

2012, str. 91).  

1.2.2.4 Finančna izvedljivost 

Zadnja komponenta obravnavane analize izvedljivosti je finančna analiza. V te namene je 

zadostna enostavnejša finančna ocena. Obsežne finančne raziskave tu še niso zaželene, saj 

se specifike posla spreminjajo skozi podjetniški proces, kar pomeni, da bi se kasneje 

projekcije take raziskave izkazale za povsem napačne. Pri finančni analizi izvedljivosti 

moramo upoštevati potrebni začetni kapital, finančno stanje podobnih podjetij in finančno 

privlačnost predlaganega posla/podjetja. Potrebni začetni kapital je ves potreben denar, ki 

ga podjetje potrebuje za začetek poslovanja. V ta namen se ustvari seznam vseh potrebnih 

nakupov in stroškov ter navede vire prihodkov. Zato da bolje ocenimo pristnost finančnih 

projekcij, ki jih pričakujemo, je priporočljiva primerjava z drugimi podjetji. Če primerjamo 

finančna stanja podjetij iz iste panoge, se lahko prepričamo, ali so naše ocene realne in kaj 

lahko pričakujemo takrat, ko bomo prisotni na trgu. Nazadnje finančno privlačnost podjetja 

ocenjujemo na podlagi različnih faktorjev, predvsem pa z načrtovano prodajo in 

dobičkonosnostjo posla (skratka, oceniti želimo donosnost naložbe). Podrobnejše projekcije 

tudi tokrat niso potrebne in se jih izvaja šele ob koncu poslovnega načrta. Za namene 

finančne izvedljivosti ocenjujemo donosnost naložbe s tem, da vzamemo v poštev vloženi 
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kapital, tveganje posla, alternativne investicije in alternativne dejavnosti. S takim 

enostavnim in hitrim procesom se marsikatera obetavna priložnost hitro izkaže za finančno 

nevredno. Šele ko dokažemo potencial priložnosti v vseh štirih kategorijah analize 

izvedljivosti, lahko nadaljujemo s poslovnim načrtom (Barringer & Ireland, 2012, str. 93–

95).   

1.2.3 Razvoj poslovnega načrta 

Poslovni načrt je najpomembnejši dokument, ki ga podjetnik razvije za preverjanje 

podjetniške priložnosti oz. podjetja in njegovih posameznih elementov. Znotraj njega 

opredeli tudi vizijo, poslanstvo in cilje podjetja ter opiše strategijo za njihovo uresničevanje 

(SPIRIT Slovenija, javna agencija, b.l.).  

Z razvojem le-tega se pomaknemo od analitične k praktični izvedbi podjetniške priložnosti. 

V poslovnem načrtu opišemo, kaj in kako želimo doseči s podjetjem. Za večino novih 

podjetij ima ta dvojno vlogo – znotraj podjetja služi kot vodilo pri načrtovanju potrebnih 

opravil, zunaj podjetja pa predstavlja dejavnost in vabi potencialne investitorje. Skozi razvoj 

poslovnega procesa smo prisiljeni v sistematični pregled vsakega vidika naše priložnosti. 

Tak temeljit proces nam da konkretne smernice, ki jim moramo slediti, če želimo razviti 

uspešen posel, skratka, služi kot vodilo za delo vseh zaposlenih. Poslovni načrt pa, kot že 

omenjeno, služi tudi kot dokument, s katerim predstavljamo svojo dejavnost potencialnim 

vlagateljem, dobaviteljem, poslovnim partnerjem in drugim (Barringer & Ireland, 2012, str. 

113-114).      

Dandanes veliko strokovnjakov trdi, da je razvoj poslovnega načrta izguba časa, saj se tržišče 

spreminja tako hitro, da vsak načrt hitro zastara (več o tem kasneje). Čeprav se danes razmere 

na trgih res hitro spreminjajo, je lahko proces pisanja poslovnega načrta tako pomemben kot 

posel sam. Kot že zgoraj omenjeno, prek pisanja oz. razvoja poslovnega procesa preučimo 

posel z vsakega zornega kota, kar nam da neprecenljiv vpogled, ki bi ga sicer težko dosegli. 

Dober poslovni načrt pripomore k skladnejšemu delovanju zaposlenih, pripravi pa nas tudi 

na marsikatero nepredvideno situacijo, zato je, ko začenjamo nov posel, vsekakor bolje imeti 

tak načrt (Barringer & Ireland, 2012, str. 115).   

Standardne šablone poslovnih načrtov ni, saj se ti razlikujejo glede na naravo posla in 

namena, ki ga bo sam načrt imel. Barringer in Ireland (2012, str. 118) ločita tri tipe 

poslovnega načrta: 

 Povzetek poslovnega načrta (10–15 strani, bolj poskusen). 

 Polni poslovni načrt (25–30 strani, konkreten izvršni načrt). 

 Operativni poslovni načrt (40–100 strani, podrobnejši, več navodil za delo). 
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Večina poslovnih načrtov vsebuje sledeče elemente/poglavja: 

 Povzetek poslovnega načrta. 

 Predstavitev proizvoda/storitve in podjetja. 

 Raziskava in analiza panoge. 

 Raziskava in analiza trga. 

 Načrt trženja. 

 Pridobitev finančnih sredstev. 

 Kadri in organizacija. 

 Razvoj izdelka in storitve. 

 Poslovni proces in proizvodni viri. 

 Terminski načrt. 

 Kritična tveganja in problemi. 

 Finančni načrt in projekcije. 

Idealno naj bi poslovni načrt vseboval vsa zgoraj našteta poglavja, ni pa nujno. Pomembno 

je vključiti najbolj pomembna, kar je spet odvisno od posla, ki ga preučujemo, njegove 

obsežnosti, velikosti trga in njegove predvidene rasti (SPIRIT Slovenija, javna agencija, 

b.l.).  

V tem magistrskemu delu predstavljam polni poslovni načrt na primeru konkretnega 

podjetja, ki bo vseboval večino zgoraj naštetih poglavij. Nekatere sem združil, druge pa 

izpustil iz enostavnih praktičnih razlogov – glede na naravo posla in izdelka se mi zdi 

odvečno opisovati njegov razvoj, njegov krajši opis pa bom vključil v drugem poglavju 

poslovnega načrta, ko bom zraven predstavil še panogo in podjetje. Tudi kader bo načeloma 

omejen (eden do največ dva zaposlena), zato sem ga vključil v poglavje poslovni proces in 

proizvodni viri, pridobitev finančnih sredstev prav tako. Poslovni načrt bo torej skupno 

obsegal osem poglavij, s pomočjo katerih bom predstavil in preverjal podjetniško priložnost, 

kar je tudi bistvo magistrske naloge.  

1.2.4 Zbiranje virov 

Tretjo fazo podjetniškega procesa predstavlja zbiranje virov, predvsem človeških in 

finančnih. Za uspešen podjetniški proces mora podjetnik hitro in učinkovito pridobiti širok 

izbor virov. Vsako inovativno in uspešno podjetje ima posebno kombinacijo unikatnih virov, 

ki zajemajo vse od kapitala, sposobnosti, znanja in know-howa, opreme, pa do proizvodnih 

zmogljivosti. Pri zbiranju posameznih virov je lahko podjetniku v veliko pomoč njihova 

členitev na manjše komponente, kar mu omogoča podrobnejše preučevanje in lažje 

planiranje le-teh. Potreba po količini in vrsti virov se skozi poslovanje podjetja spreminja, 

posebno v njegovi začetni fazi, zato je pomembno, da ima podjetnik jasno sliko o tem, kateri 

viri imajo prednost pri zbiranju in kateri omogočajo premik v naslednje faze razvoja (Saylor 

Academy, 2012).  
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Najpomembnejši med njimi so: 

 Kapital. 

 Znanje. 

 Objekti, oprema in prevoz.            

1.2.4.1 Kapital 

V začetni fazi podjetje navadno potrebuje največ kapitala, ki je po obliki bodisi lastniški 

bodisi dolžniški (posojila družine in prijateljev, krediti, angelski in tvegani kapital). Za oceno 

potrebne količine in vrste kapitala mora podjetnik dobro poznati, razumeti in predvideti 

dinamiko denarnih tokov bodočega podjetja, časovni okvir, znotraj katerega bo podjetje 

doseglo rentabilnost, točko preloma in druge elemente, ki se navezujejo na kapital. Kritična 

je dobra presoja in predvidevanje le-teh na dolgi, posebno pa na kratki rok (Saylor Academy, 

2012). 

1.2.4.2 Znanje 

Znanje je – poleg za podjetje osnovnega (razumevanje posla, panoge, trga itd.) – kritičnega 

pomena. Posebno na začetku je potrebno tudi znanje računovodstva, knjigovodstva in prava. 

Če podjetnik sam oz. podjetniški tim nima tovrstnega specifičnega znanja, ga je treba 

poiskati pri profesionalcih. Velika večina podjetij to reši z enostavnim zunanjim izvajanjem 

(angl. outsourcingom) dejavnosti, kot sta računovodstvo in pravno svetovanje (Saylor 

Academy, 2012). 

1.2.4.3 Objekti, oprema in prevoz 

Podobno lahko podjetnik stori tudi s transportom, ki je za marsikatero dejavnost prevelik 

strošek za lastno opravljanje. Objekte, prostore in opremo je prav tako možno najeti, kar 

mlademu podjetju prihrani občutno količino denarja. Najemne, lizinške, prevozne in začasne 

pogodbe so vedno na voljo, je pa smiselno preučiti, ali se taka vrsta virov izplača na dolgi 

rok. Največji faktor pri tem je seveda cena, pa tudi vrsta izdelka/storitve, ki si jo podjetje 

zagotovi (določene je bolj smiselno opravljati znotraj podjetja od samega začetka). 

Kakorkoli se podjetnik odloči, viri in njihove cene morajo biti jasno definirani od samega 

začetka (Saylor Academy, 2012). 

1.2.5 Upravljanje in rast podjetja 

Do zdaj sem opisoval čas, ko podjetnik razvija podjetniško priložnost in jo oblikuje v njeno 

končno obliko oz. v delujoče podjetje. Z ustanovitvijo podjetja se zanj šele začne konkretno 

delo – vodenje, oz. upravljanje podjetja – katerega cilj je uspešnost in rast podjetja. Za 

slednjo se mora podjetje posvetiti svoji glavni dejavnosti, ki je nedvomno prodaja, 

natančneje marketing. Marketing predstavlja vse aktivnosti, ki so povezane s prodajo 

izdelka/storitve (oglaševanje, prodaja in dostava izdelkov kupcem) (Marketing, b.l.).  
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Bistvo za podjetje je prodajati, in ker se prodaja vselej prične s kupci, se mora podjetnik 

najprej posvetiti prav njim. Ugotoviti mora, kdo so njegovi kupci, kakšne navade imajo in 

kako jih lahko doseže. Zelo je pomembno, da jih spozna kar se da dobro, saj bodo ti kupovali 

le izdelke, ki jih bodo zadostno cenili. Zato je pomembno, da podjetnik ponuja take izdelke, 

ki jih ljudje hočejo kupiti, in ne take, ki si jih sam želi prodajati (Sugars, 2010).  

Podjetja se navadno držijo treh korakov, ko želijo spoznati svoje kupce in stopiti z njimi v 

stik. Ti zajemajo segmentacijo trga, izbiro ciljnega trga in oblikovanje edinstvene pozicije 

znotraj tega ciljnega trga. S poznavanjem svojih kupcev lahko podjetje ustvari specifična 

sporočila, ki so prilagojena le njim. Na ta način bo doseglo večji učinek in obenem bo 

uspešneje izrabljalo svoje vire (Barringer & Ireland, 2012, str. 359–380). 

Takrat ko podjetje spozna svoje kupce, lahko začne graditi na efektivni marketinški 

strategiji, ki bo ustvarjala zadovoljiv denarni tok. Ta je zlata vreden v vseh življenjskih 

obdobjih podjetja, na začetku pa še posebej. Priporočljivo je zato, da podjetnik gradi čim več 

na marketingu – kako pritegniti pozornost potencialnih kupcev in kako jih spremeniti v 

dejanske, nato pa še v zveste kupce. Zato je treba oblikovati tako strategijo, ki omogoča 

spremljanje in merjenje učinkovitosti in ki je zadosti enostavna, da jo lahko sooblikujejo vsi 

zaposleni (Sugars, 2010).  

Podjetje je v svoji osnovi skupnost ljudi, zato je še kako pomembno, kakšni so oz. kakšne 

veščine ti imajo. Vsak si lahko predstavlja, kaj za podjetje pomeni, če ne izkoristi vseh veščin 

zaposlenih, vsega njihovega znanja ali če tega neprimerno zaščiti. Zadosti je ena ideja in 

primerno znanje za njeno izvedbo, zato da podjetje ustvari preskok. Znanje ljudi, ki gradijo 

podjetje, bo zato vselej eden izmed glavnih instrumentov rasti podjetja, sposobnost lastnika, 

da jih prepozna in uspe izkoristiti, pa prav tako. Tradicionalna podjetja gledajo na fizično 

lastnino kot na svoja najpomembnejša sredstva, opravičljivo pa kot taka v vedno večji meri 

prepoznavajo tudi intelektualno lastnino (Barringer & Ireland, 2012, str. 395).  

1.3 Vitko podjetništvo 

Vitko podjetništvo je metoda, ki nudi znanstveni pristop pri oblikovanju in upravljanju 

štartnikov (novih podjetij) ter omogoča hitrejši razvoj produktov. Relativno nova metoda, ki 

jo je razvil Eric Ries, je postala senzacija praktično čez noč po tem, ko jo je avtor leta 2011 

predstavil v svoji uspešnici The Lean Startup. Vitko podjetništvo lahko opišemo kot metodo 

za učinkovitejšo vpeljavo izdelka ali storitve na trg. Koncept je prevzel od podjetja Toyota, 

ki je razvilo vitko proizvodnjo v 70. letih prejšnjega stoletja, ter ga priredil za potrebe 

štartnikov oz. startupov (Maurya, 2014, str. XXVII).  

1.3.1 Elementi vitkega podjetništva  

Bistvo vitkega podjetništva je izločanje nepotrebnih dejavnosti in osredotočanje na kupca 

oz. njegove potrebe v fazi razvoja izdelka/storitve. Vitko podjetništvo nam s svojimi 
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metodami ponuja način, kako bolje in hitreje testirati idejo in razviti uspešne produkte. Pri 

vitkem podjetništvu si v bistvu prizadevamo k optimizaciji porabe časa – sredstva, ki ga po 

navadi najbolj primanjkuje. Njegov cilj je v čim krajšem času spoznati čim več kupcev in z 

njihovimi povratnimi informacijami razviti najbolj optimalen produkt (Maurya, 2014, str. 

XXVIII). Če hočemo od bližje spoznati vitko podjetništvo, je najbolje, da si ogledamo 

nekatere izmed njegovih glavnih elementov. 

1.3.1.1 Razvoj kupcev  

Termin, ki ga je Steve Blank razvil v svojem delu The Four Steps of Epiphany, zagovarja 

praktično eksperimentiranje ideje. Po avtorjem mnenju bi morali s kupci razviti povratno 

zanko tako, da jih vključimo v celoten postopek razvijanja produkta (Maurya, 2014, str. 

XXVII). 

1.3.1.2 Vitki štartnik  

Termin, ki ga je razvil Eric Ries, podobno kot v proizvodnem sistemu Toyote povezuje 

razvoj kupcev, metode vitkega razvoja programske opreme ter vitke prakse. Vitko delovanje 

v osnovi pomeni učinkovito delovanje oz. tako delovanje, ki odstranjuje nepotrebno, kar 

posledično omogoči učinkovitejšo uporabo virov. Optimizacija sredstev podjetja je torej 

glavna skrb vitkega delovanja, saj na ta način podjetnik porabi manj časa in denarja pri 

spoznavanju svojih kupcev in tako zanje razvije najboljši produkt. Podjetnik, ki sledi tej 

filozofiji, navadno testira svojo vizijo z uporabo hitrejših iteracij, skratka pogosteje 

preizkuša svoje produkte pri kupcih, zato da jih čim hitreje oblikuje po njihovih okusih 

(Maurya, 2014, str. XXVII).  

1.3.1.3 Samozagon  

K samozagonu lahko prištejemo vse metode, s katerimi zmanjšujemo potrebo po finančnih 

sredstvih oz. zunanjih dolgov do bank ali investitorjev. Poleg lastnega financiranja je tu 

mišljeno tudi financiranje s pomočjo kupcev. Samozagon bi lahko definirali tudi kot pravo 

dejanje ob pravem času, kar bi pomenilo osredotočenost na določena dejanja v določenem 

času. Ne delaj več stvari hkrati, ampak osredotoči se samo na tiste, ki so najpomembnejše v 

tistem času (Maurya, 2014, str. XXVIII).   

1.3.2 Vitki pristop 

Uspešen vitki pristop zajema tri bistvene korake, in sicer:  

 Zapiši začetni načrt. 

 Prepoznaj najbolj tvegane točke načrta. 

 Načrt sistematično testiraj. 
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1.3.2.1 Zapiši začetni načrt 

Na začetku seveda začnemo z neko idejo, ki smo si jo zamislili. Navadno prepoznamo 

določen problem in zanj si mentalno zarišemo rešitev, ki se po boljšem razmisleku preseli 

na papir. Temu nato ponavadi zelo hitro sledi poslovni načrt, z minimalnim testiranjem ali 

celo brez njega. Zagovorniki vitkega podjetništva tako ravnanje najbolj obsojajo. Brez 

primernega testiranja ne moremo biti prepričani, da se bo naš produkt, ko se pojavi na trgu, 

tudi prodajal. Zaradi tega zagovorniki vitkega podjetništva priporočajo testiranje že od 

samega začetka – od tiste prve rešitve, ki smo si jo zamislili. Več vpogledov in povratnih 

informacij potencialnih kupcev kot imamo, tem lažje bomo razvili optimalno rešitev za 

njihove probleme. Kupce zanimajo lastni problemi, ne pa tvoje rešitve. Iskanje rešitev za 

probleme, ki nikogar ne zanimajo, je preprosto izguba časa.  

V prvem koraku moramo zato razviti osnutek rešitve, ki bo koristila zadostnemu številu ljudi 

in bo zato zanimiva za trg. To najlažje dosežemo s pogovorom s potencialnimi kupci in 

oblikovanjem takšnega poslovnega modela, v katerem se skladajo vsi sestavni deli (pri 

čemer si lahko pomagamo s t.i. vitkim modelom). Na ta način dobimo iz ideje pravi produkt, 

ki je tudi primeren za trg.  

Vitki model nam da možnost zapisati poslovni model v zelo kratkem času, nadgrajujemo pa 

ga lahko, dokler nismo z njim popolnoma zadovoljni, oz. jih zapišemo več hkrati in se 

odločimo za tistega, ki se nam zdi najobetavnejši. Bistvene prednosti vitkega okvira pred 

poslovnim načrtom so enostavnost, hitrost in prilagodljivost. Hitrost pa utegne biti prav tako 

slabost, saj nas lahko pripelje do površnosti pri razvoju podjetniške ideje in posledično 

nepripravljenosti, ko se srečamo s težavami. Vitki okvir se načeloma večkrat piše – prvič ga 

pišemo sami, dalje pa s pomočjo kupcev oz. z obzirom na kupčeve povratne informacije. To 

nam omogoča jasen pregled nad poslom, ki ga želimo ustvariti, hkrati pa ga nadgrajujemo s 

tem, ko se učimo (Maurya, 2014, str. 24-25).  

Sestavljen je iz različnih polj, v katere zapišemo lastnosti našega poslovnega modela. 

Okvirje zaradi praktičnosti izpolnjujemo po naslednjem vrstnem redu (Maurya, 2014, str. 

27–43): 

 Problem (Zapišemo do 3 probleme, ki jih je treba rešiti. Naštej alternative.). 

 Segmenti kupcev (Kateri bodo glavni kupci? Kateri bodo zgodnji kupci?). 

 Edinstvena ponujena vrednost (S čim se razlikujemo od drugih?). 

 Rešitev (Kako rešiti prepoznan problem?). 

 Kanali (Pot do kupcev – vhodni in izhodni kanali). 

 Toki prihodkov (Kakšna naj bo cena?). 

 Struktura stroškov (Koliko stroškov bo do lansiranja produkta?). 

 Ključni kazalniki (Po čem vidimo napredek? So kupci zadovoljni in se vračajo?). 

 Neulovljiva prednost (Prednost, ki je ni mogoče zlahka kopirati ali kupiti.).  
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Slika 2: Vitki okvir 

Vir: A. Maurya, Delaj vitko, 2014, str. 27. 

1.3.2.2 Prepoznaj najbolj tvegane točke načrta 

Pri izvajanju vsakršnega posla je idealno, če podjetnik zmanjša kar se da vsa morebitna 

tveganja. Maurya (2014, str. 48) deli tveganja na tri glavne kategorije: tveganje produkta, 

tveganje kupca in tveganje trga. Prvega lahko zmanjšamo z razvojem korektnega/dobrega 

produkta, drugega z iskanjem najboljše poti do kupcev, tretjega pa s postavitvijo donosnega 

posla. 

Pri razvoju novega produkta so največja tveganja problem, kanali in toki prihodkov. 

Natančneje: ali je sploh smiselno razvijati produkt, ki smo si ga zamislili?; Ali bomo imeli 

zadosti kupcev?; Ali so ti lahko dosegljivi? Skratka, naša glavna skrb pri izbiranju 

poslovnega modela morajo biti vselej kupci. Šele ko imamo odgovore na ta vprašanja, se 

lahko osredotočimo na tehnično izvedljivost rešitve.  

V prvi fazi tega koraka se osredotočimo na ujemanje problema in rešitve. Pri tem si 

postavimo vprašanja, kot so: Ali je problem sploh vredno rešiti?; Ali bo produkt tak, 

kakršnega si kupci želijo?; Ali bodo za to plačali? … S takimi vprašanji se izognemo 

nevarnosti, da bi porabili več mesecev ali let za razvoj nesmiselne rešitve. Nenazadnje nas 

lahko razvoj rešitve drago stane. Z odgovarjanjem na ta vprašanja se lahko lotimo osnovanja 

t.i. najosnovnejšega sprejemljivega produkta (v nadaljevanju NSP) (angl. minimum viable 

product), ki je v bistvu najmanjši skupek zahtevanih lastnosti produkta – lahko bi mu rekli 

tudi prototip. Z njim začnemo testiranje s potencialnimi kupci. Če je le možno, naj testiranje 

izvaja manjši tim sodelavcev, ker tako minimiziramo stroške in je tudi komunikacija s kupci 

enostavnejša. Poleg tega je tudi priporočljivo ločiti delo na tima, kjer eden izvaja dejavnosti 

zunaj (stik s kupci), drugi pa znotraj podjetja (razvoj produkta). Bistvo je spet zadovoljitev 
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kupcev, zato je prejemanje njihovih povratnih informacij – bodisi pozitivnih bodisi 

negativnih – ključnega pomena. Zanje moramo razviti najboljši možni produkt po naših 

najboljših močeh (Maurya, 2014, str. 8-9). 

Preden lahko preidemo v drugo fazo, se moramo veliko naučiti o kupcih, pridobljeno znanje 

pa uporabiti za iteracijo/spreminjanje/nadgrajevanje produkta. Več kot se naučimo in več 

preizkusov kot opravimo, tem manj bomo izpostavljeni tveganjem. Tu skušamo produkt 

potrditi v dveh fazah – v kvalitativni, ko skušamo ugotoviti kakovost produkta v očeh 

kupcev, v kvantitativni pa, kakšen potencial ima ta na trgu (koliko potencialnih kupcev bi 

ga sploh kupilo) (Maurya, 2014, str. 9).  

Takrat ko ustvarimo delujoč oz. skalabilni poslovni model, se znajdemo v drugi fazi – 

ujemanje produkta in trga. Tu se glavno vprašanje glasi: Ali sem ustvaril produkt, ki ga ljudje 

hočejo? Potem ko imamo problem in NSP, lahko pričnemo testirati rešitve. Izdelek 

enostavno postavimo na trg in opazujemo, kako se kupci odzivajo nanj. Vse do te točke 

moramo biti fokusirani na učenje – razvijamo produkt s pomočjo kupcev oz. iščemo idealen 

načrt. Temu procesu pravimo tudi zasuk ali pivot in z njim skušamo priti do najboljše rešitve 

za kupce (Maurya, 2014, str. 9).   

Tretjo fazo predstavlja rast in glavna skrb je, kako naj jo pospešimo. Ujemanje produkta in 

trga v večini primerov zagotovi določeno raven uspeha, zato se moramo za tem preusmeriti 

na rast oz. večanje poslovnega modela. Optimizacija prej najdenega načrta je tu ključna.  

1.3.2.3 Načrt sistematično testiraj 

Potem ko zapišemo prvi načrt in določimo glavna (začetna) tveganja, se lahko osredotočimo 

na sistematično testiranje načrta. Vitko podjetništvo se rado opira na trdne preizkuse, zato ni 

čudno, da obstaja cel niz preizkusov za prvo preverjanje načrta. Preizkusi so zasnovani kot 

cikli, ki zajemajo celoten učni proces. T.i. cikel validiranega učenja oz. cikel naredi-meri-

spoznaj, ki ga je razvil Eric Ries, temelji na povratnih informacijah kupcev in je bistvenega 

pomena za filozofijo vitkega podjetništva (Maurya, 2014, str. 12).   

