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Poslovni načrt za sirarno 
 

 

Poslovni načrt za sirarno v sklopu sodelovanja več kmetov, poslovni model sodelovanja pri 

skupnih investicijah (predelava, trženje, proizvodnja).  

Dokument predstavlja splošen opis ureditve prostora za predelavo, 3 različne poslovne 

modele glede na potrebno opremo, stoškovnik za prostor, prihodki.  

 

 
 

Ureditev prostorov, registracije in odobritve 

Vsak obrat – prostori v katerih se opravlja živilska dejavnost, mora biti registriran 

ali odobren pri pristojnem območnem uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin Republike Slovenije (UVHVVR).   

Vsi obrati na področju živil živalskega izvora morajo izpolnjevati zahteve Uredbe 

(ES) 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora in Uredbe 

(ES) 852/2004 o higieni živil. Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na 

področju živil (Uradni list RS, št. 96/14) pa podrobneje določa postopke 

registracije in odobritev obratov na področju živil na Upravi za varno hrano 

veterinarstvo in varstvo rastlin. Nadzor nad predelavo živil živalskega izvora vršijo 

uradni veterinarji. 

Prostore lahko uredimo v obstoječih gospodarskih poslopjih, v prostorih 

stanovanjskih hiš ali pa zgradimo nove objekte. 

 

 

 

http://www.seneno.info/
mailto:kgzs@kgzs.si
http://www.kgzs.si/


                                                                                                               
                                                                                                                  www.seneno.info  

 

 

                    2 

 

 

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana 
tel.: (01) 513 66 00 

E-pošta: kgzs@kgzs.si   

 www.kgzs.si 

Predelava mleka 

Zahteve glede ureditve prostora za predelavo mleka  

 

Prostori morajo biti tako veliki, da preprečimo križanje čistih in nečistih poti. 

Prostor mora biti svetel, topel, zračen in prostoren. Število prostorov naj bo 

vezano na potrebe za izvajanje določenih tehnologij ter potrebno opremo, in sicer 

na način, ki zagotavlja higiensko opravljanje vseh opravil med celotno proizvodnjo. 

Obrat mora biti priključen na izvor električne energije in vir pitne vode, ki je lahko 

iz lastnega vira ali iz javnega vodovoda. Pitna voda mora biti skladna s predpisi o 

zdravstveni ustreznosti pitne vode. V vodovodnem omrežju mora biti na vseh 

iztokih za hladno in toplo vodo ventil proti povratni sifonaži. Ventili naj bodo 

nameščeni neposredno za pipo oziroma drugo vrsto priključka.  

Odplake moramo odstranjevati brez onesnaževanja okolja. Odvajanje odplak 

poteka po treh ločenih sistemih, in sicer: 

- kanalizacija za meteorno vodo (lahko spuščamo brez čiščenja); 

- kanalizacija za tehnološke odplake; 

- kanalizacija za fekalije. 

V proizvodnih prostorih je treba zagotoviti odvajanje na tak način, da ne pride do 

razlivanja odplak po tleh. Zagotoviti je treba primerno število odtokov, ki morajo 

biti zaščiteni pred smradom in vdorom glodavcev. 

Vsi delovni prostori in oprema morajo biti dobro vzdrževani, brez poškodb, ki bi 

lahko vplivale na higiensko vzdrževanje objekta. Prostor in vsa delovna oprema 

morata biti dnevno očiščena in po potrebi razkužena. Pred delovnim procesom je 
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mailto:kgzs@kgzs.si
http://www.kgzs.si/


                                                                                                               
                                                                                                                  www.seneno.info  

 

 

                    3 

 

 

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana 
tel.: (01) 513 66 00 

E-pošta: kgzs@kgzs.si   

 www.kgzs.si 

treba preveriti, da sta prostor in oprema, ki se uporabljata pri rokovanju z mlekom, 

temeljito očiščena. Voda, ki jo uporabljamo za pranje prostorov, mora biti 

primerne temperature, ki zagotavlja uspešno čiščenje. 

STENE: gladke, obstojne, nepropustne, svetlih barv, ki omogočajo mokro čiščenje 

in razkuževanje po potrebi. 

