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Študija stanja na območju LAS Bogastvo podeželja 
V okviru projekta Od kmetije do 
podjetja je bila izdelana tudi študi-
ja Kmetijstvo na območju LAS Bo-
gastvo podeželja, ki so jo izdelali v 
podjetju Fima projekti. Vse občine 
LAS Bogastvo podeželja so imele 
v različnih obdobjih in pri različnih 
meritvah povišanja ali znižanja števi-
la ali deleža. Občini Hajdina in Kidri-
čevo pa sta pri tem najbolj izstopali. 
Občina Hajdina je od vseh občin 
LAS doživela največje in najvišje 
upade ter zmanjšanja. Medtem ko 
je bila v letu 2000 še med vodilnimi 
občinami na področju kmetijstva, se 
je to z letom 2010 spremenilo. To 
vlogo je v večjem delu prevzela ob-
čina Kidričevo.
Na območju LASa je v letu 2017 
skupno živelo 46.488 prebivalcev, 
od teh v občini Ptuj 23.117. V pri-
merjavi z letom 2016 se je število 
prebivalstva povečalo za 69. Pov-
prečna starost prebivalstva se je 
zvišala tako v letih 2010 kot 2018. 
Starostno povprečje znaša na ob-
močju LAS 42,73 leta in se z leti še 
viša. V letu 2018 je bila v vseh obči-
nah LAS povprečna starost najvišja 
pri ženskah. Največjo težavo za ob-
čine LAS predstavlja staranje pre-
bivalstva, predvsem je to očitno pri 
ženski populaciji. 
Pri ženskah je povprečna starost viš-
ja za dve ali celo več let v primerja-
vi z moškimi. Občina Trnovska  vas 
ima v primerjavi s preostalimi ob-
činami LAS najmlajšo populacijo. 
Na celotnem območju LAS je bilo 
po zadnjih uradnih podatkih SURS 
iz leta 2010 skupno 14.733 hek-
tarov vseh kmetijskih zemljišč, od 
tega 14.644 kmetijskih zemljišč v 

uporabi. Njiv je bilo skupno 11.400 
hektarov. Skupno število kmetijskih 
gospodarstev v letu 2010 je bilo 
2.137, od teh je bilo 1.673 takšnih, 
ki so redila živino. V večini občin 
LAS prevladuje namen kmetijske 
pridelave izključno za lastno porabo, 
sledi prodaja preko posrednika. V 
letu 2010 je bilo glede na rabo ze-
mljišč na celotnem območju LASa 

skupno 7.297 hektarov površin žita, 
od tega največ v občini Kidričevo 
(2.049 ha). Površina žit se je v vseh 
občinah povečala, z izjemo občine 
Hajdina, kjer je prišlo do zmanjša-
nja s 3.820 na 911 hektarov. V vseh 
občinah prevladuje uporaba povr-
šine za pridelavo koruze za zrnje 
(48,38 %). Na celotnem območju 
LAS je v letu 2010 prišlo do zmanj-

šanja površin krompirja z 249 ha 
na 119 ha. Na območju vseh občin 
je bilo skupno 364 hektarov površi-
ne vinogradov. V primerjavi z letom 
2000 je v letu 2010 prišlo pri vseh 
občinah do zmanjšanja površine, z 
izjemo občine Destrnik, kjer se je 
površina povečala za 9 hektarov. 
V letu 2010 je bilo v vseh občinah 
Las skupaj 14.761 glav velike živine 

(GVŽ). Občina z največjim številom 
GVŽ je občina Kidričevo s 5.397 
GVŽ. V občinah LAS prevladuje-
ta reja goveda in prašičev. Največji 
delež reje goveda je v občini Jur-
šinci (78,21 %) in v občini Kidriče-
vo (73,28 %). V občini Hajdina in 
občini Markovci je to razmerje med 
govedorejo in prašičerejo dokaj ena-
komerno. V letu 2010 se je v vseh 

občinah LAS polnovredna delovna 
moč (PDM) zmanjšala s 3.658 na 
2.210. Največji upad se je zgodil v 
občini Ptuj (za 353) in v občini Haj-
dina (za 272). V letu 2010 je bilo na 
območju LAS skupno 7.059 družin-
skih članov na družinskih kmetijah. 
Največji upad se je zgodil v občini 
Ptuj (za 746) in v občini Markovci 
(za 613). Pri vseh občinah LAS je 
prišlo do zmanjšanja števila samo-
zaposlenih oseb – kmetov, znižalo 
se je za 378. Tako je bilo v marcu 
2018 samozaposlenih oseb –kme-
tov samo 584. V letu 2010 je bil 
opažen pozitiven trend glede deleža 
kmetijskih gospodarstev, na katerih 
je predviden naslednik pri vseh ob-
činah LAS, edina izjema je bila Trno-
vska vas.
Na območju LAS je bilo v letu 2010 
v vseh občinah skupno 2.724 dvo-
osnih traktorjev, 1.464 traktorskih 
plugov, 1.698 traktorskih bran in 
predsetvenikov, 2.271 traktorskih 
priključkov za gnojenje, 694 trak-
torskih sejalnic, 255 traktorskih sa-
dilnikov, 309 traktorskih mulčerjev, 
1.201 kosilnica, 809 traktorskih ob-
račalnikov in zgrabljalnikov, 89 ba-
lirk in ovijalnikov ter 685 traktorskih 
bran in predsetvenikov. Od kmetij-
ske mehanizacije in opreme je na 
omenjenem območju največ dvo-
osnih traktorjev (2.724) in traktor-
skih priključkov za gnojenje (2.271), 
najmanj pa balirk in ovijalnikov (89). 
Večje spremembe so opazne v letu 
2010 tudi pri uporabi računalnika 
za vodenje kmetijskih gospodar-
stev, kjer so se vrednosti močno 
povečale.