Začne se s fazo ustvarjanja (naredi), kjer na podlagi idej razvijemo izdelek. Tega nato 

pokažemo kupcem, glede na njihov odziv pa domnevo/načrt potrdimo ali ovržemo (prva in 

druga faza). Odziv se meri tako kvalitativno kot tudi kvantitativno v kasnejši drugi fazi.  

Temeljni vzorec iteracije bi lahko predstavili kot vzorec razumi problem-opredeli rešitev-

kvalitativno potrdi-kvantitativno preveri. Pri prvih dveh stopnjah se osredotočamo na učenje 

in skušamo priti do ujemanja problema in rešitve oz. iščemo problem, ki ga je vredno rešiti. 

V slednjih dveh stopnjah pa premaknemo pozornost k ujemanju produkta in trga. S 

kvalitativnim (na mikroravni), nato pa še kvantitativnim testiranjem (na makroravni) 

preverjamo, ali smo ustvarili izdelek, ki ga ljudje tudi hočejo (Maurya, 2014, str. 9).  
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Torej, ko enkrat oblikujemo kvalitativno ustrezen produkt, ga lahko testiramo, ali je tudi 

zadostno kvantitativen, kar najlažje dosežemo z govorjenjem s čim večjim številom ljudi. 

Ankete niso priporočljive, veliko boljši je vis a vis intervju s potencialnimi kupci. Tako se 

največ naučimo, saj ljudje v živo navadno povedo veliko več kot z odgovarjanjem na anketna 

vprašanja, njihova telesna govorica in ton glasu pa nam data le še več koristnih informacij. 

Z vsemi pridobljenimi informacijami pa bomo lahko vitki okvir spreminjali oz. iterirali in 

tako prišli do čedalje boljšega poslovnega modela (Maurya, 2014, str. 13).   

Intervju je ključen pri testiranju po vitki metodi. Začne se z intervjujem o problemu, s 

katerim želimo čim bolje spoznati naše ciljne kupce, njihov ključni problem (kaj jih najbolj 

muči) in kako trenutno rešujejo ta problem (ali obstaja alternativna rešitev/produkt). Še 

preden se lotimo izdelave dejanskega produkta, testiramo rešitev s predstavitvenim izdelkom 

ali t.i. demom. Ta je lahko enostavna skica ali prototip, pomembno je, da za njegovo izdelavo 

ne zapravimo preveč časa. Njegov namen je le testiranje kupcev in ugotavljanje minimalnega 

nabora lastnosti, ki ga bo moral imeti naš končni produkt. Ugotovimo lahko tudi, katere 

lastnosti produkta manjkajo oz. so odveč ter kakšno ceno so kupci pripravljeni zanj plačati 

(Maurya, 2014, str. 69-70).  

Po prvih dveh intervjujih smo pripravljeni na objavo prve verzije produkta. V tem koraku 

pridobimo od kupcev največ informacij. Pri iteriranju izdelka ne smemo pozabiti na to, kaj 

je bistvo vitke metode – zmanjšanje potratnosti. Zato ne smemo pretirano iterirati in 

nadgrajevati izdelka po nepotrebnem. Na začetku je najbolje ponuditi najmanjši možen 

produkt, da se prepričamo o njegovem potencialu. Tudi kasneje je najbolje, da produkt nima 

preveč lastnosti, saj lahko kupce le dodatno zmede.  

1.4 Analiza izvedljivosti za izbrano podjetniško priložnost 

Podjetniško priložnost sem prepoznal, kot že omenjeno, s spremljanjem trendov, natančneje 

trenda obrtniškega pivovarstva, ki je zajel dober del razvitejših držav, med njimi tudi članice 

Evropske unije (v nadaljevanju EU). Če se osredotočimo za trenutek prav na slovensko 

pivovarsko panogo, se je število pivovarn od leta 2010 do leta 2015 kar podvojilo (The 

Brewers of Europe, 2016).  

1.4.1 Proizvodno-storitvena izvedljivost  

V Sloveniji je trenutno čez 60 pivovarn, kar je za naše razmere veliko. Zakaj bi torej 

postavljal še eno? Poleg tega se naša gostilna nahaja v vinorodnem območju, natančneje v 

vinorodnem okolišu Slovenska Istra, kjer je vinogradništvo tradicionalno že stoletja. Ne 

glede na to, naj spet poudarim, da je obrtniško pivovarstvo rastoči trend širom sveta, na 

osebo (lat. per capita) pa smo Slovenci eni izmed glavnih pivcev piva (Kirin Holdings 

Company, Limited, 2015).  
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Poleg tega imamo s ponudbo piva v lastni gostilni na voljo stalni vir porabnikov, tudi na 

račun sob, ki jih oddajamo. Večja frekvenca ljudi je seveda v poletnih mesecih, ko se veliko 

ljudi odpravlja na Hrvaško čez bližnji mejni prehod Sočerga. Nahajamo se na glavni cesti 

Črni Kal–Buzet, v bližini pa imamo tri mejne prehode (Sočerga, Rakitovec in Brezovica), 

zato je tu čez pomladne in posebno poletne mesece konstanten dotok turistov, ki se 

namenjajo na Hrvaško. Iz povedanega in splošnega zanimanja gostov za domače pivo, ko 

jim ga ponudim, je očitno, da zaželenost in povpraševanje po tovrstnem izdelku obstaja. Iz 

obiskovanja specializiranih trgovin butičnega piva in pogovorov z ljudmi iz stroke je ravno 

tako očitno, da povpraševanje po takem pivu narašča. Prva dva pogoja za uspešno 

podjetniško priložnost, zaželenost in povpraševanje proizvoda, sta torej izpolnjena. 

1.4.2 Panožno-tržna izvedljivost 

Idealno s podjetniško priložnostjo želimo vstopiti v mlado panogo z nizkimi vstopnimi 

ovirami in ugodnimi trendi. Pivovarstvo sicer ni ravno mlada panoga – ravno obratno – je 

ena izmed najstarejših, kljub temu pa se je v zadnjih letih na račun »mikropivovarske 

revolucije« tudi izjemno odprla in pridobila na popularnosti. Dandanes je mogoče dobiti 

praktično vse potrebne sestavine in opremo za varjenje piva iz specializiranih trgovin, kar je 

bilo pred desetletji še nemogoče ali celo ilegalno. Z večanjem konkurence med ponudniki 

celo cene opreme in sestavin padajo. Danes je situacija precej drugačna, saj je domače 

pivovarstvo postalo izjemno popularen hobi in posledično je tudi obrtniško pivovarstvo 

deležno velikega zanimanja.  

Vstopne ovire so se torej zmanjšale z nižjimi cenami opreme in sestavin, poleg tega pa se je 

tudi zakonodaja nekoliko omilila. Slovenska vlada je leta 2016 sprejela novi zakon o 

trošarinah, ki prinaša pozitivne spremembe za vse male pivovarje. Mali pivovarji so tisti, ki 

letno proizvedejo manj kot 20.000 hl piva, do lani pa so plačevali trošarinske obveznosti v 

višini 12,10 evrov (v nadaljevanju EUR) na volumenski odstotek alkohola (v nadaljevanju 

% ABV). Z novim zakonom pa se je ta zmanjšala za pol, tj. na 6,05 EUR (Setnikar, 2016).  

Negativna plat, ki jo je dobro poudariti, je padanje porabe piva in večja konkurenca, tako 

domača kot tudi tuja. Še leta 2010 smo Slovenci skupno porabili 1,663 milijona litrov piva, 

leta 2015 pa le 1,583 milijona litrov. Mogoče se ne zdi veliko, ampak poraba per capita se 

je zmanjšala z 82 na 77 litrov (The Brewers of Europe, 2016). Zadnje dve leti se poraba sicer 

vrača na nekdanje vrednosti, ni pa pričakovati bistvenega porastka v prihodnjih letih.  

Panoga torej ni mlada, ima pa vsekakor nižje vstopne ovire kot nekoč. Deležna je dveh 

izključujočih se trendov – to sta rast porabe obrtniškega piva in zmanjševanje splošne porabe 

piva. Čeprav v Sloveniji poraba butičnega piva predstavlja le majhen delež (pod 1%) celotne 

porabe piva, se ta počasi povečuje. Potencial za rast obrtniškega pivovarstva vsekakor je, k 

čemur pripomore tudi upadanje povpraševanja po rdeči in zeleni etiketi (več o tem kasneje).  
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1.4.3 Organizacijska izvedljivost 

Najmanj težav pričakujem pri organizacijski izvedljivosti, saj sem z dolgoletnimi izkušnjami 

družine v gostinski in vinarski panogi ter lastnim znanjem v varjenju piva prepričan, da 

imamo vse potrebne veščine za izpeljavo tovrstnega projekta. Čeprav je pivovarska panoga 

nekoliko drugačna od vinarske, nam je veliko stvari že znanih, vsaj kar se tiče zakonodaje. 

Poleg tega osebno poznam nekaj pivovarjev, ki bi mi z veseljem svetovali in nudili pomoč. 

Sam se ukvarjam s pivovarstvom približno dve leti, znanje pa pridobivam iz prebiranja 

različnih knjig na temo pivovarstva ter pogovorov in pomoči pri delu znancem, ki se 

profesionalno ukvarjajo s pivovarstvom. Menim, da sem tehnično dokaj podkovan in da 

posedujem zadostno znanje za upravljanje manjše pivovarne.    

1.4.4 Finančna izvedljivost 

Kar se tiče finančnih resursov, največjo razliko napravijo oprema, posebno prostornina 

posameznih elementov, kot so fermentorji. Razlike med proizvajalci so lahko zelo občutne, 

pri čemer eden ponuja sistem za varjenje do 250 litrov za ceno približno 10 tisoč evrov, drugi 

pa za njen dvakratnik. Predvidevam, da bi za varjenje 250 litrov piva na šaržo potreboval 

opremo v vrednosti 15.000 EUR, če ne prištevam fermentorjev in zorilnih kadi. Z opremo 

prostora in različnimi drugimi stroški se znajdemo na približno 40.000–50.000 EUR. 

Natančnemu izračunu se bom posvetil kasneje, trenutno pa hipotetično postavimo začetne 

stroške na 40.000 EUR.   

2 PIVO IN PIVOVARSTVO 

»Pivo –a s (í) alkoholna pijača iz slada, hmelja, vode in kvasa: za žejo pije pivo; hladno, 

spenjeno, sveže pivo; sodček, steklenica, vrček piva / črno temne, svetlo pivo svetlo rumene 

barve; odprto pivo ki se prodaja sproti natočeno iz soda; plzensko pivo / elipt., pog. popil 

je pet piv / malo pivo« (Pivo, b.l.).  

Po zgornji definiciji in kot že v uvodu predstavljeno, je pivo alkoholna pijača, ki jo 

pridobimo iz slada, hmelja, vode in kvasa. V nadaljevanju poglavja boste ugotovili, da je 

tovrstna definicija relativno sodobna in da obstajajo številne vrste piva, ki se močno 

odmikajo od nam vsem znanega plzenskega piva ali t.i. pilsnerja.  

Primernejša definicija bi bila sledeča: pivo je obsežna družina pijač, ki jih pridobimo s 

fermentacijo rastlinskega škroba, navadno žitnega. To pomeni, da je mogoče variti pivo iz 

vseh žitaric in določenih drugih rastlin, ki vsebujejo škrob. Zato je tudi razširjeno po vsem 

svetu. Skoraj vse kulture sveta, ki so imele dostop do žitaric, so razvile svojevrstno pivo. V 

Evropi in Severni Ameriki se za varjenje piva v največji meri uporablja ječmen. V Afriki je 

na primer najbolj priljubljeno proso, v Latinski Ameriki pa koruza in manioka. V Aziji, vse 

od Japonske pa do Tibeta, riž predstavlja glavno žito. Drugje se uporabljajo tudi rž, oves, 

palma, sirka idr. Skozi zgodovino so torej ljudje skušali zvariti pivo iz vsega mogočega, saj 
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poleg alkohola in osvežitve, ki jo ponuja, pivo vsebuje tudi veliko hranilnih snovi. Nekoč 

sta se celo pekarstvo in varjenje prepletala med seboj, zato je pivo še danes znano kot tekoči 

kruh (Mosher, 2004, str. 16). 

Vsa žita in tudi nekatere užitne korenine vsebujejo škrob, ki je v osnovi dolga veriga 

sladkorjev. Ker je njegova struktura preveč zahtevna za kvasovke, da bi ga pretvorile v 

alkohol, je pred varjenjem potreben proces, ki pretvori oz. razbije škrob na krajše, 

fermentabilne oblike sladkorja. Najbolj razširjena metoda za tovrstno pretvorbo se imenuje 

drozganje, o katerem bom več povedal v naslednjem poglavju. Naj le omenim, da pri 

varjenju riževega vina, t.i. sakeja, na Japonskem uporabljajo posebno vrsto plesni, pri 

latinskoameriški koruzni chichi pa človeško slino. Za tradicionalna piva, ki izhajajo iz 

Evrope, se največ uporablja ječmen, takoj za njim pšenica, v manjši meri pa še ostale vrste 

žita, kot sta oves in rž. Najpogosteje se žita pred varjenjem sladi, kar pomeni, da se jih moči, 

dokler ne začnejo kaliti; ter se jih na hitro posuši in popraži, preden iz semena zraste rastlina. 

Slajenje aktivira encime, ki razgrajujejo škrob, ter omehča seme, ki hkrati postane bolj 

dovzetno za vodo, kar je zelo pomembno pri drozganju (Mosher, 2004, str. 16).       

2.1 Zgodovina pivovarstva  

Pivo je skupaj z vinom ena izmed najstarejših alkoholnih pijač. V Iranu so namreč arheologi  

našli ostanke najstarejšega piva (3.400 let p. n. št.) in najstarejšega vina (5.400 let p.n.št.), 

na Kitajskem pa najstarejše alkoholne pijače nasploh – groga (9.000 let p.n.št.). Kljub temu 

pa so določeni arheologi mnenja, da je pivo vendarle najstarejše, saj je bilo v Egiptu odkrito 

več 18 tisoč let starih kamnov s škrobno usedlino, kamilico in sadeži dum palme, ki naj bi 

jih domnevno uporabljali pri varjenju piva (Tucker, 2011).     

2.1.1 Neolitik in stari vek 

Pivovarstvo naj bi bilo staro več kot 12 tisoč let. Več akademikov je mnenja, da so ljudje z 

uživanjem opojnih substanc začeli globlje spoznavati vest. Če se ozremo na prve religije, 

bomo odkrili, da so prav psihoaktivne snovi odigrale veliko vlogo pri obredih. Še danes 

glavni obred v krščanstvu sloni na dveh elementih, in sicer na hostiji (kruhu) in vinu 

(Mosher, 2004, str. 6). 

Torej ni presenetljivo, da je pivo veljalo za sveto pijačo med starimi civilizacijami, kot so 

Egipčani in Mezopotamci (Sumerci, Babilonci, Asirci). Predniki Sumercev, Natufijci, so bili 

pionirji pri uporabi divjih žit, kar jim je dalo vse pogoje za razvoj pravega poljedelstva in 

ustaljeno življenje v večjih skupnostih. Povsem logično se nam zdi, da je bilo lažje 

pridobivanje hrane glavni razlog za prehod iz nomadstva v poljedelstvo, a vendar novejša 

arheološka odkritja dokazujejo, da so žita do neolitika predstavljala le manjši del človekove 

prehrane, predvsem zaradi obsežnega dela, ki je potrebno za njihovo predelavo v hrano 

(Choi, 2010). 
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Kljub velikemu naporu, ki ga je celoten proces zahteval, več arheoloških najdišč v Siriji 

dokazuje, da so tedanji prebivalci vložili veliko truda in časa samo zato, da bi pridobili žito. 

Prepotovali naj bi tudi do 100 kilometrov le zato, da bi prišli do zadostne količine žita. Po 

tem lahko sklepamo, da je bilo žito dragoceno in da je bilo namenjeno svečanim 

priložnostim. Izdelki, narejeni iz žita, so bili po vsej verjetnosti prisotni na različnih 

praznikih in svečanostih, ko je bila gostom ponujena najbolj dragocena hrana in pijača, pivo 

pa je bilo seveda ena izmed njih. Že tisočletja so prazniki ključnega pomena za grajenje 

socialnih odnosov in mrež, politične moči ter drugih medčloveških stikov, ki so pogoj za 

razvoj zapletenih družb. Na tradicionalnih praznikih, ki jih je mogoče zaslediti širom sveta, 

so skoraj vedno prisotni trije elementi – meso, žito in alkohol. Slednji zahteva poseben napor 

pri pridelavi in zato je namenjen le za posebne priložnosti, kot so prazniki. Z njim navdušimo 

in razveselimo goste in jih pridobimo na svojo stran. Proizvajanje alkoholnih pijač je torej 

zelo stara dejavnost, ki se je pojavila z udomačitvijo žita med neolitikom, tako na Bližnjem 

vzhodu, na Kitajskem, v Sudanu in Grčiji, kar dokazuje več odkritih kosov lončevine z 

usedlinami alkoholnih pijač (Choi, 2010).  

O zgodovini piva ne pričajo samo lončevine, temveč tudi številni zapisi. Nekateri izmed 

najstarejših zakonov se nanašajo prav na varjenje in strežbo piva. Hamurabijev zakonik npr. 

vsebuje prepovedi glede prekomernega zaračunavanja v pivnicah (Mosher, 2004, str. 11). 

Prav tako štiri tisoč let stara mezopotamska Himna za Ninkasi, hvalnica sumerski boginji 

piva, priča o pomenu, ki ga je imelo pivo v posameznikovem vsakdanu. V njej je opisano, 

kako je bilo pivo takrat varjeno (Barth, 2013, str. 3).  

Ker pivo (že samo po sebi) vsebuje veliko hranilnih snovi, je bilo nepogrešljiv element 

vsakodnevne prehrane. Delavci so ga celo dobivali kot dnevno plačilo skupaj s kruhom. Prav 

tako tudi v Egiptu. Vendar ni bilo popularno le med delavci in nižjim slojem, uživali so ga 

namreč vsi, zato ni presenetljivo, da je bila dnevna poraba piva velika. Dokaz temu je 

nepogrešljivo prvi račun, t.i. Alulova tableta iz leta 2050 pr.n.št., ki priča o relativno zgodnji 

komercializaciji piva. Poleg okrepčilnega pomena je pivo imelo tudi svečano vlogo, saj je 

bilo po pričevanju sumerske mitologije pijača bogov. Boginja piva, Ninkasi, je bila zelo 

priljubljena, imela je tudi celo vrsto privržencev in svečenic, ki so postale prve pivovarke. 

Od tedaj je imela pri varjenju glavno vlogo ženska, moški so pivovarstvo popolnoma 

prevzeli šele v 19. stoletju, ko je nastopila masovna komercializacija piva in prve 

makropivovarne (Mark, 2011). 

V Egipt se je varjenje po vsej verjetnosti razširilo iz Mezopotamije, postalo pa je prav tako 

zelo popularno. Pivo so uživali vsi hierarhični sloji in dobilo je takšen pomen, da so celo 

mrtve pokopavali z zalogami piva. O varjenju v Evropi v istem času (bakrena doba) pa je 

bolj malo znano. V neolitski naselbini Skara Brae na Škotskem so arheologi našli domnevne 

dokaze o varjenju piva pred približno 4.000 leti. Pomanjkanje odkritij v območju med 

Mezopotamijo in Škotsko pa namiguje na to, da so Evropejci po vsej verjetnosti razvili 

varjenje povsem neodvisno (Barth, 2013, str. 4). 
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Kar se tiče dveh najpomembnejših kultur antike, Grkov in Rimljanov, naj le omenim, da 

niso imeli posebnega zanimanja za pivo – predvsem zaradi uspevanja vinske trte na njihovih 

ozemljih. Znana je tudi anekdota rimskega cesarja Julijana, ki je leta 50 n.št. izjavil, da »pivo 

smrdi po kozah«. Poleg tega so tudi njihovi največji sovražniki, barbari (germanska plemena 

iz severa), pili pivo. Deloma zaradi klimatskih pogojev, deloma pa zgolj zaradi prezira do 

piva je vinska kultura še danes veliko močnejša na ozemljih nekdanjega Rimskega cesarstva.  

2.1.2 Srednji vek 

Samostani so imeli v srednjem veku velik vpliv na razvoj piva v Evropi. Še danes so določeni 

redovi, predvsem belgijski Trapisti, med najbolj znanimi pivovarji na svetu. Sveti Benedikt 

(480–547) je prvi postavil zakon, ki je velel, da mora vsak menih dobiti dnevni obrok vina. 

V Britaniji in na Irskem je pivo od samega začetka nadomeščalo vino iz praktičnih razlogov. 

Nato so v letih 816 in 817, s poenotenjem zakonov za vse samostane, dnevni obrok vina oz. 

piva sprejeli skoraj vsi samostani Zahodne Evrope. Vsak menih je bil dnevno upravičen do 

vrčka piva oz. pol vrčka vina. Ker so samostani lahko šteli tudi do 400 menihov in skoraj 

toliko služabnikov, je bila potreba po pivu precejšnja, kar pomeni tudi več tisoč litrov 

mesečno. Dnevni obrok vina oz. piva je omogočal samostanom, ki so se nahajali izven 

vinorodnih dežel, da so ustanovili lastne, predvsem pa večje pivovarne. Poleg tega so 

samostani navadno izvajali tudi vlogo gostišč, kjer so menihi prodajali lastno pivo. 

Proizvodnja piva je tako postala standardna dejavnost tovrstnih samostanov od 9. stoletja 

dalje. Dodaten zaslužek pa jim ni prinašala le prodaja piva, temveč tudi monopol, ki ga je 

cerkev imela nad proizvodnjo in prodajo gruita. Gruit je bila mešanica različnih zelišč, 

katere uporaba je bila zakonsko obvezna pri varjenju piva. Cerkev je gruit izkoristila kot 

nekakšen davek in si zagotovila zaslužek od vsakega prodanega vrčka (Barth, 2013, str. 5). 

Poleg domačih pivovark in meniških redov so v srednjem veku obstajale tudi vaške in 

mestne komercialne pivovarne, katerih prodaja je bila omejena na ožje geografsko področje, 

tudi zaradi hitre kvarljivosti piva. Prava posebnost so bila piva s severa Nemčije, ki so se 

izvažala v velikih količinah. Številna trgovska mesta ob Severnem morju so se leta 1.159 

združila v t.i. Hanzeatsko zvezo ali Hanso, ki je vzpostavila in vzdrževala pravi trgovski 

monopol na področju Baltskega morja, vse od Britanije pa do Rusije. Ena izmed glavnih 

dobrin, s katero je zveza trgovala, je bilo prav pivo; in ker nehmeljeno pivo ni preveč 

obstojno, se je uporaba hmelja hitro razširila med vsemi članicami zveze. Ni presenetljivo, 

da so piva iz teh mest hitro zaslovela kot zelo kvalitetna. Številna mesta zveze, npr. 

Hamburg, so postala prava trgovska središča za hmelj in tako širila njegovo uporabo tudi v 

druge evropske države. Do 16. stoletja je hmelj skorajda v celoti zamenjal gruit, cerkev pa 

je zgubila pomemben vir prihodkov in dobila dodaten udarec v času protestantizma (Mosher, 

2004, str. 12 in 240).  
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2.1.3 Novi vek 

Z razvojem proizvodnje in trgovine se je razvilo tudi pivovarstvo, ki je prešlo iz domače 

obrti v povsem komercialno sfero. Zametki sodobnega (komercialnega) pivovarstva so se 

pričeli s Hanso tri stoletja prej, z dodatnim tehnološkim razvojem pa se je vse skupaj le še 

stopnjevalo. Ženske, ki so bile tako rekoč hrbtenica pivovarstva čez celo zgodovino, vse do 

srednjega veka, tega preskoka niso naredile in v zelo kratkem času so pivovarstvu zavladali 

moški. Prve sodobne »makropivovarne« so se pojavile v Londonu z industrijsko revolucijo 

v 18. stoletju. Množična industrializacija je zahtevala novo delovno silo, ki je večinoma 

prišla s podeželja. Novi življenjski stil, ki se je odražal predvsem s pomanjkanjem časa in 

prostora zaradi prenaselitve stanovanj, je pomenil opustitev domačega pivovarstva za večino 

ljudi. Fizično delo in pomanjkanje pijače pa je povečalo povpraševanje po profesionalno 

varjenem pivu. Kot nalašč se je pojavil porter, ki je povsem spremenil podobo pivovarstva. 

Proizvajalci porterja so se vpisali v zgodovino kot največje pivovarne do tedaj, nekatere 

izmed njih pa še danes ohranjajo svojo slavo (npr. Guinness) (Mosher, 2004, str. 13).  

