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POVZETEK 

Diplomska naloga vsebuje vse sestavine poslovnega načrtovanja in postopke, potrebne za 

zagon podjetja z enim zaposlenim v čebelarski panogi. Teoretično je obdelana tema poslovnega 

načrtovanja, pridobljena znanja pa so uporabljena za pripravo poslovnega načrta. Opredeljeno 

je področje poslovanja podjetja z enim zaposlenim v čebelarstvu, ki je kmetijska dejavnost. 

Slovenski čebelji pridelki so v zadnjih letih pridobili na svoji razpoznavnosti in veljavi, zato je 

v diplomskem delu raziskano, ali se lahko uspešno prodajajo na slovenskem trgu. Izdelan je 

natančen časovni načrt postopkov za izvedbo načrta. V finančnem delu so prikazani podatki, ki 

zagotavljajo bistvene podatke za vodenje in upravljanje podjetja. Skozi celoten poslovni načrt 

pa je utemeljeno, ali čebelarsko podjetje z enim zaposlenim lahko obstaja in posluje 

dobičkonosno. 

Ključne besede: poslovni načrt, čebelarstvo, med, čebelji pridelki, kmetijstvo. 

 

SUMMARY 

The diploma thesis contains all components of business planning and procedures that are 

required to launch a company with one employee in the beekeeping industry. The business 

planning is presented from a theoretical perspective, and acquired skills are used to create a 

business plan. The area of operations of a one-employee company in beekeeping, which is an 

farming activity, are defined.  Slovenian bee products have gained in recognizability and value 

in recent years, therefore the question of whether these can be successfully marketed in the 

Slovenian market is also studied. An exact timeline of procedures necessary to implement this 

plan is also created. In the financial part, data is presented that provides the essential data for 

the running and managing of a company. Throughout the entire business plan, the question of 

whether a beekeeping company with one employee can survive and be profitable is examined. 

Keywords: business plan, beekeeping, honey, bee products, farming. 

 

UDK: 005.511:638.1(043.2)



 

 
 



 

V 
 

VSEBINA 

1   Uvod ...................................................................................................................................... 1 

1.1  Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč ........................................ 2 

1.2  Namen in cilj diplomske naloge ..................................................................................... 2 

1.3  Metodologija ................................................................................................................... 3 

1.4  Predpostavke in omejitve................................................................................................ 4 

2   Čebelarstvo ........................................................................................................................... 5 

2.1  Čebelarstvo kot kmetijska in gospodarska panoga ......................................................... 5 

2.2  Zakonodaja, predpisi in možne oblike poslovanja za področje čebelarstva. .................. 6 

2.3  Opis čebeljih pridelkov ................................................................................................... 8 

    2.3.1 Med ....................................................................................................................... 9 

    2.3.2 Cvetni prah ........................................................................................................... 9 

    2.3.3 Vosek .................................................................................................................. 10 

    2.3.4 Matični mleček ................................................................................................... 10 

    2.3.5 Propolis ............................................................................................................... 11 

    2.3.6 Čebelji strup ....................................................................................................... 11 

3   Poslovni načrt ..................................................................................................................... 12 

3.1  Teoretična znanja pri pripravi poslovnega načrta ......................................................... 12 

3.2  Vsebine, potrebne za pripravo poslovnega načrta ........................................................ 14 

    3.2.1 Povzetek poslovnega načrta ............................................................................... 15 

    3.2.2 Opis podjetja ...................................................................................................... 15 

    3.2.3 Izdelek ali storitev .............................................................................................. 16 

    3.2.4 Tržna analiza ...................................................................................................... 16 

    3.2.5 Strategija ali izvedba .......................................................................................... 16 

    3.2.6 Management ....................................................................................................... 17 

    3.2.7 Finančni načrt ..................................................................................................... 17 

4   Poslovni načrt za čebelarsko podjetje z enim zaposlenim ............................................. 19 

4.1  Opis in lokacija podjetja ............................................................................................... 19 

4.2  Poslanstvo, vizija in vrednote ....................................................................................... 20 

4.3  Prodajni program in analiza trga .................................................................................. 21 

4.4  Izvedba intervjujev ....................................................................................................... 24 



 

VI 
 

    4.4.1 Intervju z gospodom Mirom Drakslerjem, 13. april 2018, Šenčur ..................... 24 

    4.4.2 Intervju z gospo Niko Pengal, 11 maj 2018, Domžale ........................................ 25 

4.5  Strategija trženja ........................................................................................................... 26 

4.6  SWOT-analiza .............................................................................................................. 27 

4.7  Časovni načrt ................................................................................................................ 28 

4.8  Človeški viri ................................................................................................................. 29 

4.9  Finančni načrt ............................................................................................................... 30 

5   Zaključek ............................................................................................................................ 37 

Literatura ................................................................................................................................ 39 

Priloge ...................................................................................................................................... 41 

  



 

VII 
 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Primerjava cen medu na trgu (720 ml) ............................................................. 22 

Preglednica 2: Ponudba in cenik pridelkov .............................................................................. 23 

Preglednica 3: Izračun povprečne cene medu na enoto ........................................................... 23 

Preglednica 4: SWOT-analiza .................................................................................................. 28 

Preglednica 5: Časovni načrt po letih ....................................................................................... 29 

Preglednica 6: Načrt poslovnih prihodkov ............................................................................... 31 

Preglednica 7: Načrt poslovnih odhodkov ............................................................................... 33 

Preglednica 8: Osnovna sredstva .............................................................................................. 34 

Preglednica 9: Načrt denarnega toka ........................................................................................ 35 

Preglednica 10: Načrtovan izkaz poslovnega izida .................................................................. 36 

 

SLIKE 

Slika 1: Čebelnjak na domačem naslovu podjetja .................................................................... 19 

Slika 2: Prevozna enota za 10 AŽ panjev................................................................................. 20 

Slika 3: Vzorci medu za prodajo. ............................................................................................. 22 

 

  



 

VIII 
 

KRAJŠAVE 

OZN  Organizacija združenih narodov 

SKD  standardna klasifikacija dejavnosti 

Uredba ES Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 

MKGP  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

ZDoh-2 Zakon o dohodnini 

s. p.  samostojni podjetnik 

OKGD  osnovna kmetijska in gozdarska dejavnost 

DDV  davek na dodano vrednost 

ZUKD-2 Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka 

HACCP  Analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk 

RS  Republika Slovenija



 

1 
 

1 UVOD 

Letošnje leto je za vse, ki se kakorkoli ukvarjamo s čebelami in čebelarstvom zelo pomembno. 

OZN je na pobudo Slovenije 20. maj razglasila za Svetovni dan čebel, ki ga letos praznujemo 

prvič. S tem dejanjem je OZN storila pomemben korak k zaščiti čebel in poudarila pomen 

čebelarstva ter k ozaveščanju javnosti o pomenu čebel in uporabnosti čebeljih pridelkov.  

Ne moremo mimo tega, da so čebele in ostali opraševalci za življenje ljudi zelo pomembni, saj 

je od opraševanja odvisna kar tretjina pridelane hrane na svetu. Čebele imajo pri tem 

najpomembnejšo vlogo. Skrbijo tako za opraševanje rastlin, kar zagotavlja nemoteno kmetijsko 

dejavnost, kot tudi za uporabo čebeljih pridelkov, ki imajo visoko hranilno in zdravilno 

vrednost (med, matični mleček, cvetni prah). Že Albert Einstein je rekel: »Če bi čebela izginila 

z obličja sveta, bi človeku ostala ne več kot štiri leta življenja. Nič več čebel, nič več 

opraševanja, nič več rastlin, nič več živali, nič več človeka.« 

O tem, kako pomembno vlogo ima kulturno, zgodovinsko in družbeno čebelarstvo za slovenski 

narod priča več pomembnih dejstev. V Sloveniji se je moderno čebelarstvo začelo z Antonom 

Janšo, ki se je rodil 20. 5. 1734 v Žirovnici. Po poklicu je bil slikar. V čebelarstvo je vpeljal 

nekaj revolucionarnih tehnik dela s čebelami in ovrgel precej slabih takrat uveljavljenih praks 

(Poklukar b. l.). 

Čebelarstvo je pustilo močan pečat tudi na slovenski kulturni dediščini, pri kateri ne moremo 

mimo panjskih končnic, ki so izključno slovenska značilnost. Prve poslikane končnice so se 

pojavile v drugi polovici 18. stoletja. V 19. stoletju se je umetnost slikanja končnic na 

Slovenskem močno razširila in potem v začetku 20. stoletja polagoma zamrla. Na umetniško in 

kulturno vrednost panjskih končnic smo postali pozorni šele v novejšem času. K sreči pa se je 

rešilo zelo veliko dragocenih panjskih končnic, ki so sedaj vključene v muzejske zbirke 

(Poklukar b. l.). 

V Sloveniji se po podatkih Statističnega urada RS1 s čebelarstvom ukvarja 10.000 čebelarjev, 

ki v povprečju čebelarijo s 16 panji. To nas sicer uvršča v sam vrh po številu čebelarjev na 1000 

prebivalcev, vendar pa smo v spodnji polovici, kar se tiče pridelave medu. Poraba medu se v 

Sloveniji že od leta 2000 povečuje, znaša približno 1,4 kg na prebivalca. Povečuje se tudi uvoz 

medu, saj je domača prireja medu manjša od skupne porabe. V zadnjih letih uvozimo največ 

medu iz Nemčije, izvažamo pa ga na Kosovo in na Japonsko (Stele 2017).  

Glede na to, da se po podatkih Statističnega urada RS2 (Stele 2017) uvoz medu povečuje in 

glede na medijsko odmevnost ter promocijo slovenskega medu bomo v diplomskem delu 

                                                 
1 Http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7414 
2 Več na: 
Http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1563505S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetij
stvo_ribistvo/12_prehranske_bilance/02_15635_koled_bilance/&lang=2 
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pripravili poslovni načrt, s katerim bomo preverili, ali lahko s pravilnimi vlaganji in poslovnimi 

odločitvami obstaja čebelarski obrat z enim zaposlenim ter obvladljivim številom čebeljih 

družin. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Poslovni načrt je dokument, ki ga zapiše podjetnik ali podjetniška skupina pred pričetkom 

nekega novega posla in/ali pred ustanovitvijo novega podjetja oziroma pri nadaljevanju ali 

razvoju posla v obstoječem podjetju (Ruzzier idr. 2008, 283). Glede na predelano literaturo s 

področja podjetništva in načrtovanja povzemamo, da so poslovni načrti namenjeni lastnikom, 

zaposlenim, dobaviteljem in strankam. Torej vsem, ki so kakorkoli vpleteni v proces nekega 

podjetja.  

Čebelarstvo je danes opredeljeno kot kmetijska panoga, s katero se ukvarjamo z namenom 

pridobivanja čebeljih pridelkov. Prav tako pa je čebelarstvo izredno pomembno s stališča 

opraševanja, kar ima neposreden vpliv na pridelavo v kmetijskih panogah, predvsem v 

sadjarstvu.  

Tako kot v drugih panogah, pa se tudi ta neprestano razvija in je že kar nekaj časa precej več 

kot le pridobivanje pridelkov. Sodobna čebelarstva v večini poleg osnovnih pridelkov ponujajo 

tudi dodatne izdelke in usluge na bazi osnovnih pridelkov. Glede na zahtevnost potrošnikov 

predvidevamo, da bo povpraševanje po pravih slovenskih pridelkih še naraščalo, predvsem pa 

tudi povpraševanje po takih ekološko pridelanih.   

V družini se ukvarjamo s čebelarstvom kot dopolnilno dejavnostjo oz. hobijem. V zadnjih letih 

se nam vedno bolj izkazuje, da bi ta panoga lahko bila tudi dobra poslovna priložnost za razvoj 

podjetja, ki bi v začetku zaposlovala eno osebo z možnostjo kasnejšega razvoja. Na podlagi 

izkušenj in opazovanja dogajanja na področju čebelarjenja smo zaznali priložnost, da dejavnost 

pretvorimo v podjetje, ki bi v začetku tržilo primarne čebelje pridelke; ti so: med, cvetni prah, 

propolis, matični mleček in vosek. Kasneje pa bi dejavnost razvijali v eno od možnih smeri ali 

storitev, kot so: apiterapije, pijače na bazi čebeljih pridelkov, vzreja matic, čebelji strup itd.  

1.2 Namen in cilj diplomske naloge 

Namen priprave diplomskega dela je izdelava poslovnega načrta za čebelarsko podjetje z enim 

zaposlenim. Preverili smo, ali obstaja poslovna priložnost, saj smo pri iskanju informacij o 

čebelarjenju kot gospodarski dejavnosti opazili, da je sicer že precej dobrih praks in uspešnih 

zgodb na tem področju, obenem pa je zelo težko najti prave informacije, kako se lotiti priprave 

za delovanje take družbe.  

Prav tako gre za panogo, ki je sezonsko naravnana, kar pomeni, da je pogojena z dejavniki, ki 

jih ne moremo eksaktno predvideti. Pri tem so pomembni predvsem vremenski dejavniki v 
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sezoni in zdravstveno stanje čebel. Ti dejavniki pa so po našem mnenju poleg razmer na trgu 

bistveni pri ugotavljanju tveganj in načrtovanju takega podjetja.  

Cilji so naslednji:  

– Pregled obstoječe literature s področja čebelarstva. 

– Izvedba intervjuja z Mirom Drakslerjem, ki je čebelar z več kot 30 let izkušenj in nam je v 

veliko pomoč že pri opravljanju dosedanjih opravil v naši dopolnilni dejavnosti. Intervju z 

njim nam bo pomagal predvsem pri načrtovanju investicij na področju same tehnologije 

čebelarjenja. Predvsem želimo vzpostaviti pravilen vrstni red investicij in pravilno 

dinamiko razvoja in širitve. 

– Izvedba intervjuja z gospo Niko Pengal. Je mlada podjetnica in ustanoviteljica blagovne 

znamke »Gospodična Medična«. V intervjuju z njo želimo na podlagi njene izkušnje 

pridobiti informacije glede postopkov pridobivanja ustreznih dovoljenj na podlagi 

obstoječih predpisov ter izkušnjo, kako pristopiti k razvoju lastnega čebelarskega obrata in 

blagovnih znak. Prav tako nas zanimajo trženjski pristopi, s katerimi je uspela. 