Foto: arhiv LAS Bogastvo podeželja

LAS Bogastvo podeželja: Cilj je odkriti potenciale
LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in 
v Slovenskih goricah (LAS Bogastvo 
podeželja) povezuje osem občin 
Spodnjega Podravja: Destrnik, Dor-
nava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, 
Markovci, MO Ptuj in Trnovska vas, 
kjer na skupni površini 311,8 km živi 
okrog 28.800 prebivalcev. Območje 
LAS obsega dve slikoviti in biotsko 
pestri naravni enoti, Dravsko polje in 
Slovenske gorice, ki ju dopolnjuje-
jo in bogatijo številne zgodovinske, 
kulturne in arhitekturne posebnosti.
''Območje je izredno bogato tako z 
naravnimi kot tudi kulturnimi vse-
binami, konec koncev je domovina 
kurenta, ptujskega luka, ploharjev, 
rus, oračev, kopijašev in številnih 
drugih prepoznavnih likov. Je dom 
najstarejše folklorne skupine. Ob-
močje je bogato tudi s stavbno dedi-
ščino, kot so ptujski grad, dornavski 
dvorec, domačija Janeza Puha, Si-
moničeva domačija kot primer pra-
ve panonske domačije, viničarija. 
Je območje z bogato zgodovino, ki 
sega vse od Rimljanov do današnjih 
dni. Svojevrsten čar območju dajejo 
tudi naravne danosti, saj se obmo-
čje razprostira od ležerne ravnice 
vse do razgibanega gričevja Slo-
venskih goric, skozenj se vije reka 
Drava, ki predstavlja speči potencial 
območja, s svojimi danostmi pred-
stavlja odličen vir za vzpostavitev 
naravovarstvenega turizma oziro-
ma zelenega turizma, spoznavanje 
biotske raznovrstnosti … Predvsem 
nižinski del je izrazito kmetijski, ob-
močje ima odlične pogoje za kmetij-
sko proizvodnjo ter močan potencial 
razvoja dopolnilnih dejavnosti na 

kmetijah,'' pojasni Mojca Metličar, 
strokovna vodja LAS Bogastvo po-
deželja. 
LAS ima v svoji strategiji izpostavlje-
na štiri tematska področja: ustvarja-
nje novih delovnih mest, ohranjanje 
narave in varovanje okolja, razvoj 
osnovnih storitev in vključevanje 
ranljivih skupin.
Poslanstvo LAS je spodbujanje lo-
kalnega razvoja na različnih področ-
jih, odkrivanje lokalnih potencialov, 
predstavitev območja ter predvsem 
prisluhniti in upoštevati željam lo-
kalnega okolja, jih preoblikovati v 
projektne predloge in jim pomaga-
ti zaživeti. 
Po tehnični plati LAS predstavlja 
strokovno tehnično pomoč za po-
tencialne prijavitelje, pomaga pri 
razvoju, pripravi in izvedbi projek-
tnih idej, je dejansko vez med prija-
viteljem  in organi upravljanja. LAS 
tudi promovira pristop od spodaj 
navzgor, spodbuja lokalno okolje k 
razmisleku, kaj si želijo, kje vidijo po-
tencial za razvoj območja, kako na 
inovativen način predstaviti obmo-
čje skozi bodisi nove produkte, nove 
programe ter nove pristope. 
''Eno izmed poslanstva je tudi pribli-
ževanje ukrepov EU prebivalstvu. 
LAS črpa sredstva iz EKSRP in 
ESRR. Pomagamo vsem zainteresi-
ranim – tako posameznikom, dru-
štvom kot tudi podjetjem, lokalnim 
skupnostim, skratka vsem, ki imajo 
dobre ideje, ki jih lahko tudi s skup-
nimi močmi oživimo. Trenutno smo 
v LAS zaključili dva javna poziva, 
za oba sklada, v izvajanju imamo 
dva projekta, ki sta sofinancirana 

iz EKSRP, prav tako se izvajata še 
dva projekta, ki se sofinancirata iz 
ESRR, dva iz regionalnega sklada 
smo zaključili, oddali zahtevke in 
smo trenutno v fazi dopolnitve zah-
tevkov. Na potrditev projektov čaka 
trenutno šest prijaviteljev, v pripravi 
za oddajo imamo tudi šest vlog za 
ESRR,'' še pojasni Mojca Metličar.
Poleg individualnih vlog posamezni-
kov LAS tudi izvaja projekte sodelo-
vanja, v izvajanju imajo projekt Jem 
drugače, jem domače (animacija 
območja k spodbujanju porabe lo-
kalne hrane). 
Poleg projekta Aktivno z Dravo v 
LAS skupaj z avstrijskimi partner-
ji in okoliškimi LAS pripravljajo še 
projekt HUMUS ter kulturni projekt 
v sodelovanju s Flying opera in LAS 
iz Velikovca.
Projekt Od kmetije do podjetja sta 
prijavila prijavitelj FIMA Projekti in 
projektni partner Radio-Tednik Ptuj. 
Je projekt, ki različne skupine ljudi, 
predvsem mlade, spodbuja k raz-
mišljanju o potencialu, ki ga na na-
šem območju nudi kmetijstvo in z 
njim povezane panoge. Na območju 
LAS Bogastvo podeželja prispeva 
h krepitvi znanja in usposobljenosti 
teh ljudi s področja podjetništva za 
namene opravljanja kmetovanja in  
sorodnih panog kot pridobitno vrsto 
dejavnosti. Predstavlja možnosti in 
načine dodajanja dodane vrednos-
ti primarnim proizvodom kot tudi 
primere dobrih praks na terenu. 
Skupna vrednost sofinanciranja pro-
jekta znaša okoli 30.000 evrov za 
oba partnerja.