Če je izum porterja za vedno spremenil podobo pivovarstva, je potem sto let za njim novo 

izumljen pilsner za vedno spremenil podobo piva. Leta 1842 so v Plznu na Češkem zvarili 

svetel, lahek in grenak ležak, (nem. lager), ki ga od tedaj poznamo kot pils ali pilsner. Po 

zaslugi slednjega je ob koncu 19. stoletja veliko piv šlo v zaton. Ljudje so si želeli lahkega 

in čistega, predvsem pa svetlega pilsa, kar je bilo za tiste čase nekaj povsem novega. Do 

tedaj je bila namreč večina piva rdeče ali rjave barve. Do začetka prve svetovne vojne je tako 

pilsner že obvladoval, in še vedno obvladuje, svetovni pivovarski trg. Danes je namreč 95% 

vsega proizvedenega piva lagerjev in večina teh je prav pilsnerjev. Tradicionalna nemška 

piva so prejela dodaten udarec z združitvijo Nemčije leta 1871, ko je stopil v veljavo bavarski 

zakon o čistosti piva, t.i. Reinheitsgebot, ki je bil zasnovan leta 1516. Dovoljeval je uporabo 

le štirih sestavin pri varjenju piva: vode, hmelja, kvasovk in slada (samo ječmenovega, z 

izjemo za pšenična piva). Ta je dokončno pokončal »ilegalne«, lokalne stile piva, ki so bili 

unikatni za vsako mesto. Kot ilegalna so se štela vsa piva zgornjega vretja (v angl. ale) (spet 

z izjemo za pšenična piva), ki so uporabljala druga žita, kot so oves in rž ali celo pšenico, če 

ni bila namenjena izrecno pšeničnemu pivu. Prav tako je bila prepovedana uporaba začimb, 

medu, sladkorja in drugih dodatkov. Tovrstne prakse so bile razširjene po vsej Nemčiji, 

posebno na severu, kar je pomenilo, da so čez noč postale ilegalne. Na žalost se je večina 

stilov, z manjšim številom izjem, za vedno izgubila (Mosher, 2004, str. 14). 

Z odkritjem Amerike in novimi evropskimi kolonijami je bilo varjenje piva sicer popularno, 

vendar precej oteženo zaradi pomanjkanja primernih vrst žita. V veliki meri so koloni 

uporabljali avtohtono koruzo in melaso, ki je prihajala iz sosednjih Karibov, vendar pa piva 

niso bila tako kakovostna kot angleški uvoženi ali. Šele z množičnimi selitvami v 19. stoletju 

se je pivovarstvo v ZDA začelo razvijati. Med številnimi priseljenci se je znašlo tudi veliko 

Nemcev, ki so s seboj prinesli znanje in tehnologijo, ki jih je postavila na vrh pivovarske 

panoge novega sveta. Število pivovarn je hitro začelo naraščati in leta 1873 je dosego višek 
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s kar 4.131 pivovarnami. Tehnološke inovacije, kot so pasterizacija in hladilni vagoni, ter 

ogromni oglaševalski proračuni so omogočili še večjo industrializacijo pivovarstva in 

prevlado velikih na trgu. Racioniranje in povišanje davkov med svetovnima vojnama sta 

pomembno prizadela kvaliteto piva na obeh straneh Atlantskega oceana. V tem času se je 

začela moda lahkih, vodenih in neokusnih piv, ki se je obdržala do današnjih dni. Poleg 

sprememb v družbi je prohibicija v 30. letih prejšnjega stoletja v ZDA pustila velik pečat v 

zgodovini pivovarstva. Od tistih 4.000 pivovarn jih je po prohibiciji ponovno začelo 

obratovati le okoli 1.500. Zmanjšanje konkurence je pomenilo še lažjo prevlado za ogromne 

makropivovarne, ki v bistvu še danes obvladujejo svetovni trg (Mosher, 2004, str. 14).  

Ni pa vse tako sivo, namreč v 70. letih prejšnjega stoletja se je v ZDA začelo gibanje t.i. 

craft ali obrtniških pivovarn, ki pomembno spreminjajo pivsko kulturo po vsem svetu. 

Dandanes pogosto zasledimo novice o kakšni novi mikropivovarni tudi v Sloveniji, čeprav 

je ta od nekdaj večinoma vinorodna dežela.  

2.2 Sestavine piva 

Na začetku poglavja sem navedel definicijo piva iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, 

kjer piše, da je pivo pijača, ki je sestavljena iz slada, vode, hmelja in kvasa. Kot pa sem v 

nadaljevanju povedal, ta definicija le deloma drži, saj se osredotoča na (le eno) vrsto piva, 

ki ga mi kot Evropejci poznamo. Nemški vpliv na pivovarski svet in masovna prodaja svetlih 

ležakov, ki danes prevladuje, nam je vcepila podobo piva, ki je v bistvu zelo toga. Posebno 

v Sloveniji, kjer sta dolgo prevladovala le dva proizvajalca istega stila piva (seveda 

pilsnerja). Veliko ljudi denimo ne prepozna porterja ali stouta kot pivo, ker je tako zelo 

drugačno od tistega, česar so vajeni.  

Skratka, vrst piva je veliko, saj so njegove štiri sestavine (strogo gledano) zelo raznolike. 

Vrst slada je veliko, od tistih, ki so minimalno praženi, do tistih, ki spominjajo na kavo, od 

ječmena pa do pšenice, rži itd. Že samo kombiniranje različnih vrst slada ene sladarne nam 

lahko da »novi stil« piva, če odmislimo tudi druge sladarne in njihove pogosto unikatne 

izdelke. Tudi voda se prav tako izjemno razlikuje od kraja do kraja, kaj šele od regije do 

regije. Vrst hmelja je zaradi intenzivnega gojenja skozi stoletja veliko, kaj šele kvasovk, ki 

se selekcionirajo že tisočletja. Različne kombinacije teh elementov, dodatki ter tehnologija 

ustvarjajo med sabo tako zelo različna piva, kot so na primer chicha in imperial stout. Prvega 

eni sploh ne bi prepoznali kot pivo, slednjega pa bi imeli prej za liker kot pa pivo.  

Nadaljujem s kratko predstavitvijo posameznih elementov piva, ki ji bosta sledila opis 

varjenja in predstavitev različni stili piva, ki jih je mogoče najti. Poglavji sem oblikoval v 

upanju, da si lažje predstavljate, kaj pivo sploh je … ter da nanj začnete gledati drugače kot 

pisci slovarjev.  



29 

 

2.2.1 Slad 

Kot sem že omenil, je odnos med človekom in žitom eden od razlogov za opustitev lovsko-

nabiralniškega stila življenja in prehod k poljedelstvu. Žito je predstavljalo reden in varen 

vir hrane in je dajalo večjo stabilnost prvim poljedelcem. Najverjetneje prva mesta ne bi 

nikoli nastala brez žita. Suho surovo žito ima relativno dolgo življenjsko dobo zaradi svoje 

trpežnosti, vendar kot tako ni najbolj primerno za uživanje. Človek ga je skušal predelati na 

različne načine, zato da izkoristi kar se da največ hranilnih snovi, ki se v njem skrivajo. 

Glavne metode so vsakokrat vsebovale toploto in vodo. Za pridelovanje kruha so potrebni 

trije koraki, in sicer mletje žita, mešanje moke z vodo in pečenje kruha. Kaše prav tako 

pripravimo tako, da mleto žito kuhamo v vodi. V določenem trenutku so ti prvi poljedelci 

ugotovili, da je mogoče predelati žito na način, ki ne zahteva dodatnega kuhanja. Odkrili so 

namreč, da če žito namakajo, postane to mehkejše in okusnejše. Prvo shranjeno žito je bilo 

najbrž porabljeno v taki obliki, številne divje kvasovke in bakterije, ki so prisotne na žitu, 

pa so najbrž zvarile prvo pivo iz kakšne pozabljene kaše (Mallett, 2014, str. 27-28). 

Točen datum, ko je nastalo prvo pivo, ni znan. Arheološka odkritja kažejo, da so ljudje 

nabirali in uživali ječmen in piro pred vsaj 23.000 leti. Natufijci, ki sem jih že omenjal, so 

bili pionirji poljedelstva, poleg udomačitve psa pa so razvili tudi vso potrebno tehnologijo 

za varjenje piva že od 12.000 do 15.000 let nazaj. Z razvojem prvih civilizacij se je razvijalo 

tudi pivovarstvo in eden izmed ključnih pojavov, ki so jih prvi pivovarji srečevali, je bila 

pretvorba ogljikovih hidratov (škroba) v fermentabilne sladkorje. Ti pivovarji so odkrili, da 

iz surovega ali sušenega žita ni bilo mogoče zvariti piva brez dodatne predelave, zato so 

začeli iskati najboljši način za ekstrakcijo sladkorja iz zrn. V sumerski Himni za Ninkasi je 

opisano, kako je z namakanjem, kaljenjem in pečenjem mogoče pridobiti t.i. bappir, sladek 

ječmenov kruh, ki se ga moči v vodi (drozganje) in iz njega pridobi pivo. Ista tehnologija se 

uporablja ob Nilu še danes za varjenje lokalne bouze, piva iz kruha in slada (Mallett, 2014, 

str. 28).        

Tako primitivno slajenje se je navadno končalo z zelenim (ne sušenim) ali na soncu sušenim 

sladom. V antični Evropi, čeprav se je pivovarstvo ločeno razvijalo od kultur Bližnjega 

vzhoda, so germanska plemena razvila isto tehnologijo slajenja. Žito so namakali, ga pustili 

kaliti ter zeleni slad posušili na vročem kamnu (Mallett, 2014, str. 28).  

Slad je po takem procesu že pripravljen za uporabo, treba ga je le še zmleti in namakati v 

vodi ter sladko pivino, ki iz tega nastane, fermentirati. Sodobno slajenje se bistveno ne 

razlikuje od opisanega postopka. Največja razlika sodobnega slajenja je v sušenju, saj se 

danes za to uporabljajo peči in ne več sonce ali vroči kamni oz. se ne peče več hlebcev iz 

slada. Če izvzamemo dodatne korake, ki se danes opravljajo v sladarni (čiščenje in testiranje 

slada, pakiranje, prevoz ipd.), je slajenje v osnovi isto kot pred tisočletji.  

Bistvo pri slajenju je taka predelava zrna, ki omogoča lažje izkoriščanje njegovega škroba. 

Zrno sestavljajo lupina, meljak in kalček. Meljak je največji med njimi in je bogat s škrobom, 
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ki je namenjen kot hrana za zrno, ko ta kali. Pri kaljenju se notranja struktura zrna spremeni, 

pri tem pa se ustvarjajo encimi in razgrajujejo beljakovine. Nastanek encimov, poleg arome, 

je najpomembnejši rezultat slajenja. Pri drozganju, ko mleti slad močimo z vodo, encimi 

pretvarjajo škrob v sladkor. V osnovi se z namakanjem prične kaljenje zrn, ko rastlina 

proizvede encime, s sušenjem pa kaljenje ustavimo. Če slad ne vsebuje zadosti encimov, se 

prisoten škrob ne bo pretvoril v celoti in izkoristek bo slabši. Zato je pomembno zrno kaliti 

zadosti časa, čeprav kalček pri tem porabi manjšo količino škroba in tako zmanjša izkoristek. 

Stopnjo kalitve zato označujejo kot stopnjo »modifikacije«. Bolj kot bo zrno kaljeno, bolj 

bo modificirano, vendar bo tudi večji del škroba izgubljenega v samem procesu. Dandanes 

se kalčku pusti zrasti do dolžine zrna samega, kar pomeni, da je dobro modificiran in da ima 

kljub rahlo manjšemu izkoristku veliko encimov. V preteklosti, posebno v Nemčiji, kalčku 

niso pustili zrasti do take mere (navadno do treh četrtin dolžine zrna). Slad je bil zato premalo 

modificiran, kar je zahtevalo dodatno obdelovanje pri drozganju. Najdaljše metode 

drozganja so lahko trajale tudi do 6 ur (danes trajajo namreč 1–2 uri). Drozganje je v bistvu 

podaljšek oz. nadaljevanje slajenja, ampak več o tem v nadaljevanju. 

Po kaljenju nastopi sušenje mladega ali t.i. zelenega (vlažnega) slada, kar zaustavi proces 

kaljenja in podari sladu različne prijetne pražene arome. Slad se najprej posuši do 

določenega odstotka vlage, nato pa se popraži. S spreminjanjem odstotka vlage, temperature 

in časa praženja lahko dobimo zelo različne tipe slada, ki jih ločimo v grobem v dve družini 

– osnovni in posebni/specialni sladi. Slednji se nadalje delijo na karamelne/kristalne in na 

pražene slade. Osnovni sladi so tisti, ki so najmanj sušeni in zato vsebujejo tudi največ 

encimov. Kot že samo ime pove, služijo kot osnova pivu, saj navadno sestavljajo 80–100% 

t.i. recepture piva. Veliki pivovarski narodi, kot so Britanci in Nemci, so pustili največji 

pečat pri razvoju slajenja. Nemški sladi se imenujejo po krajih, kjer so jih razvili, kot je Pils 

(Plzen), Vienna (Dunaj), Munich (München). Britanski pa po barvi – pale, amber, brown. 

Obstajajo seveda tudi drugi, kot so pšenični, rženi in ovseni slad, vendar jih je zaradi njihove 

omejene uporabe malo. Navadno je iz drugih žit mogoče dobiti enega ali največ dva tipa 

slada. Bistvena razlika med različnimi tipi slada je seveda v barvi in aromi, saj so ti 

izpostavljeni različnim temperaturam, časom sušenja in odstotkom vlage. Naj pa omenim, 

da so bili osnovni sladi skozi večino zgodovine tudi edini tip slada. 

Karamelne ali kristalne tipe slada so razvili Britanci, ko so pričeli sušiti zeleni slad v zaprtih 

pečeh, ki so ohranjale visoko stopnjo vlage znotraj samih zrn. Encimi amilaze, ki pretvarjajo 

škrob v sladkor, potrebujejo za delovanje zadostno vlago in temperaturo med 60 in 75 °C, 

zato so lahko sladarji v takih pečeh opravili drozganje namesto pivovarjev. Po konverziji je 

slad treba le še posušiti in popražiti do želenega odtenka ali arome. Tako pridobljen slad je 

že sam po sebi sladek in ne potrebuje drozganja, karamelizacija sladkorja, ki nastopi pri 

praženju, pa mu da še več okusa in barve kot osnovnim sladom. Načeloma bi ga lahko v 

celoti zamenjali za osnovni slad in opustili drozganje, vendar njegova struktura sladkorjev 

ni optimalna za varjenje, poleg tega pa je slad zaradi dodatnega dela občutno dražji. Spet je 

zaradi različnih temperatur in časov, katerim je izpostavljen pri praženju, mogoče dobiti 
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številne različice karamelnega slada. Med tremi kategorijami posebnih sladov je ta zdaleč 

najštevilčnejša. Uporablja se ga navadno do največ 20% recepture.      

Praženi sladi so se rodili leta 1817, ko je Londončan Daniel Wheeler patentiral novo tehniko 

praženja s posebnim cilindrom. Tehnologija sicer ni bila nova, saj so jo uporabljali že dalj 

časa za praženje kave, nikoli pa za slad (Mallett, 2014, str. 71).  

Slad je v procesu sicer izgubil vse encime in škrob, vendar je bil namenjen dodajanju barve 

in arome, ne pa tudi ekstrakta. Poleg tega je predstavljal poceni in enostavno alternativo pri 

varjenju takrat popularnega porterja, ki je seveda zelo temen, praktično črne barve. Praženi 

sladi se še danes uporabljajo predvsem za dodajanje barve, v določenih stilih pa tudi za 

aromo. Kasneje, ko se bom posvetil vodi, bom izpostavil še en namen tovrstnih sladov. 

Navadno se ga uporablja največ do 10% recepture, saj doda veliko barve, arome (po kavi, 

čokoladi, zažganem) in tudi grenkobe.  

2.2.2 Voda 

Voda je mogoče samoumevna in najenostavnejša sestavina piva, saj je konec koncev 

sestavljena le iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika, kajne? Na žalost odgovor ni 

tako enostaven, saj je sestava vode veliko zapletenejša, zaradi česar je voda mogoče celo 

najpomembnejša med sestavinami piva. Če se ozremo na večje zgodovinske pivovarske 

centre (München, Plzen, Burton upon Trent, Dublin) in si ogledamo njihova tipična piva, 

takoj opazimo razlike med njimi. Zakaj je plzenski pilsner zlatorumen, medtem ko dublinski 

stout neprosojno črn, ali pa zakaj je münchenski dunkels rjav in sladek, burtonski India pale 

ale pa jantarne barve in grenak?  

Odgovor se skriva v sami sestavi vode. Poleg tistih treh molekul je v vodi raztopljenih veliko 

različnih mineralov, ki dajejo vodi trdoto in bazičnost (redkokateri izvir vode ima nevtralen 

pH), poleg drugih značilnosti. Več kot je mineralov, posebno kalcijevega karbonata 

(apnenca) in kalcija, večja bo trdota vode in višji bo njen pH oz. večja bo njena alkalnost. 

Pri varjenju je pH izjemno pomemben, vendar pH drozge, pH vode sam po sebi nam ne pove 

prav veliko. Kot sem že prej omenjal, encimi amilaze, ki so odgovorni za konverzijo 

sladkorjev med drozganjem, potrebujejo določeno temperaturo in stopnjo vlage, potrebujejo 

pa tudi določen pH za optimalno delovanje. Pri drozganju, ko zmešamo slad in vodo, se pH 

iz začetne vrednost spusti, saj je slad (ironično) kisel, njegova kislost pa se povečuje z 

intenzivnostjo njegove barve. Skratka, bolj kot je voda trda, več temnejšega slada je 

potrebnega za zbijanje pH-ja na optimalno raven.  

Najtežje je variti pivo z vodo visoke alkalnosti, saj zvišuje pH drozge nad optimalnim 

rangom 5,2–5,6. To pa otežuje kemične reakcije, ki jih želimo med drozganjem. Visok pH 

drozge, visoke temperature in dolg kontakt med vodo in sladom pa izlužijo tanine iz lupine 

zrna, ki se prikažejo kot motnost in trpkost piva (oba sta seveda nezaželena). Stili piva, ki 

jih danes poznamo, so se razvili iz kombinacije vode, ki je bila pivovarjem na voljo; ter 
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metod, ki so jih uporabljali za zbijanje alkalnosti vode. Veliko pivovarjev se je zanašalo na 

kislost praženih sladov ali pa so oblikovali posebne postopke (pri drozganju oz. varjenju), s 

katerimi so zbijali pH drozge. S tehnološkim napredkom se je razvijala tudi znanost 

pivovarstva in nazadnje so tudi pivovarji odkrili ali izumili take postopke mehčanja vode, 

da sestava lokalne vode ni več diktirala barve piva, ki so jo hoteli variti (Palmer & Kaminski, 

2013, str. 103). 

Najpogostejše metode zbijanja pH-ja drozge so obsegale uporabo praženih sladov, soli, 

kislin, kot je mlečna ali žveplova kislina, ter prekuhavanje vode. Z izumom mehčalca vode 

pa danes praktično ni več potrebe po omenjenih metodah. Večina vodnih virov ima vsaj 

malo trdote in večina proizvedenega piva je večinoma izjemno svetlega pilsnerja, ki zahteva 

izjemno mehko vodo. Številne (skoraj vse komercialne) pivovarne se zato zanašajo na take 

naprave. Po drugi strani pa če želimo variti stout v območju z mehko vodo, enostavno 

dodamo vodi določeno kalcijevo spojino v prahu (navadno kar kalcijev karbonat). Skratka, 

z omejenim znanjem iz kemije vode in drozganja ter naprav, ki nam omogočajo mehčanje 

vode in spremljanje pH-ja, je danes mogoče zvariti katerikoli stil piva, in sicer kjerkoli – ne 

glede na posebnosti vode, ki nam je na voljo.  

2.2.3 Kvasovke 

Kvasovke so enocelični organizmi, ki so zaslužni za nastanek katerekoli alkoholne pijače. 

Prvi pivovarji in vinarji so se nevede zanašali na naravne kvasovke, ki se nahajajo na prsti, 

rastlinah in v zraku. Večino zgodovine je bila fermentacija božanska skrivnost. Različna 

darovanja bogovom in večdnevne molitve so zato bile pogoste metode, ki se jih je pivovar 

posluževal, ko je želel spremeniti sladko pivino v opojno tekočino. Peno ali v žargonu 

»klobuk«, ki se pojavi na površju s fermentacijo, so v srednjem veku imenovali Godisgood 

(Bog je dober) in jo redno uporabljali za pričetek fermentacije nove pivine. Ponovno uporabo 

in na ta način udomačitev kvasovk so pivovarji najbrž pričeli v 12. stoletju. Z željo po 

boljšemu pivu z daljšo življenjsko dobo so ponovno uporabljali kvasovke dobrih šarž, 

medtem ko so tiste slabih šarž zavrgli. Ta načrtna selekcija kvasovk se danes odraža v 

številnih sevih kvasovk, ki se med sabo neverjetno razlikujejo, čeprav so genetsko vse iste. 

Leta 1680 je izumitelj mikroskopa, Anton van Leeuwenhoek, prvi opazoval celice kvasovk, 

a vendar ni ugotovil, da so živi organizmi. Takrat je bilo splošno sprejeto mnenje, da je 

fermentacija spontan proces – kemijska reakcija, ki jo spodbudi stik z zrakom, kvasovke pa 

so le njen stranski produkt. Sto let kasneje, leta 1789, je francoski znanstvenik Antoine-

Laurent Lavoisier opisal fermentacijo kot kemični proces, pri katerem se sladkor pretvarja v 

alkohol in ogljikov dioksid, vendar pojava še vedno ni pripisal kvasovkam. Šele sredi 19. 

stoletja je Louis Pasteur ugotovil, da so kvasovke živi organizmi (Zainasheff & White, 2010, 

str. 5-6).  

Nemški znanstvenik Theodor Scwhann jih je poimenoval »sladkorne glivice« ali 

Saccharomyces v latinščini. Novo odkritje je utrlo pot številnim inovacijam, ki so za vedno 
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spremenile pivovarstvo. Številne pivovarne so takoj prevzele Pasteurjeve ideje, med njimi 

tudi Carslberg na Danskem. Pod vodstvom Emila Christiana Hansena leta 1881 je 

njihovemu laboratoriju uspelo izolirati prve seve kvasovk, ki so jih razvrstili na kvasovke 

spodnjega vrenja, ki delujejo na nizkih temperaturah (Sacccharomyces uvarum ali 

carlsbergensis); ter kvasovke zgornjega vrenja, ki delujejo na višjih temperaturah 

(Saccharomyces cerevisiae). Prve so bolj znane kot lager kvasovke, slednje pa kot ale 

kvasovke. Hansen je nadalje označil vse ostale kvasovke, ki navadno proizvajajo nezaželene 

vonjave, kot divje kvasovke (Dornbusch, 1998, str. 20).  

Poleg tega je bil Hansen prvi, ki je razvil tehnike shranjevanja in razmnoževanja čistih kultur 

kvasovk, ki se uporabljajo še danes. Izolacija čistih kultur in njihovo dolgoročno 

shranjevanje je prvič omogočalo prenašanje kvasovk po vsem svetu. Nedolgo za tem je 

varjenje lagerjev zavladalo svetu (Zainasheff & White, 2010, str. 8).  

Zaradi dela takih pionirjev, kot sta Pasteur in Hansen, imamo danes na voljo številne različne 

seve kvasovk obeh družin, tako lager kot ale kvasovk. Podjetja, kot so White Labs in 

Wyeast, ponujajo več kot 70 različnih sevov kvasovk (Wyeast Laboratories, Inc., 2017).  

Kot že omenjeno, razlike med njimi so lahko ogromne, posebno pri alih, zato je 

najpomembneje uporabljati pravi sev, ko želimo zvariti določen stil piva. Mešanje kultur 

med sabo nam seveda da še toliko več možnih kombinacij, kaj šele dodajanje divjih kvasovk 

in bakterij. Namreč čedalje bolj popularne so tudi mešane kulture, ki večkrat vsebujejo prav 

divje kvasovke in mlečnokislinske bakterije. S trendom obrtniškega pivovarstva so ljudje 

začeli spoznavati tudi drugačne okuse, saj so pivovarji čedalje bolj odprti do 

eksperimentiranja in pogosto nudijo tudi kakšen manj znan in/ali kisel stil piva. Posebno v 

ZDA so postala zelo popularna prav kisla piva oz. piva, ki bazirajo na fermentaciji mešanih 

kultur. Obenem so tudi najboljši približek pivom pred Hansenovim časom, ko so bile 

praktično vse fermentacije mešane.   

2.2.4 Hmelj 

Hmelj je ovijalka iz roda Humulus in družine Cannabaceae, h kateri spada tudi konoplja. 

Rod Humulus zajema tri vrste hmelja, med katerimi se pri pivovarstvu uporablja izključno 

Humulus Lupulus, saj je ta edina, ki proizvede smolnate stožce. Ti so pomembni, kajti smola 

je tista, ki daje pivu grenkobo prek postopka izomerizacije. Na stožcih se namreč nahajajo 

lupulinske žleze, v katerih najdemo trde in mehke smole, olja in polifenole/tanine (snovi, ki 

dajejo trpkost). Mehke smole nadalje vsebujejo alfa (v nadaljevanju α) in beta (v 

nadaljevanju β) kisline, ki dajejo pivu značilno grenkobo. Te so slabo topne v vodi, zato jih 

je treba prekuhavati. Pri vrenju teh kislin namreč poteče prej omenjena izomerizacija – 

posebno α kislin, ki so torej glavni vir grenkobe. α kisline se navajajo v odstotkih, se pa 

razlikujejo po sortah, letih in regijah. Olja so medtem glavni vir arome in okusa. Na kratko: 

dlje kot kuhamo hmelj, več bo iz njega izlužene grenkobe in manj  arome in okusa. Zaradi 
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tega se pri kuhanju pivine hmelj dodaja večkrat, navadno do trikrat, kar je seveda odvisno 

od stila, ki ga varimo. Določeni stili slonijo v večji meri na hmelju (eni samo na grenkobi, 

drugi pa tudi na aromi in okusu), določeni manj – različic je seveda veliko. Poleg grenkobe, 

arome in okusa pa hmelj daje pivu tudi polnost, večjo obstojnost pene, stabilnost okusa ter 

antibiotično zaščito (Hieronymus, 2012, str. 19).    