– Priprava poslovnega načrta za izbrano dejavnost. 

Glavni cilj je predvsem proučiti zakonske podlage in ureditve, ki se jih je treba držati in veljajo 

na področju čebelarstva, saj je npr. med osnovno živilo in je kot tako podvrženo strogemu 

nadzoru kvalitete. Ker pa želimo ustanoviti podjetje z enim zaposlenim, pa moramo upoštevati 

tudi zakonske podlage, ki urejajo delovanje gospodarskih družb. 

1.3 Metodologija 

V diplomski nalogi bomo v teoretičnem delu naloge opredelili pripravo poslovnega načrta in 

zakonodajo na področju pridobivanja in trženja čebeljih pridelkov. Med raziskovanjem 

literature in podatkov za pripravo te dispozicije smo ugotovili, da je na voljo veliko strokovne 

literature, ki se nanaša na biologijo čebel, tehnologijo čebelarjenja, zdravstveno varstvo. Pri 

iskanju podatkov in literature, ki bi podrobno opredeljevala ekonomiko čebelarskih obratov in 

podjetij ter strukturirano podala informacije o tem, kaj je potrebno za ustanovitev podjetja s to 

dejavnostjo in katerih zakonov, predpisov oz. uredb se je treba držati, pa smo naleteli na precej 

težav. Zato bomo v diplomskem delu uporabili tudi metodo zbiranja informacij s pomočjo 

nestrukturiranega in delno strukturiranega intervjuja s čebelarskim mentorjem, ki je pomagal 

pri vzpostavitvi domačega čebelarstva kot dopolnilne dejavnosti. Prav tako pa bomo opravili 

delno strukturiran intervju s podjetnico, ki je v zadnjih letih uspešno zagnala svojo lastno 

čebelarsko dejavnost. 

Po standardni klasifikaciji dejavnosti (Statistični urad Republike Slovenije 2018) se čebelarstvo 

(pridelava medu in čebeljega voska) uvršča pod rejo drugih živali z oznako A 01.490 in se šteje 

za kmetijsko dejavnost. Za čebelarstvo kot kmetijsko dejavnost pa se šteje tudi prodaja čebeljih 

družin, rojev, matic in prodaja drugih primarnih čebeljih pridelkov (npr. satja, matičnega 
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mlečka, cvetnega prahu, surovega propolisa, čebeljega strupa). Za to dejavnost pa bomo 

opravili SWOT-analizo. 

Izdelali bomo tudi finančni načrt in pa izkaz poslovanja za prvih pet let delovanja podjetja. Pri 

izdelavi finančnega načrta se bomo opirali na lastne izkušnje glede letnih stroškov delovanja 

našega čebelarstva v trenutnem obsegu in raziskali možnosti financiranja z nepovratnimi 

sredstvi. Pomagali si bomo z informacijami, dobljenimi preko intervjujev, in tako zagotovili, 

da razpolagamo s pravimi informacijami. Kolikor se bo tekom priprave finančnega načrta 

izkazalo, da nam s pomočjo navedenih virov financiranja ne bo uspelo zagnati podjetja, bomo 

predvideli tudi možnost najema kredita. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da lahko ustanovimo podjetje, ki bi v prvih letih obstoja zaposlovalo eno 

osebo kljub dokaj veliki konkurenci, saj smo mnenja, da lahko z uporabo modernih pristopov 

in visoko produktivnostjo dela to podjetje obratuje. 

Predpostavljamo, da lahko na podlagi poslovnega načrta in raziskave možnih virov financiranja 

zagotovimo zadostna finančna sredstva za delovanje podjetja. 

Predpostavljamo, da lahko s fleksibilnostjo omejimo sezonske vplive pridelave osnovnih 

čebeljih pridelkov z distribuirano razporeditvijo čebelarskih enot. 

Omejili se bomo na pridelavo osnovnih čebeljih pridelkov, ker menimo, da bi v prvih letih 

podjetja z enim zaposlenim razvoj dodatnih produktov predstavljal preveliko obremenitev. 

Vsekakor pa bomo pri morebitnih investicijah in izobraževanju svoje aktivnosti planirali tako, 

da bomo kasneje ta znanja lahko uporabili za nadaljnji razvoj izdelkov in storitev. 

Pri pripravi poslovnega načrta se bomo omejili na prodajo izdelkov na slovenskem trgu, saj po 

razpoložljivih podatkih v Sloveniji porabimo več medu, kot ga pridelamo. Menimo, da je 

tveganje, da pridelkov v takem obsegu ne bi mogli prodati na domačem tržišču, zanemarljivo. 
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2 ČEBELARSTVO 

Človek je že pred 20 do 30 tisoč leti začel pleniti čebelja gnezda, kar dokazuje risba, ki je bila 

najdena v pajkovi jami v španski pokrajini Valencia. Tovrstno početje velja za prve korake na 

poti do čebelarjenja. Nadalje se je razvilo gozdno čebelarstvo, v katerem so čebelam odvzeli le 

del nabrane količine medu, da so s preostalo količino čebele lahko preživele zimo in tako v 

naslednjem letu ni bilo treba iskati novih čebeljih kolonij. Kmalu zatem so čebelam pričeli 

nastavljati dupla na bolj dostopna mesta, s čimer so se izognili plezanju na visoka drevesa in 

skale, to je bilo namreč zelo naporno in nevarno. Gozdno čebelarjenje je bilo še razvito v 

srednjem veku, v 18. in 19. stoletju pa so ga izpodrinila nova odkritja (Kozmus, Smodiš Škerl 

in Nakrst 2012, 7). 

Anton Janša je bil v 18. st. s svojim čebelarskim znanjem daleč pred svojimi stanovskimi 

sodobniki. V njegovih knjigah dobimo že vsa bistvena pojasnila o ureditvi čebeljega gnezda in 

redu v čebeljih družinah. V prevodu in dopolnitvi Janševe razprave o čebeljem rojenju pa se 

mu je konec stoletja pridružil Peter Pavel Gantar. S prevodom druge Janševe knjige Popoln 

nauk o čebelarstvu, ki ga je pripravil štajerski čebelar Janez Goličnik, pa smo Slovenci leta 

1792 dobili prvo čebelarsko knjigo v svojem jeziku (Mrak 1985, 10). Bolj kot omenjena izdana 

literatura, so pomembna spoznanja o delovanju čebeljih družin, njihovih navad, saj so le-ta še 

danes temelj izkoriščanja čebel za pridobivanje pridelkov. Njihove ugotovitve še danes 

uporabljamo za optimalno vzrejo čebeljih družin preko leta, s katero poizkušamo maksimalno 

izkoristiti potencial sleherne čebelje družine.  

Poznavanje obravnavane teme in uporabno raziskovanje sta po našem mnenju ključna 

dejavnika za uspešno delovanje katerekoli oblike gospodarske družbe oz. dejavnosti, zato bomo  

obravnavano temo obdelali v tistih segmentih, za katere menimo, da jih je treba poznati, če 

želimo uspešno gospodariti in delovati na tem področju.  

2.1 Čebelarstvo kot kmetijska in gospodarska panoga 

Čebelarstvo je kmetijska panoga, ki se ukvarja z vzrejo čebel, katere namen je pridobivanje 

pridelkov oz. proizvodov. Predvsem medu, cvetnega prahu, voska, matičnega mlečka in 

propolisa. Tem osnovnim pridelkom se v zadnjem času vse bolj aktivno dodajajo produkti in 

storitve, ki bazirajo na teh osnovnih pridelkih. V mislih imamo predvsem izdelavo okrasnih 

sveč, pijače, kot so medeno žganje, medica, medene penine, kreme, ter storitve v obliki 

čebelarskega turizma, kjer je trenutno v porastu predvsem apiterapija, ki je v Sloveniji zelo 

dobro razvita in za katero obstajajo tudi že organizirana izobraževanja ter certifikacije. 

Glede na to, da je čebelarstvo kmetijska dejavnost, ni obvezno, da se posameznik vpiše v 

Poslovni register Slovenije kot samostojni podjetnik, saj je kmetijska dejavnost opredeljena v 

številnih zakonskih in podzakonskih aktih, ki pa so dokaj nepregledni in je za pravilno 

gospodarjenje in delovanje na tem področju potrebno poznavanje precejšnjega števila 
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pravilnikov davčnih zakonov. V prvi vrsti moramo jasno ločiti pojem primarne od dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji, saj je razlika med njima bistvena, predvsem na področju upoštevanja 

zakonodaje in predpisov ter davčnih obveznosti. 

Primarna kmetijska dejavnost je pridelava kmetijskih proizvodov v nepredelani obliki, 

namenjeni za uživanje. Primer je denimo med. Če pa med uporabimo za izdelavo mešanic z 

raznimi dodatki ali pa na primer ponujamo storitve, za katere izkoriščamo čebele, pa je to 

sekundarni produkt, ki sodi v dopolnilno dejavnost na kmetiji, to pa bistveno vpliva na pravilno 

upravljanje čebelarskega podjetja. 

2.2 Zakonodaja, predpisi in možne oblike poslovanja za področje čebelarstva. 

Slovenski čebelarji so v Sloveniji vključeni v 210 čebelarskih društev, ta pa v osrednjo 

organizacijo Čebelarsko zvezo Slovenije. Dobra organiziranost se pozna tudi pri vse bolj 

uspešnem vključevanju čebelarstva v kmetijsko zakonodajo. Kljub temu pa ugotavljamo, da je 

čebelarstvo tako specifična panoga kmetijstva, da bi za nekatera področja ali pa področje kot 

celoto potrebovali samostojen zakon. Poleg administrativnih in birokratskih zahtev, ki jih bomo 

obdelali, bi samostojen zakon lahko bistveno pripomogel k boljšemu organiziranju pri izrabi 

virov, hkrati pa zavezoval čebelarje glede pravic in dolžnosti vsakega posameznika pri 

čebelarjenju (Zdešar 2008, 434).  

Po veljavni zakonodaji morajo čebelarji pri prodaji čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, 

matični mleček, vosek, nepredelan propolis) upoštevati dobro čebelarsko prakso, ki temelji na 

načelih sistema HACCP3 (Uredba ES, 178/02, 852/04, 853/04, 882/04, 854/04). Vsak čebelar, 

                                                 
3 Metoda za zagotavljanje varne prehrane, ki je v čebelarstvu podprta s sledečimi dokumenti: 
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi 
splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in 
postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002 z vsemi spremembami), 
Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL 
L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami), 
Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih 
higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55, z vsemi 
spremembami), 
Uredbe evropskega parlamenta in sveta št. 183/2005 z dne 12. Januarja 2005 o zahtevah glede 
higiene krme (UL L ŠT. 35 z dne 8.2.2005), 
Uredbe Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in 
njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (UL L št. 15 z dne 20. 
1. 2010, str. 1, z vsemi spremembami), 
Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Uradni list RS, št. 96/2014), 
Pravilnika o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih 
odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 96/2014), 
Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS št. 
44/06, in 87/10, 
Pravilnika o medu (Uradni list RS št. 4/11 in 9/15 ), 
Pravilnika o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil (Uradni list RS, št. 
38/09) in 
Uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08). 
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ki daje čebelje pridelke v promet, mora zagotavljati varnost in sledljivost živil (Uredba ES, 

178/02), kar zagotavlja z izpolnjevanjem določenih dokumentov. V ta namen lahko ima 

vzpostavljen svoj lastni sistem notranje kontrole ali pa upošteva Smernice dobrih higienskih 

navad v čebelarstvu4 (Veljanovski Geremia, Meglič in Kandolf 2015). 

Po zakonodaji s področja higiene živil mora biti vsak čebelar registriran v Centralnem registru 

čebelnjakov pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).   

Za davčne namene sedmi odstavek 69. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 

28/10 – UPB5 in 43/10) določa, da se kot osnovna kmetijska dejavnost šteje tudi čebelarstvo, 

vezano na panje, ki so evidentirani v registru čebelnjakov (v nadaljevanju čebelarstvo). To 

pomeni, da čebelarjem pri davčnem ni treba organu registrirati opravljanja dejavnosti in so 

obdavčeni pavšalno. Izjema je, če čebelarsko dejavnost opravljajo kot samostojni podjetniki (s. 

p.) ali če se odločijo za ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in 

odhodkov oz. z upoštevanjem 80 % normiranih odhodkov. Če se ne odločijo za katero od 

omenjenih možnosti, je njihova davčna osnova določena pavšalno glede na število panjev, 

prijavljenih v registru čebelnjakov.  

Za večino čebelarjev je pavšalna obdavčitev najugodnejša. Čebelar, katerega kmečko 

gospodarstvo se ne odloči za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in 

osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma 

na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, je v skladu z 69. členom Zakona o 

dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 28/10 – UPB5 in 43/10) obdavčen v okviru osnovne 

kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v tem primeru registracija pri finančnem uradu ni 

potrebna, saj se vzame stanje čebeljih družin iz registra čebelnjakov na dan 30. 6. leta, za katero 

se ugotavlja dohodnina). 

Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se štejejo potencialni tržni 

dohodki od pridelave na zemljiščih (katastrski dohodek) in v panjih (pavšalna ocena dohodka 

na panj) in drugi dohodki, ki so plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila 

iz naslova državnih pomoči, prejeta v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne 

gozdarske dejavnosti. Po določbi 69. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 

28/10 – UPB5 in 43/10) se za dohodek iz OKGD štejejo vsi dohodki v zvezi z OKGD na 

kmečkem gospodinjstvu, ki je skupnost ene ali več fizičnih oseb, članov enega ali več 

gospodinjstev, evidentiranih na istem naslovu, ki so na dan 30. junija v davčnem letu po 

predpisih o prijavi prebivališča stalno ali začasno prijavljene na tem naslovu, niso najeta 

delovna sila, ter se vsaj za enega ali več članov kmečkega gospodinjstva šteje, da opravljajo 

osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost po določbah tega zakona in njihov skupni 

dohodek iz OKGD znaša najmanj 200 evrov. 

                                                 
4 Http://www.czs.si/Upload/files/Smernice_2015.pdf 
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Osma točka 26. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 28/10 – UPB5 in 43/10) 

določa, da se dohodnine ne plača od dohodka kmečkega gospodarstva od uporabe 40 čebeljih 

panjev. V skladu s to določbo se število panjev kmečkega gospodarstva (štejejo se čebelje 

družine vseh članov kmečkega gospodarstva – KMG-MID-a) zmanjša za 40 čebeljih družin. 