Foto: arhiv LAS Bogastvo podeželja
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Od kmetije do podjetja
Projekt Od kmetije do 
podjetja je bil prijavljen 
na razpis Lokalne akcijske 
skupine Bogastvo podeželja 
ob Dravi in v Slovenskih 
goricah in se je začel 
izvajati v juniju 2017. 
Sofinancirata ga Evropska 
unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in 
Republika Slovenija v okviru 
programa CLLD. 
V času trajanja projekta 
se je do sedaj izvedlo pet 
izobraževalnih delavnic 
in štirje ogledi dobrih 
praks. Izdelana sta bila dva 
pomembna dokumenta, to 
sta študija stanja Kmetijstvo 
na območju LAS Bogastvo 
podeželja in poslovni model 
LAS Bogastvo podeželja: 
SKUPAJ. LOKALNO. 
NAPREDNO. Za namene 
promocije in informiranja 
o projektu kot tudi nudenja 
koristnih informacij so bile 
pripravljene spletna stran 
projekta https://www.
odkmetijedopodjetja.com in 
Facebook stran Od kmetije 
do podjetja ter izdana 
zloženka.
Omenjene projektne 
aktivnosti smo, kot nosilec 
projekta, izvedli FIMA 
Projekti. Naš projektni 
partner Radio-Tednik Ptuj 
pa je v okviru projekta 

pripravil pet radijskih oddaj 
ter dve brezplačni prilogi v 
Štajerskem tedniku, ki so 
vsebinsko obogatile naše 
projektne aktivnosti. 
V začetku septembra 
nas še čaka izvedba 
zadnjih dveh projektnih 
aktivnosti, to sta ogled 
dobre prakse in organizacija 
zaključnega dogodka. 
Na tem dogodku bomo 
predstavili ugotovitve iz 
študije stanja ter predstavili 
predloge in priložnosti za 

izboljšanje stanja kmetijstva 
na območju LAS Bogastvo 
podeželja.
Z vsebinsko izvedbo projekta 
smo zelo zadovoljni. Zahvala 
gre tudi vsem občinam, 
ki so nam omogočile 
izvedbo delavnic v njihovih 
prostorih, kot tudi vsem, pri 
katerih smo izvedli oglede 
dobrih praks. Predvsem pri 
slednjih smo imeli možnost 
spoznati njihov podjetniški 
duh, motiviranost ter 
gostoljubnost.

Ocenjujemo, da je imel 
projekt pozitiven učinek  in 
da je marsikoga prepričal 
v aktivno vključitev v 
podjetniške vode na 
področju kmetijstva in 
sorodnih panog. Za pomoč 
in informacije jim bomo na 
voljo tudi po poteku projekta, 
saj je naše poslanstvo prav 
spodbujanje podjetništva.

Naziv operacije: OD KMETIJE DO PODJETJA
Predmet operacije: 

• izdelava študije stanja in priprava poslovnega modela;
• izvedba petih izobraževalnih delavnic na temo kmetijstva in podjetništva;
• izvedenih pet ogledov dobre prakse;
• predvajanih pet radijskih oddaj na temo kmetijstva in podjetništva;
• izdani dve prilogi Štajerskega tednika;
• tisk zloženk, izdelava spletne strani in priprava 11 oglasov;
• organizirana zaključna konferenca.

Vrednost operacije: 39.164,33 EUR;          Vrednost sofinanciranja iz ESRR: 31.200,70 EUR

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in Republika Slovenija v okviru programa CLLD.

Dobro načrtovanje je ključ do uspeha
Tretja izobraževalna delavnica je 
potekala v Trnovski vasi, nosila 
je naslov »Modernizacija in 
investicije v kmetijstvo«. 
Udeleženci so izvedeli več o 
pojmih, kot so digitalizacija 
v kmetijstvu in precizno 
kmetijstvo, o pomenu robotike 
in bionike v kmetijstvu, spoznali 
pa so tudi praktične primere 
uporabe teh.
Govorili so tudi o oblikah 
modernega kmetovanja, ki v 
sodobnem času pridobivajo 
na vedno večjem pomenu. 
To so vertikalno kmetijstvo, 
hidroponika, akvaponika 
in oblikovanje kmetijskih 
industrijskih con. Glavna tema 
delavnice pa so bile investicije in 
javni razpisi zanje.
Digitalizacija v kmetijstvu 

pomeni uporabo računalnikov, 
oziroma prenos podatkov 
s pomočjo elektronske 
tehnologije v kmetijstvu. 
Precizno kmetijstvo omogoča 
spremljanje in mapiranje 
pridelkov, dostop do podatkov v 
zemlji v dejanskem času preko 
nameščenih senzorjev, GPS 
sledenje kmetijskih strojev, 
kar poveča samo natančnost 
določenih kmetijskih opravil, kot 
so setev, sajenje in škropljenje. 
V kmetijstvu podjetja in agencije 
zbirajo informacije o pridelavi 
posameznih kultur, digitalizirajo 
polja, spremljajo uporabo 
gnojil, vremenske podatke in 
zdravje živali. Živinorejci tako 