TLA: trdna, nedrseča, nepropustna za vodo, odporna proti kislim čistilom, 

omogočati morajo mokro čiščenje in razkuževanje. Zagotovljeno mora biti dobro 

odtekanje vode (zaokrožnice – zaobelnice), odtočni jaški morajo biti pokriti 

(zaščita pred neprijetnimi vonjavami in glodavci).  

VRATA in OKNA: odporna proti koroziji, gnitju, dobro morajo tesniti, preprosta 

za čiščenje ter zaščitena pred vstopom mrčesa in glodavcev. Prostori naj 

omogočajo dovolj naravne svetlobe v primeru umetne osvetlitve pa mora biti 

zagotovljena dovolj močna svetloba (200 lux). Zorilnice morajo ostati temne. 

Objekt za predelavo mleka mora obvezno imeti tri prostore: 

- GARDEROBA/VHODNI PROSTOR – nečisti del, opremljena mora biti z 

umivalnikom, tekočim  milom, papirnatimi brisačami, košem, obešalnikom ali 

omarico. V garderobi se pred začetkom delovnega procesa preoblečemo v 

delovno obleko in obutev, lase zaščitimo s pokrivalom in si pred začetkom 

dela temeljito umijemo roke. 

- PROIZVODNI PROSTOR – čisti del, kamor zmeraj prihajamo v delovni 

obleki. V tem prostoru poteka proizvodnja mlečnih izdelkov. Prostor mora 

biti opremljen z umivalnikom z vročo in s hladno vodo za roke, s tekočim 

milom, papirnatimi brisačami, košem. Oprema naj bo prilagojena potrebam 
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proizvodnje, iz inox materialov zaradi čiščenja in razkuževanja. Oprema 

mora biti dobro vzdrževana. V proizvodnem prostoru naj bo omarica za 

čistila, ki naj bo zaklenjena. Ločeno imejmo tudi omaro za shranjevanje 

začimb, soli ter manjši hladilnik za shranjevanje kultur, sirišč in drugih 

dodatkov. Poskrbimo za dovolj delovnega pulta.  

- PROSTOR ZA IZHOD/PRODAJO/PAKIRANJE – umivalnik, prodajni pult 

(lahko je lesen), hladilna vitrina. Glede na potrebe proizvodnje lahko imamo 

tudi druge prostore: prostor za usirjanje mleka, zorilnica, sušilnica, 

hladilnica, pomivalnica … 

 

Slika 1: Organizacija enostavnega (1a in 1b) obrata za predelavo mleka (Vir: 

Anglade, 1998.) 

Legenda za 1a in 1b obrat:   1 garderobni prostor  

                                           3 proizvodni prostor 

                                           8 prostor za izhod/prodajo/pakiranje 

 

Oprema  

Oprema, ki jo potrebujemo za izdelavo mlečnih izdelkov: 

- Hladilni zbiralnik mleka 

- Sirarski kotel z možnostjo ogrevanja, ohlajanja, mešanja, razreza sirnine 

http://www.seneno.info/
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- Sirarsko stiskalnico, ob večjih kapacitetah (nad 500 l) tudi predstiskalnico, 

kar je lahko ista naprava v enem 

- Sirarske modele primerne velikosti in števila glede na šaržo predelanega 

mleka 

- Kad s slanico 

- Zorilnico s primernimi pogoji (12-14°C in 80-85 % relativne zračne vlage) 

- Pakirno mizo 

- Vakuumirko ali stroj za zavijanje v termoskrčljivo folijo 

 

Tako kot pri predelavi mesa, velja tudi za predelavo mleka, da so delovne površine 

v živilskih obratih iz materialov, ki se lahko mokro čistijo, ki niso toksični in niso 

podvrženi koroziji.  Vsa oprema mora biti oblikovana tako, da se omogoča enostavno 

in popolno čiščenje. O čiščenju se mora voditi evidenca, uporabljati pa se morajo 

ustrezna čistila, ki so namenjena čiščenju v obratih, kjer se rokuje z živili 

živalskega izvora.  

 

O predelavi mleka si preberite v Priročniku za seneno prirejo.  
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Finančni načrt 

Povzetek vhodnih podatkov 

 

Finančni načrt sirarne je izdelan za ekonomsko ustrezno velikost glede na razmere 

s Sloveniji. Razume se v smislu sodelovanja večih kmetij oziroma dobaviteljev za 

doseganje kritične količine za predelavo. 