Kot že povedano, se je hmelj kot sestavina pojavil v pivu relativno pozno, saj so pred njim 

dolgo prevladovale različne začimbe, zelišča, med, sadje in podobni dodatki, ki so obogatili 

aromo in okus piva. Prvi pomembnejši dokazi, ki namigujejo na gojenje ali uporabo hmelja 

pri varjenju piva, so bili odkriti v zahodni Švici in Franciji in jih je mogoče postaviti v 

obdobje med 6. in 9. stoletjem. Najdišča iz 11. in 12. stoletja so že številčnejša in se nahajajo 

na Nizozemskem, v severni Nemčiji in na Češkem, kar pomeni, da se je njihova uporaba 

močno povečala v nekaj stoletjih. Zapisi potrjujejo, da je bil hmelj znan in gojen v 

samostanskih vrtovih v 8. stoletju, vendar nič ne potrjuje tudi njegove uporabe pri varjenju. 

Širitev gojenja hmelja sicer namiguje na njegovo uporabo v pivovarstvu, vendar nam prvi 

trden dokaz o tovrstni praksi dajejo šele zapisi Abbessa Hildegarda iz leta 1150 (mogoče 

1160), v katerih piše, da so kuhali hmelj skupaj s pivino, ker je ta pivo bolje konzerviral 

(Hieronymus, 2012, str. 48-49). 

Gojenje hmelja skozi stoletja prinaša čedalje večje število sort – danes jih lahko naštejemo 

okoli 80. Pričakovano je največja proizvajalka hmelja Nemčija, saj ima tudi najstarejšo 

tradicijo. Takoj za njo so ZDA, nato pa Kitajska. Slednja ni posebno znana po pivu, ampak 

je zaradi velikega povpraševanja največja proizvajalka piva, četudi je poraba piva na osebo 

dokaj nizka (okoli 20 litrov letno). Za njo se nahajajo Češka, Slovenija, Poljska, Anglija, idr. 

(Hieronymus, 2012, str. 103).  

Slovenci smo torej kar visoko na svetovni hmeljarski lestvici, kar v bistvu ni tako zelo 

presenetljivo. Naša najstarejša in najbolj znana sorta štajerski golding obstaja že par stoletij 

in je zelo primerna za različna piva, posebno belgijska piva. Zaradi svoje arome jo celo 

večkrat uvrščajo med žlahtne sorte hmelja. Pod žlahtne se štejejo predvsem tradicionalne 

nemške in češke sorte, kot so Hallertauer, Tettnanger, Hersbrucker in Saaz. Ime so dobile 

po regijah, kjer jih gojijo že več stoletij (tudi 500 in več let). Znane so po finih in prijetnih 

aromah (cvetje, začimbe, prst ipd.) ter po nižjih α-kislinah, skratka podobno kot ostale 

evropske sorte. Ameriške sorte pa so npr. aromatsko popolnoma drugačne (citrusi, tropsko 

sadje, bezeg, ipd.) ter večkrat vsebujejo večji odstotek α-kislin. Podobno kot pri vinu torej 

Evropa predstavlja staro šolo z bolj uravnovešenimi in subtilnimi okusi, Amerika pa novo 

šolo, ki stremi h krepkosti in intenzivnejšim okusi. Slednji so v zadnjih desetletjih posebno 

priljubljeni, saj so za pivca zanimivi zaradi tropskih in podobnih arom. Ameriški stili piva, 

kot je (American) India pale ale, kjer hmelj igra največjo vlogo, so v zadnjih letih doživeli 

pravi razcvet. Ne smemo pa pozabiti, da je hmelj prav tako pomemben kot ostale tri 

sestavine, saj vsaka sorta doda pivu poseben pečat. Posamezni stil piva v bistvu zahteva, 

tako kot pri sladu, tudi točno določeno sorto ali sorte hmelja, drugače ne bo sortno. Skratka 
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z izbiro, ki jo ima danes pivovar na voljo, je takorekoč vsakokrat možno zvariti novi stil 

piva.  

2.3 Pivovarski proces 

Po opisu posameznih sestavin piva je najbolj smiselno predstaviti še pivovarski proces oz. 

varjenje. Za lažjo predstavo je pivovarski proces prikazan v spodnji sliki. 

Slika 3: Pivovarski proces 

 

Vir:Aslan Brewing Company, 2018. 

Plestenjak (Sommelier Slovenije, b.l., str. 106) razčlenjuje varjenje na sledeče korake: 

 Slad zdrobimo v mlinu. 

 V drozgalni kadi mu dodamo vodo, da nastane drozga1, ki jo segrevamo do temperatur, 

pri katerih je delovanje encimov najbolj aktivno. 

                                                 
1 Mešanica slada in vode pri procesu drozganja. 
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 Drozgo prenesemo v cedilno kad, kjer se sladne pleve usedajo na sitasto dno in služijo 

kot filter za pridobivanje čiste sladice2. 

 Sladico prekuhavamo v kotlu skupaj s hmeljem, da iz njega izlužimo grenkobo, aromo, 

okus in antiseptične snovi. 

 Po kuhanju pivino3 ohladimo na temperaturo med 6 in 18 °C s pretočnim hladilnikom. 

 Pivino pretočimo v fermentorje in ji dodamo kvasovke, ki bodo pretvorile sladkor v 

alkohol in ogljikov dioksid. 

 Po koncu fermentacije mlado pivo pretočimo v tanke za stabiliziranje, kjer pustimo pivo 

dozorevati. 

 Po potrebi pivo filtriramo in ga nato stekleničimo ali polnimo v sode in/ali pločevinke. 

2.3.1 Mletje 

Prvi korak pri varjenju piva je zelo enostaven. Slad pred drozganjem je treba namreč zmleti, 

drugače voda ne more zmočiti/hidrirati škroba, ki se nahaja v zrnu slada, posledično pa ga 

encimi ne pretvorijo v sladkor. Pri tem je najpomembneje kako fino oz. grobo zmeljemo 

slad. Med velikostjo delcev zmletega slada in izkoristkom ekstrakta obstaja obratno 

sorazmerni odnos – bolj kot je slad fino mlet, več ekstrakta dobimo v pivini. Voda ga bolje 

hidrira, encimi pa dosežejo več škroba, ki ga tudi prej pretvorijo. Čeprav si pivovar navadno 

želi čim večji izkoristek, pa ne želi drozgati mokastega slada, predvsem zaradi težav, ki 

nastanejo s takim sladom pri precejanju. Za precejanje, kot bomo videli kasneje, se uporablja 

posoda z resastim dnom, ki deluje kot filter. Ta je nujno potrebna, če hočemo ločiti tekočino 

(pivino) od trdnih delcev (slada). Če je slad preveč fino zmlet, se ustvari lepljiva kaša, ki ne 

prepušča tekočine in nam povsem onemogoči ločitev pivine od slada. Bolj grobi delci 

pomagajo pri pretoku pivine, vendar je izkoristek slabši zaradi slabše konverzije. Zato je 

pomembno najti kompromis pri velikosti delcev, ki omogočajo hkrati dober pretok in 

izkoristek (Palmer, 2006, str. 177).   

2.3.2 Drozganje  

Pri drozganju encimi pretvarjajo kompleksne sladkorje (škrob) in netopne beljakovine 

razgrajujejo v enostavnejše aminokislinske strukture. Pred drozganjem je le od 15 do 25% 

slada topnega (fermentabilnega), po njem pa tudi do 80%. Ostalo predstavlja ostanek 

ekstrakta, navadno dekstrini (kompleksnejši sladkorji), beljakovine in peptidi (maščobe). 

Ostanek ekstrakta, ki ga predstavljajo nefermentabilni dekstrini (pivu dajejo sladkost in 

okus) ter beljakovine in peptidi (pivu dajejo telo), pivovar kontrolira z manipulacijo časov 

in temperatur, katerim je drozga izpostavljena (Noonan, 1996, str. 126).  

Pri drozganju zmleti slad pomešamo z vodo, čemur rečemo tudi drozga, z namenom hidracije 

škroba. V ta namen uporabljamo drozgalno kad. Stik slada z vodo je izjemno pomemben, 

                                                 
2 Čista sladka tekočina (ekstrakt), ki jo pridobimo po precejanju drozge. 
3 Prekuhana sladica s hmeljem, oz. še nefermentirano pivo. 
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saj encimi ne delujejo brez določene stopnje hidracije. V suhem sladu, ki navadno vsebuje 

med 2% in 4% vlage, zato ne poteče konverzija škroba v sladkor. Za proces konverzije pa 

ni pomembna le stopnja vlage, temveč tudi temperatura in pH, saj se v sladu nahaja več vrst 

encimov, ki opravljajo različne naloge, in vsak ima določen pH ter temperaturni rang, znotraj 

katerega je aktiven. Eni topijo beljakovine (proteaza), drugi proizvajajo dušik (peptidaza), 

tretji pa pretvarjajo škrob v sladkorje. Zadnji so najpomembnejši, med njimi (so namreč 

štirje) pa izstopata α- in β-amilaza, ki optimalno delujeta pri temperaturah med 60°C in 75°C 

ter pri pH-ju med 4 in 6. Beta amilaza pretvarja škrob v maltozo, sladkor, ki v pivu 

prevladuje, optimalno pa deluje pri 60°C med 5,2 in 5,8 po pH-lestvici. α-amilaza proizvaja 

več vrst sladkorja, med katerimi prevladujejo daljši sladkorji (dekstrini), ki so slabše 

fermentabilni in  pivu dajejo več telesa. Njen optimalni temperaturni rang se nahaja med 

60°C in 70°C ter med 4,5 in 5,5 po pH lestvici (Palmer, 2006, str. 143). 

2.3.3 Precejanje  

Po konverziji sladkorja se drozgo navadno pretoči v cedilno kad (obstaja več dizajnov, tudi 

enojne drozgalno-cedilne kadi ipd.), kjer se trdni delci/sladne pleve posedejo na resasto dno 

in služijo kot grobi filter, čez katerega odteče čista tekočina/sladica. Pri pretakanju sladice 

se danes konstantno zaliva slad s toplo vodo, ki izpira sladkor iz slada, celoten proces pa 

traja od pol ure do dve uri. T.i. kontinuirano splakovanje nam da visoke izkoristke (med 90 

in 95%). Pred izumom te metode se je sladico v celoti pretočilo, preostalemu sladu pa se je 

dodalo vodo, in sladico se je ponovno pretočilo. S to metodo je pivovar zvaril dve različni 

pivi – iz prvega toka, ki je bil veliko slajši, je zvaril močno pivo (za staranje), iz drugega 

toka pa lahko (namizno) pivo, ki je bilo namenjeno vsakodnevnemu uživanju (Palmer, 2006, 

str. 181). 

2.3.4 Kuhanje 

Po precejanju in izplakovanju začnemo sladico kuhati s hmeljem navadno med 1 in 2 urami. 

Kot že omenjeno, hmelj da pivu grenkobo, okus, aromo ter večjo obstojnost, saj vsebuje 

določene antibakterijske snovi. Naj spomnim, da dlje kot se hmelj kuha, več bo iz njega 

izlužene grenkobe, vendar bo tudi manj arome. Pri kuhanju je namreč najbolj kritična 

sprememba hmeljevih olj, ki dajejo pivu aromo in okus. Z daljšim in burnejšim 

prekuhavanjem se izgubi večja količina teh olj, zato so hmeljarji začeli ločevati in razvijati 

hmeljne sorte za grenkobo in za aromo. Prve uporabljajo izključno zaradi večje vsebnosti α-

kislin in jih dodajo v zgodnji fazi vretja (pred, ob oz. malo po začetku vretja). Aromatične 

hmeljne sorte po drugi strani pa so cenjene zaradi svojih finejših lastnosti in jih navadno 

uporabljajo proti koncu vrenja (Fix, 1999, str. 68).  

Seveda kot vsako pravilo ima tudi hmeljenje izjemo, zato se pivovar sam odloča, kdaj in 

katere sorte hmelja bo dodal pri vrenju. S tega vidika je največja prednost seveda 
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ekonomičnost, saj se uporaba manjše količine hmelja z večjo vsebnostjo α-kislin izplača, ko 

želimo dodati pivu le grenkobo.  

Hmeljenje ni edini namen kuhanja pivine, temveč tudi njena sterilizacija, koaguliranje 

beljakovin ter zmanjšanje žveplovih spojin. Vrenje mora biti predvsem zadosti intenzivno, 

zato da slednje izločimo v čim večji meri, sicer se te pojavijo v končanem pivu kot neprijetne 

vonjave. Med vrenjem poteka tudi koagulacija beljakovin, ki je zelo zaželena, saj zmanjša 

motnost končanega piva. Opazimo jo takoj po začetku vrenja kot proteinske komplekse na 

gladini ter kot usedlino po hlajenju (Fix, 1999, str. 53 in 78).  

Tako po vrenju pridobimo pivino, ki se jo najprej filtrira, v sodobnih časih centrifugira, zato 

da se loči usedlino hmelja in koaguliranih beljakovin. Tako po fermentaciji dobimo čistejše 

pivo z manjšo količino usedlin, kar je posebej pomembno, če želimo nabrati kvasovke in jih 

ponovno uporabiti. Prečiščeno pivino se nato ohladi s pretočnim hladilnikom na določeno 

temperaturo, ki je odvisna od stila piva, ki ga želimo zvariti. Za lagerje, ki fermentirajo na 

nižjih temperaturah, moramo pivino ohladiti med 6°C in 8°C, za ale pa so primernejše 

temperature med 12°C in 18°C.  

2.3.5 Fermentacija 

Ohlajeno pivino pretočimo v fermentor4, ji dodamo kvasovke in vpihnemo kisik, ki ga 

kvasovke nujno potrebujejo za zdravo fermentacijo. Pri tem je najpomembneje, da so tako 

fermentorji kot kultura kvasovk brezhibno čisti, saj je velika nevarnost okužb z različnimi 

bakterijami in divjimi kvasovkami, ki lahko pivo pokvarijo. Kot ugotavlja Bamforth (2002, 

str. 115), mora kultura kvasovk izpolnjevati več kriterijev: biti mora pravi sev (praktično 

vsak stil piva ima svojstven sev), biti mora prosta kontaminacije (divje kvasovke, bakterije), 

celice pa morajo biti zdrave in številne (zadostnega števila za fermentacijo). Številne seve je 

mogoče dobiti od specializiranih podjetij, kontaminacijo je mogoče preprečiti z dobrimi 

sanitarnimi navadami, zdravje in število celic kvasovk pa lahko določimo le z opazovanjem 

pod mikroskopom.  

Danes imajo vsaj večje pivovarne laboratorije, v katerih skrbijo za kvasovke – jih preštevajo, 

razmnožujejo, čistijo, spremljajo fermentacijo itd. Ko iz čiste kulture razmnožimo zadostno 

število celic, jih inokuliramo v pivino. Fermentacija nato prične med 6 in 36 urami, traja pa 

v povprečju med 3 in 14 dnevi (odvisno od ekstrakta). Na kratko: za piva, ki fermentirajo na 

višji temperaturi ali/in tista, ki imajo manj ekstrakta (sladkorja), se inokulira manjše število 

celic, in obratno. Ekstraktno bogatemu lagerju torej moramo dodati precej več kvasovk kot 

lahkemu pšeničnemu pivu, fermentacija pri prvemu pa je občutno daljša kot pri drugemu.    

                                                 
4 Posoda za fermentacijo. Navadno sod iz nerjavečega jekla z vgrajeno hladilno ploščo za kontroliranje 

temperature fermentacije. 
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2.3.6 Zorenje 

Po primarni fermentaciji (pogosto jo ločujemo na primarno in sekundarno) pivo pretočimo 

v zorilne tanke, kjer preživi določen čas na nizkih temperaturah. Zorenje pripomore 

predvsem k večji čistoči piva, saj se zaradi nizkih temperatur (med –1 in 10°C) posede večina 

kvasovk ter beljakovin in drugih snovi, ki motnijo pivo. Zorenje se najpogosteje uporablja 

pri lagerjih ali ležakih, od koder tudi dobijo svoje ime – lager v nemščini namreč pomeni 

ležati. Zorenje oz. ležanje lagerjev lahko traja od dveh tednov pa šestih mesecev ali celo več. 

V nasprotju je zorenje alov veliko krajše oz. ga sploh ni. Lagerji namreč pridobijo svoj 

tipični čisti karakter prav z mrzlo fermentacijo in zorenjem na nizkih temperaturah. V 

mrzlem okolju kvasovke proizvajajo manj estrov (ti dajejo pivu sadne arome), ki so v 

lagerjih nezaželeni. Po drugi strani pa je sadnost del sortnosti alov, zato je zorenje v bistvu 

nepotrebno (razen za prečiščevanje). Poleg tega gredo ale kvasovke v mirovanje na tipičnih 

temperaturah, kjer so lager kvasovke najbolj aktivne (pod 12°C). 

2.3.7 Stekleničenje 

Pred stekleničenjem ali polnjenem piva v sode, steklenice ali pločevinke se pivo 

najpogosteje filtrira zato, da dobimo kristalno čist proizvod. S filtriranjem odstranimo 

beljakovine in kvasovke, ki pivo motnijo. Pogosto se ga tudi pasterizira, kar mu še dodatno 

podaljša rok uporabe. Omenjena procesa sicer nista nujna, vendar je tako procesirano pivo 

bolj obstojno. Številne pivovarne, in sicer predvsem mikropivovarne, svojih proizvodov ne 

pasterizirajo in ne filtrirajo, poleg tega pa karbonizirajo pivo s šampanjsko metodo. Pri tej 

metodi dodamo vinu oz. pivu sladkor in kvasovke pred stekleničenjem. To povzroči 

ponovno fermentacijo v steklenici in posledično karbonizacijo pijače. Po fermentaciji pivo 

namreč ne zadržuje ravno veliko ogljikovega dioksida (le okoli 1 bara nadtlaka), standardno 

pivo pa kar 2,5 bara (variacij je ogromno – od mirnega piva do »šampanjskih« piv z nad 3,5 

bara). V ta namen se pivovarne, ki se poslužujejo filtracije in/ali pasterizacije, se zanašajo 

na t.i. protitlačno stekleničenje (dodajanje ogljikovega dioksida iz jeklenke). Pri 

stekleničenju se v steklenice in pločevinke najprej spusti plin, ki ne uide zaradi svoje večje 

gostote (v primerjavi z zrakom), nato pa šele pivo.  

Sode se pa napolni s pivom, ki je odležalo v zorilnih tankih pod tlakom, ali se jih poveže z 

jeklenko ogljikovega dioksida, ki se v nekaj dneh stopi v pivo. Pasterizacija, filtracija in 

protitlačno stekleničenje zahtevajo precej napora, časa in denarja, zato se manjše pivovarne 

navadno odločajo za cenejšo šampanjsko metodo. Naj pripomnim, da taka metoda ni prav 

nič manjvredna, saj tako procesirano pivo še živi in se razvija. To je še posebej dobrodošlo 

za specialna piva, ki jih mikropivovarne najpogosteje varijo.  
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2.4 Vrste piva   

Težko je reči, koliko stilov piva (trenutno) obstaja. Ameriški Beer Judge Certification 

Program (v nadaljevanju BJCP) navaja prek 80 različnih stilov, nedvomno pa jih je veliko 

več (Beer Judge Certification Program, Inc., 2015).  

Slednja kategorizacija namreč ne upošteva vseh pijač, ki so pridobljene s fermentacijo 

škroba žitaric, ki sem jih že v uvodu naloge opredelil kot pivo. Število stilov je torej v prvi 

vrsti odvisno od definicije, ki jo upoštevamo, poleg tega pa se moramo zavedati, da so 

številni stili piva izumrli. Kot je nemški pisec Knaust zapisal leta 1573, je samo v Nemčiji 

obstajalo kakšnih 150 različnih stilov piva (Hieronymus, 2010, str. 17).  

Danes jih je ostalo v Nemčiji, tako kot tudi v drugih tradicionalnih pivskih deželah, le še 

peščica. Večina stilov je izginilo zaradi revolucije lagerjev v 19. stoletju, spremenjenega 

okusa potrošnikov ter zakonskih omejitev, posebno glede stilov piva, ki so vsebovala tudi 

druga žita. 

2.4.1 Bela in rdeča piva 

Danes se s tovrstno kategorizacijo piva redko srečamo, ima pa vseeno zgodovinski pomen. 

Poimenovanje bela piva so v srednjem veku uporabljali kot sinonim za pšenična piva, saj se 

je pšenični slad navadno sušil kar na soncu, zaradi česar ni pridobil barve. Ječmenov slad po 

drugi strani pa se je največkrat sušil (popražil) nad ognjem in zaradi tega je bil rdečkast oz. 

rjav, od koder so ječmenova piva postala znana kot rdeča. V 16. stoletju v Nemčiji so celo 

začele obratovati specializirane Weissbrauer (bele pivovarne) in Rothbrauer (rdeče 

pivovarne). Od tedaj se je ohranilo »tipično« pšenično pivo, kot ga poznamo še danes – 

Weissbier ali Weizenbier. Prvi izraz pomeni dobesedno belo pivo, slednji pa pšenično pivo. 

Izraza se uporabljata izmenično, kar dodatno potrjuje zgodovinsko povezavo med belim in 

pšeničnim pivom (Hieronymus, 2010, str. 20).    

2.4.2 Piva zgornjega vrenja 

Piva zgornjega vrenja ali t.i. ale piva so dobila ime po tem, da se klobuk oz. pena pri 

fermentaciji nahaja na gladini piva – vrenje torej poteka višje v fermentorju. Lagerji ali piva 

spodnjega vrenja pa fermentirajo nižje (spodaj) v fermentorju. V resnici to popolnoma ne 

drži, saj se klobuk pri vrenju obeh, tako alov kot lagerjev, vedno nahaja na površju. Razlika 

je v tem, da se večina ale kvasovk pri fermentaciji nahaja na površju, pri lagerjih pa na dnu 

– na površju jih je manj in zato je tudi klobuk nižji. Ob koncu fermentacije kljub temu obe 

vrsti kvasovk potoneta na dno fermentorja.  

Na kratko: za fermentacijo ale piv so zaslužne kvasovke rodu saccharomyces cerevisiae, ki 

delujejo na višjih temperaturah (večina jih preide v mirovanje pod 12°C) in proizvajajo več 

estrov od lager kvasovk. Alov je v primerjavi z lagerji veliko več, saj so se lager kvasovke 
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pojavile šele pred dobrimi 500 leti. Do tedaj, torej več kot 5.000 let, so bila vsa piva ali oz. 

piva zgornjega vrenja.  

Ker je alov veliko, naj izpostavim le nekatere: 

 Pale ale. 

 India Pale ale. 

 Porter. 

 Stout. 

 Weizen. 

 Trapist (Dubbel, Tripel, Quadrupel). 

2.4.3 Piva spodnjega vrenja 

Kot že zgoraj omenjeno, so piva spodnjega vrenja ali t.i. lagerji relativno sodobna iznajdba. 

Lager kvasovke, t.i. saccharomyces carlsbergensis/uvarum/pastorianus, so bistveno 

drugačne od ale kvasovk, in sicer  po tem, da delujejo na nižjih temperaturah (od 4°C dalje) 

in da proizvajajo veliko manj estrov (če sploh). Dodatna razlika med tema dvema vrstama 

kvasovk je v tem, da v nasprotju z ale kvasovkami, v naravi ni možno najti divjih lager 

kvasovk. Znanstveniki so namreč ugotovili, da so v bistvu križanci med ale kvasovkami in 

divjimi kvasovkami, ki najbrž izvirajo iz Patagonije. Tam so namreč odkrili edina dva divja 

seva, ki tolerirata nizke temperature in spadata v povsem drugo družino kvasovk 

saccharomyces eubayanus. Splošno sprejeta teorija je, da so pomorščaki z odkritjem novega 

sveta  poleg dobrin prinesli s seboj tudi seve hladno fermentirajočih divjih kvasovk, ki so se 

nato nekako znašle v bavarskih pivovarnah in križale z lokalnimi ale kvasovkami. Tako je 

nastala povsem nova tipologija kvasovk saccharomyces pastorianus, ki so se z lager 

revolucijo v 19. stoletju razširile po vsem svetu (Harbison, 2013). 

Kljub manjšemu obsegu lager stilov piva bom tudi tukaj izpostavil le peščico bolje znanih: 

 Pilsner. 

 München Helles. 

 München Dunkels. 

 Bock. 

 Wiener lager. 

 Märzen/Oktoberfest. 

2.4.4 Posebna piva 

Pod posebna piva štejemo vsa piva, ki ne spadajo v zgornji kategoriji, bodisi ker: 

 Ne sledijo evropskemu izročilu »standardnega« varjenja, ki preferira ječmenov (in 

pšenični) slad – tradicionalna piva iz drugih kontinentov – sake, chicha, bouza ipd.  



42 

 

 So brezalkoholna. 

 So aromatizirana. 

 So proizvod mešanih fermentacij. 