lahko z uporabo senzorjev 
odkrivajo zgodnji razvoj bolezni 
ali pa zaznavajo posamezne 
reprodukcijske faze. Senzorji 
spremljajo telesno temperaturo, 
utrip, odpornost tkiv, s pomočjo 
GPS pa položaj in gibanje. V 
poljedelstvu in vinogradništvu 
nameščajo senzorje in zbirajo 
podatke o kakovosti prsti, 
ozračja in spremljajo rast 
rastlin. Oprema se splača na 
obdelovalnih površinah, večjih 
od 100 hektarjev, oziroma v 
živinoreji, če je čreda krav večja 
od 100 glav. V takem primeru 
bi bila investicija primerna kot 
kolektivna naložba. 
ROBOTIKA je interdisciplinarna 
veja inženiringa in znanosti, ki 
vključuje strojništvo, elektroniko, 
računalništvo in druge discipline. 
Te tehnologije se uporabljajo 
za razvoj strojev, ki lahko 
nadomestijo ljudi in ponovijo 
človeške akcije.
BIONIKA – biološko 
navdahnjeno inženirstvo je 
uporaba bioloških metod in 
sistemov, ki jih v naravi najdemo 
v študijah in načrtovanju 
inženirskih sistemov in sodobnih 
tehnologij.
V kmetijstvu so vedno pogosteje 
prisotni tudi droni in samovozeči 
traktorji, ki omogočajo 
pridobivanje podatkov z 
visokoločljivim večspektralnim 
aerofotografiranjem. Na tak 
način lahko opravimo meritve 
vlažnosti tal ter lociranje plevela 

in škodljivcev. S kombiniranjem z 
vremenskimi podatki in satelitsko 
sliko tovrstna tehnologija 
kmetom pomaga pri odločitvah, 
kdaj gnojiti in kje, kdaj zalivati 
in kdaj pobrati pridelek. Na 
delu njive, kjer je potencial za 
povečanje pridelka, tako stroj 
avtomatsko doda več gnojila, na 
delu, kjer tega potenciala ni, pa je 
odmerek manjši.
V svetu je pogosto opaziti tudi 
inovativne oblike kmetovanja.
Vertikalno kmetovanje je praksa 
pridelave hrane v vertikalno 
zloženih slojih, vertikalno 
nagnjenih površinah in / ali 
integriranih v druge strukture 
(kot na primer v nebotičniku, 
rabljenih skladiščih ali ladijskih 
kontejnerjih). Sodobne ideje 
vertikalnega kmetijstva 
uporabljajo tehnike kmetovanja 
v zaprtih prostorih in tehnologijo 
kmetijskega nadzora, kjer je 
mogoče nadzorovati vse okoljske 
dejavnike. Te naprave uporabljajo 
umetni nadzor svetlobe, nadzor 
okolja (vlažnost, temperatura, 
plini). Nekatere vertikalne kmetije 
uporabljajo tehnike, podobne 
rastlinjakom, kjer se naravna 
sončna svetloba lahko poveča z 
umetno razsvetljavo in kovinskimi 
reflektorji.
Hidroponika je metoda gojenja 
rastlin brez tal, z uporabo 
mineralnih hranilnih raztopin 
v vodnem topilu. Začetna 
investicija je sicer precej draga 
– na Nizozemskem stane 1000 

m2 velik rastlinjak z vso opremo 
za hidroponiko okoli 100.000 
evrov. Hidroponika omogoča 
spodbujanje rasti rastlin z 
umetno osvetlitvijo – rumeno 
svetlobo nadomeščajo z rdečo, 
ker pospešuje rast. V klasični 
hidroponiki se sicer lahko 
hitro pojavi problem visokih 
stroškov, saj moramo vsa hranila 
za rastline kupiti in dodati v 
sistem. Temu se izognemo 
z akvaponskim gojenjem, 
saj večino potrebnih hranil 
pridobimo iz ribjih iztrebkov. 
Akvaponika je namreč sistem 
gojenja, pri katerem hkrati z 
rastlinami gojimo tudi ribe. Vodo 
iz akvarija čistijo rastline, ki 
vsrkajo organske snovi v obliki 
iztrebkov. Tako se voda prečisti, 
rastline pa dobijo potrebne 
minerale, zaradi simbiotske 
oblike tega načina gojenja pa 
ni treba dodajati gnojil ali čistiti 
vode.
Po svetu se pojavljajo tudi 
kmetijski grozdi, imenovani 
Agroparki. Gre za kmetijske 
industrijske cone za pridelavo 
cvetja in zelenjave. Postavijo 
jih regije ali občine, ki imajo 
geostrateško dober položaj in 
želijo pritegniti investitorje – 
proizvajalce hrane. To lahko 
prinese revitalizacijo degradiranih 
območij, kjer tla niso primerna za 
klasično kmetovanje v zemlji. Na 
teh območjih postavijo rastlinjake 
s hidroponsko tehnologijo 
pridelave, kjer ni potrebe po 

gojenju v zemlji. Investitorji imajo 
v tovrstnih kompleksih na voljo 
vso infrastrukturo, od toplote do 
elektrike in vode, ki jo potrebujejo 
za zagon pridelave v rastlinjakih.
Investicije v kmetijstvo 

so izjemnega pomena. V 

začetku z investicijami 

vzpostavimo osnovne pogoje za 

delovanje našega kmetijskega 
gospodarstva, kasneje investicije 
predstavljajo možnost nižanja 
stroškov kmetovanja in 
vzdrževanja, povečajo pa tudi 
učinkovitost poslovanja, saj 

