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POSLOVNA IDEJA:  

 

BOTRSTVO ČEBELJIH PANJEV IN MEDOVITIH RASTLIN  

 

1. PREDMET POSLOVNE IDEJE 

Predmet poslovne ideje je botrstvo čebeljih panjev in medovitih rastlin na strehah in 
zelenih površinah šol za promocijo širjenja in vzpostavljanja čebelarske kulture na 
urbanih področjih Slovenije ter za širjenje zavedanja pomena čebel in čebelarstva v 
Sloveniji. Gre za sobivanje meščanov s čebelami, ki so zaradi različnih vzrokov vse 
bolj ogrožene. Ideja je, da se tradicionalno sicer kmetijska panoga razširi v mesto ter 
se tako mestno prebivalstvo seznani z načinom delovanja čebeljih panjev v povezavi 
z rastlinami, ki jih čebele potrebujejo, da preživijo v mestu.  

Največji doprinos čebel in drugih opraševalcev je opraševanje skoraj treh četrtin vseh 
rastlin, s katerimi proizvedemo 90 % svetovne hrane. Tretjina svetovne pridelave hrane 
je torej odvisna od čebel oziroma vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja. 
S promocijo in podporo čebelarstvu skrbimo za zagotavljanje varnosti preskrbe s hrano 
v Sloveniji in po svetu. V zadnjem obdobju so namreč čebele vse bolj ogrožene. Njihov 
življenjski prostor se krči, razmere za njihovo življenje in razvoj so vse slabše, in sicer 
na račun številnih pesticidov. Število medovitih rastlin zaradi vse več gojenja 
monokultur upada, prav tako beležimo upad medovitih rastlin na travnikih, saj se v 
zadnjih letih zaradi intenzivnejše tehnologije pridelave trave zmanjšuje pestrost rastlin 
pa tudi obdobja cvetenja so vse krajša. Pojavljajo se tudi nove čebelje bolezni in 
škodljivci, ki so posledica slabše odpornosti čebeljih družin. Svoje je naredila tudi 
globalizacija, ki podpira prenašanje bolezni na daljše razdalje.  

Mestne čebele so bolj zdrave, saj niso izpostavljene kmetijskim pesticidom pa tudi 
lokacije na strehah in terasah jim ustrezajo. Spomladi se družine zelo hitro razvijajo, 
saj je toplo, prepišno in manj vlažno. Proti mrazu in vročini se še znajo braniti, proti 
vlagi pač ne. Kjer je vlaga, se namreč v panje hitro naseli zajedavska pršica varoja, ki 
močno oslabi čebeljo družino. Pomembno je tudi poudariti, da se snovi, ki so prisotne 
v izpušnih plinih, v medu ne pojavljajo. Na podlagi večletnih analiz vzorcev medu iz 
urbanih panjev kažejo, da je med iz mestnega okolja, kljub močnejšemu prometu, še 
vedno boljše kakovosti.  

Čebele pa v naše življenje prinašajo tudi izjemno biotsko raznovrstnost. V Sloveniji živi 
več kot 22.000 različnih vrst živih organizmov, kar uvršča tako majhen prostor med 
naravno najbogatejša območja Evrope. Strokovnjaki tudi dodajajo, da lahko o Sloveniji 
govorimo, tudi zaradi avtohtone kranjske sivke, kot o evropskem biotskem parku. 



  
 

 

Čebelarstvo je v Sloveniji panoga z dolgo tradicijo in je del kulturne dediščine na 
področju ljudske umetnosti – poslikane panjske končnice so cenjen okras panjev na 
slovenskem. Čebelnjaki pa so postali tipična arhitektura slovenskega kmečkega 
stavbarstva in še danes s svojo pojavnostjo plemenitijo kulturno podobo slovenske 
pokrajine. 

Čebelarstvo ima v Sloveniji tudi izreden socialni pomen. Čebela nas spremlja skozi 
vse življenje. Otrokom pomeni simbol pridnosti, varčnosti in skrbi za druge. Odrasli pa 
občudujemo njeno učinkovitost, socialni red in gospodarnost. Ko človek dozoreva, je 
koristno, da si poleg službe in skrbi za dom vzame tudi čas za hobije. Ena od možnosti,  
ki krepi duha in telo, je čebelarstvo, ki s čebelami predstavlja najboljše zdravilo za vse 
strese in tegobe, ki jih doživljamo v današnjem hitrem tempu življenja. 

 

2. KUPCI 

Tudi v botrstvu nastopajo v »prodajnem« procesu kupci kot najpomembnejši del, saj 
brez kupca ni botrstva in brez tega ni dobička. Vsak prodajalec si želi najbolje poskrbeti 
za svoje kupce, vendar to lahko stori le, če dobro pozna vse lastnosti kupcev. 