Tradicionalna piva sem omenil že na začetku, zato se ne bom poglabljal. Pomembno je samo 

to, da so pogosto proizvedena na posebne načine iz drugih žitaric, kot je koruza, proso ali 

riž. Brezalkoholna piva so enostavno piva z alkoholno stopnjo 0,5% ali manj, proizvaja pa 

se jih na isti način. Razlika je v fermentaciji, saj  se pogosto uporablja poseben sev kvasovk, 

ki ne proizvaja alkohola (Fix, 1999, str. 86).  

Aromatizirana piva najpogosteje srečamo z dodatki sirupov različnih sadežev, najbolj 

poznani pa so t.i. radlerji. Piva mešanih fermentacij ali t.i. kisla piva pa so prava specialiteta, 

ki postajajo čedalje bolj popularna.  

Omenjal sem že, kako je bilo nekoč vsako pivo proizvod mešanih fermentacij, zaradi česar 

je bilo tudi njihovo zakisanje neizbežno. Kislina, v nasprotju z današnjimi standardi, je sicer 

bila tipična in zaželena pri številnih stilih. Na žalost se je do današnjih dni ohranilo le peščica 

tradicionalnih kislih piv, med katerimi eno še posebej izstopa – lambic. Lambic je belgijsko 

spontano fermentirano pivo, kar pomeni, da se mu ne dodaja nikakršnih kvasovk. Po kuhanju 

se pivino pusti čez noč odležati v odprti posodi, v katero čez noč padejo vsi mogoči 

organizmi, ki se nahajajo v zraku. Naslednji dan se pivo pretoči v lesene sode, kjer prav tako 

živi nešteto vrst kvasovk in bakterij. Te po nekaj dneh začnejo pivino fermentirati, nato 

odležijo v sodih tudi več let, saj divje kvasovke zelo počasi porabljajo prisotne sladkorje. Po 

stekleničenju nato pivo odleži vsaj še leto dni, preden gre na trg. Rezultat je kislo in izjemno 

kompleksna pijača, ki spominja prej na penino kot pa na pivo. 

3 POSLOVNI NAČRT ZA PODJETJE ISTRA.SI 

3.1 Povzetek poslovnega načrta 

Kot že omenjeno v uvodu, je cilj magistrske naloge analizirati podjetniško priložnost na 

primeru podjetja ISTRA.SI, in sicer potencialno postavitev manjše pivovarne. Prva dva 

sklopa naloge sta bila teoretične narave in sta se le indirektno navezovala na njeno bistvo. S 

tretjim, praktičnim delom, pa se v celoti posvečam njenemu bistvu. S pomočjo poslovnega 

načrta bom predstavil zaznano podjetniško priložnost in skušal prepoznati njen potencial.   

Tovrsten posel sem izbral oz. – bolje rečeno – tovrstno priložnost sem zaznal pri spremljanju 

obrtniške pivovarske scene, ki se zadnja leta širi po Evropi in posledično tudi na naših tleh. 

Priča smo pravi, čeprav manjši, revoluciji, ki se je pričela pred dobrimi štirimi desetletji v 

ZDA. Zanimanje tako za boljša piva kot tudi za varjenje piva je mogoče videti na trgovskih 

policah, v lokalih in ne nazadnje tudi med ljudmi. Tudi sam sem eden izmed tistih, ki so se 

navdušili nad hobijem domačega pivovarstva in ki tu pa tam pomislijo o profesionalni poti. 

Kljub občasnim sanjam ostajam realist in se zavedam, kaj prinaša takšen projekt – veliko 
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dela. V družinskem podjetju pomagam od malih nog, ukvarjam pa se z raznovrstnimi 

zadevami – pomoč v gostilni, v kleti, v vinogradu, pa še marsikje drugje. Prepričan sem, da 

mi poznavanje gostinske in vinogradniške panoge nudi dober vpogled tudi v pivovarsko 

panogo, zato vsaj deloma vem, kaj pričakovati pri izpeljavi takega projekta.  

Veliko prednost, priznam, mi je ponudila magistrska naloga, saj sem se lahko odločil tudi 

preveriti izvedljivost projekta. S preučevanjem podjetniške priložnosti od blizu se bom lahko 

končno prepričal, ali je ta smiselna ali ne. Kakorkoli že, v veselje mi je, da lahko združim 

zaključek šolanja s praktičnim projektom – ne glede na rezultat.  

3.2 Opis podjetja, proizvoda in panoge 

3.2.1 ISTRA.SI 

ISTRA.SI je družinsko podjetje, ki se ukvarja z gostinstvom in vinarstvom že 3 (oz. 4) 

generacije. Pod svojo blagovno znamko Domačija Ražman združuje več dejavnosti, kot so 

gostinstvo, vinogradništvo in vinarstvo, sobodajalstvo, žganjekuho in oljkarstvo. Najstarejši 

med njimi sta gostinstvo in vinogradništvo in po njima je Domačija tudi najbolj poznana.   

Naša družinska dejavnost se je pričela, ko sta dedek in babica, Marcel in Ervina Ražman, 

odkupila vaško gostilno leta 1962. Sprva sta tu ponujala predvsem domači pršut in vino, ki 

ju je Marcel sam prideloval. Od otvoritve sta tako gostilna kot ponudba ostali relativno isti. 

Ko pa je sin Vlado prevzel dejavnost leta 1987, je prišlo do prvega večjega preobrata. Z 

otvoritvijo picerije se je takrat še imenovana gostilna Ražman vpisala v zgodovino kot tretja 

picerija v Sloveniji in doživela pravi razcvet. Gostilno so preplavljali gosti, njena pozicija 

ob glavni cesti Črni Kal–Buzet in bližnji mejni prehod Sočerga pa sta k poslu veliko 

pripomogla. Leta 1997 je bila gostilna prenovljena in povečana, 10 let kasneje pa je sledila 

še manjša prenova letnega vrta in jedilnic, kar je povečalo kapacitete gostilne na 130 oseb. 

Temu je sledila še izgradnja kompleksa s sobami, ki je dodal k obstoječim še novo 

sobodajalsko dejavnost. Z velikim pretokom turistov čez poletje je družina uvidela dobro 

priložnost, ki se je v kratkem času za tako tudi izkazala. Vsako leto beležimo čedalje večje 

število prenočitev in zadovoljnih strank.  

Zadnja pridobitev je bila nova vinska klet, ki je bila dokončana leta 2011. Bila je nujno 

potrebna, saj je z razširitvijo vinogradov par let prej začelo primanjkovati prostora. Z večjimi 

prostori, novo opremo in izboljšano tehnologijo nam je omogočeno pridelovati večje 

količine, predvsem pa kvalitetnejše vino, okoli katerega (poleg drugih dejavnosti) gradimo 

blagovno znamko Domačija Ražman. Gostilna prinaša največ prihodkov, ki znašajo 

približno 300.000 EUR letno. Sobodajalstvo ne obratuje čez vse leto, temveč od maja do 

novembra, postaja pa čedalje pomembnejša dejavnost. Vino in žganje, ki ju sami 

pridelujemo, v največji meri prodamo v gostilni, ostalo prodajamo različnim lokalom in 

vinotekam na Obali in drugod po Sloveniji.  
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Poslovanje se je v zadnjih 10 letih precej spremenilo, pretok gostov pa čedalje bolj niha z 

letnimi časi. V poletnih mesecih je seveda na višku, čez zimo pa se zelo umiri. Zaradi tega 

danes podjetje zaposluje le tri delavce, preostalo delo opravimo družina. Oče je direktor za 

gostinski in vinarski del, mati za sobodajalstvo, z bratom in babico pa predstavljamo 

preostanek pomagajočih družinskih članov. Osebno sem občasno zaposlen kot štipendist, 

brat opravlja raznovrstna dela, babica pa nekaj ur tedensko pomaga v kuhinji. Skratka, 

zmanjšanju poslovanja smo se prilagodili tako, da večino dela opravimo sami kot družina.  

3.2.2 Proizvod 

Do zdaj sem pivo že dodobra predstavil in opisal, kljub temu pa moram natančneje definirati, 

kakšna piva mislimo variti. Če se najprej osredotočim na naše goste, ki so neposredno 

primarni potencialni kupci piva, jih lahko opišem kot dokaj nezahtevne. V gostilni ponujamo 

tri pils piva (svetlo), en dunkels (temno), en weizen (pšenično), en radler ter občasno kakšno 

drugo vrsto piva (razni ali). Večina stalnih gostov je vajena enostavnih in navadnih okusov, 

zato pijejo največkrat pilse (Laško, Union, Kozel), beležimo pa tudi dobro prodajo 

pšeničnega piva. Ne glede na to je večina zainteresirana za moje domače pivo, ki ga z 

veseljem preizkusi, odzivi pa so pozitivni ne glede na to, ali pijejo lager, pšenično pivo ali 

belgijski ale. Pred pokušanjem njim manj znanih stilov so sicer rahlo skeptični, ne glede na 

to pa so z enimi bolj zadovoljni, z drugimi manj. Iz pogovorov in opazovanja njihovih navad 

sem ugotovil, da si želijo svetlo pivo, dokaj a ne preveč grenko, srednjega ali polnejšega 

telesa, alkoholne stopnje med 5% in 6%, višje karbonizacije ter prijetne arome. Sprva sem 

menil, da weizni in ali (posebno belgijski) ne bodo najbolje sprejeti, saj so zelo aromatični 

in precej drugačni od pilsov, ki so jih vajeni, vendar sem kaj hitro ugotovil, da jih gosti dobro 

sprejemajo, dokler niso pretirano hmeljeni in prepolni oz. težki.  

Po pridobljenih povratnih informacijah bi bilo najboljše variti pretežno nemške in belgijske 

stile. Zaradi praktičnih in tradicionalnih razlogov bi v hladnejših mesecih varili pretežno 

lagerje, v toplejših pa ale. Poleg sezonske ponudbe lahko občasno ponujamo tudi posebna 

piva (božična ipd. piva).  

Sezonsko ponudbo bi tako sestavljali stili, kot so:   

 Wiener (dunajski lager; bakrene barve in rahlo pražene arome ter prijetne grenkobe). 

 Kölsch (nemški ale; daljše ležanje na nizkih temperaturah mu da izjemno čistost, ki 

spominja na lagerje). 

 Saison (belgijski kmečki ale; lahkoten, sadnih in začinjenih arom ter zelo piten). 

 Weizen (bavarsko pšenično pivo). 

Posebna/občasna ponudba: 

 Baltic porter (močnejši temni porter spodnjega vrenja; idealno božično pivo). 

 Bock (bavarski temnejši lager, izjemno polnega telesa in sladnih not). 
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 Märzen/Oktoberfest (močnejša variacija Wienerja, ki se tradicionalno servira v času 

Oktoberfesta). 

 Kisla piva (najverjetneje pšenična belgijska piva oz. piva, ki bodo zorela v rabljenih 

lesenih sodih). 

3.2.3 Pivovarska panoga 

Kot sem omenil že v uvodu, je svetovni pivovarski trg zelo velik, saj je pivo globoko 

zakoreninjeno v številnih kulturah – bodisi ječmenovo, pšenično, riževo, koruzno, proseno 

ipd. Praktično vsaka kultura, zgodovinsko gledano, je pridelovala svojevrstno pivo. Sčasoma 

se je tako vrsta kot tudi vloga piva spreminjala, danes pa je kljub vsemu pivo še vedno 

izjemno popularna pijača. Za to, da se letno proizvede in porabi skoraj 200 milijard l piva, 

pa potrebujemo prav tako veliko in močno panogo. Njena vrednost je namreč leta 2014 

znašala skoraj 500 milijard dolarjev, z enako stopnjo rasti pa je pričakovati porast na 680 

milijard do leta 2020. Deset največjih pivovarjev obvlada skoraj 66% delež svetovnega 

pivovarskega trga, štiri največje korporacije pa si delijo kar 74% njenega 33 milijard dolarjev 

vrednega dobička (Kupec, 2016).  

V letu 2015 je bilo proizvedenih 193 milijard litrov piva, pri čemer je za 41 milijard litrov 

zaslužna samo Kitajska, ki je že 12. leto na prvem mestu po proizvedeni količini. Drugo 

uvrščene ZDA so istega leta proizvedle 22,4 milijarde litrov. Sledile jima še države, kot so 

Brazilija, Rusija, Nemčija, Mehika, Japonska, Velika Britanija, Poljska in Španija (Kirin 

Holdings Company, Limited, 2015).  

Panogo zaznamujejo veliki holdingi, kot so AB InBev, Heineken Holding, SABMiller, Kirin 

Holdings in Asahi Group Holdings. Med njimi je AB InBev največji koncern, ki je 

mimogrede v letu 2015 beležil promet v vrednosti 43,6 milijarde dolarjev. Njegova najbolj 

znana blagovna znamka, Budweiser, je leta 2016 dosegla vrednost 14,7 milijarde dolarjev, 

skupaj s Heinekenom pa sta istega leta dosegli največjo vrednost med pivovarskimi 

blagovnimi znamkami (Statista, Inc., b.l.).  

Večidel svetovnega pivovarskega trga torej obvlada le peščica podjetij, ki z lahkoto 

premagujejo manjše proizvajalce s svojimi ekonomijami obsega ter lažjim dostopom do 

prodajnih in tržnih kanalov. Na prvi pogled tako zasičen trg ponuja malo možnosti za 

obrtniške/butične pivovarje, a ti vendar konkurirajo na podlagi edinstvenosti in kvalitete, saj 

tudi ciljajo na niše. Poleg tega obvladajo le med 1 in 10% trga, zato načeloma ne 

predstavljajo večje grožnje makropivovarjem.   

V ZDA se je gibanje butičnega pivovarstva začelo leta 1978 s prvo mikropivovarno, danes 

pa jih je mogoče prešteti že čez 6.000. V ZDA se praktično vsak dan odpre nova. V letu 

2016 je bilo tako možno prešteti 2.252 pivnic, 6.266 mikropivovarn in 202 regionalnih 

(večjih) pivovarn, kar je skupno 6.372 pivovarn (porast za 16% v primerjavi z letom 2016) 
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(Brewers Association, 2017). Za primerjavo, 2014 so butične pivovarne obvladovale 11% 

na 100-milijardnem ameriškem trgu, leto prej pa manj kot 8%. Posebno zadnja leta je opaziti 

povprečno rast v višini 30% v prid mikropivovarjem ter konstanti padec prodaje velikih 

(makro) pivovarjev (v letu 2012 za 7%) (Morris, 2014).  

Poleg rasti tržnega deleža ameriških mikropivovarjev, ZDA beležijo hitro rast prodaje 

domačega piva. Ta celo presega omenjeni delež, saj se je prodaja povečala za 18% samo v 

letu 2014, kar znaša več kot 20 milijard, in torej že 19% trga. Poraba piva se je v istem letu 

sicer zmanjšala za 2%, poraba craft piva pa je nasprotno zrasla za 17,6%. Istega leta se je 

tudi izvoz ameriških mikropivovarn povečal za dobrih 35% oziroma za skoraj 100 milijonov 

dolarjev (Suhadolnik, 2015). V Evropi se trend butičnega pivovarstva kljub desetletnemu 

zamiku prav tako širi. Med letoma 2008 in 2013 se je število mikropivovarn povečalo za več 

kot dvakrat (na 3.626), čeprav je v istem obdobju poraba piva upadla za skoraj 9% (Kupec, 

2016).  

V naslednjih dveh letih se je nato število še enkrat povečalo, kar je prineslo do skupnih 7.500 

delujočih pivovarn (velikih in malih) na območju EU. Mikropivovarski trend je najmočnejši 

v Veliki Britaniji, kjer se je število pivovarn z 828 v letu 2010 povečalo na 1.700 v letu 2015. 

V celoti je omenjenih 7.500 pivovarn leta 2015 proizvedlo 39,6 milijarde litrov, medtem ko 

je bilo porabljenih 36 milijard litrov piva. Pivovarska panoga tako ustvarja 2,3 milijona 

služb, povezanih s pivovarstvom in EU prinaša 40 milijard davčnih prihodkov. Ta je za EU 

nedvomno zelo pomembna in spada med 10 najboljših živilskih panog po izvozu ter je tudi 

najhitreje rastoča po tržni vrednosti (The Brewers of Europe, 2016).        

Tudi stanje na Slovenskem se korenito spreminja, kar je možno opaziti praktično vsak 

mesec, če vsaj malo spremljamo slovensko pivovarsko sceno. Časi, ko sta Laško in Union 

obvladovala več kot 90% trga, so mimo. Tržni delež jima počasi, a vendar pada in danes ta 

znaša le še okoli 75% (76,2% v letu 2015; cel % manj kot v letu 2014). Izgubo pripisujeta 

zlasti tujim znamkam (21% piva je bilo uvoženega), a vendar jima tudi mikropivovarji 

jemljejo čedalje večji del trga. Ta za zdaj znaša le 1%, kljub temu pa zadnja štiri leta 

eksponentno raste (Senica, 2016).  

Na naših tleh se je število delujočih pivovarn povečalo z 22 v letu 2010 na 55 v letu 2015. 

Po številu prevladujejo gostilniške pivovarne, ki jih je okoli 30, sledijo butične pivovarne 

(15), nomadske, t.i. gypsy pivovarne (začasno najamejo obstoječo pivovarno, nato se selijo) 

(število se redno spreminja), na koncu pa seveda omenjena velikana. Redno se pojavljajo 

tudi nove, tako da jih je danes možno prešteti celo čez 60 (The Brewers of Europe, 2016). 
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3.3 Raziskava in analiza trga  

3.3.1 Analiza trga 

Kot že omenjeno, število pivovarn narašča tudi v Evropi. Leta 2014 je v EU delovalo 7.367 

pivovarn, ki so skupno proizvedle 39,6 milijarde l ter neposredno zaposlovale 125.930 ljudi. 

Neto poraba je istega leta znašala 35,6 milijarde l, kar znaša 70 l per capita letno. Od tega 

je bilo 35% prodanih v gostinskih lokalih (angl. on-trade), ostalih 65% pa v trgovinah (angl. 

off-trade). Kljub upadu tako proizvodnje kot tudi porabe piva v letih 2012 in 2013 sta ti spet 

začeli naraščati in leta 2015 je proizvodnja prerastla tisto iz leta 2010 (39,6 milijarde l proti 

38,7 milijarde l), potrošnja pa je znašala isto (36,5 milijarde l) (The Brewers of Europe, 

2016).  

V Sloveniji je bilo nihanje v proizvodnji v istem obdobju sicer nekoliko večje, a vendar se 

je ta povečala s približno 190 milijonov na 200 milijonov l. Od tega smo izvozili kar 36% 

(74 milijonov l), zanimivo – manj kot leto poprej z 39% (82,7 milijona l). Kljub padcu je 

izvoz kljub temu narastel v  obravnavanemu obdobju iz začetnih 24% leta 2010. Zanimivo 

je tudi, da je uvoz leta 2011 nekoliko upadel, nato pa se je do leta 2015 skoraj podvojil s 

24,3 na 40,1 milijonov l. Poraba je namreč nihala po letih, je pa trendno upadala in se ustalila 

s 168 milijonov l na 158 milijonov l, kar znaša 77 l per capita. Od tega je bilo 40% piva 

prodanega v gostinskih lokalih, 60% pa v trgovinah (The Brewers of Europe, 2016). 

Omenil sem tudi, da v ZDA mikropivovarji obvladujejo čedalje večji del trga – v letu 2015 

kar 19%, ta pa še raste, saj je v istem letu poraba butičnega piva poskočila za skoraj 18%. V 

Evropi medtem še zaostajamo, saj ima le 5-6% vsega proizvedenega piva mikropivovarsko 

poreklo, kljub temu pa tako proizvodnja kot tudi poraba tovrstnega piva narašča 

(Suhadolnik, 2015). 

Evropa je v svetovnem merilu druga največja proizvajalka piva, saj je to tako kot vino 

pomemben del njene dediščine. Prihodkovno pivovarski trg raste s povprečno letno stopnjo 

1,49%, količinsko pa z 1,98%. Večino rasti gre pripisati naraščajočemu povpraševanju po 

posebnem (predvsem mikropivovarniškemu) ter nizko in brezalkoholnem pivu zaradi večje 

osveščenosti med pivci (ReportLinker, 2016). 

Budna (2016, str. 50) je v svoji magistrski nalogi v vzorec naključno izbral 10 predstavnic 

malih pivovarn na Slovenskem, tako mikro kot tudi gostilniških pivovarn. Iz ankete je 

ugotovil, da ne narašča samo proizvodnja, temveč da ta posebno hitro narašča, medtem ko 

gostilniške pivovarne nekoliko stagnirajo, saj proizvajajo le zase in po potrebi. Ugotovil je 

tudi, da nobena od desetih anketiranih pivovarn ne beleži padca v proizvodnji piva, temveč 

celo porastek za dobrih 60%.   

Kakorkoli že, spomniti moram, da je večina tu navedenih podatkov prihaja iz obdobja pred 

letom 2016. Dve leti kasneje so razmere na pivovarniškemu trgu že drugačne. Poraba piva 
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v EU in Sloveniji počasi narašča, posebno obrtniškega piva in piva z nižjo alkoholno stopnjo- 

Nov trošarinski zakon nedvomno spodbuja nastanek novih slovenskih pivovarn, s tem pa 

tudi konkurence. Vprašanje je, kdaj bo slovenski trg prenasičen z majhnimi pivovarnami in 

kakšne možnosti za uspeh bo imela še ena izmed mnogih malih pivovarn, kot sem si jo sam 

predstavljal.  

Na kratko še kakšen sodobnejši podatek o slovenski pivovarski panogi. V maju 2017 je bilo 

v Sloveniji 64 delujočih pivovarn. Leto poprej je bilo v Sloveniji proizvedenih 109 milijonov 

l, od tega je bilo 750.000 l butičnega porekla (0,7%), medtem ko je bilo uvoženih 27 

milijonov l piva. Tržni delež mikropivovarn torej ne dosega niti prej omenjenega odstotka, 

je pa zato, teoretično, še veliko prostora za njihovo rast (Mišmaš, b.l.). 

3.3.2 Trendi 

Po mnenju Grand View Researcha je pričakovati povečanje vrednosti globalnega trga 

butičnega piva na 502,9 milijarde dolarjev do leta 2025. Trg naj bi doživel znatno rast 

predvsem po zaslugi povečanega povpraševanja po nizko alkoholnemu in aromatiziranemu 

pivu. Med butičnim pivom so najbolj popularni stili, kot so Pale ale, India pale ale in Amber 

ale, saj so zanimivi predvsem zaradi uporabljenih ameriških sort hmelja. Število pivovarn 

na svetovnem trgu se občutno povečuje zaradi naraščajočega povpraševanja. Posledično se 

tudi povpraševanje po surovinah, kot so ječmen, pšenica, kvasovke, hmelj in sladkor, 

povečuje do take mere, da je določene sestavine, predvsem hmelj, čedalje težje dobiti 

(ReportLinker, 2017). 

Technavio (Compelo Limited, 2017) v svoji študiji Beer Market in Europe 2016–2020 

predvideva povprečno letno rast evropskega pivovarskega trga za 1% v obdobju med letoma 

2016 in 2020. V omenjeni študiji je evropski pivovarski trg razdeljen na pet pomembnejših 

kategorij: standardni lagerji, premium lagerji, posebna piva ali/in stouti ter nizkoalkoholna 

in brezalkoholna piva. Trenutno povpraševanje po posebnem pivu ter nizkoalkoholnemu in 

brezalkoholnem pivu narašča po vsej Evropi, medtem ko povpraševanje po standardnih 

lagerjih upada.  

Z višanjem življenjskega standarda širom Evrope se je povečalo povpraševanje tudi po 

ekskluzivnih proizvodih, in sicer po premium lagerjih in drugih posebnih stilih piva. 

Povpraševanje po butičnih alih in stoutih prav tako narašča, saj pocenitve surovin in opreme 

bistveno znižujejo vstopne ovire na trg. Drugi trend, ki ga pivovarji prepoznavajo kot zelo 

potencialnega in dolgoročnega, je nizko alkoholno in brezalkoholno pivo. Večja osveščenost 

kupcev in želja po zdravem življenju prinaša tudi povpraševanje po tovrstnih proizvodih, ki 

se na prodajnih policah pojavljajo v čedalje večjem številu (ReportLinker, 2016). 

V Evropi je trend mikropivovarstva v polnem razmahu, rast števila mikropivovarn pa se 

očitno ne bo tako hitro ustavila. Spreminjajoče se pivske navade diktirajo njihovo rast, tudi 

pri nas, kjer smo v bistvu šele začeli odkrivati nove okuse. Kljub omejenemu razmahu 
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slovenskega butičnega piva se vse jasneje ločujejo tradicionalisti, ki so zvesti zeleni oz. rdeči 

etiketi, in avanturisti, ki posegajo po raznolikih vrstah piva in manj znanih znamkah. 

Trenutno avanturisti najraje posegajo po alih – tako slovenskih kot tudi tujih 

mikropivovarjev – je pa še veliko manevrskega prostora zanje, saj večina sproti proda vse, 

kar zvari (Bratanič, 2016).  

3.3.3 Analiza kupcev 

Glede na to, da se bo celotna količina oz. večina proizvedenega piva prodajala neposredno 

v Domačiji Ražman, bodo njeni gosti naš ciljni trg. Te lahko ločimo na stalne in občasne 

goste. Sledi krajša segmentacija posameznih skupin omenjenih kategorij. Iz praktičnih 

razlogov sem jih ločil na dve glavni skupini, in sicer na stalne in občasne goste. 