 

Izhodišča: 

 Letna predelava 1000000 litrov mleka 

 Cenovna kalkulacija je izvedena na veleprodajne cene 

 Struktura zaposlenih je izdelana na veleprodajne poti 

 Oprema sirarne je sodobna z možnostjo nadgradnje 

 Izdelana je v treh variantah za tri različne proizvodne programe 

 

Programi: 

 

Veleprodajne cene 

jogurt - 
fermentirani 

izdelki 
smetana 

sveži 
sir 

poltrdi 
sir 

skuta 

Cena na €/kg 1,6 5 7 9 4 

Program 1   DA DA DA   

Program 2 DA DA   DA DA 

Program 3 DA       DA 

 

 

 
 

 

Vhodna surovina Količine enota Št. delovnih dni letno

Dnevna količina mleka za 

predelavo 4000 l 250

Letna količina predelanega mleka 1000000 l

http://www.seneno.info/
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Energija Faktro energije po programih

Poraba energije/liter predelanega 

mleka količine enota Program 1 Program 2 Program 3

Sekanci [nm] 0,0005 nm 0,8 1 1,2 19 €/nm

Električna energija [kWh] 0,24 kWh 0,8 1 1,2 0,15 €/kWh

Dodatna energija [enota] €/…

Drugi viri/materiali Faktro drugih virov/materialov po programih

Poraba drugih virov/liter 

predelanega mleka količine enota Program 1 Program 2 Program 3

Voda [L] 0,002 m3/l 1 1 1 0,8 €/m3

Čistila 0,0012 L 1 1 1 2 €/L

Dodatna viri €/…

Delo Št. Zaposlenih za posamezni program

Delo/ strošek zaposlenega 23700 €/zaposlenega Program 1 Program 2 Program 3

Bruto bruto dohodek 1600 €/ mesec 13 10 9

regres 1000 €/ leto

Prevoz 100 €/ mesec

Malica 100 €/ mesec

Nagrade 1000 €/ leto

Oseban varovalna oprema - letni 

strošek 100 €/ leto

Delo vodenje Ekvivalent zaposlenega za vodenje po programih

Delo/ strošek zaposlenega 34500 €/zaposlenega Program 1 Program 2 Program 3

Bruto bruto dohodek 2500 €/ mesec 1,5 1 1

regres 1000 €/ leto

Prevoz 100 €/ mesec

Malica 100 €/ mesec

Nagrade 1000 €/ leto

Oseban varovalna oprema - letni 

strošek 100 €/ leto

Stavba (osnova je program 3) Faktor stavbe po programih
Optimalna 

površina enota Program 1 Program 2 Program 3

Predelava 800 m2 0,9 1 1 1100 €/m2

Hladilnice/zorilnice 100 m2 2,3 2 1 400 €/m2

Amortizacija
Stavba 30 let

Oprema 7 let

Strošek letnega vzdrževanja
Program 1 Program 2 Program 3

Strošek vzdrževanja po površini 30000 €/m2 1 1 1

http://www.seneno.info/
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 Povzetek stroškov 

 

Stroški so bili upoštevani fiksni in variabilni. Pri opremi in stavbi se je upoštevala 

amortizacija. 

 
 

Stroški - kategorije Program 1 Program 2 Program 3

Fiksni stroški - SKUPAJ 1.516.000,00 € 1.795.500,00 € 1.724.000,00 €

strošek  opreme v sirarni 420.000,00 € 648.000,00 € 650.000,00 €

Strošek stavbe za proizvodnjo 792.000,00 € 880.000,00 € 880.000,00 €

strošek  stavbe zorilnic/hladilnic 92.000,00 € 80.000,00 € 40.000,00 €

Strošek opremem zorilnic/hladilnic 84.000,00 € 59.500,00 € 26.000,00 €

Strošek opreme za odpremo izdelkov 128.000,00 € 128.000,00 € 128.000,00 €

Fiksni stroški - SKUPAJ LETNO 149.752,38 € 181.357,14 € 175.523,81 €
strošek  opreme v sirarni 60.000,00 € 92.571,43 € 92.857,14 €