Naših kupcev glede na spol skorajda ne moremo ločiti, saj je odločitev za botrstvo stvar 
celotne družine. Poleg širjenja znanja je namen botrstva prav povezovanje družin. 
Glede na starost bi kupce lahko opredelili nekje med 30 in 75 let, kar zajema osebe, ki 
imajo otroke in vnuke. Poskrbeti je potrebno tako za avditivne in vizualne tipe kupcev 
z videi na spletni strani, kot tudi za kinestetične tipe kupcev z vodenimi ogledi 
predmetov botrstva. Tudi osebnostne lastnosti in način nakupnega vedenja sta 
pomembna dejavnika pri prodaji. Ponudili bomo argumente za neodločne kupce, 
ustvarili zaupanje in pozitivno klimo za nezaupljive kupce, nestrpne, grobe in glasne 
kupce pa bomo pomirili z natančnimi informacijami. Potencialni kupci so tako 
imenovani »zeleni kupci« oziroma družbeno odgovorni porabniki. Danes je vedno več 
takih kupcev, ki razmišljajo »zeleno« in iščejo izdelke, ki so okolju prijazni. Taki kupci 
upoštevajo družbene posledice svojega potrošniškega vedenja, zanje je pomembno 
naravno okolje. Med potencialne kupce spada tudi skupina še vedno aktivnih starejših, 
ki potrebujejo socializacijo in medgeneracijsko druženje, vendar so v veliki meri vezani 
na lokalno skupnost.  

 

3. KONKURENCA 

Konkurenca storitvi ne obstaja, saj gre za ohranjanje narave, biotske raznovrstnosti, 
podpiranje izobraževanja za mlade, tj. vzgajanje mladine, ki bo v prihodnje skrbela za 
naš svet.  



  
 

4. PRODAJNE POTI 

Prodajna pot je neposredna, in sicer stik botrov s skrbniki. Tako na primer vemo, da 
botrstva ne moremo pošiljati in mora biti pri izvajanju storitve navzoč tudi uporabnik. 
Zato moramo poskrbeti, da se bodo storitve izvajale dovolj blizu potrošnikom - šolski 
okoliš. Pozorni moramo biti na letna srečanja botrov, kar v našem primeru velja kot 
dobavni rok. Storitev botrstva je najlažja in najmanj tvegana oblika prodaje v okviru 
šolskega izobraževanja. V današnjem času so storitvene dejavnosti temelj 
gospodarstva razvitega sveta. Storitveni sektor se intenzivno razvija in postaja 
dominanten gospodarski sektor razvitih držav. Ustvarja več kot 60 odstotkov bruto 
domačega proizvoda in zaposluje več kot dve tretjini vseh zaposlenih. Storitveni sektor 
je postal povsod prevladujoč, zlasti odkar je informacijska tehnologija ustvarila razmere 
za hiter razvoj tovrstnih dejavnosti. Na rast storitvenega sektorja so vplivali še drugi 
številni razlogi, in sicer daljša življenjska doba prebivalstva, spremembe življenjskih 
navad in staranje prebivalstva, povečanje števila zaposlenih žensk, izjemno povečana 
mobilnost ljudi in globalizacija. 

Storitev botrstva je otipljiva in narekuje neločljivost botra od izvajalca ter je časovno 
omejena na najmanj eno leto. Velika pomembnost se pripisuje osebnim stikom med 
botri in izvajalci, ki skrbijo za predmete botrstva. 

Načrtujemo uporabo naslednjih prodajnih poti: 

- neposredna prodaja botrom, 

- starši otrok, ki sodelujejo pri projektu, 

- ''zunanji kupci'', ki bodo za nas izvedeli s pomočjo: 

o že obstoječe šolske spletne strani in Instagram profila, 

o zunanjega oglaševanja v sklopu botrstva in s pomočjo zunanjih 
organizacij, tako na ravni lokalne skupnosti kot tudi širše, s katerimi že 
sodelujemo (Gorenjski glas, Radio Kranj, Radio 1, časopis lokalne 
skupnosti, lokalni podjetniki). 

 

5. TRŽNOKOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 
 
Trženje storitve botrstva je zaradi otipljivosti predmetov botrstva nekoliko drugačno, 
kot trženje ostalih storitev. Uporabnik si tako pred zakupom lahko ogleda predmet 
botrstva, ne more pa opraviti preizkusa delovanja celostne storitve, kar lahko otežuje 
oceno izvedbe storitve in hkrati povzroča pri uporabnikih bolj občuteno tveganje pred 
nakupom. Procesnost storitve pomeni, da storitev botrstva nastaja v določenem 
procesu izvajanja, in sicer po posameznih stopnjah, ki so enkratne in si vedno sledijo 
v določenem zaporedju: zakup predmeta botrstva, namestitev tablice s priimkom 
družine na skupnem srečanju botrov, letna srečanja. Možna je spremenljivost storitve, 
kar pomeni, da je vsaka izkušnja, ki jo ima odjemalec z nakupom enake storitve,  



  
 
 
drugačna. Storitve so neobstojne in jih ne moremo skladiščiti, čeprav so njihovi učinki 
lahko dolgotrajni. Zaradi nezmožnosti shranjevanja lahko tako storitve izvedemo šele 
tedaj, ko obstaja po njih povpraševanje oz. ko se izteče rok za oddajo povpraševanja 
po botrstvih. Če povpraševanje preseže ponudbo, ne moremo storitve preprosto vzeti 
iz zaloge in jo ponuditi na trgu, lahko pa svojo ponudbo razširimo. 
 