Če ima kmečko gospodarstvo zavezanca v uporabi do 40 panjev, zavezanec ni obdavčen iz 

naslova pridelave v panjih, kar pomeni, da lahko prodaja proizvode iz čebelarstva (npr. med, 

matični mleček, cvetni prah, čebelji sirup, matice, čebelje družine) neobdavčeno. Prav tako 

lahko prodaja neobdavčeno čebelar, ki ima več kot 40 panjev, vendar skupaj s katastrskim 

dohodkom ne dosega 200 EUR dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti. 

Na plačilo davkov čebelarstva vpliva več dejavnikov, zato je težko izračunati znesek, ki bi 

splošno veljal za vse. Glede na to, da bomo v naši nalogi preverjali rentabilnost čebelarstva z 

200 panji, se bomo v nadaljevanju osredotočili na pavšalno obdavčitev glede na število panjev. 

Prav tako bomo pri pripravi načrta preverili, ali bo naš obrat registriran kot zavezanec za DDV 

ali ne. 

V uredbi o lestvici katastrskega dohodka je določena pavšalna ocena dohodka na čebelji panj 

za obdobje 2017–2019 v višini 17,00 EUR na čebelji panj. Glede na to, da Zakon o ugotavljanju 

katastrskega dohodka - ZUKD-2 (Uradni list RS, št. 63/16) v prehodni določbi določa, da se v 

letu 2017 pavšalna ocena dohodka na panj pripiše v vrednosti 40 %, v letu 2018 v vrednosti 55 

% in v letu 2019 v vrednosti 75 % pavšalne ocene dohodka na panj, ugotovljene po tem zakonu, 

znaša v letu 2017 pavšalna ocena dohodka na panj 6,80 EUR (40 % od 17 EUR/panj). V 

dohodek se všteva 70 % pavšalne ocene dohodka na panj (71. čl. ZDoh-2). Iz navedenega sledi, 

da znaša v letu 2017 davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov od pridelave v panjih 4,76 

EUR/panj (70 % od 6,80 EUR/panj). 

Pri tem je treba upoštevati, da je prvih 40 panjev vedno oproščenih plačila dohodnine (8. točka 

26. člena ZDoh-2).  

Čebelarstvo je tako lahko organizirano kot pravna oseba, samostojni podjetnik, kmetija, ki ni 

pravna oseba ali samostojni podjetnik, pri čemer se za kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, 

ki ni samostojni podjetnik posameznik, kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik ali kot 

kmetijsko gospodarstvo – planina. 

V našem primeru se nagibamo predvsem družbi v obliki samostojnega podjetnika ali samo kot 

čebelarja – nosilca kmetijske dejavnosti, za katerega ni treba posebej registrirati podjetja. 

2.3 Opis čebeljih pridelkov 

Čebelji pridelki so popolnoma naravna živila, saj so neposreden dar narave oz. čebel. Te 

žuželke z opraševanjem pripomorejo k ohranjanju biološkega ravnovesja v naravi, omogočajo 
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obstoj različnih živalskih in rastlinskih vrst ter seveda človeka, poleg tega pa nam dajejo tudi 

čebelje pridelke, ki so primerna hrana za vse hitrejši način sodobnega življenja. 

2.3.1 Med 

Med je naravno živilo, čebele ga izdelujejo iz medičine, ki jo izločajo cvetoče rastline, ali iz 

mane, ki je v bistvu izloček povzročiteljev medenja, kot so uši, mali in veliki kaparji. Različne 

vrste medu so dobile imena po rastlinah, na katerih čebele nabirajo medičino oz. mano.  

Pri nas poznamo več vrst medu, kot so: akacijev, lipov, smrekov, hojev, kostanjev in med oljne 

ogrščice. Poleg sortnih vrst medu poznamo tudi gozdni in cvetlični med, kar pomeni, da so 

čebele zbirale med ali medičino na več različnih vrstah rastlin. Vrsto lahko določimo, če je na 

območju stojišča s čebeljimi panji intenzivno medila le ena rastlinska vrsta. Sorto lahko 

označimo le, če je v medu vsaj 40 % nektarja ali mane ene rastlinske vrste. 

Med vsebuje okoli 75 % sladkorja, 15–18 % vode. Ostalo so eterična olja, proteini, kisline, 

minerali.  

Zaradi dobrega okusa in visoke kalorične vrednosti se med v večini uporablja v prehrani. Ker 

med deluje protimikrobno, je uporaben tudi za zdravljenje kožnih ran in čirov. Včasih se je med 

celo uporabljal v uradni medicini kot blago odvajalo in proti vnetjem, zunanje pa so ga nanašali 

na kožne rane.  

2.3.2 Cvetni prah 

Za čebele je cvetni prah edini izvor beljakovin ter je poleg medu in vode njihov glavni vir hrane. 

Odvzemanje cvetnega prahu družinam mora biti tako količinsko izrecno kontrolirano, saj 

čebeljim družinam lahko odvzamemo največ 10 % nabranega cvetnega prahu. 

Cvetni prah vsebuje vodo, ogljikove hidrate, aminokisline, maščobe, vitamine ter vrsto encimov 

in antibiotičnih snovi.  

Zaradi visoke hranilne vrednosti je cvetni prah koristen dodatek k prehrani. Ker pa je cena 

relativno visoka, pa zelo težko konkurira drugim cenejšim vrstam hrane s podobno hranilno 

vrednostjo.  

Njegov okus pa se zelo razlikuje glede na tip cvetov, tako da je cvetni prah lahko zelo sladek 

ali pa celo zelo grenak. V večini primerov pa je v okusu zmerno prisoten tudi blag trpek priokus. 

Poleg tega, da ga lahko uživamo samostojno, se ga lahko uživa pomešanega z medom, 

jogurtom, s kosmiči, svežim sadjem.  

Raziskave delovanja cvetnega prahu kažejo, da ta uspešno blaži abstinenčne težave pri 

odvisnikih od alkoholnih pijač, izboljšuje razpoloženje, zmanjšuje živčnost, pomaga bolnikom 

z obolelo prostato, izboljšuje prekrvavitev možganov in ureja delovanje črevesja.  
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Pomembno pa je vedeti, da cvetni prah, ki ga nabirajo čebele, nima praktično nobene povezave 

s tistim, ki lebdi v zraku in pri veliko ljudeh povzroča alergene reakcije, saj cvetni prah v zraku 

nima nobenih hranilnih snovi. 

2.3.3 Vosek 

Ob vseh produktih, ki ga je sposobna proizvesti čebelja družina, vse prepogosto prezremo 

edinstvenost izdelave čebeljega voska in satovja. Vosek je primarno gradbeni material za 

satovje in zelo kompleksna kemična spojina, satovje pa strukturno čudo (Kozmus, Smodiš Škerl 

in Nakrst 2011, 102). 

Vosek je rumene do rumenorjave barve, ki je odvisna od količine barvil, prisotnih v cvetnem 

prahu in snovi, ki ostanejo v celicah ob vsakem izleganju čebel. Izločajo ga čebele delavke, 

največ v času, ko je v naravi kvalitetna čebelja paša, podprta z zadostnimi količinami cvetnega 

prahu, saj je proizvodnja voska pri čebelah energijsko zelo intenzivna, čebele namreč za 1 kg 

voska porabijo približno 8,5 kg medu. 

Vosek pridobivamo tako, da satje, iz katerega smo predhodno izločili med, stalimo in vlijemo 

v posodo, da se strdi. Na ta način se vosek loči od ostalih snovi. Da ga sčistimo, ga moramo 

dodatno kuhati in odlivati njegovo vrhnjo plast, da pridobimo rumeni vosek. Tak vosek se 

uporablja predvsem za izdelavo izdelkov, povezanih s svečarstvom. 

Deviški vosek se prideluje iz voska, ki se ga pridobi ob odkrivanju medenih satov. Ko v panju 

med dozori in je dokončno uskladiščen, ga čebele čez pokrovce pokrijejo z voščenimi 

pokrovčki. Med pokrivajo izključno z novo nastalim voskom iz žlez in zato je ta vosek najbolj 

kvaliteten, saj ni bil uporabljen za satovje oziroma čebeljo zalego. Ta vosek se uporablja 

predvsem v kozmetiki, in sicer za izdelavo krem, mazil, losjonov, mil, utrjevalcev za lase ipd.  

2.3.4 Matični mleček 

Matični mleček je zagotovo tisti čebelji pridelek, ki bi ga lahko označili za »belo zlato«, 

predvsem zaradi njegovih hranilnih lastnosti in sestave ter širokega spektra uporabe.  

Izločajo ga čebele delavke med svojim 5. in 12. dnevom starosti. Čebelja družina matični 

mleček uporablja za hranjenje ličink. Količina mlečka, ki ga ličinke prejmejo, določa lastnosti 

kasneje razvite živali. Matični mleček pridobivamo tako, da ga pobiramo iz celic, iz katerih bi 

se razvile matice, ali iz celic z mladimi čebeljimi ličinkami. Za kilogram matičnega mlečka 

moramo izprazniti najmanj dva tisoč matičnikov. 

Matični mleček je bele do bledo rumene barve in gosto tekoč, značilnega vonja ter kiselkastega 

in rahlo pekočega okusa. Njegove glavne sestavine so: beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, 

aminokisline, ter 30 do 40 % suhih snovi. Poleg naštetega pa je bogat vir vitaminov praktično 

celotnega spektra. 
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Matičnemu mlečku pripisujejo skorajda vsemogočno preventivno in kurativno delovanje, saj je 

koristen in učinkovit v mnogo bolezenskih primerih. Čeprav ga medicina ne priznava kot 

zdravilo, pa ima dokazano številne dobrodejne lastnosti predvsem pri blaženju posledic 

nekaterih kroničnih stanj, povezanih s srcem, jetri in želodcem, pospešuje presnovo, 

normalizira razvoj rasti pri otrocih, učinkuje pri uravnavanju krvnega tlaka, uravnava delovanje 

telesnih žlez in še bi lahko naštevali. 

2.3.5 Propolis 

Propolis ali zadelavina je snov, ki jo čebele uporabljajo, da zapolnijo drobne razpoke, ki 

nastanejo v stenah panja. Izdelajo ga iz drevesne smole, ki jo nabirajo na popkih dreves. V 

panju jo pregnetejo, prežvečijo in dodajo slino. Snov je rjave, do rjavozelene barve.  

Propolis deluje protibakterijsko, protivirusno in protivnetno. Uporablja se kot naravni 

antibiotik, saj zavira rast bakterij in nekatere celo uničuje. Tudi ta pridelek se uporablja v raznih 

kozmetičnih preparatih. Kot največja zanimivost uporabe propolisa pa je, da ga uporabljajo tudi 

kot sestavino specialnih lakov za premaz Stradivarijevih violin (Plut b. l. a). 

Pridobivamo ga tako, da ga ostrgamo iz sten in robov panja ter očistimo, nato pa ga topimo v 

vsaj 70-% alkoholu, ki se ga dobi v lekarni. Vsakodnevno je mešanico treba pretresti. Celoten 

postopek pa traja 10 dni.  

2.3.6 Čebelji strup  

Čebelji strup nastaja v strupnih žlezah delavk na koncu čebeljega zadka. Maksimalna količina 

strupa v vsaki čebeli je 0,3 mg. Čebele strup uporabljajo za obrambo svojega gnezda in ga 

sprostijo ob piku. 

Splošno znane ugotovitve iz ljudskega zdravilstva, pa tudi izkušnje številnih zdravnikov kažejo, 

da ima čebelji strup določene zdravilne lastnosti. Način delovanja še ni dovolj dobro raziskan, 

potrjeno pa je, da čebelji strup v določenih primerih zmanjšuje in odstranjuje bolečine, znižuje 

krvni tlak, zmanjšuje količino holesterola v krvi, povišuje splošno napetost mišičnega tkiva in 

povišuje delovno sposobnost organizma. 

Čebela strup izloči le ob piku, ob katerem izruje tudi želo, saj ga ne more potegniti iz mehke 

podlage, kot je na primer koža. Tako poškodovana čebela kmalu umre. Iz tega razloga je v 

zadnjem času veliko naporov vloženo v raziskave, kako pridobivati strup na human način, ne 

da bi čebele pri tem umirale. Trenutno najbolj obetavna metoda efektivnega pridobivanja 

čebeljega strupa je, da na dno panja nastavimo stekleno ploščo z vgrajeno blago električno 

napetostjo, ki čebele sili, da pikajo, ker pa je podlaga trda, pa se pri tem ne poškodujejo (Plut 

b. l. b). 
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3 POSLOVNI NAČRT 

Vsak, ki se odloči za vstop v poslovni svet in želi na trgu prodati svojo idejo, izdelek ali storitev, 

se neizogibno sreča s poslovnim načrtovanjem. Veliko poslov se še vedno izvede brez nekega 

formalnega načrtovanja. Večina strokovnjakov priporoča pred pričetkom poslovanja pripravo 

formalnega dokumenta, ki se imenuje poslovni načrt. 

3.1 Teoretična znanja pri pripravi poslovnega načrta 

Za začetek je treba pridobiti vsaj osnovne informacije o tem, kaj je podjetništvo, kako stvari 

delujejo na trgu in ali je neka ideja sploh zanimiva za trg.  

Kaj je poslovni načrt? 

Poslovni načrt je formalno oblikovan dokument, ki ga zapiše podjetnik ali podjetniška skupina 

pred pričetkom nekega novega posla ali pred ustanovitvijo novega podjetja ali pri razvoju 

novega posla v obstoječem podjetju (Ruzzier idr. 2008, 283).  

Poslovni načrt je podjetnikova avtokarta za uspešno poslovanje, njegov namen je opis ideje, 

prikazati sedanje stanje, pričakovane potrebe in rezultate. V njem je opisano trženje, razvoj in 

raziskave, proizvodnja, upravljanje, tveganje, finance in časovna razporeditev za izvršitev jasno 

postavljenih ciljev (Močnik 2003, 48).  