Strošek stavbe za proizvodnjo 26.400,00 € 29.333,33 € 29.333,33 €

strošek  stavbe zorilnic/hladilnic 3.066,67 € 2.666,67 € 1.333,33 €

Strošek opremem zorilnic/hladilnic 12.000,00 € 8.500,00 € 3.714,29 €

Strošek opreme za odpremo izdelkov 18.285,71 € 18.285,71 € 18.285,71 €

Strošek letnega vzdrževanja 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

Spremenljivi stroški -LETNO

Spremenljivi stroški -SKUPAJ 436850 480000 593900
Strošek energije skupaj 36400 45500 54600

sekanci 0,0076 0,0095 0,0114

elektrika 0,0288 0,036 0,0432

drugi vir 0 0 0

Strošek drugih surov in maerialov skupaj 4000 4000 4000

voda 0,0016 0,0016 0,0016

čistila 0,0024 0,0024 0,0024

drugo 0 0 0

Strošek dela skupaj 359850 271500 247800

Strošek v proizvodnji 308100 237000 213300

Strošek vodenja/administracije 51750 34500 34500

Strošek embalaže 36600 159000 287500
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Povzetek rezultatov 

 

Rezultati so preračunani na maksimalno odkupno ceno konvencionalnega mleka. Za 

seneno mleko se k preračunanim cenam upošteva dodatek 7 centov na kg mleka, za 

ekološko seneno pa dodatek 17 centov na kilogram mleka. 

 
Letna količina predelave 1.000.000 L  

    

 Program 1 Program 2 Program 3 

Maksimalna odkupna cena - 
seneno 0,41 € 0,62 € 0,65 € 

Maksimalna odkupna cena - 
ekološko seneno 0,48 € 0,69 € 0,72 € 

    

Fiksni letni stroški 149.752,38 € 181.357,14 € 175.523,81 € 

Variabilni letni stroški 436.850,00 € 480.000,00 € 593.900,00 € 

Stroški skupaj 586.602,38 € 661.357,14 € 769.423,81 € 

    

Prihodki letni 
1.001.000,00 

€ 
1.280.000,00 

€ 
1.420.000,00 

€ 

 

 

Komentar rezultatov 

Rezultati so, glede na izkušnje nekaterih sirarjev, vključenih v projekt, 

pričakovani. Razblinjajo tudi neko splošno razširjeno tezo, da je proizvodnja sirov 

bolj donosna kot proizvodnja svežih izdelkov. Po naših kalkulacijah se je izkazalo 

za obratno situacijo, poleg tega pa je obrat kapitala pri svežih izdelkih bistveno 

hitrejši, saj ni treba več mesecev čakati, da se izdelki prodajo, kot je to v primeru 

zorjenih sirov. 

 

Tabela prikazuje maksimalno odkupno ceno mleka – senenega in ekološkega 

senenega, ki še pokriva stroške take sirarne. V primeru višjih prodajnih cen bi se 

dalo tudi pri sirih doseči boljši rezultat oz. boljšo odkupno ceno mleka. Kakorkoli 

smo z analizo dokazali, da se investicija v tak obrat definitivno izplača. 
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Amortizacijske dobe opreme smo računali na 7 let, amortizacijsko dobo stavb pa 

na 30. Ker so razmere (to nam je v zadnjih 2 letih jasno pokazala tudi epidemija) 

že za 5 let v naprej, je nesmiselno računati optimistično in vzeti daljše 

amortizacijske dobe, saj lahko pride še vmes do kakšnih komplikacij in se dejansko 

ali investicija poveča ali pa ostali stroški in smo ostali na ''varni strani''. 

 

Zaključek je ta, da bi se sirarna, ki bi predelala letno 1.000.000 l mleka, kar je 

npr. pri laktacijski mlečnosti 7.000 l cca 150 krav v laktaciji. Če je to proizvodnja, 

ki jo premore ena kmetija, še toliko bolje, ampak realno bi bilo tudi pričakovati, da 

se bodo kmetije povezale in predelovale mleko skupaj v eni, večji mlekarni, kjer je 

vse stroške zaradi večje količine predelave bistveno lažje obvladovati kot pa če 

kmetija prideluje in predeluje sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dokument Poslovni načrt za sirarno je nastal v okviru EIP projekta Seneno meso in mleko, 

kateri vodilni partner je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Pri pripravi dokumenta 

so sodelovali člani projekta.  

 

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Seneno meso in mleko se izvaja v okviru 

ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, podukrepa 16.2: 

Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. 
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