Foto: NŠ
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pogosto pomenijo prihranek časa 
in manj delovne sile.
Preden se odločimo za 
investicijo, je treba o njej 
temeljito premisliti. Naložbo 
ocenimo z ekonomskega vidika. 
Upoštevati je treba, da bodo na 
začetku odlivi našega podjetja 
zelo visoki in bodo nastopili 
prej kot prilivi. Prihodki, ki jih 
pričakujemo od naložbe, morajo 
le-to pokriti, kot investitor pa 
izberemo takšne investicije, ki 
bodo kmetijskemu gospodarstvu 
povečale vrednost. Zavedati 
se je treba, da se bomo morali 
soočiti tudi s finančnimi tveganji, 
kot so spremembe prodajne 
cene, spremembe obsega 
prodaje, spremembe stroškov 
ter spremembe končnih tržnih 
vrednosti osnovnih sredstev.
Za številne investicije so na 
voljo tudi javni razpisi, s katerimi 
lahko pridobimo nepovratna 
ali povratna sredstva. Pri tem 
upoštevajmo, da prijavitelj 
na tovrstnih razpisih zmeraj 
nosi del stroškov (vsaj DDV), 
prijavitelj pa mora biti finančno 
sposoben pokriti stroške 
celotne investicije do prejema 
nepovratnih sredstev. Stroški se 
lahko med investiranjem tudi 
povečajo, razliko pa zmeraj nosi 
prijavitelj. Postopek kandidiranja 
za nepovratna sredstva je 
dolgotrajen, potrebne so 
večkratne dopolnitve, čas do 
izdaje pozitivne odločbe je dolg. 
Prijava na razpise s seboj prinese 
tudi veliko birokracije, poročanje, 
izpolnjevanje zavezujočih 
meril, hrambo dokumentacije 
in označevanja sofinanciranja. 
A vendarle lahko z razpisi 
pridobimo pomembna sredstva 
za investicije na naši kmetiji.

Kako pomembno je poznati trženje
Delavnica v Juršincih je 
bila poimenovana Trženjski 
preplet. Marcela Slekovec 
iz podjetja Fima projekti je 
udeležencem predstavila 
razliko med trženjem in prodajo 
ter izpostavila, da je trženje 
širši pojem od prodaje, ki 
priskrbi potencialne kupce. 
Trženje je vse, kar naredimo, 
da bi pri potencialnih kupcih 
prebudili zanimanje o naši 
ponudbi in jo na ta način tudi 
oblikujemo. Prodaja je tisto, kar 
nam določen posel resnično 
prinese, je eno izmed taktičnih 
orodij, ki ga trženje uporablja, 
da doseže svoje cilje. Ključna 
naloga prodaje je, da pripravi 
kupca do odločitve o nakupu 
in poskrbi, da bo kupec enake 
nakupe ponavljal.
Prodaja je odločilna faza 
poslovanja za uspeh vsakega 
podjetja. Vendar pa cilj podjetja 
ali kmetije ni prodaja, temveč 
ustvarjanje dobička, saj morajo 
biti prihodki višji od stroškov.
Ker je namen podjetja ali 
kmetije zadovoljiti potrebe, 
želje in zahteve kupcev ter 
doseči maksimalni poslovni 
učinek, mora s kupci oziroma 
odjemalci vzpostaviti 
dolgoročni poslovni odnos. 
Vedeti moramo, kaj prodajamo 
in zakaj. Preden vstopimo 
na trg, moramo presoditi in 
predvideti obseg svoje prodaje, 
oceniti moramo vrednost 
in količino možne prodaje 

v določenem obdobju ter 
analizirati realizacijo prodaje.

Raziskava trga je 
izjemnega pomena
Glede na možnost prodaje, 
ki je odvisna od velikosti trga 
ter števila kupcev, ločimo 
potencialni trg, ki predstavlja 
število vseh tistih kupcev, ki 
imajo določeno zanimanje 
za nakup izdelka in imajo 
zadostno kupno moč; 
razpoložljivi trg, ki predstavlja 
tisto število možnih porabnikov, 
ki imajo zanimanje, dohodek 
in so pripravljeni izdelek kupiti; 
ciljni trg, ki predstavlja tisto 
število porabnikov, ki bi jih 
podjetje želelo dobiti za nakup; 
ter dejanski trg – to je trg, 
ki ga je podjetje pridobilo z 
izvajanjem svojega trženjskega 
programa in ga predstavljajo 
vsi tisti porabniki, ki izdelek 
podjetja že kupujejo. 
Ugotoviti moramo, kdo so 
naši kupci, kaj in kdaj kupujejo 
ter pridobiti odgovore tudi na 
druga podobna vprašanja. S 
tem lahko bolje in lažje svoje 
izdelke in storitve prilagodimo 
njihovim željam in potrebam. 
Dejstvo, da lahko kupcu 
ob pravem času ponudimo 
točno določen izdelek ali 
storitev, ki ju potrebuje, je 
velika prednost pred našimi 
konkurenti. Če ugotovimo, 
česa na trgu primanjkuje, 

lahko prvi zapolnimo to vrzel 
in si ustvarimo vodilni položaj 
na trgu. Z raziskavo trga se 
izognemo  polomu, če bi na 
trgu ponujali nekaj, za kar ni 
kupcev. 
Kupci od nas pričakujejo bogat 
asortiment izdelkov, ustrezno 
kakovost po zmernih in 
konkurenčnih cenah, ugodne 
plačilne pogoje, sodobno 
urejen in opremljen prostor, 
prijazno in usposobljeno osebje 
ter hitro odzivnost.
Naloga podjetja ali kmetije 
je pridobiti kupca, nato pa 
storiti vse potrebno, da se 
ga tudi obdrži (ohranjanje 
kakovosti, cene). Če nam 
to ne uspe, sledi odhod h 
konkurenci, posledično pa 
upad prihodka. Ob nakupu sta 
kupcu najpomembnejši cena 
in kakovost, poleg tega pa še 
blagovna znamka, embalaža, 
lokacija, dodatne ugodnosti, 
država porekla, prodajno 
osebje in hitra odzivnost.
Pomembno je tudi, kako 
nagovoriti kupca, da dosežemo 
prodajo. Čas govorjenja 
omejimo na največ 60 sekund, 
poskusimo razumeti kupca, 
njegove želje in potrebe. Kupcu 
zastavimo odprta vprašanja, 
ki jih začnemo z besedami 
kdaj, kaj, kako, zakaj ali kje. 
Kupec naj dobi občutek, da je v 
središču pozornosti. V največjo 
pomoč nam bo, če se bomo 
postavili v vlogo kupca in se 