Mnogokrat poslovna ideja temelji na dobremu občutku, poslovni načrt pa zahteva od 

podjetnika, da poišče odgovore na izzive, jih analizira in ugotovi smiselnost uresničitve neke 

ideje. Proces razmišljanja je bistven za dobro poslovno načrtovanje. Vendar pa mora biti 

razmišljanje logično in strukturirano, ozirajoč se tako na notranje kot zunanje vidike poslovnega 

procesa (Cassar 2003, 8). Izdelava poslovnega načrta zahteva odgovore na mnogo zelo 

pomembnih vprašanj: Kakšni so cilji podjetja? Kako jih bo podjetje doseglo? Kakšni so 

problemi in priložnosti? Kako jih bo podjetje doseglo?  

Poslovni načrt je prvi korak od poslovne ideje do realizacije, poudarja Blaž Kos iz Zavoda 

mladi podjetnik. Veliko idej se nikoli ne realizira in zaradi takšnih ali drugačnih razlogov 

ostanejo le na ravni ideje. V podjetništvu pa je veliko bolj pomembna realizacija kot sama ideja. 

Realizacija pa pomeni trdo in osredotočeno delo. Tudi vsaka ideja ni poslovna priložnost ali pa 

jo je treba samo bolje premisliti, spremeniti ali preoblikovati. Zmotno je prepričanje, da je 

izhodiščna ideja že prava poslovna priložnost. Fleksibilnost podjetnika je tukaj ključnega 

pomena (Kos 2017a). 

S poslovnim načrtom se oblikujejo prihodnji cilji in smeri za njihovo doseganje. Cilji morajo 

biti realistični, jasno opredeljeni, merljivi in opredeljeni znotraj določenih časovnih parametrov. 

Treba je določiti mejnike za kontinuirano in pravočasno vrednotenje napredka. Poslovni načrt 
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mora biti fleksibilen, kar pomeni, da ga je treba prilagajati, če predpostavke niso pravilne ali če 

se okoliščine spremenijo (Močnik 2003, 48).  

Poslovni načrt je tudi nekakšen delovni priročnik. To pomeni, da je uporaben v podjetju, 

zaposleni se opirajo nanj pri vsakodnevnem delu. Zato ga je treba redno osveževati in gledati 

nanj kot na nedokončano delo, ki ga je treba nadgrajevati (Kos 2017b). Prvi poslovni načrt je 

običajno napisan bolj splošno, torej kot generalna usmeritev, in pomaga pri prvih korakih v 

podjetništvu. Nato dobi podjetnik povratne informacije, posel se sproti spreminja, uvede lahko 

nove produkte ali izboljša obstoječe in poslovni načrt hitro postane zastarel. Takrat ga je treba 

nadgraditi in tako z vsako verzijo poslovni načrt postaja bolj konkreten, obenem pa so tudi 

napovedi s tem bolj in bolj realne, pravi Kos (2017b). 

Kdo pripravi poslovni načrt? 

Poslovni načrt pripravi podjetnik ali podjetniška skupina, ki želi pri poslu sodelovati, navadno 

v povezavi s strokovnjaki z drugih področij (Ruzzier idr. 2008, 283). V večjih podjetjih 

poslovodstvo naredi glavne smeri razvoja, oddelki pa pripravijo podroben načrt za svoje 

področje.  

Mi se bomo osredotočili predvsem na pripravo načrta za podjetnika, pri tem so si avtorji 

strokovne literature enotni, da naj si podjetnik sam pripravi poslovni načrt, saj nihče ne pozna 

njegovega posla bolje kot on sam. Poznavanje svojih sposobnosti in prihodnjih ciljev pa je eden 

od temeljev dobrega načrtovanja. Ob pripravi poslovnega načrta pa je lažje izluščiti in ustrezno 

razviti strategijo za dosego poslovnega cilja (Cassar 2003, 5). Nič pa ni narobe, če si za 

področja, ki jih podjetnik ne obvlada, poišče ustrezno strokovno pomoč. Vendar pa mora 

podjetnik imeti nadzor in pobudo nad poslovnim načrtom od začetka do konca. Na koncu je 

smiselno, da poda podjetnik poslovni načrt zaupanja vrednemu strokovnjaku v pregled in 

kritično oceno. Prepričanje, da lahko kdo drug namesto podjetnika samega napiše boljši 

poslovni načrt, pa je napačno, pravi Cassar (2003, 16).   

Komu je namenjen poslovni načrt? 

Poslovni načrt je v prvi vrsti namenjen samemu podjetniku, da ubesedi svojo poslovno idejo,  

preko kreativnih procesov ustvari nove rešitve, preko analitičnih procesov pa ugotovi, ali  neka 

ideja je poslovna priložnost ali ni (Kos 2017a). 

Nadalje je poslovni načrt nekakšen prodajni dokument, s katerim podjetnik išče vire kapitala 

pri investitorjih, predvsem pri bankah ali pa vlagateljih tveganega kapitala. Prav tako je močno 

orodje za pridobivanje novih dobaviteljev, strank oziroma ključnih kupcev (Močnik 2003, 51).  

Ne nazadnje je poslovni načrt obvezujoči dokument za skupino, ki dela na njegovi realizaciji. 

Je nekakšen psihološki fenomen skupnega dela, ki povezuje partnerje v projektu ali podjetju. 

(Močnik 2003, 51). 
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Določene dele poslovnega načrta lahko podjetnik uporabi tudi v različnih marketinških in 

ostalih materialih podjetja. Vizijo, poslanstvo, vrednote lahko doda na spletno stran, določene 

segmente v predstavitveno brošuro itn. Skratka, poslovnega načrta se  mora že od začetka lotiti 

pisati tako, da lahko čim več napisanih podatkov in informacij uporabi neposredno. Tako naredi 

več stvari naenkrat (Kos 2017b).  

Na mestu je tudi opozorilo, ki ga izpostavlja Urad RS za intelektualno lastnino, da so podatki v 

poslovnem načrtu poslovna skrivnost, zato mora podjetnik tehtno premisliti, komu razkriva 

kakšne podatke in kje jih objavlja. Še prav posebej to velja, če gre za kakšne nove izume ali 

ekskluzivne ideje, ki mu zagotavljajo konkurenčno prednost. Podjetnik tako lahko prosi 

potencialne vlagatelje, da podpišejo sporazum o ne razkrivanju podatkov (Urad RS za 

intelektualno lastnino b. l.). 

Oblika in obseg poslovnega načrta 

Dokument mora biti napisan premišljeno, tehtno, kratko in jedrnato. Oblikovan mora biti v 

skladu s celotno grafično podobo, ki vključuje logotip, kontaktne podatke, naslov, datum, 

grafične prikaze, tabele in podobno. Oblika naj bo privlačna in zanimiva, brez slovničnih napak. 

Sestavni deli poslovnega načrta so naslovnica z logotipom, naslovom, datumom in s 

kontaktnimi podatki. Sledita kazalo in povzetek, osrednje mesto je namenjeno vsebini ter na 

koncu viri, literatura in povzetek. Celoten dokument naj bi obsegal nekako 20–25 strani. Slog 

pisanja naj bi bil jasen, s poudarjenimi bistvenimi informacijami, ki so relevantne za bralca. 

Podkrepljen s tabelami in grafično prikazanimi podatki. Izogibati se je treba dolgim, 

esejističnim stavkom brez bistvenih informacij, ki dajejo dokumentu nepotrebno dolžino (Kos 

2017a). 

Časovni okvir 

Poslovni načrt naj bi bil napisan za obdobje 3–5 let. Za prvo leto naj bi bilo planiranje bolj 

podrobno, cilji pa jasno časovno opredeljeni. Pri pisanju se najbolje obnese realizem oziroma 

zmerni optimizem, da je dokument realen in uporaben (Kos 2017a). 

 

3.2 Vsebine, potrebne za pripravo poslovnega načrta 

Poslovni načrt je sestavljen iz vsebin, ki predstavljajo vse vidike bodočega posla. Struktura in 

oblika sta vnaprej predvideni in bistvenih odstopanj med različnimi avtorji ni. Večina poglavja 

o vsebini poslovnega načrta bo sledila knjigi Podjetništvo avtorjev Mitje Ruzzierja in drugih 

(2008). Vsebina poslovnega načrta je razdeljena v naslednja poglavja: 

– Povzetek poslovnega načrta. 

– Opis podjetja. 

– Izdelek ali storitev. 
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– Tržna analiza. 

– Strategija ali izvedba. 

– Management. 

– Finančni načrt. 

 

Dodatne  ali pomožne vsebine, ki jih tudi mora vsebovati poslovni načrt, pa so še: 

– naslovnica, 

– kazalo vsebine, 

– kazalo ponazoril, 

– seznam virov,  

– priloge. 

3.2.1 Povzetek poslovnega načrta 

Ko je pripravljen celotni poslovni načrt, se naredi še povzetek, v katerem so navedena 

najpomembnejša dejstva in poudarki iz celotnega dokumenta. Povzetek naj bi bil dolg od ene 

do največ treh strani. Na podlagi prebranega se investitor oziroma poslovni partner odloči, ali 

je vsebina dovolj zanimiva za nadaljnje branje ali morebitno sodelovanje. S povzetkom 

podjetnik naredi prvi vtis, zato mora biti vsebina napisana tako, da pritegne bralca z 

zanimivostjo posla in prikazom ključnih dejstev za uspeh (Ruzzier idr. 2008, 286). 

V povzetku je treba zapisati poslanstvo in vizijo podjetja. Poslanstvo podjetja je namen obstoja 

podjetja, ki naj bi prinašal korist podjetniku, ostalim udeležencem in tudi širši skupnosti. Vizija 

je tisto, kar želi podjetje postati v daljšem časovnem obdobju, mora biti merljiva, usmerjena s 

pogledom v prihodnost. Da podjetnik lahko preverja uspešnost, si mora postaviti cilje, 

kratkoročni morajo biti natančnejše opredeljeni, dolgoročni so splošnejši. Cilji se nanašajo na 

tržni delež, obseg prodaje, dobička, rasti in podobno. To podjetnik podkrepi z opisom 

privlačnosti tržne priložnosti. Opiše, katere so tri ali štiri naloge, dejavnosti ali prioritete za 

dosego zastavljenih poslovnih ciljev (Ruzzier idr. 2008, 286-287). 

3.2.2 Opis podjetja 

Odločitev o pravno-organizacijski obliki podjetja je odvisna predvsem od dejavnosti, obsega 

poslovanja, tveganja, začetnega kapitala, predvidenega števila lastnikov, stroškov, postopka 

ustanovitve in od tega, kje bo podjetje imelo svoj sedež. Treba je napisati tudi načrt ustanovitve 

podjetja in s tem povezanih stroškov (Ruzzier idr. 2008, 289). 

Lokacija je pri ustanavljanju podjetja zelo pomembna, lahko predstavlja celo ključen dejavnik 

pri uspehu podjetja (Ruzzier idr. 2008, 289). Zato je treba popisati vse nepremičnine in njihove 

lokacije, pomembne za proizvodnjo, zagotavljanje storitev ali izdelkov. Prostori morajo biti 

opisani glede na funkcijo, celotno površino, ceno najemnine in podobno. Potrebna je tudi 
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razlaga, zakaj je podjetnik izbral določeno lokacijo (prednosti, učinkovitost – bližina kupcev, 

transporta, dobaviteljev, davčni vidik …). 

3.2.3 Izdelek ali storitev 

V tem poglavju je treba opisati in razložiti celotno poslovno zamisel, najsi gre za izdelek ali 

storitev. Prikazati je treba, kaj je bistvo izdelka ali storitve, katere potrebe zadovoljuje, v čem 

se razlikuje od drugih sorodnih produktov, kakšne so možnosti za nadaljnji razvoj. Če gre za 

nov izdelek na trgu, potem sledimo naslednjim fazam razvoja (Ruzzier idr. 2008, 303): 

– preverjanje osnovne ideje, 

– priprava osnovne različice izdelka ali storitve, 

– testiranje na trgu s tržno analizo, 

– pozicioniranje izdelka in dodatno preverjanje, 

– preverjanje uporabe na testnih skupinah, 

– prehod v trženje. 

3.2.4 Tržna analiza 

Vsebina tega poglavja je zelo pomembna za poslovno načrtovanje, podatki, ki jih podjetnik 

dobi iz tržne raziskave, so ključni za to, ali se nekega posla loti ali ne. Pri tržni raziskavi se ne 

ukvarja s svojim izdelkom ali storitvijo, ampak se mora usmeriti na trg, na tuje izdelke, 

konkurenco, kupce, dobavitelje (Ruzzier idr. 2008, 311). 

Na tržno raziskavo se je treba dobro pripraviti, da lahko iz nje razberemo realne in uporabne 

podatke. V poslovnem načrtu prikažemo rezultate tržne analize, v prilogi pa dodamo ankete in 

izračune raziskave (Ruzzier idr. 2008, 311). 

Raziskava naj poteka v naslednjih korakih (Ruzzier idr. 2008, 311-312): 

– opredelitev raziskovalnega problema in ciljev raziskave (ali obstaja trg za naš proizvod ali 

storitev, kako velik je trg, koliko lahko na njem prodamo), 

– priprava načrta raziskave (na kakšen način bomo raziskovali, bomo zbirali sekundarne ali 

primarne podatke, katero metodo bomo uporabili, koliko časa bo raziskava potekala in 

podobno), 

– zbiranje in obdelava podatkov, 

– obdelava zbranih podatkov in predstavitev (rezultati naj odgovarjajo na vprašanja iz prve 

alineje). 

3.2.5 Strategija ali izvedba 

S strategijo podjetnik določi vse strategije in taktike (od cenovne do trženjske), ki mu bodo 

pomagale pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Vnaprej je treba zastaviti celotno strategijo zato, 

da podjetnik svoj produkt pravilno pozicionira, mu določi pravo ceno, ga smiselno trži in doseže 

načrtovano prodajo, hkrati pa tudi optimizira stroške (Ruzzier idr. 2008, 326). 
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Strategij je več, podjetje se lahko osredotoči na zadovoljevanje potreb kupcev (pogosto v 

storitveni dejavnosti), na kakovost izdelka oziroma proizvodnje ali storitve (pogosto pri visoko 

tehnoloških izdelkih). Poznamo še osredotočanje na hitrost distribucije, na zadovoljstvo, na 

prilagodljivost izdelka ali storitve, na razvoj, na cenovno dostopnost in podobno (Ruzzier idr. 