K stalnim gostom prištevamo:  

 Domačine. 

Stari v povprečju 40 let, prihajajo iz okoliških vasi. Zaposleni v manjših firmah ali 

samozaposleni oz. upokojenci, s povprečnimi prihodki, imajo družine. Dnevni obiskovalci, 

vrednost nakupa od manjša do srednja (med 1 in 30 EUR). Večinoma porabniki kave, vina, 

piva, sokov idr. brezalkoholnih pijač ter enostavnejših jedi, kot je pica. 

 Entuziaste.  

Stari med 30 in 70 let, prihajajo iz širše okolice (večinoma iz koprske občine). Glede 

zaposlitve in prihodkov so si zelo podobni s prejšnjo skupino, mlajše družine ali starejši pari 

so najpogostejši. Tedenski obiskovalci, vrednost nakupa od srednja do višja (med 30 in 100 

EUR). Porabniki vina, piva, sokov idr. brezalkoholnih pijač ter bogatejših jedi (mesne jedi, 

domače testenine ipd.).  

 Dnevne migrante. 

Stari v povprečju 40 let, prihajajo predvsem iz Buzeta, dnevno pa se odpravljajo v službo v 

Trst. Zaposleni v srednje velikih podjetjih, povprečni prihodki, imajo družine. Dnevni 

obiskovalci, vrednost nakupa od manjša do srednja. Porabniki predvsem brezalkoholnih 

pijač,  vina, piva in pic. 

 Tržačane. 

Pretežno upokojenci, s srednje visokimi prihodki. Tedenski obiskovalci, vrednost nakupa od 

srednja do visoka. Porabniki predvsem hrane – bogatejših jedi ter vina, vode in kave.  

 



50 

 

K občasnim gostom pa prištevamo: 

 Gurmane. 

V povprečju stari 50 let, prihajajo večinoma iz mest (Koper, Ljubljana, Trst). Samozaposleni 

– uspešnejši podjetniki z višjimi prihodki, imajo družine. Mesečni obiskovalci, vrednost 

nakupa visoka (100 EUR in več). Porabniki najboljših jedi  (morska hrana, boljši mesne jedi, 

tartufi ipd.), predvsem pa vina.  

 Športnike. 

Čedalje bolj prisotni, stari med 25 in 60 let, tako zaposleni v različnih podjetjih kot tudi 

samozaposleni. Predvsem kolesarji in pohodniki. V zimskih mesecih obiščejo gostilno ob 

sončnih koncih tedna, v poletnih mesecih pa nas obiskujejo praktično vsak dan. Zmerni 

porabniki cenejših jedi, sokov, vode, kave in piva, predvsem radlerja in brezalkoholnega 

piva.  

 Mimoidoče turiste. 

- Mlajši med 20 in 35 let, prihajajo predvsem iz srednjeevropskih držav in Italije. Študenti 

ali še na začetku svoje kariere, zaposleni v manjših podjetjih, s povprečnimi prihodki, 

samski oz. imajo mlajše družine. Prisotni v poletnih mesecih, odpravljajo se na hrvaško 

obalo, zato se ustavijo le za kakšno noč. Porabniki piva, vina ter boljših jedi. 

- Starejši med 35 in 70 let, podobno kot prejšnja skupina prihajajo iz srednjeevropskih 

držav in Italije. Zaposleni v raznovrstnih podjetjih, z višjimi prihodki, imajo družine oz. 

so starejši pari. Prisotni v poletnih mesecih, največ jih je v avgustu, ko se odpravljajo na 

hrvaško obalo in se ustavijo le za noč ali dve. Porabniki vina, piva, brezalkoholnih pijač 

ter boljših jedi.   

 

 Turiste v ožjem pomenu besede. 

Stari med 30 in 50 let, največ jih prihaja iz srednjeevropskih držav. Zaposleni v manjših 

podjetjih, višjih prihodkov, mlajše družine in pari. Prisotni predvsem v poletnih mesecih, 

vendar bolj enakomerno porazdeljeni od mimoidočih turistov, vrednost nakupa visoka. 

Preživijo več dni v sobah, porabniki vina, piva, brezalkoholnih pijač ter boljših jedi. 

 »Praznikarje«. 

Navadno družine, ki preživljajo praznike na hrvaški obali. Povprečni prihodki, srednja 

vrednost nakupa. Porabniki piva, brezalkoholnih pijač in vina ter enostavnejših jedi. 

Med omenjenimi segmenti kupcev so največji porabniki piva domačini, mimoidoči turisti, 

in »praznikarji«. Kot pivci so dokaj nezahtevni, želijo si enostavnejšega, pitnega piva, 

kakršnega so tudi najbolj vajeni, torej lagerja. Zaradi tega najpogosteje uživajo Laško in 
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Union (poraba nefiltriranega v porastu) ter Unionov radler. Za njimi sledijo še češki lager 

Kozel ter pšenično pivo Stiegl Weisse. Ker želimo nadomestiti omenjena piva z domačim 

proizvodom, bodo naša piva, kot že omenjeno, lažja in podobnih stilov. Poraba 

nizkoalkoholnega piva in specialnih lagerjev ter butičnega piva je v porastu, zato je smiselno 

variti tudi taka piva.  

3.3.4 Analiza konkurence 

Pivo se bo prodajalo, kot sem že omenil, le na Domačiji, zato konkurenco predstavljajo 

predvsem druge znamke piva, ki jih prodajamo. Zelo enostavno bi jih bilo izločiti, saj bi 

lahko prodajali le lastno pivo, a to najbrž ne bi bila najboljša poteza. Določene znamke 

namreč ponujajo take izdelke, ki jih sami ne bomo varili – npr. brezalkoholno pivo in radler. 

Zato vsaj eno znamko (Union) bi bili primorani obdržati. Poleg tega, če pomislim na 

zvestobo marsikaterega gosta, kaj hitro ugotovim, da je bolje obdržati vsaj dve znamki. Teh 

je sicer le peščica, kljub temu pa moramo obdržati vsaj Laško, če želimo obdržati tudi njih, 

saj so številni med njimi redni gosti, ki nas obiskujejo praktično vsak dan. Najbolje bo torej 

obdržati tudi druga piva, za katera si seveda želim, da se bodo bistveno manj prodajala.   

Če nadalje pomislim na prodajo in možnosti rasti še tako majhne pivovarne, kot sem si jo 

zamislil, bi pivo sprva sicer prodajali izključno v gostilni, vendar bi ga bilo smiselno 

prodajati tudi drugod – bodisi v drugih lokalih bodisi v trgovinah. Prodajne kanale bom 

kasneje tudi natančneje definiral, bistvo pa je, da se bomo pri prodaji izven Domačije 

Ražman soočili tudi z drugimi konkurenti. Ti so seveda spet druge pivovarne, posebno 

slovenske večje in manjše, ter tuje mikropivovarne, ki pridobivajo čedalje večje tržne deleže. 

Postopno upadanje prodaje pivovarn Laško in Union ter naraščanje prodaje mikropivovarn 

sem že omenil, vendar naj tudi opozorim na majhen obseg slovenskega trga ter velik porast 

v številu pivovarn. V pičlih 7 letih se je število pivovarn potrojilo, uvoz pa podvojil, obenem 

pa prodaja upada. Kaj to pomeni za tako majhen trg, kot je slovenski, pa je takoj jasno – trg 

se hitro siči (The Brewers of Europe, 2016). 

Poleg novih potencialnih konkurentov na pivovarniškemu trgu nam tudi gostilne v bližnji 

okolici predstavljajo konkurenco. Te se nahajajo predvsem vzdolž glavne ceste Črni Kal–

Buzet, saj se po njej še vedno veliko ljudi pelje čez mejni prehod v sosednji Sočergi. Čeprav 

so neposredna konkurenca Domačiji prej na bazi hrane kot pa pijače, se njihov večji obisk 

odraža v našem manjšem obisku in seveda v manjši prodaji piva. Naša prednost je ta, da smo 

od najbližjih konkurentov tudi edina gostilna z lastno vinsko kletjo in sobami za prenočitev, 

kar nam občutno poveča obisk, še posebej v poletnih mesecih.  

Kar se pa tiče samega piva, v Istri sicer ni posebne pivovarniške tradicije, se pa kljub temu 

pojavlja čedalje več butičnih pivovarn. Na hrvaški strani jih je že več, med njimi pa je 

najperspektivnejša in najhitreje rastoča pivovarna San Servolo iz Buj. V zadnjih letih je 

prodajo razširila tudi na slovenski in italijanski, kjer se počasi uveljavlja. Večinoma 
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proizvaja lagerje, ki jih nato prodaja v gostilnah, pivotekah in določenih trgovinah. Druga 

bližja pivovarna, t.i. Istarska, se nahaja v Buzetu, trenutno pa lastnega piva še ne izvažajo v 

Slovenijo. Na slovenski strani imamo le eno gostilniško pivovarno, Emonec iz Kopra, ter 

eno manjšo pivovarno, San Nicolo' iz Ankarana. Veliko številčnejše so v občini Hrpelje-

Kozina, ne predstavljajo pa prave konkurence, saj se nahajajo na cesti Trst–Reka, ki vodi 

proti mejnemu prehodu Starod, in ker jih večina prodaja le v lastnih gostilnah.  

Skratka, največjo konkurenco pri prodaji piva v lastnem lokalu prepoznavam v bližnjih 

gostilnah in lokalnih pivovarnah. Največjo konkurenco pri prodaji piva na trgu, ki je 

usmerjena v prodajo gostilnam, pa vidim v pivovarnah s prepoznavnimi blagovnimi 

znamkami. Te imajo močne prodajne kanale in vešče distributerje, poleg tega butična piva, 

ki so prisotna v specializiranih trgovinah, kot sta Pivoljub in Beer Pro, ki se lažje prebijajo 

na tržišču obrtniškega piva.  

3.4 Načrt trženja in prodaje  

Pogoj za uspeh kateregakoli novega podjetja je odkritje/prepoznanje svojih kupcev in 

pravilen pristop do njih. Za odkrivanje kupcev je najbolje, če trg segmentiramo ter izberemo 

ciljne kupce oz. ciljni trg, znotraj katerega si ustvarimo edinstven položaj (Barringer & 

Ireland, 2012, str. 359). Marketinga se je smiselno lotiti po istem postopku tudi za nove posle 

znotraj že obstoječega podjetja, kot je tudi sama podjetniška priložnost, ki jo v nalogi 

obravnavam. Segmentacijo trga sem opravil in predstavil v prejšnjem poglavju, kot ciljne 

kupce pa sem postavil tri izmed naštetih segmentov. V tem poglavju se bom podrobneje 

posvetil oblikovanju in zasedanju edinstvenega položaja znotraj izbranih segmentov.  

3.4.1 Cenovna strategija 

Kot ekonomistu se mi ob besedi trženje takoj pojavi pred očmi model štirih p-jev – proizvod 

(angl. product), cena (angl. price), promocija (angl. promotion), prostor (angl. place). Skupaj 

tvorijo celoto, ki zajema edinstvene lastnosti proizvoda, storitve ali blagovne znamke, ki jih 

izkoristimo za diferencirajo od drugih ponudnikov na trgu (Purely Branded, b.l.). Proizvod 

sem že opisal, zato je sedaj na vrsti cena. V osnovi mora cena, ki jo postavljamo za določen 

izdelek, zagotavljati takšen prihodek, ki bo zagotovil kritje vseh stroškov na enoto in 

zadovoljiv dobiček. Najbolj idealno bi bilo postavljati višje cene, ki prinašajo višje marže. 

Višja cena sporoča kupcem višjo kvaliteto, ki pa drži le, če tudi kupci zaznavajo izdelek kot 

takega. Lahko argumentiramo, da si lahko privoščimo postavljati višje cene le, če temu 

primerno pozicioniramo in tržimo izdelek, kar poveča njegovo vrednost v očeh kupca. V 

teoriji je sicer vse res, a vendar se v praksi navadno izkaže, da ni vse tako enostavno.  

Dejstvo, s katerim se je treba sprijazniti pri prodaji kateregakoli izdelka, je to, da ni vse v 

proizvodu, kot to prepogosto slišimo. Če sledimo misli, da je vse v proizvodu, smo 

prepričani, da bodo ob nudenju kvalitetnejšega proizvoda ali storitve, ljudje avtomatično 
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kupovali več in nam za to tudi veselo plačevali. Deloma to tudi drži, ampak ne smemo 

pozabiti, da pravi dobiček prihaja iz načina trženja lastnega proizvoda/storitve. Tako kot 

ljudje ocenjujemo drug drugega po videzu, tudi kupci ocenjujejo izdelke po njihovem 

videzu. Kupci bodo izdelek  posledično jemali glede na to, kako ga predstavljamo (Dibb, 

2016, str. 126–128).  

Manjše podjetje, ki nima velike prepoznavnosti in proizvaja izdelke vrhunske kakovosti, si 

vsekakor ne more privoščiti previsokih marž, posebno ne z vsakdanjimi dobrinami, kot je 

pivo. Za gostinski lokal je to še posebej res, kajti cene piva gostinci najpogosteje določajo 

po t.i. kompetitivnem postavljanju cen. Ta se navadno uporablja na trgih dobrin, ki se težko 

diferencirajo med sabo. Po navadi največje podjetje na trgu (lider) določi ceno izdelku, ostali 

konkurenti pa mu sledijo, saj so kupci občutljivi na ceno (Pricing a Product, b.l.).  

Isto se dogaja v gostinskih obratih, kjer se eden zgleduje po drugem glede cene piva, še 

toliko bolj pri tistih, ki so najbolj znani. Obrtniška piva se sicer prodajajo po višjih cenah 

tudi v gostilnah, je pa res, da so ta navadno ustekleničena, proizvaja pa jih kakšna manjša 

pivovarna. Situacija v gostilnah z lastnimi pivovarnami je precej drugačna, saj te prodajajo 

svoj izdelek nestekleničen, kar občutno zniža stroške. Cene za pol litra piva se v tovrstnih 

lokalih navadno gibljejo med 2 EUR in 3 EUR.    

Domačija Ražman si sicer kot ponudnica kvalitetne hrane in domačih specialitet, skupaj z 

vinom, ne more privoščiti previsokih cen za izdelke, kot je pivo. Naša klientela je sicer zelo 

raznolika, ampak večino piva porabijo stalni gosti, ki si želijo lahkega piva po primerljivih 

cenah. Prodajne cene piva na pollitrsko steklenico se gibljejo med 2,3 EUR in 3,4 EUR, 

večinoma pa prodajamo lagerje po ceni 2,5 EUR. V interesu nam je seveda večino piva 

nadomestiti z domačim, vendar bomo s cenovno občutljivejšimi gosti in primerljivimi 

cenami drugih gostinskih pivovarn naše pivo prodajali po takih cenah, ki bodo goste 

spodbujale k nakupu domačega piva. Iste cene oz. malenkost nižje tistim, po katerih 

prodajamo pivo, se zdijo najbolj smiselne za spodbujanje porabe. Natančnejše kalkulacije 

stroškov in lastne cene ter predvidenega dobička bom predstavil v poglavju 3.8, a zaenkrat 

je zadosti, če omenim, da bomo postavili tako ceno, ki krije vse stroške ter prinaša dobiček, 

obenem pa je primerljiva z drugimi znamkami piva in gostilnami. 

3.4.2 Marketinška strategija 

Marketinška strategija, ki jo bomo implementirali, bo razmeroma enostavna. Glede na dokaj 

omejeno naravo posla bomo marketing izvajali sami. Sledili bomo t.i. direct response 

marketingu, ki je za manjša podjetja tudi najbolj smiselna in dostopna oblika marketinga. 

Glavna misel pri tej vrsti marketinga je ta, da prek uporabe enostavnih komunikacijskih 

kanalov izdelek predstavimo kupcem in skušamo od njih pridobiti takojšnji odziv. Slednji ni 

nujno nakup, lahko je enostavno informativni klic ali pridružitev mailing listi, skratka 

katerokoli dejanje, ki sproži zanimanje pri potencialnem kupcu (Dibb, 2016, str. 18). 
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V slogu direct response marketinga se bomo torej posluževali dostopnih načinov trženja, s 

poudarkom na aplikacijah (Instagram) in spletnih socialnih omrežjih, kot je Facebook. Z 

orodjem za oglaševanje prek Facebooka je zelo enostavno in relativno poceni najti ciljni trg 

ter ustvarjati oglaševalske kampanje, ki so osredotočene nanj. Trenutno se tega orodja 

poslužujemo za oglaševanje predvsem gostinske in vinarske dejavnosti, ne nazadnje pa tudi 

okoliških krajev in znamenitosti iz okolice. Drugo orodje, ki bi ga bilo smiselno uvesti, so 

e-mail novice ( angl. newsletter), s pomočjo katerih bi ljudem pošiljali zanimive vsebine, na 

podoben način, kot že delamo prek Facebooka.  

Dibb (2016, str. 130) meni, da s kupcem ustvarjamo zaupanje in boljše odnose, če se bolj 

kot na prodajo osredotočimo na njihovo izobraževanje. S pomočjo objavljanja in pošiljanja 

slik jedi, vina, okoliških znamenitosti in narave ter člankov gradimo odnos s kupci, kar se 

odraža v njihovi večji zvestobi in zadovoljstvu. Z dodatkom domačega piva v ponudbo bomo 

enostavno razširili marketinške akcije tudi na pivo.  

Poleg Facebooka, Instagrama in e-mail novic bomo optimizirali trenutno spletno stran 

Domačije Ražman ter ji dodali možnost spletnega nakupovanja. Z dokončano spletno stranjo 

bomo imeli na voljo dodaten komunikacijski kanal, kupci pa bodo imeli enostavnejšo 

možnost za nakup izdelkov, ki jih je za zdaj možno kupiti le na Domačiji oz. v kakšni 

specializirani trgovini in/ali vinoteki, kjer so prisotni naši izdelki. Zavedam se, da zgolj 

spletna stran nima velike vidljivosti na iskalnikih, kot je Google, zato jo bomo optimizirali 

s t.i. SEO-jem (angl. search engine optimization). To je proces, s katerim naša spletna stran 

pridobi večjo vidljivost in obisk. Kar je mogoče, bomo sami izboljšali, za vse ostalo pa se 

bomo obrnili na strokovnjake ter Googlovo oglaševalsko orodje Google AdWords, ki je v 

bistvu plačljivo oglaševanje na klik.     

Poleg spletnega oglaševanja bo naša marketinška strategija vsebovala tudi neposredno 

oglaševanje v živo, torej za goste Domačije in v njeni bližini. Reklamni plakati, vodene 

degustacije in dogodki za tipične »pivske« praznike, kot sta Oktoberfest in Saint Patrick's 

Day, predstavljajo enkratne priložnosti za trženje piva. Tudi različni mikropivovarski 

festivali so dobra priložnost za predstavitev – tako piva kot Domačije. Z vinom in žganimi 

pijačami se že udeležujemo različnih festivalov, zato bi bilo sodelovanje s pivom na takih 

prireditvah za nas že dobro znano doživetje. Internetno trženje in neposreden stik z gosti v 

gostilni bosta torej naša glavna trženjska kanala. 

3.4.3 Načrt prodaje       

Prodaja bo torej primarno potekala v gostilni, na začetku pa ekskluzivno le v njej. Pivo bomo 

najprej ponujali ekskluzivno, le točeno, saj nam tako prinaša najmanj stroškov. V primeru 

neizkoriščenih kapacitet lahko pivo prodajamo tudi drugim gostilnam. Takšen podvig sicer 

prinaša več stroškov, je pa izvedljiv že od samega začetka poslovanja. Večja tržna aktivnost 
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in zagotavljanje točilnih pultov ter reklamnega materiala bi pri tem predstavljala glavnino 

stroškov. V primeru stekleničenja pa se stroški že občutno povečajo. 

Nadalje bomo z optimizacijo spletne strani in vzpostavitvijo spletne trgovine ponudili 

kupcem še dodaten prodajni kanal. Trenutno je sicer v pripravi enostavnejša verzija 

internetne trgovine, v kateri bomo ponujali vino, žgane pijače in olje. S postavitvijo 

pivovarne se bo naboru izdelkov pridružilo tudi pivo. Tovrsten projekt seveda zahteva večji 

vložek zaradi dodatne opreme, embalaže in dela, ki so potrebni za stekleničenje. 

Stekleničenje bi nam sicer dalo tudi možnost prodaje v trgovinah in pivotekah. Tudi pri 

drugih odjemalcih, kot so gostilne, bi bile steklenice bolj praktične od samih sodov. Kot že 

rečeno, bomo stekleničenje zaradi velikega vložka za zdaj pustili na papirju kot plan za 

prihodnost.  

Kar se tiče same prodaje točenega piva v gostilni, pa predvidevam več možnosti. Prva je, da 

celotno količino sedanjega piva (točenega in stekleničenega) nadomestimo z domačim 

pivom. Letno ga prodamo v povprečju okoli 5.000 litrov (približno 70% v steklenicah, 30% 

pa točenega), zato je pričakovati približno iste rezultate. Kot sem že omenil, naš interes ni 

zamenjati vseh znamk, ker so nekatere zelo popularne, ponujajo pa tudi take vrste piva, ki 

jih sami ne bomo varili. Zato bomo vsaj v prvem letu obdržali Laško in Union (navadno, 

radler, brezalkoholno), kasneje pa se bomo odločili glede na odziv strank. Druga možnost 

bo delna nadomestitev trenutnih znamk, ki jih nudimo. Cilj je seveda popolnoma nadomestiti 

druga piva, pričeli pa bomo s 50%. Glede na odziv gostov bomo odstotek povečali ali 

zmanjšali. Zadnja, tretja možnost pa je zamenjava zgolj točenega piva. Cilj kot tak je 

neperspektiven, ampak prinaša tudi najmanj nevarnosti in stroškov. Varjenje takih količin bi 

zahtevalo manj dela, bi bilo pa nesmiselno postavljanje pivovarne za tako omejeno 

operacijo. V takem primeru bi bilo bolje pogodbeno varjenje pri kakšni drugi pivovarni. 

Skratka, s prvim scenarijem bi morali letno zvariti okoli 5.000 litrov piva. Drugi scenarij bi 

potemtakem zahteval okoli 2.500 litrov, tretji pa le 1.750 litrov. Pri tako majhnih količinah 

predvidevam, da bo trajalo dolgo, preden dosežemo točko preloma. V nadaljevanju se bomo 

prepričali, ali je temu res tako.   

V Prilogi 1 se nahaja tabela, ki prikazuje prodajo piva na Domačiji Ražman za obdobje 

zadnjih petih let, torej 2013-2017. Iz nje so razvidne mesečne in letne količine prodanega 

piva po enotah (steklenice, sodi), litrih in %, pa tudi njihovo petletno povprečje. Na dnu so 

vsote, povprečja in % prodanega piva tudi obarvani glede na količino, v namen boljšega 

prikaza gibanja prodaje. Zelena polja predstavljajo nadpovprečno prodajo, rdeča pa 

podpovprečno. Torej, če se ozremo na Prilogo 1 vidimo, da v poletnih mesecih, predvsem 

avgusta v povprečju prodamo največ piva, in sicer tudi čez 700 litrov. Obratno, najmanj piva 

prodamo pa v januarju, in sicer okoli 160 litrov. Letno v povprečju prodamo okoli 4.600 

litrov piva, od katerih skoraj 70% kot stekleničeno, ostalih 30% pa kot točeno pivo. Podatki 

potrjujejo močno sezonsko komponento, kar pomeni, da bi večina piva morali zvariti pred 

poletjem ali pa prilagajati proizvodnjo vsakemu mesecu. 
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Slika 4: Prodaja piva na Domačiji Ražman v letu 2016 

 

Na zgornji je prikazana prodaja piva v letu 2016, ki je razdeljena po prodanih litrih za 

posamične mesece. Lepo je razvidna sezonska komponenta, saj prodaja piva v poletnih 

mesecih močno naraste iz dobrih 56 litrov v januarju na dobrih 909 litrov v juliju. Z 

avgustom prodaja že začne upadati, do novembra pa se že konkretno zmanjša na le 29 litrov. 

Naj opozorim, da je nenaden padec v novembru posledica dopusta. Kljub temu spodnja slika 

dobro prikazuje povprečno gibanje prodaje piva na Domačiji Ražman. 

3.5 Poslovni proces in poslovni viri 

3.5.1 Lokacija  

Idealno lokacijo za pivovarno sem uvidel v istem kompleksu, kjer se nahaja sama gostilna. 

Slednjo sem prepoznal kot idealno lokacijo za pivovarno, saj je neizkoriščen (že vrsto let), 

ima uporabno dovoljenje, je dokaj velik in ločen na tri posamične prostore (trgovina, pisarna, 

shramba) ter se nahaja zid stran od točilnega pulta. Prostor je opremljen z elektriko, vodo, 

plinom in sanitarijami (ob skladišču in v gostilni). Na Sliki 4 je prikazan tloris pritličnega 

nadstropja Domačije Ražman oz. evakuacijski načrt Gostišča in pizzerie Ražman (kot se je 

nekoč imenovala), v merilu 1:1000 iz leta 2010. Vidimo gostinski objekt s kuhinjo, pivnico, 

dvema jedilnicama, teraso in drugimi prostori, med katerimi sta tudi nekdanja trgovina in 

pisarna. Na sliki sem te preimenoval in jim dopisal kvadraturo.  