vprašali, kaj nam je všeč ali nas 
moti.
Brez osebnega stika lahko 
kupce nagovorimo z letaki, 
zloženkami, preko spletnih 
strani in socialnih omrežij. 
Kupce pritegnejo tudi celostna 
vizualna podoba, kratka 
sporočila, jasno dostopne in 
vidne informacije, ki morajo 
biti brez slovničnih napak. 
Vizualna predstavitev izdelkov 
naj bo resnična in kakovostna, 
kontaktni podatki morajo biti 
dobro vidni.
Izjemno pomembno je tudi, da 
vemo, kdo so naši konkurenti 
na trgu, katere izdelke ponujajo 
ter katere so prednosti oziroma 
slabosti njihovih. S tem, 
ko spoznamo konkurenco, 
naredimo primerjavo med 
konkurenčno in našo ponudbo 
ter ugotovimo razlike. Z 
opazovanjem drugih najlažje 
vidimo prednosti in slabosti. 
Kar je pozitivno, vključimo tudi 
v svojem podjetju, kar je slabo, 
izboljšamo ter naredimo to 
bolje od konkurence. 

Idealno je odkriti 
tržno nišo
Idealno je, če nam uspe odkriti 
tržno nišo – to je nova, še 
nezasedena možnost za trženje 
in prodajo oziroma je priložnost 
za prodajanje določenega 
izdelka, storitve, ki se še ne 
pojavlja na trgu. Osredotočiti 

se moramo na točno določene 
kupce in lokacijo. Bolj 
specifično jo določimo, ožja 
je naša tržna niša (značilnosti 
izdelka, cenovni razpon, 
kakovost izdelka, demografija 
ciljne skupine).

Velike prednosti 
blagovne znamke
Blagovna znamka omogoča 
razlikovanje med podobnimi 
izdelki. Lahko je ime izdelka, 
grafični znak ali kombinacija 
obojega. Blagovna znamka 
NI samo logotip. Pojavnost in 
sporočila blagovne znamke 
morajo biti ves čas enotna; če 
niso, lahko to kupca zmede, 
zamaje vrednost blagovne 
znamke v njegovih očeh in 
posledično povzroči premik h 
konkurenci.
Prednosti blagovne znamke so 
lažja izbira, krajši čas nakupa, 
manjše tveganje, zagotovljena 
določena stopnja kakovosti. 
Zaradi vsega naštetega so 
kupci za izdelek ugledne 
blagovne znamke pripravljeni 
plačati več kot za podoben 
izdelek brez blagovne znamke. 
Identiteta blagovne znamke je 
sestavljena iz tega, kar naša 
blagovna znamka prikazuje, 
kakšne so naše vrednote, 
katera čustva želimo, da jih 
naši potrošniki občutijo v 
povezavi z našim podjetjem. V 
bistvu je identiteta blagovne 
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znamke osebnost našega 
podjetja in obljuba našim 
potrošnikom.
S tem, ko svojim izdelkom 
in storitvam damo neko 
identiteto, tako da ustvarimo in 
delimo zgodbo, ki je resnična, 
lahko svoje ciljno občinstvo 
popeljemo po poti, ki jo želimo 
doživeti. Da bi potrošniki lahko 
oblikovali osebno povezavo 
z našo blagovno znamko, 
mora biti zgodba podjetja 
verodostojna, ustvarjalna in 
navdihujoča. Pripovedovanje 
zgodbe ne pomeni, da si 
zgodbo izmislimo. Bistvo 

„storytellinga“ je, da navedemo 
razlog, zakaj naše podjetje 
obstaja, zakaj smo razvili 
izdelke in storitve in zakaj 
počnemo, kar počnemo. 
Zgodbe morajo biti osebne. 
Razmislimo o tem, kako se je 
rodila naša blagovna znamka, 
kaj nas je navdihnilo, da smo 
ustvarili podjetje in kakšno je 
naše osebno poslanstvo.

Bistveno za uspeh: 
dober poslovni načrt
Najpomembnejši del naše 
poslovne poti je zagotovo 

priprava poslovnega načrta. 
To je dokument, s pomočjo 
katerega prenesemo svojo 
poslovno idejo na papir 
ter določimo smer razvoja 
podjetja oziroma kmetije. Je 
prvi korak od razvoja ideje 
do realizacije le-te. Poslovni 
načrt ni nikoli dokončan v 
celoti, saj se med poslovanjem 
podjetja ali kmetije spreminja 
in dopolnjuje. Ta dokument 
podjetniku oz. kmetu 
predstavlja iztočnico za 
vodenje podjetja (kmetije) 
in za načrtovanje poslovanja 
v prihodnosti. Je kompas in 
hkrati zemljevid za realizacijo 
poslovne ideje. Je tudi obvezna 
priloga za prijavo na razpise 
ter pomemben dokument za 
urejanje kredita na bankah 
in pridobitev potencialnih 
investitorjev. 
Poslovni načrt naj bo napisan 
kratko in jedrnato. Vsebuje naj 
zbrane, konkretne podatke, 
kot so tabele in grafi. Ocene in 
pričakovanja naj bodo realni in 
dosegljivi, v njem navedimo, 
da gre v dokumentu za zaupne 
informacije. V vsebinskem 
delu opišimo ideje (katere 
probleme rešujemo, zakaj jih 
rešujemo bolje kot konkurenca, 
kakšne koristi imajo kupci, 
če izberejo nas. Zapišimo 
tudi našo vizijo, poslanstvo, 
vrednote ter strateški načrt 
podjetja ali kmetije. Opraviti je 
treba analizo trga, konkurence 
in kupcev ter dodati SWOT 
analizo – pripravimo 
strategijo, kako bomo vlagali 
v svoje prednosti in izkoristili 
priložnosti ter na drugi strani 
odpravili slabosti in se izognili 