2008, 327). 

3.2.6 Management 

Tudi podjetniška skupina je ključna za uresničevanje zastavljenih ciljev. Organizacijsko 

strukturo se najbolje predstavi shematsko in opiše, kakšne so pristojnosti in odgovornosti 

podjetniške ekipe. Nujno je pripraviti tudi seznam zaposlenih, razdeljen po oddelkih, načrtovati 

njihove plače, nagrade, stroške in podobno (Ruzzier idr. 2008, 342). 

3.2.7 Finančni načrt 

Finančni načrt je najpomembnejši del poslovnega načrta. Preko tega potencialni investitorji 

ugotavljajo donosnost posla, podjetnik pa predvideva delovanje podjetja z različnih finančnih 

vidikov, kot so prihodki, stroški, izkazi uspeha, bilanca stanja, likvidnost podjetja, možna 

finančna tveganja in podobno (Ruzzier idr. 2008, 348). 

Finančni načrt lahko podjetnik uporablja kot orodje za definiranje kontrolnih točk v 

posameznem časovnem obdobju (Ruzzier idr. 2008, 348). Lahko preveri slabosti poslovne 

ideje, kajti če so stroški proizvodnje višji od cene, po kateri se izdelek proda na trgu, 

proizvodnja vsekakor ni smiselna. Finančno načrtovanje najlažje preverimo s pomočjo 

simulacij, kar pomeni, da predvidevamo različne izide posla. Če želi podjetnik realno sliko, 

predpostavi tri možne scenarije: optimističnega, pesimističnega in realnega.  

Pri finančnem načrtovanju je torej nujno upoštevati vse predpostavke, ki kakorkoli vplivajo na 

uspeh preostalega dela poslovnega načrta. Pet ključnih finančnih kazalcev pa pokaže 

podjetniku, kako še izboljšati poslovanje: celotni prihodki in odhodki poslovanja, kosmati 

dobiček od prodaje, delež kapitala v financiranju, čista donosnost kapitala, likvidnost, 

ekonomičnost, dobičkonosnost prihodkov (Ruzzier idr. 2008, 349). 

Projekcija izkaza uspeha prikazuje prihodke in odhodke ter njihovo razliko, ki je dobiček ali 

izguba. Prihodke razdelimo glede na izvor, tako dobimo prihodke iz prodaje, iz financiranja in 

izredne prihodke. Odhodke delimo na stroške prodanega blaga ali storitev, ki nastanejo kot 

posledica proizvodnje, na stroške plač in druge stroške iz poslovanja, na odhodke iz financiranja 

in izredne odhodke. Poslovni izid je razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki v 

obračunskem obdobju (Ruzzier idr. 2008, 352).  

Denarni tok pa tvorijo prejemki (prilivi) in izdatki (odlivi). Razlika med prejemki in izdatki pa 

je denarni tok, ki vpliva na likvidnost v podjetju (Ruzzier idr. 2008, 354).  
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Bilanca stanja pa prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev. V bilanci stanja je 

prikazano vse, kar je v trenutku pregleda v lasti podjetja in s čimer ta sredstva financiramo 

(Ruzzier idr. 2008, 356).  

Točka preloma je matematični instrument, ki nam pomaga določiti, kdaj poslovanje podjetja 

postane dobičkonosno. Narediti je treba tudi analizo tveganja, preko katere ugotavljamo 

predvsem kakšnim tveganjem je lahko izpostavljeno podjetje in kako se jim izogniti (Ruzzier 

idr. 2008, 358). 
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4 POSLOVNI NAČRT ZA ČEBELARSKO PODJETJE Z ENIM ZAPOSLENIM 

Načrtovanja čebelarskega podjetja smo se lotili predvsem zaradi znanja na tem področju ter 

priložnosti, ki se odpirajo pri trženju in uspešni prodaji čebelarskih izdelkov. Ko smo se te 

dejavnosti lotili ljubiteljsko, je to pomenilo predvsem hobi in pa oskrbo domačega 

gospodinjstva in sorodstva. Skozi leta se nam je povpraševanje po naših izdelkih začelo 

povečevati brez bistvenih vlaganj v marketinške dejavnosti ali pospeševanje prodaje. 

Čebelarstvo Sivka, Maja Podobnik s. p. bo namenjeno pridelavi in prodaji osnovnih čebelarskih 

pridelkov. Posebno pozornost bomo namenili usmerjanju v ekološko čebelarstvo, za katero 

bomo poizkusili pridobiti vse potrebne certifikate. Prehoda iz ljubiteljskega čebelarstva se 

bomo lotili postopoma. Najprej bomo razširili številčnost čebeljih družin na primarni lokaciji, 

nato pa s smiselnimi vlaganji v infrastrukturo poizkusili doseči cilje, ki si jih bomo zastavili. 

Cilji bodo opredeljeni v tem poslovnem načrtu, prav tako pa opravljene vse potrebne analize in 

finančni načrt, s katerim bomo dokazali smotrnost obstoja našega podjetja. 

Po končani investicijski fazi se bomo v nadaljevanju lotili trženja in distribucije izdelkov. 

Menimo, da bomo izdelke lahko prodajali po tradicionalnih metodah, kot so prodaja na domu, 

prodaja na tržnicah, prodaja preko kmetijskih zadrug, spletna prodaja, direktno trženje pri 

potencialnih kupcih. V primeru presežnih količin pa bomo poizkusili izdelke prodati tudi 

večjim trgovcem oz. preprodajalcem živil tega tipa. 

4.1 Opis in lokacija podjetja 

Glede na raziskavo trga, zakonodaje in po našem mnenju najlažjega in transparentnega 

poslovanja smo se odločili za obliko podjetja, poznano kot samostojni podjetnik (s. p.). V 

svojem podjetju bomo, kljub temu da obstajajo knjigovodsko in računovodsko lažje poti, vodili 

knjige za celotno poslovanje. Sicer je ta oblika verjetno davčno in poslovno nekoliko manj 

ugodna za nas, vendar pa menimo, da bomo s tem precej lažje obvladovali bistvene procese 

znotraj podjetja, predvsem poslovne rezultate in denarne tokove. 

 

Slika 1: Čebelnjak na domačem naslovu podjetja 



 

20 
 

Lokacija podjetja bo na našem domačem naslovu, na katerem že imamo čebelnjak za 35 Anton 

Žnidaršič (AŽ) panjev. Znotraj tega objekta imamo urejeno tudi točilnico, primeren prostor za 

pakiranje, skladišče za izdelke ter skladišče potrebne opreme. Sama lokacija podjetja na 

poslovanje nima bistvenega vpliva, saj bo pridelava naših proizvodov potekala za območja 

celotne Slovenije. Priprava izdelkov za prodajo, pakiranje, skladiščenje in distribucija pa se 

bodo izvajale na lokaciji podjetja. 

 

Slika 2: Prevozna enota za 10 AŽ panjev 

Za pridobivanje in prodajo čebeljih izdelkov moramo biti le registrirani v nacionalni register 

čebelnjakov. Poleg tega je treba opraviti izobraževanje iz smernic dobrih higienskih navad v 

čebelarstvu na načelu sistema HACCP, ki ga moramo tudi vzpostaviti in zanj voditi primerne 

evidence. Vzpostaviti pa moramo tudi dnevnik veterinarskih posegov, potrjen s strani 

Nacionalnega veterinarskega inštituta. V tem dnevniku moramo voditi vse posege s strani 

področnega veterinarja ter voditi evidenco ravnanj z zdravili. Uporabljamo lahko le zdravila, 

predpisana s strani področnega veterinarja in v skladu z njegovimi navodili. 

4.2 Poslanstvo, vizija in vrednote 

Naše poslanstvo je zagotavljati čim boljše in neoporečne čebelje pridelke. Želimo se prilagajati 

potrebam trga in ugoditi potrebam potrošnikov. Z ustreznim vodenjem kakovosti in skrbi za 

zdrave čebelje družine želimo prispevati dodano vrednost v prehrambni verigi, v kateri čebele 

kot glavni opraševalci igrajo eno bistvenih vlog. 

V pridelavo čebeljih pridelkov bomo vložili lastna znanja, ki smo ji pridobili v preteklih 

sezonah čebelarjenja, dodatno pa bomo tehnologijo čebelarjenja razvijali v skladu s 

smernicami, ki jih ponuja strokovna literatura, saj je panoga v zadnjem času vse bolje 
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znanstveno obravnavana. Ugotovitve raziskav na področju tehnologije pa pripomorejo k 

večanju produktivnosti čebeljih pridelkov in obenem skrbijo, da stalež družin kljub temu ne trpi 

škode. 

Glavne vrednote, ki jih zagovarjamo na podlagi dosedanjih izkušenj, so: 

– zadovoljstvo kupca pred lastnim interesom podjetja, 

– kakovost izdelkov in skrb za okolje, 

– gospodarnost, 

– strokovnost pri pridelavi izdelkov in skrbi za čebelje družine, 

– prilagodljivost delovanja glede na sezonsko stanje vegetacije in okolja. 

 

Glede na to, da gre za novo podjetje, je kratkoročna vizija, da želimo s svojimi pridelki postati 

prepoznaven čebelarski obrat v lokalnem, srednjeročno pa tudi regionalnem okolju. Svojo 

dolgoročno vizijo bomo izdelali v nekaj letih delovanja podjetja, ko bomo pridobili tudi 

zadostno število izkušenj tako iz delovanja podjetja samega kot tudi izkušenj nastopanja na 

trgu. Lahko pa rečemo, da nam je trenutna dolgoročna vizija postati najbolj cenjen pridelovalec 

čebeljih pridelkov v regiji. Delovati želimo dolgoročno in dosledno ter vztrajno dosegati uspehe 

in cilje, ki smo si jih zadali.  

4.3 Prodajni program in analiza trga 

Kot smo omenili, bo podjetje v prvih letih obstoja ponujalo le osnovne čebelje pridelke. Za to 

smo se odločili iz več praktičnih razlogov. Primarni čebelji pridelki se obravnavajo kot osnovni 

kmetijski pridelki in zanje ni treba pridobivati posebnih dovoljenj za prodajo. Bistveno je, da 

pridelke prodajamo, ne da jih s čimerkoli dopolnjujemo oz. jim karkoli dodajamo ali 

odvzemamo. Prav tako smo se odločili, da ne bomo prodajali vseh primarnih pridelkov, saj nam 

predvsem človeški resursi tega ne bodo omogočali. V večini bo naše čebelarstvo tako usmerjeno 

v pridelavo medu, poleg tega pa bomo izkoristili še cvetni prah, vosek in pa propolis, ki so 

časovno in finančno najmanj obremenjujoči za prodajo. 

Pred oblikovanjem našega prodajnega programa smo opravili raziskavo cen, ki so trenutno na 

trgu. Raziskavo smo opravili z osebnimi obiski v prodajalni domačih izdelkov, trgovskem 

centru in na tržnici, kjer smo pregledali cene čebeljih pridelkov, ki jih imamo namen prodajati. 

Vsekakor vstopamo na trg, na katerem je konkurenca sicer precejšnja, vendar so potrošniki 

vedno bolj osveščeni glede nabave kvalitetnih pridelkov in raje kupujejo pridelke neposredno 

pri čebelarjih s preverjeno kvaliteto. V večjih trgovskih centrih je na voljo precej uvoženega 

medu, ki pa cenovno ne odstopa bistveno od pravega slovenskega medu. Poizvedbo smo 

opravili za med, ki je pakiran v 720ml kozarce, kar pri različnih vrstah in gostotah medu pomeni 

približno NETO težo med 920 g in 960 g za kozarec medu. Zaradi lažjega planiranja bomo v 

nadaljevanju načrta operirali s to enoto. Rezultati našega poizvedovanja so prikazani v spodnji 

preglednici. 
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Preglednica 1: Primerjava cen medu na trgu (720 ml) 

Sorta 
Prodajalna z domačimi 

izdelki Trgovski center Tržnica 
Akacijev med 9,60 € 8,50 € 9,50 € 
Cvetlični med 9,80 € 8,90 € 9,50 € 
Lipov med 10,00 € 9,20 € 9,80 € 
Kostanjev med 11,00 € 9,90 € 10,50 € 
Gozdni med 11,00 € 10,50 € 11,00 € 
Smrekov med 11,50 € 10,90 € 12,00 € 
Hojev med 12,50 € 11,10 € 12,00 € 
Povprečna cena 10,77 € 9,86 € 10,61 € 

 

Cene medu smo določili glede na dosedanje izkušnje prodaje na domu. Upoštevali smo tudi 

rezultate, prikazane v preglednici št. 1. Za ostale pridelke smo poizvedovanja opravili pri 

čebelarjih, ki nudijo pridelke, saj praktično nobena trgovina ne omogoča nakupa vseh 

pridelkov. Cene za ostale pridelke smo pripravili na podlagi povprečnih cen, ki so prikazane v 

spodnji preglednici št. 2. 

 

Slika 3: Vzorci medu za prodajo 
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Preglednica 2: Ponudba in cenik pridelkov 

Sorta Cena/enoto 
Akacijev med (920 g) 9,50 € 
Cvetlični med (900 g) 9,50 € 
Lipov med (900 g) 9,80 € 
Kostanjev med (940 g) 10,00 € 
Gozdni med (950 g) 10,30 € 
Smrekov med (960 g) 11,50 € 
Hojev med (960 g) 11,80 € 
Cvetni prah (130 g) 6,50 € 
Cvetni prah (250 g) 9,50 € 
Cvetni prah (450 g) 16,00 € 
Vosek (1 kg) 9,00 € 
Propolis (30 ml) 5,00 € 

 

Za finančni del poslovnega načrta smo upoštevali količino pridelave glede na vrsto medu. 

Deleže pridelave smo izračunali iz lastnih zapiskov, ki jih vodimo v zadnjih letih. Pomembno 

je poudariti, da operiramo s povprečnimi številkami, saj zaradi sezonske pridelave in 

vremenskih vplivov na letnem nivoju lahko prihaja do precejšnjih odstopanj med leti. Za 

izračun naših cen smo uporabili podatke zadnjih sedmih let pridelave. V finančnem delu tega 

poslovnega načrta bomo uporabili povprečno ceno na enoto prodanega medu, do katere smo 

prišli na podlagi izračuna, prikazanega v preglednici št. 3. Ker bomo v prvem letu čebelarili z 

80 čebeljimi družinami, od katerih v povprečju pričakujemo 40 enot medu, naša pridelava v 

prvem letu znaša 3200 enot. Tako bomo v prvem letu poslovanja ustvarili skupni prihodek 

36.115,00 €, ki ga bomo v drugem letu poslovanja povečali na 58.655,00 € in v tretjem letu na 

72.764,00 €. 