Skratka, kot lahko odčitamo, površina pisarne znaša 4,5 kvadratnih metrov (v nadaljevanju 

m²), kleti 28,5 m² ter shrambe 7 m², kar je skupaj 40 m². Prostor je večidel že urejen in 

primeren za uporabo, kljub temu pa je daleč od ideala za pivovarniško dejavnost. Trenutno 

je shramba edini prostor, ki ni potreben preureditve, zato njene površine ne bom upošteval 
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pri kalkulacijah gradbenih stroškov. Torej kuhinja in klet potrebujeta tri do štiri pipe, dva 

manjša in en večji umivalnik; najmanj dva industrijska električna priključka (v primeru 

pivovarske opreme na električno napajanje in čiščenja z visokotlačnim čistilnikom in 

drugimi aparati); ter odtočni kanal. Večidel teh prostorov je smiselno prekriti s ploščicami, 

ki omogočajo enostavno čiščenje in trajnost. Tla so sicer že prekrita s ploščicami, ki so v 

dobrem stanju, zidovi pa še ne. Stroški postavitve nove kleti lahko znašajo tudi 800 EUR na 

m², glede na trenutno opremljenost prostorov pa lahko pričakujemo stroške med 200 EUR 

in 400 EUR na m².  

Slika 5: Tloris pritličnega nadstropja Domačije Ražman 

 

Vir: Vladimir Ražman s.p., Gostišče in pizzeria Ražman. Načrt evakuacije - pritličje, 2010. 

Glede na to, da je pivovarna živilski obrat, mora sam prostor ustrezati standardom 

mednarodne metode zagotavljanja varne prehrane Analiza tveganja kritičnih kontrolnih točk 

(angl. Hazard Analysis Critical Control Point) (v nadaljevanju HACCP). HACCP je zaščitni 

sistem pri nadzoru tveganj (biološka, kemična in fizična) za živila. Omogoča prepoznavanje, 

ukrepanje in nadzor potencialnih škodljivcev v živilih ali stanjih, ki lahko ogrožajo zdravje 
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človeka. Njegova določila so obvezna za vsak objekt, v katerem se prideluje ali prodaja 

živila – torej tudi za gostilne, trgovine in ne nazadnje pivovarne (Setnikar, 2013).  

Pred začetkom obratovanja so morali trgovinski prostori ustrezati določenim higienskim in 

tehničnim pogojem HAACP sistema, kar pomeni, da kljub njeni večletni neaktivnosti 

trenutno še vedno ustrezajo. Določene stvari bo treba seveda še urediti oz. izboljšati, 

vsekakor pa so osnovni zahtevki že izpolnjeni – ločeni čisti (trgovina) in nečisti (skladišče) 

prostori, sanitarije ter priključki za vodo, plin in elektriko. Tudi vstop in izstop iz prostora 

sta olajšana, in sicer na treh točkah, kar je za požarno varnost še kako pomembno.  

Izbrana lokacija ima torej določene prednosti v primeru postavitve pivovarne. Med njimi so 

vsekakor najpomembnejši opremljenost prostora z vodo in elektriko, ustreznost po HACCP 

standardih ter bližina gostilne. Tudi uporabno dovoljenje, čeprav je bilo pridobljeno za 

trgovino, nam da prednost, ker skrajša roke, ki so potrebni za njegovo pridobitev.  

3.5.2 Oprema  

Oprema oz. njena prostornina mora biti usklajena s količino, ki jo želimo proizvajati. Pri tem 

je treba upoštevati količine ene šarže, torej koliko piva zvarimo naenkrat ter količine zaloge. 

Slednja je v največji meri odvisna od prostorskih omejitev in obračanja zalog. Pivo bi se 

sicer  moralo ohraniti leto dni, seveda pa si želimo sode hitreje izprazniti in tako nuditi 

gostom bolj svež proizvod. Na kratko: če letno prodamo v povprečju okoli 5.000 litrov piva 

in predvidevamo, da bo domače pivo nadomestilo 50% tega, lahko rečemo, da bomo letno 

morali zvariti približno 2.500 litrov piva. Ker je pri porabi prisotna močna sezonska 

komponenta v poletnih mesecih – skoraj 50% vsega piva namreč prodamo med julijem in 

septembrom – bi bilo smiselno največ piva zvariti v zimskih in pomladnih mesecih. Pri tem 

bo predstavljala oprema oz. njena prostornina največjo omejitev.  

Zelo pomembno je preučiti stroške posameznega kosa opreme, saj cena in volumen po 

navadi naraščajo neproporcionalno. Cene 250, 500 in 1.000 litrskih zorilnih sodov se gibljejo 

med 4.000 EUR in 7.000 EUR (Mithraeum d.o.o., 2016). Stroški opreme na volumen padajo, 

kar je kar logično, prav tako pa tudi strošek dela pada z njo. V vsakem primeru, torej ne 

glede na to, ali naenkrat zvarimo 250, 500 ali 1.000 litrov piva, bomo vložili približno enak 

trud in čas, saj nam to omogoča visoka stopnja mehanizacije. Na dolgi rok bi se torej kljub 

začetnim višjim stroškom bolj izplačal nakup večjega sistema. Optimalen volumen piva, ki 

ga želimo zvariti v eni šarži, bomo zato postavili na 250 litrov.  

Obstaja veliko različnih kosov opreme, ki bi jih lahko uporabljali v pivovarni, a bom 

izpostavil le tiste, ki so nujni. Druge, kot so npr. mehčalec vode, pH-meter, aerometer, sodi, 

različni plini (kisik, ogljikov dioksid in dušik) ter etiketirko, pa bom izpustil s seznama, saj 

jih že imamo.  
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Potrebna oprema:  

 Varilni sistem (kotel, drozgalna kad, cedilna kad in cisterna za splakovanje). 

 Mlin. 

 Toplotni izmenjevalec. 

 Hladilni sistem (hladilnik, cevi za pretok glikola in stikalna plošča). 

 Fermentacijska kad. 

 Zorilne kadi in/ali servirne kadi. 

 Polnilnica. 

 Črpalke in cevi. 

 Priključki za ogljikov dioksid. 

 Razno (manjši kosi opreme, pripomočki, idr.). 

Temu primerno bi torej potrebovali 250 litrski varilni sistem, ki ga sestavljajo kotel, 

drozgalna kad, cedilna kad ter po potrebi cisterna za splakovanje (v njej se hrani vroča voda, 

ki je namenjena splakovanju sladice po precejanju). Poleg teh so navadno prisotni tudi 

izmenjevalec toplote, visokokakovostne cevi in električne črpalke. Na trgu je veliko 

tovrstnih manjših sistemov – vedno več tudi slovenskih proizvajalcev – ki se lahko med 

seboj tudi zelo razlikujejo (predvsem v dizajnu in stopnji avtomatizacije). Zelo popularne so 

recimo kombinacije kotel/drozgalna kad ali drozgalna/cedilna kad, saj so veliko bolj 

praktične od tradicionalnih treh ločenih posod. Najbolj praktični, ampak tudi najdražji, so 

električni, visoko avtomatizirani in računalniško vodeni sistemi, kot je na primer Brewiks 

200, metliškega proizvajalca Mithraeum. Ta omogoča skorajda povsem avtomatiziran 

proces, ki bistveno zmanjša delo, a temu primerno tudi stane več kot kakšen drug (12.000–

17.500 EUR), pol avtomatiziran sistem na plin (Mithraeum d.o.o., 2016).  

Glede na to, da je prostor opremljen tudi s plinom in so plinski sistemi bistveno cenejši (tudi 

za pol cene električnih), so ti posebej mikavni. Eden izmed takih sistemov je t.i. Junior 300 

Extra, italijanskega proizvajalca Polsinelli, ki stane 9.200 EUR. Sestavljajo ga 3 posode – 

kotel, drozgalna/cedilna kad in cisterna za splakovanje. Ker je le deloma avtomatiziran 

(mešanje drozge opravlja električni mešalnik), je temu primerno cena precej nižja, ima pa to 

prednost, da z njim dobimo tudi hladilne reže in električne črpalke (Polsinelli enologia Srl, 

b.l.).  

Drugi pomembnejši kos opreme je mlin, ki je nepogrešljiv, saj je treba pred drozganjem slad 

zmleti. Ko je pivina v fermentorju in se prične fermentacija, je zelo pomembno kontrolirati 

njeno temperaturo, pri čemer si pomagamo s hladilnim sistemom. Fermentor mora biti 

opremljen s termometrom in hladilnim plaščem ali rebrom, po katerem se pretaka glikol 

(hldilna tekočina) iz hladilnega sistema. V stikalni plošči vnesemo želeno temperaturo in ko 

se fermentirajoče pivo segreje nad to temperaturo, začne hladilni sistem pretakati ohlajen 

glikol po sistemu, ki nato pivo ohladi. Za tako kontrolirano fermentacijo torej potrebujemo 
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najprej fermentorje, ki so opremljeni s hladilnimi plašči ali rebri, potem pa hladilni sistem, 

ki ga sestavljajo hladilnik, cevi za pretok glikola in stikalna plošča. 

Nato potrebujemo fermentorje/fermentacijske kadi in zorilne ali servirne kadi. Fermentorje 

in zorilne kadi je mogoče dobiti v skupni kombinaciji, v obliki cilindrokoničnih posod, sam 

pa sem bolj pristaš ločenih posod, ker je lažje skrbeti zanje, jih prati itd. Skratka, en 400 

litrski fermentor bo zadoščal, ker bi se po dnevu kuhanja sprostil že v roku dveh tednov 

(mlado pivo bi nato pretočil v zorilne kadi, fermentor pa bi bil spet prost za novo kuho). Ne 

nazadnje lahko kasneje kupimo dodaten fermentor, če bomo morali variti z večjo frekvenco. 

Zorilnih kadi po drugi strani pa bi potrebovali toliko, kolikor vrst piva bi želeli hkrati 

ponujati. Minimalno bi potrebovali dve, zaželene pa bi bile tri ali celo štiri. Te bodo prav 

tako povezane na hladilni sistem, poleg tega pa tudi na ogljikov dioksid, saj je zelo 

pomembno, da pivo po fermentaciji ne pride v stik s kisikom. Cevi za plin bodo speljane od 

jeklenke do fermentorjev tako kot cevi hladilnega sistema, od hladilnika po stropu, do 

fermentorjev. Vsak fermentor bo praktično imel nad sabo dva priključka – enega za hlajenje, 

drugega pa za plin. 

Po zorenju je mogoče pivo pretočiti v t.i. servirne kadi, ki se uporabljajo prav za shranjevanje 

zrelega piva in za njegovo serviranje. Eno od njih bi lahko celo povezali direktno na točilni 

pult, kar bi odstranilo dodatno delo, povezano s pretakanjem piva v sode. Zahtevalo bi sicer 

speljevanje cevi skozi zid, je pa elegantna rešitev. Še bolj elegantna rešitev pa bi bilo po 

mojem mnenju zorenje v cilindrokoničnih fermentorjih. Zaradi koničastega dna se v njih 

zbirajo vse usedline, ki jih je nato zelo enostavno izločiti z odtočnimi ventili.   

Polnilnica, ki je nujno zlo za stekleničenje, bo zahtevala več sredstev, stroški pa niso večji, 

če bomo polnili po t.i. šampanjski metodi (dodajanje sladkorja in kvasovk v steklenice, ki 

sprožijo rifermentacijo in posledično ustvarijo ogljikov dioksid). Stekleničenje pod 

pritiskom zahteva boljšo (in dražjo) polnilnico, njena prednost pa je seveda pivo brez 

usedline. Kakorkoli, eden ali drugi tip polnilnice je nujen, če želimo prodajati pivo tudi v 

steklenicah. Etiketirko, sode in zapiralce zamaškov pa že imamo. Kot razno opremo in 

pripomočke lahko izpostavim še priključek za polnjenje sodov, steklenice, čistila, dodatne 

cevi, različne priključke ipd. 

3.5.3 Kader 

Večino dela lahko opravlja ena sama oseba. Za to bi bil zadolžen kar sam, saj imam kot 

domači pivovar že nekaj izkušenj z varjenjem. Nisem šolan pivovar, a kljub temu se redno 

izobražujem s pomočjo številnih knjig in spleta. Poleg tega imam tudi izkušnje na področju 

vinarstva in kletarjenja, saj pri proizvajanju vina že vrsto let pomagam očetu. Pivovarstvo in 

vinarstvo nista tako različna med sabo, posebej kar se tiče fermentacije, zato je jasno, da če 

upoštevaš ista pravila, boš pridelal dobro pivo oz. vino. Skratka med člani družine sem sam 

najbolj vešč na področju pivovarstva, pri vinarstvu pa bi rekel, da imamo z očetom in bratom 
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kar veliko znanja. Za pomoč bom zato zaprosil njiju. Le v primeru širjenja dejavnosti bomo 

mogoče zaposlili še kakšnega pomočnika. Za namene začrtanega plana je vsekakor družina 

zadosti.        

3.5.4 Predvideno financiranje posla 

Grob izračun stroškov celotnega načrta, ki torej zajema preureditev prostora, nabavo 

opreme, in drugih stroškov (prevoz, razna dovoljenja ipd.), znaša približno 40.000 EUR.  

 Varilni sistem: 10.000 EUR. 

 Fermentacijska kad (odprt fermentor): 3.500 EUR. 

 Zorilne kadi (cilindrokonični fermentorji): 2 x 2.000EUR = 4.000 EUR. 

 Hladilnik: 4.500 EUR. 

 Stikalna plošča: 3.000 EUR. 

 Priključki za hladilni sistem: 500 EUR. 

 Delo: 32 m² x 300 EUR = 10.000 EUR. 

 Drugo (prevoz, električni priključki, birokracija ipd.) = 5.000 EUR. 

Znesek lahko krijemo tudi sami, saj ni tako visok, da bi potrebovali dolžniški kapital. 

Določene institucije, kot so Slovenski podjetniški sklad, Evropski investicijski sklad, 

Evropska investicijska banka in EU nudijo malim podjetjem številne možnosti pri 

financiranju, navadno v obliki skladov tveganega kapitala, poslovnih angelov, kreditov in 

nepovratnih sredstev. Slednja so večinoma namenjena inovativnim, tehnološkim, in 

trajnostnim projektom, ki zagotavljajo zeleno gospodarsko rast. Ne glede na to strategija 

Evropa 2014–2020 ponuja številna nepovratna sredstva malim podjetjem različnih 

dejavnosti preko petih skladov: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, 

Kohezijski sklad, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter Evropski kmetijski sklad za 

razvoj podeželja (Evropska unija, b.l.). Slednji je posebej zanimiv, saj poznam več vinarjev, 

ki so pridobili financiranje prav prek njega – najverjetneje bi lahko pridobil sredstva tudi 

kakšen pivovar. 

3.5.5 Zakonodaja    

Najpomembnejši pogoj, ki ga moramo izpolniti za začetek dejavnosti, je primeren prostor. 

Ta mora ustrezati vsem določilom, ki so predpisani za živilske obrate. Kot sem že omenil, 

izbrani prostor (nekdanja trgovina) je idealen, saj že ima uporabno dovoljenje, obenem pa 

izpolnjuje HACCP standarde. Nenazadnje je tudi že bil registriran kot živilski obrat, saj je 

taka registracija nujna za vsakršno trgovino v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS), ki 

prodaja živila. Čeprav je obrat prenehal delovati, odobritev živilskega obrata še vedno velja, 

kar pomeni, da ponovna registracija ni potrebna. V bistvu je vsak nosilec živilske dejavnosti 

po registraciji obrata dolžan sporočati vse spremembe v zvezi dejavnostmi, ki se izvajajo v 

obratu  najkasneje 15 dni po spremembah. Trenutno je torej obrat le neaktiven. Pred 
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začetkom ponovne dejavnosti bomo morali spremembo spet sporočiti Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, natančneje Upravi Republike Slovenije  za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin, ki ureja živilske obrate (Uprava Republike Slovenije za 

varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, b.l.).  

Nosilec živilske dejavnosti prejme odobritev le, če upošteva smernice dobre prakse za 

higieno oziroma za uporabo načel HACCP sistema. Po pravilniku o registraciji in odobritvi 

obratov na področju živil, če obrat začasno ne deluje oziroma ne izvaja nobene dejavnosti 

več kot šest mesecev, mora nosilec živilske dejavnosti najmanj 15 dni pred nameravanim 

ponovnim začetkom delovanja o tem obvestiti pristojni urad uprave. »Na podlagi tega 

obvestila opravi uradni veterinar ali inšpektor za hrano ponovni pregled obrata, da se preveri 

izpolnjevanje predpisanih pogojev.« (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

2014).  

Pri pregledu obrata se ugotavlja: 

 Izpolnjevanje zahtev glede infrastrukture in opreme v obratu. 

 Ustreznost sistema notranjih kontrol glede na dejavnost. 

 Program čiščenja in razkuževanja obrata in izvajanje osebne higiene. 

 Program zaščite pred škodljivci. 

 Program nadzora pitne vode. 

 Dokaze o zdravju delavcev. 

 Program izobraževanja delavcev. 

 Program ugotavljanja izpolnjevanja mikrobioloških kriterijev. 

 Program postopkov notranjega nadzora po sistemu oz. po načelih HACCP. 

 Program zagotavljanja sledljivosti surovin in živil. 

 Program ravnanja z ostanki živil, neužitnimi stranskimi produkti in drugimi odpadki. 

Skratka, veliko stvari se ugotavlja pri pregledu samega obrata, za kar se bomo morali 

predhodno pripraviti, posebno z zapisom različnih programov.  

Pred pregledom sta nujni prenova in delna preureditev prostora, ki bosta zahtevali gradbeni 

poseg. Poleg odobritve živilskega obrata je nujna tudi sprememba namembnosti delovnega 

prostora, kar je mogoče urediti na pristojni Upravni enoti v Kopru. Nenazadnje, če želimo 

poleg drugih dejavnosti izvajati tudi pivovarniško dejavnost, jo moramo doregistrirati. Po 

Standardni klasifikaciji dejavnosti ima ta šifro 11.050 Proizvodnja piva, pod katero spada 

proizvodnja pijač iz slada, npr. piva, ležaka ipd. K njej se prišteva tudi proizvodnja nizko ali 

brezalkoholnega piva (Statistični urad Republike Slovenije, b.l.).       

Zadnje, a mogoče tudi najpomembnejše dovoljenje, ki si ga mora pivovarna priskrbeti pred 

začetkom obratovanja, je vodna pravica. Vodno pravico ureja Zakon o vodah (Uradni list 

RS, št. 67/02, 2/04 –ZZdrI-A, 41/04 –ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) (v 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360
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nadaljevanju ZV-1) v katerem piše, da »imetnik vodne pravice, ki se nanaša na odvzemanje 

vode za proizvodnjo pijač, postane lastnik tiste odvzete količine vode, ki je določena v aktu, 

na podlagi katerega si je pravico pravnomočno pridobil.« Vsakdo, ki hoče proizvajati pijače, 

ki bazirajo na vodi, mora torej pridobiti vodno pravico. Zanjo je seveda predpisano tudi 

določeno nadomestilo, ki znaša 5,9 EUR na kubični meter prodanega piva. 

Kar se tiče same zakonodaje pri prodaji piva, ne smemo pozabiti, da je alkoholna pijača, 

zaradi česar je obdavčena s trošarino. Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno 

prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12, 32/14 in 47/16 – ZTro-1) (v nadaljevanju ZTro) določa, 

da so piva izdelki pod tarifno oznako 2203 00, in izdelki, ki so mešanica piva in 

brezalkoholnih pijač s tarifno oznako 2206 00, za obdavčitev pa morajo presegati 0,5% 

alkoholne stopnje. Znesek trošarine za pivo je določen v 1. členu Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za alkohol in alkoholne pijače. Ta znaša 12,10 EUR za 1 % ABV na en hektoliter 

(v nadaljevanju 1% ABV/hl) piva. Tako trošarina za pivo s 4,5% ABV znaša 54,45 EUR na 

hektoliter (v nadaljevanju hl) oz. 0,5445 EUR na liter (v nadaljevanju EUR/l) ((4,5% ABV 

x 12,10 EUR) / 100 = 0,5445 EUR/l) (Finančna uprava Republike Slovenije, b.l.b). 

Novi ZTro-1, ki je začel veljati 1.8.2016, je uvedel nov trošarinski subjekt – t.i. malega 

proizvajalca piva. Kot take se obravnava subjekte, ki v koledarskem letu ne proizvedejo več 

kot 20.000 hl piva (2 milijona litrov). Mali proizvajalci piva po novem zakonu plačujejo 

trošarino v višini le 50% zneska, ki je določen v prej omenjenem ZTro-1, torej 6,05 EUR za 

1% ABV/hl piva. Obračun trošarine za proizvedeno pivo mora oddajati mesečno, trošarinski 

davek pa mora plačati do konca naslednjega meseca. Ker obstaja le majhna možnost, da 

bomo kdaj povečali proizvodnjo čez 20.000 hl letno, bo nov zakon veljal tudi za nas 

(Finančna uprava Republike Slovenije, b.l.a). 

3.5.6 Nadaljnji razvoj podjetja 

Izpeljava projekta bi za naše podjetje pomenila dodatno dejavnost, ki bi se pridružila že 

obstoječim, ki zahtevajo kar precej časa, posebno v poletnih mesecih. Čas utegne biti zato 

glavni faktor pri izpeljavi projekta in kasnejšem poslovanju. Če bomo varili pivo v omejenih 

količinah (le za potrebe gostilne), potem ne bo prišlo do pomanjkanja časa in/ali večjih težav 

pri delu. Te znajo nastopiti pri večji produkciji (prodaja drugim gostilnam, stekleničenje in 

prodaja v trgovinah ipd.), a ni nujno, da takih količin sploh kdaj dosežemo.   

Kakorkoli že, zdi se mi smiselno, glede na trenutno stanje, da se dejavnosti lotimo 

postopoma, in sicer varimo pivo za lastne potrebe vsaj prvo leto ali prvih pet let. Naj spet 

spomnim, da bo sama načrtovana oprema omogočala proizvodnjo manjših količin piva, 

vsekakor ne več kot 1.000 l na šaržo. Večino ali kar celo produkcijo bi predstavljalo točeno 

pivo, saj bistveno skrajša delovni proces od zrna do kozarca. Točeno pivo bi lahko tudi 

prodajali drugim gostilnam in lokalom.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1321
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2035
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Kljub dodatnim stroškom bi tudi stekleničenje imelo svoje prednosti. Pivo bi lahko prodajali, 

tako kot to že počnemo z vinom, tudi za domov. V gostilni imamo prodajni kotiček z vinom, 

žganicami, sokom in oljem, ki jih sami proizvajamo. Po določeni rasti bo stekleničeno pivo 

zagotovo postalo še bolj zanimivo. S povečanjem produkcije in večjo količino 

stekleničenega piva bi pivovarna lahko dosegla večjo poslovno samostojnost. Uspeh 

pivovarne bi bil potemtakem bolj odvisen od prodaje na trgu kot pa od samega poslovanja 

Domačije. Skratka, gostinska pivovarna bi se spremenila v »pravo« mikropivovarno. 

Ena izmed zanimivih možnosti, ki bi nam jo ponujala tako skromna pivovarna, je vodenje 

tečajev varjenja piva. Ti so čedalje bolj popularni, organizirajo pa jih različna društva in 

organizacije, kot so Društvo ljubiteljev domačega pivovarstva, študentske organizacije in 

manjše skupine pivskih navdušencev. Idejo o organiziranju tečajev sem dobil od prijatelja 

Rudolfa Malleja (Malle Biermanufaktur iz Beljaka). Povedal mi je namreč, da veliko 

njegovih tečajnikov pride celo z Dunaja, kjer so – kljub velikemu številu tečajev – ti vsi bolj 

ali manj  neosebni. Tečajniki mu najpogosteje povedo, da večje pivovarne, ki prirejajo tečaje, 

obiskovalcem nerade razkrijejo vseh podrobnosti pri varjenju. Nasprotno, manjši pivovarji 

so veliko bolj odprti in pripravljeni deliti svoje znanje. Sam sem isti, večkrat sem varil pivo 

s prijatelji in jim dajal nasvete, zato bi v pivovarni z veseljem gostil manjše skupine in jih 

poučeval o varjenju piva.  

3.6 Terminski načrt 

Terminski načrt je v svojem bistvu zelo enostaven, a hkrati zelo pomemben del poslovnega 

načrta. Z njim lažje začrtamo dejavnosti, ki so nujne za posel, in vsaki postavimo določen 

časovni okvir, znotraj katerega mora biti dokončana. S terminskim načrtom ne le 

sistematiziramo celoten proces, temveč mu damo tudi večji zagon.  

Kdaj začeti s projektom, je glavno vprašanje, ki se porodi vsakič, ko pomislim na projekt. Iz 

praktičnih razlogov bi bilo najbolje, če bi se ga lotili v zimskih mesecih. Zato bom tu postavil 

januar 2019 kot začetni mesec. Do tedaj bo zagotovo zadosti časa tako za dodatno preučitev 

samega projekta kot tudi za učenje nasploh – o poslovanju, marketingu, pivovarniški panogi, 

varjenju itd.    