Pri oglaševanju botrstva gre predvsem za oglaševanje subjekta, saj bomo 
komunicirali neposredno s porabniki. Ne nanaša se zgolj na en izdelek, ampak na 
celotno ponudbo in šolo kot ustanovo. S tem bomo gradili svoj ugled in izpostavili 
pozitiven odnos do uporabnikov. Poslužili se bomo tudi osebnega oglaševanja, ki je 
usmerjeno na posameznika: predstavitveni razgovor na skupnih sestankih, prodajno 
usmerjeno e-pismo in vodeni ogledi. Storitev botrstva bomo oglaševali tudi v šolskem 
časopisu in v časopisu lokalne krajevne skupnosti. Za informiranje bomo uporabili tudi 
že obstoječe oglasne deske v ustanovi in njeni bližini, in sicer z namenom zajema 
starejših potencialnih kupcev. Prav s tem namenom se bomo poslužili tudi pogovorne 
oddaje na lokalnem radiu. Vse omenjene aktivnosti bomo izvedli brezplačno v okviru 
promocije znanja.  

Ob uvajanju botrstva bomo oglaševali za spodbujanje povpraševanja, kasneje pa 
bomo oglaševali z namenom spominjanja na storitev, ko bomo kupce želeli spomniti, 
da je naša ponudba še na voljo in jim zagotoviti, da je njihova izbira pravilna. 

Tržno komuniciranje bomo izvajali po več poteh, ki bodo podobne prodajnim potem, in 
sicer: 

- komunikacija z botri 
- komunikacija preko sodelujočih otrok in njihovih staršev, 
- komunikacija preko spletne strani in oglaševanje strani z izmenjavo pásic 

oziroma s pomočjo morebitnega botrstva primernih portalov, ki bi objavili našo 
pásico, 

- komunikacija preko ostalih medijev, denimo članki v lokalnih časopisih, ki bi 
hkrati vsebovali tudi marketinško sporočilo. 
 

6. TRŽNI POTENCIAL 

Naša ciljna ozka tržna niša je eden najpomembnejših delov strategije za trženje. S 
tržno nišo oblikujemo našo ciljno publiko in hkrati določimo, kakšen potencial ima naša 
storitev. Botrstvo na površinah šol ima manjšo potencialno ciljno publiko, vendar je 
njihove pripadnike lažje doseči, saj na tem področju tekmecev praktično ni, lahko pa 
dosežemo tudi višjo relevantnost. Prav s tem razlogom je bila za začetek izbrana ozka 
in zelo specifično tržna niša – botrstvo in če nam uspe, jo lahko še vedno razširimo, ko 
dosežemo svoje osnovne cilje.  

 



  
 

Ponujeno bo botrstvo za 36 sadik ter 10 panjev, v skupni vrednosti 2680 € letno. Na 
šoli je namreč približno 460 družin in če računamo na povprečje uspeha prodaje, ki je 
10 %, z gotovostjo lahko uredimo zakup 46 botrstev. Seveda pa smo že razmišljali tudi 
o širitvi v primeru dodatnega povpraševanja.  

Prihodek:  

- botrstvo panja 100 € na panj x 10 = 1000 €,  
- botrstvo dreves 10 x 60 € = 600 €,  
- botrstvo grmovnic 15 x 50 € = 750 €,  
- botrstvo dišavnic 11 x 30 € = 330 €,  

v skupni vrednosti 2680 €.  

 

Graf 1: Prikaz prihodkov od botrstev v odstotkih. 
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7. VIRI FINANCIRANJA 

Viri financiranja poslovne ideje so javni razpisi na občinski in državni ravni, ki podpirajo 
čebelarstvo, čebelarska zveza Slovenije, eko sklad in ostali razpisi različnih podjetij. 
Potrebovali bomo sredstva za panje in sadike, zato znaša začetni vložek 1855 €, kar 
bomo pokrili v prvem letu botrstva. Stroške na letni ravni ocenjujemo nekje na 300 €, 
kot delovno silo bomo uporabili učence, potrebujemo pa strokovno pomoč čebelarja in 
orodje za vzdrževanje rastlin. V prvem letu bomo glede na povpraševanje povečali 
število predmetov botrstva, in sicer z ostalimi 525 €. V naslednjih letih bomo dobiček 
2380 €, ko odštejemo stroške na letni ravni, povečali prav s tem nakupom in 
oglaševanjem novih botrstev. 

Stroški predmetov botrstva: 

- panj s čebelam: 150 € x 10 = 1500 €,  
- drevesa: v povprečju 15 € x 10 = 150 €,  
- grmovnice 10 € x 15 = 150 €,  
- dišavnice: 5 € x 11 = 55 €,  

skupaj 1855,00 €. 

 

Graf 2: Prikaz vstopnih stroškov za nakup predmetov botrstva v odstotkih. 
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