nevarnostim. Sledi načrt 
distribucije, kjer opredelimo, 
kako bodo naši izdelki prišli od 
nas do končnega kupca. To je 
lahko neposredno ali posredno 
preko trgovcev. V strategiji 
vstopa na trg opredelimo, 
kako bomo pridobili prve 
kupce in njihovo pozornost. 
Finančni del poslovnega 
načrta najprej vsebuje bilanco 
stanja. To je računovodsko 
poročilo, ki izkazuje premoženje 
poslovnega subjekta na eni 
strani ter vire financiranja tega 
premoženja na drugi strani 
na presečni datum, običajno 
na zadnji dan poslovnega 
leta, za katerega se sestavlja. 
Izkaz uspeha prikazuje celoten 
rezultat delovanja za določeno 
obdobje (običajno za poslovno 
leto) posameznega podjetja 
ali samostojnega podjetnika. 
Poenostavljeno – prikaže, 
ali je podjetje ali samostojni 
podjetnik poslovno leto zaključil 
z dobičkom ali izgubo. Denarni 
tok pove, koliko denarja smo 
prejeli v določenem času 
in koliko smo ga porabili za 
poravnanje svojih obveznosti. 
Navedemo tudi načrt finančnih 
tokov za prihodnjih 3 do 5 let 
poslovanja – za prvo leto po 
mesecih, nato na letnem nivoju. 
Za vodilo vzamemo podatke 
panoge ter svojih konkurentov, 
kjer prihodke razpolovimo, 
stroške podvojimo.

Foto: Črtomir Goznik
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V okviru projekta Od kmetije do 
podjetja so si udeleženci v Dornavi 
ogledali Ekološko kmetijo AC – 
Aronija Cigula. Posebej je znana po 
pridelavi aronije, imajo pa še tudi na-
sade goji jagod, drena, ribeza, šmar-
ne hrušice in ostalo jagodičevje. Na 
ogledu jih je gostil lastnik kmetije 
Mirko Cigula. Predstavil je svoje za-
četke z zasaditvijo raznovrstnega ja-
godičevja, kako je investiral v razvoj 
in posodobitev svoje infrastrukture 
ter kako pri njih poteka delo. Kot 
je pojasnil, ga je kljub službi vleklo 
nazaj na kmetijo, zato sta z ženo za-
čela dejavnost vrtnarstva. Ko sta se 
čez čas odločila za pridelavo aronije, 
je bil pomemben del najti informa-
cije o tovrstni dejavnosti. Iskala sta 
jih na spletu, pri čemer pa je seveda 
bilo treba ločiti seme od plev, na 
podlagi pretekle prakse pa jima je 
uspelo izluščiti koristne informacije 
in jih prenesti v prakso. 

Najtežji del zgodbe je bil poiskati 
trg in kupce. ''Začel sem se udele-

ževati različnih delavnic s področja 
strategij trženja in umeščanje kmeti-
je v prostor, saj drugače kmetija ne 
bi mogla preživeti. Naši produkti so 
ekološko pridelani, vso delo opravi-

mo ročno, za kar potrebujemo ve-
liko delovne sile. V kmetijo vložimo 
ogromno delovnih ur in delo tistih, 
ki delajo na kmetiji, je treba ceniti. 
Cena izdelka mora pokriti tudi stro-

ške delavcev,'' pojasni Mirko Cigula. 
Delo v sadovnjakih opravljajo 

ročno in brez uporabe pesticidov. 
Udeleženci ogleda so poskusili 100 % 
aronijin sok, nektar iz 30% sadnega 

deleža aronije, poleg tega pa še 
sadni kruh, pripravljen iz njihovega 
ekološko pridelanega jagodičev-
ja, posušene jagode aronije, goji 
jagode in šmarno hrušico. Tamara 
Kekec, diplomirana inženirka agro-
nomije, pa je predstavila zdravilne 
lastnosti aronije in njihovo hranilno 
vrednost.

Mirko Cigula pojasni, da brez 
vlaganja in neprestanega dopolnil-
nega izobraževanja tovrstna kmetija 
ne more preživeti. Veseli ga, da tudi 
mladi iščejo informacije o tem, kako 
uspeti na ekološki kmetiji, zato jim 
svetuje, naj sledijo svojim sanjam in 
vztrajajo na začrtani poti.
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Na obisku pri čebelarju Francu Požegarju v Trnovski vasi 
Kmetje ali tisti, ki bi to šele ra-
di postali, si v okviru projekta Od 
kmetije do projekta ogledujejo pri-
mere najboljših praks v domačem 
okolju. Obiskali so tudi Čebelarstvo 
Franc Požegar v Trnovski vasi.
V sklopu projekta se bo zvrstilo pet 
izobraževalnih delavnic ter ravno 
toliko ogledov dobrih praks in od-
daj na Radiu Ptuj. Tudi tematskih 
sklopov bo pet: razvoj poslovne 
ideje, priložnosti in pasti kmetijstva 
ter primeri dobrih praks, moder-
nizacije in investicije v kmetijstvu, 
trženjski preplet ter priložnosti v 
kmetijstvu za mlade, brezposelne 
in ženske.
Vodja projekta Marcela Slekovec iz 
podjetja Fima projekti je povedala, 
da je zanimanja za naštete aktivno-
sti kar nekaj, a si kljub temu želijo 
še večjo udeležbo: »Aktivnosti so 
povsem brezplačne, udeleži se jih 
lahko kdorkoli. Lokalnemu prebival-
stvu želimo pomagati tako pri kme-