Preglednica 3: Izračun povprečne cene medu na enoto 

Sorta 
Delež 

pridelave   Cena/enoto Prihodek 
Akacijev med (900 g) 0,2 9,50 € 6.080,00 € 
Cvetlični med (900 g) 0,1 9,50 € 3.040,00 € 
Lipov med (900 g) 0,1 9,80 € 3.136,00 € 
Kostanjev med (920 g) 0,15 10,00 € 4.800,00 € 
Gozdni med (950 g) 0,25 10,30 € 8.240,00 € 
Smrekov med (960 g) 0,1 11,50 € 3.680,00 € 
Hojev med (960 g) 0,1 11,80 € 3.776,00 € 
Povprečna cena na enoto 10,24 € 
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4.4 Izvedba intervjujev 

Pri pripravi poslovnega načrta smo za namen poglobitve našega znanja o temi čebelarstva 

uporabili metodo intervjuja, s katero smo želeli pridobiti dodatne informacije in znanja ter 

ugotoviti in s tem zmanjšati tveganja pri ustanavljanju novega čebelarskega obrata. Uporabili 

smo delno strukturiran intervju, kar pomeni, da smo si določena izhodišča in bistvena vprašanja 

v naprej pripravili.  

4.4.1 Intervju z gospodom Mirom Drakslerjem, 13. april 2018, Šenčur 

Prvi intervju smo opravili z g. Mirom Drakslerjem, ki je čebelar z več kot 30 let izkušenj in 

nam je bil v veliko pomoč že pri dosedanjem čebelarjenju. Vprašanja, ki smo si jih pripravili 

pred izvedbo intervjuja, so v prilogi št. 1. V intervjuju z njim smo želeli predvsem pridobiti 

informacije glede tehnologije čebelarstva ter razjasniti nekatere dileme glede opreme in izvedbe 

opravil v čebelarski dejavnosti. 

Vzreja njegovih čebel se izvaja v AŽ-panjih. V svoji karieri je poizkusil tudi druge tehnologije 

čebelarjenja, vendar pa se je pri vseh ostalih oblikah pojavljala težava transporta. Meni, da je 

prevozno čebelarstvo najlažje opravljati v AŽ-panjih, naloženih na stoječe kontejnerje, ki jih je 

bistveno lažje transportirati kot na primer nakladne panje, ki jih je treba vedno ročno prekladati. 

Imel je tudi tovornjak z večjim številom panjev, vendar je ta način opustil, ker je koncentracija 

panjev na eno enoto prevelika in je veliko težje razpršiti čebelje družine na več različnih paš. S 

tem je bistveno zmanjšal vpliv mikrolokacij in lažje ugotavlja, kje so dobre paše in temu 

primerno tudi hitreje odreagira. V svojem čebelarstvu ima večino čebeljih družin na prevoznih 

enotah, s čimer dosega bistveno boljše rezultate, saj je precej bolj fleksibilen, kar se tiče izbire 

paš, prav tako pa hitreje lahko odreagira na vplive v okolju, kot so močnejša neurja, toča, 

nenadno končanje paše ipd., saj lahko v trenutku zamenja lokacijo čebeljih družin. 

Zanimalo nas je tudi, ali ima vedno zadostno število pašnih družin. Skozi celotno sezono mora 

skrbeti, da so družine preskrbljene s hrano, ob vrhuncu razvoja družin, to je v maju in juniju, 

pa je treba planirati že za naslednjo sezono in razvijati nove družine. Večino novih družin 

poizkuša vzgojiti sam in se izogniti strošku nakupa čebeljih matic ali pa celo celotnih družin. 

Ker pa je vzreja matic oz. odbiranje zrelih matičnikov časovno dokaj potratna, pa mora matice 

tudi dokupiti. Obenem pa je veliko pozornosti namenjeno skrbi za zdravje čebel, ki jih je treba 

ob koncu pašne sezone, ta nastopi avgusta, pravočasno pripraviti za zimo z zadostnim 

krmljenjem in zdravljenjem. S tem poizkuša minimizirati zimske izgube in tudi stroške. Ker pa 

se izgubam pri večji količini družin ne more izogniti, si pripravi zadostno število rezervnih 

družin, ki jih nato uporabi v začetku naslednje sezone. 

Tveganja, ki jih je izpostavil pri vzpostavitvi čebelarskega obrata našega tipa, so predvsem 

vezana na vlaganja v začetni fazi, ki so dokaj visoka. Kljub visokim vlaganjem, ki jih omenja, 

pa smo sami v nekoliko boljšem položaju, saj smo veliko potrebne opreme, sredstev in tudi 
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znanja pridobili v zadnjih letih, ko smo se s čebelarstvom ukvarjali ljubiteljsko, tako da smo pri 

pripravi načrta planirali nakup tiste opreme, ki je potrebna, da bomo dejavnost lahko razširili 

do želenega obsega. 

Za uspešno čebelarjenje je po njegovem mnenju infrastruktura, ki jo potrebujemo, bistvenega 

pomena. Kot ugotavljamo že tekom priprave tega načrta, je treba najprej poskrbeti, da se čebelje 

družine dobro počutijo, to pa dosežemo, da jim zagotovimo kvalitetna bivališča oz. panje, ki so 

higiensko neoporečni. Ker je pri pridelavi medu, ki je živilo, higiena na prvem mestu, si je treba 

zagotoviti prave prostore, v katerih se bo izvajalo pobiranje pridelanih pridelkov. Prostori 

morajo biti opremljeni po priporočilih in smernicah dobrih higienskih navad. Glede na tip 

obrata, ki ga želimo vzpostaviti, smo pripravili spisek nujne opreme, ki jo potrebujemo. Večino 

opreme, ki ni neposredno vezana na širjenje obrata, že imamo. Ostalo pa smo zajeli pri pripravi 

finančnega dela poslovnega načrta: 

– AŽ-panji z okvirčki, 

– čebelje družine na sedmih satih, 

– posode za hranjenje medu, 

– smukalniki cvetnega prahu, 

– kontejnerji za prevoz AŽ-panjev,  

– točilo za točenje 12 satov s samodejnim obračanjem. 

G. Draksler svoja opravila v čebelarstvu poizkuša skrbno planirati, vendar pa je to zaradi 

različnih okoliščin, predvsem v sezoni, precej težko, tako da je treba računati s tem, da je v 

sezoni, ki traja od marca do konca avgusta, vedno pripravljen postoriti zadeve, ki jih narekuje 

predvsem stanje razvoja čebeljih družin in dinamika vegetacije rastlin na pašnih območjih. 

Veliko vlogo pa v sezoni igra tudi vreme. Tako v času sezone vsa opravila usmeri v uspešno 

delo s čebeljimi družinami, v ostalih mesecih pa se ukvarja predvsem s prodajo izdelkov, 

popravili in z vzdrževanjem opreme ter pripravami na naslednjo sezono. 

4.4.2 Intervju z gospo Niko Pengal, 11. maj 2018, Domžale 

Drugi intervju smo opravili z gospo Niko Pengal, ki je mlada podjetnica in ustanoviteljica 

blagovne znamke »Gospodična Medična«, s katero je v nekaj letih uspela in je že prisotna na 

celotnem slovenskem trgu. 

Čebelariti je začela bolj po naključju, ko je v svojem prostem času pomagala enemu izmed 

čebelarjev pri opravilih, ki niso neposredno povezana z delom s čebelami, saj sta skupaj 

pripravljala okvirje za čebelje satje. Ob pogovorih jo je panoga začela vedno bolj zanimati in 

logična posledica tega je bila, da je ob pričetku naslednje sezone z njim prvič odšla v čebelnjak, 

nato pa se kmalu vpisala v tečaj za čebelarje začetnike. Od takrat naprej, kljub svojemu 

bogatemu znanju, veliko pozornosti in časa nameni izobraževanju, ki je za uspešno čebelarjenje 

bistvenega pomena. Primarno dejavnost je kmalu začela nadgrajevati z iskanjem idej, da bi trgu 

ponudila nekaj novega, s čimer bi lahko dosegla boljše rezultate.  
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Pri razvoju čebelarstva se je srečala z zelo podobnimi problemi, ki smo jih zaznali že pri pripravi 

naših teoretičnih izhodišč. Treba je poudariti predvsem dokaj zapleteno zakonodajo na področju 

pridelave živil. Sicer je pridelava in trženje primarnih čebeljih pridelkov nekoliko enostavnejša, 

ko pa želimo trgu ponuditi nekaj novega, pa se zadeva zelo zakomplicira pri registraciji novih 

živil in vzpostavitvi pogojev, ki jih zahtevajo sanitarni in tržni predpisi. Prav tako pa je bistveno 

bolj kompleksna tudi davčna obravnava. Poleg birokratskih zahtev je treba zagotoviti zadostne 

količine primarnih čebeljih pridelkov, da iz njih lahko snuje in eventualno kasneje trži nove 

proizvode, ki jih razvije. 

Zaradi omenjenega je svojo blagovno znamko usmerila v apiterapijo, v okviru katere izvaja tudi 

razstrupljevalne masaže z medom. Poleg tega je dodala dejavnost svetovanja, izobraževanja, 

turističnega vodenja, povezovanja in informiranja glede terapevtske uporabe čebeljih pridelkov. 

Vzpodbudna je tudi prepoznavnost kvalitetnih pridelkov v slovenskem okolju, saj je pojavnost 

čebelarstva v slovenskih medijih vse boljša.  

Bistveno pa je k prepoznavnosti prispevala tudi razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel, ki 

se je zgodila na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Projekt pa je bil zelo zgledno podprt tudi 

na nivoju državnih institucij. Nekatere negativne dogodke v zadnjih letih, predvsem na področju 

uporabe nedovoljenih oz. neregistriranih zdravil pri čebelarjih ter trženju ponaredkov, bo 

uporabila v svojo korist.  

Iz tega dela pogovora lahko zaključimo, da je za razvoj novih produktov na podlagi osnovnih 

čebeljih pridelkov potrebnega veliko znanja in pripadnosti panogi. Predvsem pa je potrebno v 

zadostnih količinah pridelovati najprej osnovne čebelje pridelke, kar bomo v našem obratu tudi 

naredili. V naslednji fazi razvoja podjetja pa bomo vsekakor morali razmišljati tudi v tej smeri, 

da bomo kasneje lahko povečevali dodatno vrednost. S kvalitetnimi osnovnimi pridelki in 

razvojno naravnanostjo v podjetju gospe Pengal pa se kažejo zelo dobri obeti za obojestransko 

sodelovanje in povezovanje, saj lahko njeno storitveno usmerjeno dejavnost zelo dobro 

dopolnimo z zadostno količino kvalitetnih pridelkov, obratno pa našo ponudbo kasneje 

dopolnimo z njenimi storitvami. Skupaj namreč ugotavljamo, da bo dokaj težko en obrat nudil 

celovito ponudbo tako pridelkov kot tudi storitev. 

4.5 Strategija trženja 

Ob pripravi načrta smo pregledali tudi možnosti bolj aktivnega plasiranja naših pridelkov na 

trg veliki konkurenci navkljub. Dosegli smo dogovor pri enem izmed trgovcev, ki deluje na 

lokalni ravni in pokriva bližnje štiri občine in pospešeno ponuja pridelke domačih krajev. Delna 

ovira pri tem je, da lokalnim pridelovalcem ponuja, da izdelke sicer lahko prodajamo na 

njegovih prodajnih policah, vendar izdelke plača šele takrat, ko so dejansko prodani. Prednost 

v tem je, da je marža trgovca vnaprej določena in naše podjetje določa ceno, ki bo na polici. 

Dodatna prednost take prodaje je, da se direktno širi ime našega podjetja, saj so vsi pridelki 

točno označeni s tem, kdo jih je pridelal. Na etiketah pa so tako ime, naslov kot tudi ostali 
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bistveni podatki, da nas kupci lahko kasneje neposredno dosežejo. Motivacija kupcem, da 

naslednjič pridelke kupijo neposredno pri nas, je doseganje boljše cene. 

Za drugi trženjski kanal bomo uporabili tržnice. Najprej se bomo lotili obiska tržnic v lokalnem 

in regionalnem okolju. Te tržnice praviloma delujejo enkrat tedensko in so zelo dobro obiskane. 

Po naših izkušnjah pa je na teh tržnicah še precej manevrskega prostora za našo dejavnost. 

Dejstvo je, da se navade kupcev spreminjajo do te mere, da zelo pazijo kakšno kvaliteto 

primarnih živil kupujejo in se vedno bolj pogosto odločajo za nakup pridelkov na tržnici 

neposredno od pridelovalcev. 

Poleg omenjenih tradicionalnih metod prodaje bomo vzpostavili čim bolj fleksibilno tržno in 

distribucijsko storitev, za katero bomo uporabili moderne komunikacijske kanale za 

oglaševanje preko spletne strani, mreženja preko družabnih omrežij. S ciljno usmerjenim 

oglaševanjem preko teh kanalov bomo poizkušali pridobiti čim več tistih, ki jim bomo lahko 

sezonsko ponujali izdelke in jih dostavljali preko logističnih služb neposredno na naslove. Za 

boljšo prepoznavnost bomo po potrebi najeli tudi strokovnjake s področja tržnega 

komuniciranja, ki jih bomo predvsem uporabili za pripravo tržnih vsebin in pomoč pri 

distribuciji le-teh. Naročanje izdelkov bomo omogočili z uporabo komunikacijskih poti, ki so 

nam na voljo, in sicer preko telefonskih naročil, spletnega obrazca, elektronske pošte ipd.   

Redno bomo spremljali gibanja na trgu in se sproti prilagajali, kolikor se bodo pojavljale nove 

priložnosti za prodajo, saj menimo, da predvsem prilagodljivost na trgu pripomore k boljšim 

rezultatom in je ključna za uspeh. 