Prva skrb glede projekta je pridobitev vseh potrebnih dovoljenj. Pridobitev vodne pravice je 

menda najbolj časovno dolgotrajen proces. Ko bo ta urejena, se lahko osredotočimo na 

ureditev prostora, ki je pogoj za obnovitev živilskega obrata. Če bo vse v skladu s predpisi, 

lahko začnemo opremljati prostor. Potrebno bo več kosov opreme, kot so mlin, drozgalna 

kad, kuhalna kad, hladilni sistem ipd. Po ureditvi pivovarne in potrebnih dovoljenj lahko 

začnemo že z varjenjem in prodajo. Hkrati ali celo pred varjenjem lahko že oglašujemo novo 

dejavnost. Z uradnim začetkom prodaje lahko priredimo tudi kakšen promocijski večer in 

degustacijo ter se aktivneje lotimo samega marketinga. 
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Tabela 1: Terminski načrt za prvo  poslovno leto (2019) 

3.7 Kritična tveganja in problemi 

Ne glede na to, kako natančno podjetnik zapiše poslovni načrt, ali kako dobro v njem 

predvidi prihodnost, se bo, ko bo začel načrt tudi uresničevati, nedvomno srečal z različnimi 

tveganji in problemi. Če želi ta tveganja zmanjšati, je smiselno, da se v prvi vrsti teh zaveda 

in da za njihovo odpravo izbere ustrezne ukrepe (SPIRIT Slovenija, javna agencija, b.l.). 

Tveganja, s katerimi se lahko podjetnik sreča, lahko na grobo razdelimo v dve skupini – 

tveganja na makroravni in tveganja na mikroravni. Bistvena razlika med njima je ta, da na 

tveganja, ki se pojavijo na makroravni, podjetje nima vpliva, na tista iz mikroravni pa ima 

vpliv. Bistveno vprašanje je, katera tveganja naj pričakujemo mi.   

3.7.1 Makroraven 

Tveganja na makroravni so v osnovi tveganja, ki se razvijejo v makroekonomskem okolju. 

Tako kot slednje tudi tveganja oblikujejo različni faktorji, kot so BDP, inflacija, stopnja 
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brezposelnosti, javno trošenje ipd., nad katerimi samo podjetje seveda nima vpliva. Splošno 

ekonomsko stanje skratka določa, s kakšnimi težavami se bo podjetje soočalo.  

Trenutno se ekonomsko stanje izboljšuje, zato večjih padcev v potrošnji kupcev ne 

pričakujemo. Pozitivne napovedi potrjuje tudi rastoča mikropivovarska panoga in rastoče 

povpraševanje po butičnem pivu. Poleg tega je novi zakon bistveno razbremenil 

mikropivovarje. Možno nevarnost prepoznam le pri ostrejši zakonodaji zoper porabo 

alkoholnih pijač. Osveščenost kupcev se je v zadnjih letih bistveno povečala, o čimer priča 

tudi padec porabe alkoholnih pijač. Prohibicionizma sicer ne pričakujem, ostrejše kazni za 

vožnjo pod vplivom alkohola in povečano propagando proti njegovi porabi pa vsekakor. 

Oboje lahko občutno vpliva na pivovarsko panogo.  

3.7.2 Mikroraven 

Če na makroravni podjetje nima vpliva, pa je pri mikroravni obratno. Ta se namreč nanaša 

neposredno na podjetje in njegovo poslovanje. Za tveganja in težave, ki se pojavljajo na 

mikroravni, je podjetje tako rekoč samo krivo. Prvo tveganje, s katerim se vsako podjetje 

sreča, je, ali bo sploh kaj prodalo oz. ali bo prodaja prinašala zadosti sredstev. Kar se tiče 

naše poslovne ideje, lahko zagotovim, da bo prodaja dobra, če bo tudi pivo po okusu kupcev. 

Frekvenca gostov na Domačiji Ražman ni takšna težava, kot je to sama sezonskost, kot sem 

že prej omenil. Temu primerno bo treba varjenje koncentrirati  v določenih mesecih, v drugih 

pa to zmanjšati (če nam bo to omogočala oprema). Obstaja seveda možnost, da kupci ne 

sprejmejo piva, ampak glede na dosedanje izzive in to, da se bomo usmerili v dokaj 

konvencionalne stile piva, ne verjamem, da bomo imeli takšne težave. Kakorkoli, glede 

prodaje piva me ne skrbi, povečanje prodaje bo večji izziv. 

Povečanje in širjenje prodaje se znata izkazati kot posebna izziva, še toliko bolj izven 

Domačije. Tu imam posebej v mislih prodajo stekleničenega piva. V ta namen bi potrebovali 

dodatno opremo, kar lahko predstavlja večji strošek. Kakorkoli že, s stekleničenim pivom je 

veliko bolj enostavno doseči manjše trgovine in pivoteke, tudi če smo omejeni s proizvodnjo. 

Zaradi tega prodaja v večjih trgovinah ni najbolj realen scenarij za naše podjetje. Največji 

faktorji pri prodaji v trgovinah so naše pogajalske sposobnosti in konkurenca, ki je čedalje 

večja tudi v mikropivovarski panogi. Širitev bi bilo zato najbolje začeti s prodajo piva v 

lokalih (točeno in/ali stekleničeno) in v manjših trgovinah, pivotekah in specializiranih 

trgovinah. Obenem pa moramo izvajati učinkovito trženjsko strategijo, saj je police toliko 

lažje doseči s kančkom prepoznavnosti.  

3.8 Finančni načrt in projekcije 

V tem podpoglavju bom predstavil finančni del projekta s pomočjo temeljnih finančnih 

izkazov – bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. Najprej bom 

natančneje opisal stroškovno strukturo oz. bom skušal zajeti čim več stroškov, ki jih utegne 
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pripeljati takšen projekt (od nabave opreme pa do stroškov poslovanja). Za tem bom 

izračunal točko preloma, torej kakšen bi moral biti obseg prodaje pri obstoječi stroškovni 

strukturi poslovanja. Za tem sledi opis posameznih finančnih izkazov, ter njihov prikaz v 

prilogah. 

3.8.1 Stroškovna struktura 

Mislim da bo najbolje, če najprej skušam kar se da natančno določiti začetne stroške. 

Ureditev prostora, kot sem že omenil, bo v povprečju zahtevala 300 EUR na m². Kar se tiče 

opreme, pa se njene cene razlikujejo predvsem po velikosti posode ter od proizvajalca do 

proizvajalca. Za naše namene sem si zamislil sistem, ki omogoča varjenje približno 250 

litrov piva na šaržo. Tovrstni varilni sistemi znašajo med 10.000 EUR in 20.000 EUR, 

fermentacijske posode pa se nadalje razlikujejo po številnih posebnostih, kot so material, 

oblika in dodatki. Ostali kosi opreme imajo relativno podobne cene.  

V Tabeli 2 sem naštel kose opreme, ki so se mi zdeli najbolj primerni za pivovarno želene 

kapacitete in ki so lažje dobavljivi. Poleg opreme in urejanja prostora so navedeni tudi drugi 

stroški, ki jih je vredno upoštevati. Ti so predvsem stroški obnove prostora, stroški prevoza, 

birokratski stroški (razna dovoljenja ipd.), manjši kosi opreme idr.  

Tabela 2: Stroški opreme  

Oprema Cena (kos) Količina Vsota 

Brewiks  17.070 EUR 1 17.070 EUR 

Fermentacijski sod 

OFV-250 
3.700 EUR 1 3.700 EUR 

Zorilni sod SCT 25  1.830 EUR 2 3.660 EUR 

Mlin 2.000 EUR 1 2.000 EUR 

Hladilnik 4.500 EUR 1 4.500 EUR 

Stikalna plošča  3.000 EUR 1 3.000 EUR 

Skupni stroški  / / 34.430 EUR 

Vir: Mithraeum, d.o.o. 2016; Czech Minibreweries 2018; Polsinelli enologia Srl 2018. 

Varilni sistem, ki sem ga izbral, je Brewiks 200, slovenskega podjetja Mithraeum, d.o.o. 

Zorilna soda sta prav tako njegova, fermentacijska odprta posoda pa prihaja iz Češke 
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republike, proizvajalca Czech Minibreweries. Toplotni izmenjevalec, mlin in stikalna plošča 

pa so italijanskega porekla, in sicer proizvajalca Polsinelli enologia Srl.  

Če k zgornjim stroškom prištejemo še ocenjenih 10.000 EUR stroškov za obnovo prostora, 

500 EUR za priključke hladilnega sistema in 5.000 EUR drugih stroškov, pridemo do 

skupnih stroškov v višini 49.430 EUR. Skoraj 10.000 EUR več od prej ocenjenih 40.000 

EUR. Naj omenim, da sem upošteval polno opremljenost sistema Brewiks in zorilnega soda 

SCT 25, sicer je njihova cena nekoliko nižja (12.780 EUR, oz. 950 EUR), ter da sem grobo 

ocenil 5.000 EUR kot mogoče druge stroške (Mithraeum d.o.o., 2016; Czech Minibreweries, 

b.l.) 

Zdaj ko imamo ocenjene vstopne stroške, lahko nadaljujemo z oceno obratovalnih stroškov. 

Tu se bom osredotočil na stroške, ki nastanejo s posamično šaržo proizvedenega piva – od 

dneva, ko se zvari, do dneva, ko se proda zadnji kozarec. Z upoštevanjem vseh stroškov 

(čeprav le ocenjenih), ki gredo v proizvodnjo 250 litrske šarže piva, bomo imeli boljši 

pregled nad celotnim poslovanjem in lažje bomo predvideli prihodnost.  

Začnimo s količino piva, ki ga lahko zvarimo v posamezni šarži. Brewiks 200 zadrži največ 

75 kilogramov (v nadaljevanju kg) slada, njegov maksimalni volumen znaša 290 litrov, 

izkoristek pa ima okoli 90%. To moramo nujno upoštevati, ko razvijamo recept. Dalje, če 

upoštevamo tipično 20% izhlapevanje med kuho, hitro ugotovimo, da lahko iz posamezne 

šarže pridobimo največ 230 litrov piva.  

Kar se tiče samega piva: recimo, da hočemo svetlo pivo s 5% ABV in rahlo poudarjeno 

grenkobo. Varjenje lagerjev je navadno precej dražje od varjenja alov (zaradi daljšega 

odležavanja na nižjih temperaturah). Ekonomsko gledano se bolj izplača varjenje slednjih, 

za kar se večina mikropivovarjev tudi odloči. Najbolje bo, da predstavim razlike med tema 

dvema stiloma tudi stroškovno. 

S pomočjo spletnih kalkulatorjev kot je All Grain OG, FG, ABV Calculator (Brewer's 

Friend, 2018) pridemo do recepta, ki vsebuje 40 kg slada Pils (0,64 EUR/kg) ter 0,2 kg 

hmelja Aurora (14 EUR/kg) in 0,2 kg hmelja Savinjski golding (20 EUR/kg). Za 

fermentacijo lagerja bomo uporabili 0,5 kg Saflager S-23 kvasovk (120 EUR/kg), pri alu pa 

0,25 kg Safale US-05 (75 EUR/kg) (Hmezad Exim d.d., 2016). Kvasovke je mogoče 

uporabiti tudi desetkrat, če zanje dobro poskrbimo. Pri varjenju se v povprečju porabi 

desetkratnik vode v primerjavi s proizvedeno količino, ampak v našem primeru so ti stroški 

bolj kot ne irelevantni. Kar se tiče same električne energije – ob upoštevanju Brewiskovih 

14 kilovatov (v nadaljevanju kW) zmogljivosti in povprečnih 7 ur (v nadaljevanju h) za kuho 

– ocenjujem, da stroški znašajo 15 EUR na dan varjenja.  

Pri lagerju bosta dodatna dva meseca ležanja na nizkih temperaturah, za katere bo poskrbel 

hladilnik z 2 kW, povišala stroške za približno 150 EUR. Stroški za pivo ale, ki potrebuje le 

krajše hlajenje na bolj milih temperaturah, bodo zato precej manjši (okoli 30 EUR).  Nadalje, 
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naj spomnim, da trošarina za male proizvajalce piva znaša 6,05 EUR za 1% ABV/hl, kar bi 

pomenilo dodatnih 70 EUR stroškov. V povprečju za to, da pivo spravim od slada do 

kozarca, porabim 20 h dela. Glede na to, kako bom cenil svoje delo, pa bo moja urna 

postavka konkretno vplivala na lastno ceno piva. Če upoštevamo, da bom imel urno postavko 

7 EUR, bodo stroški na liter piva takšni, kot so prikazani v Tabeli 3.   

Tabela 3: Ocenjeni stroški pri varjenju šarže piva  

Stroški Lager Ale 

Slad 40 kg x 0,64 EUR/kg 40 kg x 0,64 EUR/kg 

Hmelj 
0,2 kg x 14 EUR/kg + 0,2 

kg x 20 EUR/kg 

0,2 kg x 14 EUR/kg + 0,2 

kg x 20 EUR/kg 

Kvasovke 120 EUR/kg / 2 / 10 75 EUR/kg / 4 / 10 

Elektrika 15 EUR + 150 EUR 15 EUR + 30 EUR 

Delo 7 EUR/h x 20 h 7 EUR/h x 20 h 

Trošarina 
6,05 EUR/% ABV x  

5% ABV vol. x 2,3 hl 

6,05 EUR/% ABV x  

5% ABV x 2,3 hl 

Stroški šarže 413 EUR 289 EUR 

Stroški na liter 1,79 EUR/l 1,25 EUR/l 

3.8.2 Točka preloma 

Kot lahko razberemo iz Tabele 3, lastna cena lagerja znaša 1,79 EUR/l, ala pa 1,25 EUR/l. 

Če ju bomo prodajali po trenutni prodajni ceni točenega piva, ki je 5 EUR/l (Laško, Union, 

Kozel), si lahko obetamo skromen zaslužek. Nabavna cena Laškega na primer znaša 1,36 

EUR/l, kar pomeni, da zaslužimo 3,64 EUR na vsak prodan liter (72,8% marža). Z isto ceno 

pri prodaji lagerja bi zaslužili 3,21 EUR/l (64,2% marža), pri alu pa 3,75 EUR/l (75% 

marža). Iz tega enostavnega izračuna vidimo, zakaj se večina mikropivovarjev odloči za 

varjenje alov. Prelomno točko oz. prelomne točke bom izračunal s pomočjo omenjenih 

stroškov in cene na liter, ki znaša 5 EUR.  

Pri lagerju bi imeli 324 EUR na šaržo in 3,21 EUR/l čistega dobička, kar pomeni, da bi 

dosegli točko preloma pri 129 litru prodanega piva. Preostali 101 liter bi nam prinesel 

dobiček v višini 324 EUR. S podobnim dobičkom po šarži lahko ocenim, da bi investicijo 

za pivovarno v višini 49.430 EUR poplačali s 152 šaržami. Recimo dalje, da bi letno prodali 

za 10 šarž piva (trenutno je povprečje prodanega točenega piva okoli 2.000 litrov). 

Investicija bi torej dosegla svojo točko preloma šele v svojem 15. letu poslovanja.  
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Pri alu so stroški na šaržo 289 EUR in posledično je višji tudi dobiček, ki znaša 3,75 EUR/l. 

Šaržo je zato mogoče izplačati s 77 litri prodanega piva, ostalih 153 litrov pa prinaša 574 

EUR dobička. Investicija se zato izplača že s 86 šaržami – po dobrih 8 letih poslovanja.  

Razlike med stiloma so občutne, naj pa kljub temu poudarim, da sem tu upošteval le 2 jasna 

parametra. In sicer, da je prodajna cena na liter piva ista, kot je trenutna, in da bi na leto 

prodali 2.300 litrov, kar je malo več, kot danes prodamo samo točenega piva. Prepričan sem, 

da ima prodaja domačega piva večji potencial in da bi letno prodali tudi več kot 2.300 litrov. 

Menim tudi, da bi se veliko strank, ki navadno pije stekleničeno pivo, odločilo za domače 

točeno pivo najprej zaradi zanimivosti in nato tudi zaradi kvalitete. V najbolj optimističnem 

scenariju celotno količino prodanega piva (5.000 litrov na leto) predstavlja domače pivo. V 

takem primeru bi zgolj s prodajo lagerja poplačali investicijo v slabih 7 letih, saj bi v enem 

letu zaslužili okoli 7.000 EUR. S prodajo ala pa bi investicijo poplačali v slabih 4 letih – 

letni zaslužek okoli 12.500 EUR. Glede na to, da bi varili tako ale kot lagerje, ter da se bo 

prodaja najbrž povečevala lahko sklepam, da se bo investicija realno izplačala med 7 in 10 

leti.  

Tabela 4: Ocenjeni dobiček (na liter, na šaržo) in točki preloma (šarže, investicije)  

Dobiček, točki preloma Lager Ale 

Dobiček na liter 3,21 EUR/l 3,75 EUR/l 

Dobiček na šaržo 324 EUR 574 EUR 

Točka preloma šarže 129. prodani l 77. prodani l 

Točka preloma investicije 15,2 leti 8,6 let 

3.8.3 Temeljni računovodski izkazi 

V tem poglavju se osredotočam na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih 

tokov za prvih pet let poslovanja. Za lažji prikaz in razumevanje predvidenega poslovanja 

sem prvo leto razdelil po mesecih. Za ostala štiri leta pa sem zapisal le pričakovano stanje 

posameznih postavk ob koncu poslovnega leta. Ker zapisani podatki odražajo pričakovano 

stanje, lahko samo ugibamo, da bodo točni. Pri predvidevanju prodaje sem se oprl na podatke 

o prodaji piva na Domačiji Ražman med letoma 2013 in 2017 (Priloga 1). Letno smo v 

omenjenem obdobju prodali v povprečju malo več kot 4.600 litrov piva, od katerih skoraj 

69% predstavlja stekleničeno pivo, 31% pa točeno pivo.  

Pri tem sem upošteval prodajo različnih vrst (točeno, stekleničeno) in znamk piva (Laško, 

Union, Radler, Uni, Kozel, Stiegl,...). S seštevanjem posameznega števila steklenic po 

mesecih sem prišel do petletnega povprečja po mesecih in vrsti ter do letnega povprečnega 

števila prodanih litrov piva (4.616,20 litrov na leto). Zadnje tri vrstice prikazujejo tudi 
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prodajo v barvah, kjer zeleni odtenki predstavljajo nadpovprečno prodajo, rdeči odtenki pa 

podpovprečno. Kot pričakovano, se večidel piva proda v poletnih mesecih. 

Po izbranem scenariju, ki sem se ga odločil raziskati v izkazih, bi prodaja domačega piva 

potekala le na Domačiji in bi predstavljala 50% celotne prodaje piva. V povprečju zato 

pričakujemo, da bomo letno prodali okoli 2.300 litrov domačega piva. Če se spet ozremo na 

prodajo piva iz Priloge 1, vidimo, da je ta koncentrirana v poletnih mesecih, ko od junija pa 

do septembra prodamo več kot 50% vsega piva. Temu primerno bomo morali v teh mesecih 

bodisi več variti bodisi ustvariti več zaloge, za kar bo potrebna dodatna oprema. Z zgoraj 

zamišljeno opremo je možno dohajati povpraševanje le, če varimo enkrat mesečno. V 

izkazih sem namreč izhajal iz te misli, da bi sproti varili po potrebi eno ali dve šarži na 

mesec. Lahko bi ustvarjali tudi določene količine zaloge, ampak zaradi omejene količine in 

prostornine zorilnih kadi bi ta bila dokaj skromne.  

3.8.3.1 Bilanca stanja 

V bilanci stanja sem se pri poslovanju v prvem poslovnem letu opiral na terminski načrt. 

Zaradi tega se prodaja piva prične šele junija 2019, ko bo varjenje predvidoma v polnem 

teku. Prvo leto (2019) je torej ločeno po mesecih, za ostala 4 leta (do 2023) pa so zapisana 

zaključna stanja ob koncu poslovnega leta. V prvem poslovnem letu so zabeleženi dogodki, 

kot je najem kredita (50.000 EUR), prenova prostora (10.000 EUR), nakup opreme (34.430 

EUR) (izplačevala se bo do konca leta),  nakup materiala (452 EUR) ipd. Pri zapisovanju 

dogodkov sem spet izhajal iz terminskega načrta, pri prodaji pa sem predvidel, da bo domače 

pivo predstavljalo 50% prodajnega povprečja, kakršno je zapisano v Prilogi 1. Prodajo za 

naslednja leta sem ocenil s približno 6% rastjo.  

Bilanca stanja se nahaja v Prilogi 2. 

3.8.3.2 Izkaz poslovnega izida                     

Pri tem izkazu sem izhajal iz bilance stanja – v njej lahko na dnu najdemo tudi vrstico, ki 

prikazuje poslovni izid. Skratka, v prvem poslovnem letu je čisti dobiček ocenjen na 

skromnih 33,41 EUR, v naslednjih letih pa se ta s 6% letno rastjo in nižjimi stroški poveča 

najprej na 1.025,51 EUR v letu 2020, nato pa v letu 2023 naraste do 5051,75 EUR.  

Izkaz poslovnega izida se nahaja v Prilogi 3. 

3.8.3.3 Izkaz denarnih tokov 

V prvem letu so prejemki in izdatki zaradi pomembnejših poslovnih dogodkov precej večji 

kot v prihodnjih letih. Ti se namreč precej poenostavijo, saj večino prejemkov predstavlja 

prodaja, izdatke pa predstavljajo stroški materiala, dela, storitev (oglaševanje), trošarina ipd. 

Kljub večji razliki med prvim in ostalimi leti so spremembe v denarnih tokovih dokaj 
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majhne. V prvem letu je na primer sprememba pozitivna za 1.417,61 EUR, v naslednjem 

letu je že negativna za 159,09 EUR, nato pa narašča do leta 2023, ko doseže 5.447,55 EUR.  

Izkaz denarnih tokov se nahaja v Prilogi 4. 

SKLEP 

V svoji magistrski nalogi sem sestavil poslovni načrt za obstoječe družinsko podjetje 

ISTRA.SI, ki upravlja Domačijo Ražman. Pod to blagovno znamko podjetje združuje tri 

glavne dejavnosti – gostinska, sobodajalska in vinarska. Kot potencialno podjetniško 

priložnost za podjetje sem prepoznal postavitev manjše gostilniške pivovarne, ki bi dopolnila 

že tako pestro ponudbo Domačije.  

Skozi nalogo sem odkrival, kaj je podjetniška priložnost, kako do nje pridemo oz. kako jo 

najdemo, kako se lotimo poslovnega načrta, kakšne prednosti nam prinaša vitko podjetništvo 

itd. Za tem sem predstavil tudi pivo – malo njegove zgodovine, kako je sestavljeno, kako ga 

varimo in kateri so njegovi tipični stili.  

Po teoretičnem delu sem se lotil bolj praktičnega dela, in sicer poslovnega načrta, ki 

predstavlja bistvo celotne naloge. Poslovnega načrta sem se sicer lotil na tradicionalen način, 

sem pa obenem preizkušal svoje domneve neposredno s potencialnimi kupci, torej gosti, v 

gostilni. Obiskal sem tudi več pivovarn in se seznanil z različno opremo, kar mi je prineslo 

dodatno znanje, ki mi je pomagalo pri načrtovanju pivovarne in mi razjasnilo, kakšno 

opremo bi si sam najbolj želel. Stalno preizkušanje je element vitkega podjetništva, ki se mi 

je torej najbolj vtisnilo v spomin in ki sem ga med sestavljanjem naloge tudi najbolj 

uporabljal.  

V poslovnem načrtu sem torej najprej opisal panogo, podjetje in proizvod, nato sem se lotil 

analize trga, preučil sem strategijo trženja in prodaje, poslovne vire, financiranje, zakonodajo 

ipd. Najnujnejše dejavnosti sem nato zapisal v terminski načrt, ki mi je kasneje služil kot 

vodilo pri sestavi poslovnih izkazov, posebej bilance stanja. V zadnjem poglavju sem 

upošteval najbolj verjetne stroške pri preračunavanju lastne cene (litra) piva, ki je bil spet 

eden od glavnih elementov pri kasnejših izkazih.   

Po vsem, kar sem v tej nalogi odkril, sem trenutno mnenja, da je podjetniška priložnost 

povsem izvedljiva, a vendar nisem najbolj prepričan, da je najboljša priložnost za naše 

podjetje. Sprva sem bil precej bolj optimističen glede projekta, a vendar sem po spoznanju, 

kaj bi pomenilo upravljati še dodatno dejavnost, v vse skupaj rahlo podvomil. V podjetju se 

ukvarjamo že z več dejavnostmi, ki nam, posebno v poletnih mesecih, prepogosto jemljejo 

preveč časa. Tudi če bi prodaja potekala, kot sem predvidel, zaslužek s prodajo samo v 

gostilni ni ravno velik. Seveda, če bi postavili pivovarno, ki je zmožna pridelovanja večjih 

količin na šaržo oz. zalog (z nakupom dodatnih zorilnih kadi) bi se lahko z varjenjem 

ukvarjali le v zimskih mesecih, ko imamo na razpolago precej več časa. Sama investicija bi 



73 

 

se v takem primeru seveda bistveno povečala, in najverjetneje na dolgi rok bi bila tudi bolj 

smiselna. A vendar bistveno vprašanje, ki si ga pri tem postavljam je, ali smo kot družinsko 

podjetje zmožni upravljanja še dodatne dejavnosti?  

Dejstvo je, da si še vedno želim ponujati lastno pivo, in zato se bom najverjetneje dogovoril 

za pogodbeno varjenje manjših količin piva v kakšni od pivovarn iz bližje okolice. Varjenje 

piva kot hobi zagotovo ne bom opustil, nekega dne pa mogoče bomo le izpeljali tu 

predstavljen projekt. 
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