tovanju kot pri razvijanju poslovnih 
idej.« Ugotovila je, da imajo kmetje 
večinoma ogromno znanja, a se 
velikokrat zatakne pri podjetništvu: 
»Razviti poslovno idejo, pripraviti 
poslovni načrt, tržiti in pridobiti fi-
nančna sredstva ni enostavno. Na 
naslednji delavnici bomo zato go-
vorili o blagovnih znamkah, konku-
renci, trženju in oglaševanju.«
V projektu Od kmetije do podje-
tja sodelujejo vse občine, ki so del 
območja Lokalne akcijske skupine 
Bogastvo podeželja ob Dravi in v 
Slovenskih goricah, torej Destrnik, 
Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidriče-
vo, Markovci, mestna občina Ptuj 
in Trnovska vas. Projekt se finan-
cira iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj in državnega programa 
CLLD. Aktivnosti bodo trajale še 
do konca avgusta, ko bodo projekt 
sklenili z zaključno konferenco.Foto: EM

Franc Požegar se s čebelarstvom ukvarja od leta 1977, zato je napotke in nasvete lahko stresal kar iz rokava.

Kmetija Toplak: vsestranska kmetija z bogato tradicijo
Kmetija Toplak iz Juršincev je ena 
najstarejših turističnih kmetih v se-
verovzhodnem delu Slovenije. 
Sredi tedna je v okviru projekta Od 
kmetije do podjetja potekal ogled 
Turistične kmetije Toplak kot pri-
mer dobre prakse. Na vsestranski 
kmetiji, ki leži v osrčju Slovenskih 
goric na gričku nad centrom Jur-
šincev, so prve goste začeli spreje-
mati že leta 1979. Simon in Marta 
Toplak sta na gričku nad centrom 
Juršincev postopoma zgradila 
pristno domačijo s sobami in vin-
sko kletjo, kjer si lahko gostje spo-
čijejo od vsakodnevnih obveznosti, 
se naužijejo miru, pa tudi odlične 
lokalne kulinarike. Na krožnik na-
mreč dajo le to, kar pridelajo sami. 
Vedno je mogoče poskusiti tudi 
meso iz tünke, klobase, zaseko, sir 
in domač kruh, iz krušne peči zadi-
ši tudi po kvasenicah, gibanicah in 
drugih dobrotah. Poleg dobrih jedi 
pa se še kako prileže odlična vin-
ska kapljica. Kmetijo obkroža 12 

hektarjev vinogradov, v katerih us-
pevajo sorte sovinjon, sivi in modri 
pinot, rumeni muškat, šipon. Za 
vrhunska vina, ki jih je moč posku-
siti na vodenih degustacijah, so 
prejeli veliko domačih in medna-
rodnih priznanj. Na leto prodajo 
okoli 80.000 steklenic, poleg do-
mačega trga vina prodajo tudi v 
tujino, predvsem v Avstrijo, na Hr-
vaško, v Belgijo in tudi na Poljsko, 
ponosno pove njun sin, mladi gos-
podar Marko, ki skupaj s punco 
Nino nadaljuje bogato družinsko 
tradicijo in že kuje načrte o obnovi 
vinske kleti.
Kmetija, kjer prav tako redijo pi-
ščance, pa je že več kot sto let 
poznana po trsničarstvu. S cep-
ljenjem trt se pri Toplakovih sedaj 
ukvarja že tretja generacija. Na 
leto pridelajo do enega milijona 
sadik trsnih cepljenk sort laški riz-
ling, sivi pinot, traminec, sovinjon, 
renski rizling itd., pri tem pa si po-
magajo z moderno tehnologijo.

Na kmetiji je tudi Gospodinjski 
dom Marta s stalno kulinarično 
razstavo, kjer se lahko seznanite 
z delom in vzorom gospodinjstva 
ter si privoščite predavanje ali ku-
harski tečaj. Zgodovino Sloven-
skih goric pa lahko spoznavate v 
Kraljični dvorani s kraljičinimi obi-
čaji in ogledom muzeja dediščine 
kraljic.
Težko je verjeti, da sem ne zahaja-
jo množice turistov. So pa te čudo-
vite kraje odkrili Francozi, ki skoraj 
vsako leto za nekaj dni prenočijo 
pri Toplakovih, kjer je na voljo vse-
ga skupaj 28 ležišč ter apartma-
jska hiša s petimi posteljami. A 
zasedenost postelj je, kot ugota-
vlja Marta, komaj 30-odstotna. Da 
bi bolj polnili nočitvene kapacite-
te, se po novem promovirajo tudi 
na Bookingu. Sicer pa so postelje 
najbolj zasedene ob koncu tedna. 
Približno polovico vseh gostov je 
tujcev.
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Tako nam mladi gospodar Marko Toplak prikaže strojno cepitev vinske trte. Včasih so cepili na roke, z 
ostrim nožičem, kar še danes obvlada njegov oče Simon.

Dobra praksa na Ekološki kmetiji Aronija Cigula v Dornavi
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