4.6 SWOT-analiza 

Naše podjetje z opisanimi izdelki ima na trgu precej veliko konkurence. Kakšne so prednosti 

oziroma slabosti delovanja v taki konkurenci, bomo predstavili v SWOT-analizi, ki je v 

modernih poslovnih analizah zelo popularna. V slovenski terminologiji jo imenujejo tudi 

PSPN-matrika. Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah, kam točno usmeriti 

poslovanje, katere programe opustiti ali jih ojačiti ali podobno. Pod drobnogled vzamemo štiri 

vidike, in sicer vidika prednosti in slabosti, ki se nanašata na notranje dejavnike, ter priložnosti 

in nevarnosti, ki se nanašata na zunanje dejavnike in vplive, ki lahko vplivajo na naše 

poslovanje. Pri notranjih dejavnikih imamo vpliv, da se prilagodimo, razvijemo ali kako 

drugače ukrepamo. Na zunanje dejavnike pa nimamo vpliva, je pa nujno, da jih poznamo, saj 

jih lahko s primerno fleksibilnostjo, dobrimi in pravočasnimi odločitvami v veliki meri 

obrnemo v svojo korist ali vsaj zmanjšamo tveganje, da bi ti dejavniki bistveno vplivali na naše 

poslovanje (Kos 2010).  
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Preglednica 4: SWOT-analiza 

Prednosti Slabosti 

– dobro strokovno poznavanje področja 

– fleksibilnost 

– do neke mere že vzpostavljena mreža 

strank 

– zagotovljena kvaliteta 

– kreativnost za kasnejši razvoj produktov 

in storitev 

– neizkušenost v podjetništvu 

– dokaj visoka zagonska sredstva 

– nedostopnost do novih prodajnih poti 

– negativni denarni tok v prvih letih 

delovanja 

 

Priložnosti Nevarnosti 

– širitev na celotno območje regije 

– ustvarjanje dodatnih potreb na trgu 

– izraba vseh komunikacijskih kanalov za 

trženje 

– zagotavljanje bodočih sodelavcev preko 

mentorstev 

– več zaporednih slabih sezon 

– velike administrativne ovire na področju 

živil 

– neprepoznavnost na trgu 

– velika konkurenca 

– nizkocenovna ponudba uvoženih 

pridelkov 

 

4.7 Časovni načrt 

Načrt izvedbe naših aktivnosti smo prikazali v spodnji preglednici. V prvem letu se bomo precej 

časa ukvarjali z opravili, potrebnimi za zagon podjetja, in s pričetkom poslovanja, oboje bomo 

opravili v začetku leta. Obenem bomo pozornost namenili pripravi vse potrebne dokumentacije, 

da bo naše poslovanje skladno z zakonodajo. Udeležili se bomo tudi izobraževanj na temo 

ekonomike poslovanja podjetja ter tehnologije čebelarjenja. Za uspešen zagon poslovanja bomo 

poiskali ustrezne vire financiranja, ki nam bodo v prihodnjih mesecih in letih omogočali 

pozitiven denarni tok. 

Kot ugotavljamo, bomo vse aktivnosti v podjetju težko opravili sami, zato bomo pred pričetkom 

sezone v prvem letu delovanja poiskali pomoč v obliki študentskega dela. V začetku smo 

planirali, da bo pomoč potrebna samo v poletnih mesecih, vendar smo naknadno ugotovili, da 

bomo to pomoč izven sezone uporabili za trženje in prodajo izdelkov ter pomoč pri pripravi 

potrebnega za naslednjo sezono. Trženje in prodaja bosta potekali neprestano skozi vse mesece 

v letu. 

Kot je razvidno, so ostale aktivnosti bolj ali manj enake skozi vsa leta poslovanja. Izjeme pa se 

nanašajo predvsem na nakup opreme in osnovnih sredstev ter pridobivanje dodatnega vira 

financiranja. Glede na shemo vzpodbud Evropske unije, v katero je vključena tudi Republika 

Slovenija, bomo v drugem letu delovanja kandidirali na razpisu »Javni razpis za ukrep tehnična 
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pomoč čebelarjem«, ki ga vsako leto pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. V zadnjih letih sredstva, ki so bila na razpisu na voljo, niso bila v celoti porabljena, 

zato s precejšnjo gotovostjo trdimo, da bomo ta sredstva tudi dejansko pridobili. Opremo bomo 

kupovali skladno z našim planom širitve in razvojem poslovanja. 

V tretjem letu poslovanja bomo zadnje četrtletje izkoristili tudi za pripravo poslovnega načrta 

in strategije razvoja podjetja za naslednje triletno obdobje.  

Preglednica 5: Časovni načrt po letih 

Aktivnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. leto 
registracija podjetja, dokumentacija                         
izobraževanje                         
priprava opreme na sezono                         
trženje in prodaja                         
pridobitev virov financiranja                         
izvajanja opravil pri čebeljih družinah                         
nakup osnovnih sredstev                         
2. leto 
izobraževanje                         
priprava opreme na sezono                         
trženje in prodaja                         
prijava na razpis                         
izvajanja opravil pri čebeljih družinah                         
nakup osnovnih sredstev                         
3. leto 
izobraževanje                         
priprava opreme na sezono                         
trženje in prodaja                         
pridobitev virov financiranja                         
izvajanja opravil pri čebeljih družinah                         
priprava PN za naslednje triletno obdobje             

 

4.8 Človeški viri 

Glede na to, da pripravljamo poslovni načrt za samozaposleno osebo, nam temu delu ni treba 

posvečati bistvene pozornosti. Omeniti velja, da gre za panogo, ki je pri delu s čebelami zelo 

intenzivna v pomladnih in poletnih mesecih. V jesenskih in zimskih mesecih pa se moramo 

ukvarjati s pripravo opreme, satja, popravili, predvsem pa s trženjem in prodajo izdelkov.  

Glede na število čebeljih družin, s katerimi želimo čebelariti, bomo v drugem in tretjem letu 

poslovanja, ki ga v načrtu obdelujemo, v teh mesecih pomoč poiskali preko študentskega ali 
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pogodbenega dela, ki ga bodo opravljali čebelarji začetniki. Čebelarstvo je poleg pridelave 

pridelkov tudi zelo družbeno dejavna panoga. Na našem območju je organizirano Čebelarsko 

društvo Škofja Loka, ki šteje preko 120 članov. Trend v zadnjih letih pa kaže, da se vsako leto 

čebelarjem pridruži od 3 do 8 novih članov. Za vsakega čebelarja začetnika je priporočljivo, po 

našem mnenju pa nujno, da ima v začetku svojega delovanja pomoč s strani čebelarjev z 

večletnimi izkušnjami. To možnost smo izkoristili tako, da smo se dogovorili, da bomo vsako 

leto ponudili pomoč enemu čebelarju začetniku, ki bo v našem čebelarstvu pridobival potrebna 

znanja, nam pomagal pri vsakodnevnih opravilih pri čebelah, v zimskem času pa pomoč pri 

prodaji preko različnih prodajnih kanalov. 

Preko pogodbe o sodelovanju bomo računovodstvo zaupali izbranemu računovodskemu 

servisu, od katerega pričakujemo celotno vodenje potrebnih računovodskih knjig in izkazov. 

Računovodski servis bomo plačevali pavšalno. Sami bomo poskrbeli za izdajanje računov, 

skrbeli za plačilno disciplino ter plačevali naše obveznosti do dobaviteljev in sodelavcev.  

Da bomo vedno zagotavljali zakonsko skladno poslovanje in vodenje našega podjetja na 

področju živilskih izdelkov, se bomo posluževali servisa, ki ga ponuja Čebelarska zveza 

Slovenije, preko svetovalcev specialistov za ekonomiko in svetovalcev specialistov za 

zagotavljanje varne hrane. V okviru teh služb se že udeležujemo vseh strokovnih predavanj in 

razprav, ki jih organizirajo. Po potrebi pa bomo z njimi tudi v neposrednem kontaktu. Te 

svetovalne službe so za čebelarje brezplačne in se financirajo delno iz članarin v Čebelarsko 

zvezo Slovenije, delno pa jih financira Republika Slovenija. 

4.9 Finančni načrt 

V finančnem delu poslovnega načrta bomo obdelali dejavnike, ki bistveno vplivajo na finančno 

poslovanje v podjetju. Finančni načrt je pripravljen za prva tri leta poslovanja podjetja.  

V preglednici št. 6 smo podrobno prikazali naše poslovne prihodke iz prodaje. Ker smo tekom 

priprave ugotovili, da je praktično nemogoče pridelati vse čebelje pridelke z enim zaposlenim, 

smo se omejili na prodajo tistih, za katere menimo, da jih bomo lahko pridelali in tudi prodali 

na trgu. Glavnino naše prodaje predstavlja med v kozarcih. Pri izračunu prihodka smo uporabili 

enotno ceno 10,24 EUR, ne glede na sorto medu. V drugem letu poslovanja menimo, da v 

maloprodaji ne bomo zmogli prodati vsega medu in smo se odločili, da ga prodajamo tudi 

preprodajalcem. Količine pri ostalih pridelkih smo prilagodili proizvodni kapaciteti čebeljih 

družin. Odjem cvetnega prahu bi lahko povečali, vendar tega zavestno nismo storili, saj je 

cvetni prah glavno hranilo za čebelo v razvoju pred izleganjem. S tem zagotavljamo nemoten 

razvoj in dobro zdravstveno stanje v čebeljih družinah. Podobno je pri propolisu, ki ga čebele 

v večini proizvajajo v poznem poletju in začetku jeseni, ko svoja bivališča pripravljajo na zimo. 

Postopek pridobivanja propolisa pa je za čebele zelo utrudljiv in bi z večjim odjemom ogrozili 

njihovo prezimovanje.  
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Preglednica 6: Načrt poslovnih prihodkov 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 
Med – maloprodaja    

Cena na enoto 10,24 € 10,24 € 10,24 € 
Število prodanih enot 3.204 4.480 5.600 
Prihodki od prodaje 32.809,00 € 45.875,00 € 57.344,00 € 

Med – veleprodaja    

Cena na enoto 4,50 € 4,50 € 4,50 € 
Število prodanih enot 0 1.920 2.400 
Prihodki od prodaje 0,00 € 8.640,00 € 10.800,00 € 

Cvetni prah – 130g    

Cena na enoto 6,50 € 6,50 € 7,00 € 
Število prodanih enot 60 60 60 
Prihodki od prodaje 390,00 € 390,00 € 390,00 € 

Cvetni prah – 250 g    

Cena na enoto 9,50 € 9,50 € 9,50 € 
Število prodanih enot 120 120 120 
Prihodki od prodaje 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00 € 

Cvetni prah – 450g    

Cena na enoto 16,00 € 16,00 € 16,00 € 
Število prodanih enot 60 60 60 
Prihodki od prodaje 960,00 € 960,00 € 960,00 € 

Vosek – kg    

Cena na enoto 9,00 € 9,00 € 9,00 € 
Število prodanih enot 24 50 70 
Prihodki od prodaje 216,00 € 450,00 € 630,00 € 

Propolis – 30 ml    

Cena na enoto 5,00 € 5,00 € 5,00 € 
Število prodanih enot 120 240 300 
Prihodki od prodaje 600,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 
Skupaj prihodki od prodaje 36.115,00 € 58.655,00 € 72.764,00 € 

 

Prvi del preglednice s poslovnimi odhodki predstavljajo stroške na posamezno enoto prodanega 

artikla. Ti stroški predstavljajo embalažo za pakiranje pridelkov. Med bomo prodajali v 

kozarcih, opredeljenih v Pravilniku o uporabi kozarca za slovenski med. Poleg kozarca je treba 

upoštevati še pokrovček, nalepko s podatki o živilu ter prelepko za pokrovček, ki deluje kot 

nekakšen pečat. Strošek na enoto prodane enote medu je tako 0,30 EUR. Enak strošek gre za 

embalažo pri prodaji cvetnega prahu. Pri propolisu pa je embalaža manjša in tudi označevanje 

nekoliko lažje, zato smo pri tem pridelku za strošek upoštevali 0,15 EUR na prodano enoto. 
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V stroških dela je upoštevana plača enega zaposlenega. Strošek plače smo ocenili na 2.000,00 

EUR mesečno, kamor smo zajeli stroške plače in povračil ter regresa. Za plačo smo vzeli 

povprečno mesečno bruto plačo za prvo tromesečje v letu 2018, znaša 1.657,68 EUR (Statistični 

urad RS 2018). Plači smo dodali 4,00 EUR povračil za prehrano. Informativni izračun za plačo 

v tem obsegu tako znaša 1.928,57 EUR (Računovodja.com 2018). Za obračun regresa na letnem 

nivoju nam tako ostane 857,16 EUR. Študentsko delo smo predvideli v povprečnem obsegu 80 

ur na mesec z  neto urno postavko 5,00 EUR.  

Ker bomo v prvem letu čebelarili na 80 panjih, moramo v prvem letu nabaviti 35 panjev. Da pa 

bomo dosegli cilj 200 panjev, jih bomo v drugem letu nabavili 80, v tretjem pa 40. Nabavno 

ceno smo preverili pri mizarstvu, pri katerem smo do sedaj kupovali to opremo.  

Strošek sladkorja je odvisen od števila čebeljih družin, zato strošek le-tega narašča linearno s 

številom družin. V prvem in drugem letu moramo opraviti tudi nakup čebeljih družin, saj iz 

razpoložljivega števila družin ne moremo zagotoviti zadostnega staleža, ker bi pašne družine s 

tem preveč oslabili. V tretjem letu tega stroška ne predvidevamo več. 

Glede na planirano prodajo planiramo povečevati tudi sredstva, vložena v trženje. Spletno stran 

bomo postavili v lastni režiji, zato te investicije nismo finančno opredelili, vključili smo le 

strošek registracije domene in gostovanja spletne strani. Predvideli smo tudi stroške 

oglaševanja. Sredstva bomo smiselno razporedili med tradicionalne oglaševalske kanale, kot 

sta časopis, radio, in medmrežne tehnologije. 

Za računovodstvo in davčno blagajno smo pridobili ponudbe in dosegli dogovor za vsa tri leta, 

tako da je ta strošek fiksen. 

Pri nekaterih stroških smo ocene napovedovali relativno pesimistično. Predvsem zaradi 

simulacije denarnih tokov, ki so nam bistvenega pomena v prvih treh letih poslovanja. V 

nekaterih segmentih bomo, glede na večje nabave, poizkusili doseči boljše nabavne cene, kot 

npr. pri kozarcih, panjih, čebeljih družinah ipd.  
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Preglednica 7: Načrt poslovnih odhodkov 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 
Stroški prodanega blaga, proizvodov in 
storitev    

Med – maloprodaja 961,20 € 1.344,00 € 1.680,00 € 
Med – veleprodaja 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Cvetni prah – 130g 18,00 € 18,00 € 18,00 € 
Cvetni prah – 250 g 36,00 € 36,00 € 36,00 € 
Cvetni prah – 450g 18,00 € 18,00 € 18,00 € 
Vosek – kg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Propolis –  30 ml 18,00 € 36,00 € 45,00 € 
Stroški dela bruto bruto plač     

Čebelar 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 
Drugi stroški poslovanja    

Študentsko delo 5.850,00 € 7.800,00 € 7.800,00 € 
Panji AŽ 10-satni z okvirčki 4.950,00 € 8.800,00 € 4.400,00 € 
Predelava voska v satnice 240,00 € 480,00 € 624,00 € 
Sladkor za zimsko hranjenje 600,00 € 1.200,00 € 1.440,00 € 
Nakup družin na 7 satih – 30 2.200,00 € 2.200,00 € 0,00 € 
Smukalniki – cvetni prah 450,00 € 0,00 € 0,00 € 
Posoda za shranjevanje medu 50 kg 660,00 € 960,00 € 780,00 € 
Najem stojnic tržnice 2.375,00 € 2.375,00 € 2.375,00 € 
Domena, spletna stran 120,00 € 120,00 € 120,00 € 
Spletno trženje 1.200,00 € 2.400,00 € 3.600,00 € 
Računovodske storitve 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 
Najem davčne blagajne 360,00 € 360,00 € 360,00 € 
Skupaj stroški 45.856,20 € 53.947,00 € 49.096,00 € 

 

Med osnovna sredstva smo uvrstili nabavo tiste opreme, ki presega 500,00 EUR. Predvideli 
smo amortizacijsko dobo 36 mesecev. 

Glede na to, da stacionarni čebelnjak že imamo, bomo vse ostale družine naselili v prevozne 

kontejnerje. V četrtem mesecu poslovanja bomo pridobili dva kontejnerja za prevoz čebeljih 

družin in točilo za med, saj nam obstoječe ne bo zadostovalo za točenje medu v takšnem obsegu, 

kot ga predvidevamo. Z nakupom prevoznih enot bomo nadaljevali v drugem letu našega 

poslovanja. Načrt amortizacije naših osnovnih sredstev je prikazan v tabeli št. 8. Amortizacija 

vpliva le na poslovni izid podjetja. Bistveno je, da priskrbimo zadostna denarna sredstva za 

njihovo pridobitev.  
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Preglednica 8: Osnovna sredstva 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 
Strošek amortizacije za 2x Kontejner 20 Panjev 

625,00 € 833,00 € 833,00 € Nabavna vrednost: 2.500 EUR 

Strošek amortizacije za Točilo 12s 
1.125,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € Nabavna vrednost: 4.500 EUR 

Strošek amortizacije za 4x Kontejner 20 Panjev 
0,00 € 1.250,00 € 1.667,00 € Nabavna vrednost: 5.000 EUR 

 

Za zagon vsakega podjetja so potrebna določena vlaganja in investicije. V naši panogi je ob 

zagonu vložek precej velik, saj ne moremo izvajati svoje dejavnosti brez opreme in sredstev, ki 

smo jih opisali. Za zagotovitev možnosti investicij v prvem letu bomo vložili 6.000,00 EUR, 

za preostali kredit pa si bomo priskrbeli dolžniški kredit v višini 15.000,00 EUR. Kredit bomo 

najeli takoj na začetku poslovanja, da bomo do pričetka sezone lahko pripravili vse potrebno. 

Kredit planiramo z dobo odplačevanje treh let, pri načrtovanju pa smo upoštevali 6,00-% fiksno 

obrestno mero. V drugem letu poslovanja bomo pridobili še 6.000,00 EUR nepovratnih sredstev 

v okviru javnega razpisa.  

Po našem mnenju se denarnemu toku pri načrtovanju in upravljanju podjetij posveča bistveno 

premalo pozornosti. Za nas je denarni tok ključnega pomena, zato smo mu pri pripravi 

poslovnega načrta posvetili posebno pozornost. Kot izkazuje preglednica št. 9 smo si v prvih 

dveh letih poslovanja zagotovili minimalni pozitivni denarni tok. Skozi večino prvega leta 

poslovanja sicer pričakujemo negativni denarni tok zaradi velikih izdatkov oziroma investicij 

v opremo in osnovna sredstva, ki pa ga bomo krili z omenjenimi viri financiranja. Nekoliko 

večje tveganje predstavlja pridobivanje sredstev iz javnega razpisa v drugem letu poslovanja. 

Če nam ne bi uspelo pridobiti teh sredstev, bomo denarni tok delno pokrili iz že pridobljenih 

rezerv, za preostanek pa bomo z banko dogovorili kratkoročno premostitveno financiranje v 

obliki dovoljenega negativnega stanja na transakcijskem računu. Pri morebitnem tem načinu 

nam bodo v pomoč dobri izkazi iz prvega leta poslovanja in tudi poslovni načrt. Za tretje leto 

poslovanja pa je denarni tok že izrazito pozitiven, kar pomeni, da bomo v naslednjem obdobju 

bistveno lažje razmišljali o nadaljnjem razvoju podjetja, saj bomo likvidnostno ne izpostavljeni. 

Zagotovo bomo nekaj denarnih sredstev namenili dolgoročni finančni stabilnosti, ostalo pa v 

posodobitev opreme, razvoj izdelkov in storitev ter ne nazadnje v kadre. 
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Preglednica 9: Načrt denarnega toka 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 
Prejemki    

Poslovni prihodki od prodaje 36.115,00 € 58.655,00 € 72.764,00 € 
Lastna in druga nepovratna sredstva 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 
Dolžniško financiranje 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Izdatki    
Stroški prodanega blaga, proizvodov in 
storitev 1.051,00 € 1.452,00 € 1.797,00 € 
Stroški dela 22.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 
Drugi stroški poslovanja 20.805,00 € 28.495,00 € 23.299,00 € 
Nakup osnovnih sredstev 7.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 
Dolžniško financiranje 5.020,00 € 5.476,00 € 5.476,00 € 

Stanje denarnih sredstev    

Začetno stanje 0,00 € 1.239,00 € 1.471,00 € 
Neto denarni tok 1.239,00 € 232,00 € 18.192,00 € 
Končno stanje 1.239,00 € 1.471,00 € 19.663,00 € 

 

Izkaz poslovnega izida je v prvem letu poslovanja izrazito negativen. Ker pa za nas izkaz 

poslovnega izida ni najpomembnejši kazalec, nam ta ne predstavlja večje težave. Negativen 

rezultat je posledica večjih nabav v prvem letu poslovanja, ki pa smo jih uvrstili neposredno v 

stroške. V drugem letu poslovanja bilančno že izkazujemo minimalni dobiček, ki pa se zaradi 

zmanjšanja investicij v tretjem letu poslovanja izrazito poveča. Tudi izid nam bo v veliko 

pomoč pri planiranju poslovanja za naslednje triletno obdobje, saj bomo tudi bilančno lahko 

pokazali naše pozitivno poslovanja, kar je bistveno pri pridobivanju financiranja v primeru 

večjih investicij, za katere bi bilo treba najemati posojila. 
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Preglednica 10: Načrtovan izkaz poslovnega izida 

Naziv Leto 1 Leto 2 Leto 3 
Poslovni prihodki    

Prihodki od prodaje 36.115,00 € 58.655,00 € 72.764,00 € 

Poslovni odhodki    
Stroški prodanega blaga, proizvodov in 
storitev 1.051,00 € 1.452,00 € 1.797,00 € 
Stroški dela 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 
Drugi stroški poslovanja 20.805,00 € 28.495,00 € 23.299,00 € 
Drugi stroški osnovnih sredstev 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Amortizacija 1.750,00 € 3.583,00 € 4.000,00 € 
Dobiček ali izguba iz poslovanja    

 –11.491,00 € 1.125,00 € 19.668,00 € 
Finančni odhodki (iz obresti)    

 719,00 € 507,00 € 200,00 € 
Dobiček ali izguba    

 –12.210,00 € 618,00 € 19.468,00 € 
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5 ZAKLJUČEK 

V našem diplomski nalogi smo se ukvarjali s pripravo poslovnega načrta za podjetje, ki se bo 

ukvarjalo s čebelarsko dejavnostjo. Panogo smo prikazali kot zelo perspektivno za razvoj 

podjetja, ki se ukvarja s pridelavo čebeljih pridelkov, in jih uspešno prodaja na trgu. Tekom 

priprave načrta smo izpolnili cilje, ki smo si jih zastavili, ter podrobno preverili, ali naše 

podjetje lahko ustanovimo ter ali lahko posluje v obdobju naslednjih treh let. Pri tem so nam 

pomagala teoretična znanja več avtorjev, ki se akademsko ukvarjajo s pripravo in pomenom 

poslovnih načrtov. Pri obdelavi teoretičnih izhodišč smo poleg znanj, potrebnih za poslovno 

načrtovanje, izdelali povzetek zakonodaje in predpisov in se z njimi seznanili, da bomo lažje 

opravili birokratske postopke, ki so potrebni za naše podjetje. 

Ugotavljamo, da smo s poslovnim načrtom naše predpostavke v celoti potrdili. Možnost obstoja 

našega podjetja smo utemeljili z vsemi bistvenimi sestavnimi deli poslovnih načrtov, pri čemer 

smo poudarek dali raziskavi obstoječega trga in možnosti prodaje naših pridelkov ter 

strategijam trženja, s katerimi smo pozitivno preverili, da bomo naše pridelke lahko uspešno 

prodali. S smiselnim časovnim načrtovanjem in planiranjem človeških virov bomo zagotovili, 

da bodo aktivnosti potekale nemoteno in bodo opravljene pravočasno in v skladu z letnimi časi, 

od katerih je naša panoga zelo odvisna. 

Največji izziv pri realizaciji podanega poslovnega načrta vidimo prodor naših pridelkov na trg, 

na katerem je konkurenca zelo razvita. V ta namen smo pokazali, da lahko z trženjem preko 

več kanalov uspemo, v veliki meri pa nam pri tem pomaga do neke mere že vzpostavljena mreža 

kupcev, ki smo jo zgradili tekom ljubiteljskega ukvarjanja s čebeljimi pridelki. Vsako novo 

stranko pa bomo skušali obdržati na enak način kot do sedaj, in sicer s skrbnim osebnim 

pristopom. Za nas je vsaka stranka pomembna, ne glede na to, v kolikšni količini od nas kupuje 

pridelke. 

Finančni načrt dokazuje, da nam lahko uspe poslovati, kljub temu da smo se omejili na 

pridelavo osnovnih čebeljih pridelkov. V nadaljevanju obstoja podjetja pa se kažejo dobri obeti 

za razpoložljiva sredstva, s katerimi bomo ponudbo lahko razširili tudi na razvoj dodatnih 

izdelkov in storitev. Največje tveganje pri poslovanju našega podjetja bo obvladovanje 

denarnega toka, ki bo v prvih dveh letih delovanja na kritični meji likvidnosti. To dejstvo pa 

nas ne odvrača od tega, da bi podjetje dejansko ustanovili, saj verjamemo, da bomo tudi v 

primeru kakšnega ne planiranega dogodka znali pravočasno odreagirati in poiskati rezerve tudi 

na tem področju. 

Vsekakor pa bo naše podjetje izpostavljeno tudi nekaterim drugim ključnim tveganjem, na 

katera pa nimamo neposrednega vpliva. Tukaj imamo predvsem v mislih podnebne razmere, ki 

odločilno vplivajo na količino pridobljenih čebeljih pridelkov. Te vplive bomo s predanostjo 

panogi, spremljanjem dogajanja v okolju, osveščanjem okolice in fleksibilnostjo poizkušali 

maksimalno omejiti. 
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Priloga 1 Seznam vprašanj za izvedbo intervjuja z g. Mirom Drakslerjem 

Priloga 2 Seznam vprašanj za izvedbo intervjuja z go. Niko Pengal





 

 
 



Priloga 1 

 
 

Seznam vprašanj za izvedbo intervjuja z g. Mirom Drakslerjem 

1. Kakšen tip panjev bi predlagali za čebelarski obrat našega tipa? 

2. Kakšno naj bo razmerje med številom stacionarnih enot in prevoznih enot? 

3. Ali mora tak čebelarski obrat sam zagotavljati vse potrebno za razvoj družin ali si lahko 

pomaga tudi z nakupom, kot na primer matic, čebeljih družin? 

4. Kateri so bistveni sestavni deli infrastrukture in v kakšnem vrstnem redu jih je treba 

zagotoviti? 

5. Kako, če sploh, je treba planirati opravila v čebelarstvu? 

6. Katera bistvena tveganja vidite pri vzpostavitvi takega čebelarskega obrata? 

7. Vaše končno mnenje: ali lahko obstaja čebelarski obrat z enim zaposlenim in 200 
gospodarnimi čebeljimi družinami?



 

 
 



Priloga 2 

 
 

Seznam vprašanj za izvedbo intervjuja z go. Niko Pengal 

1. Od kod veselje do čebelarstva in kdaj ste se prvič srečali z njim? 

2. Kako ste prišli do ideje za svojo blagovno znamko in koliko različnih idej je bilo treba 

ovreči, preden ste jo vzpostavili? 

3. Kaj so glavni problemi in omejitve, s katerimi ste se srečali pri oblikovanju znamke in 

podjetja? 

4. Ali ste svojo idejo pred lansiranjem preverili na trgu? 

5. Kako ste se lotili prodaje in trženja svojih pridelkov in kako ocenjujete uspešnost le-

tega? 

6. Kaj je po vašem mnenju bistveno za boljšo prepoznavo slovenskih čebeljih pridelkov in 

posledično boljšo prodajo le-teh? 


