
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptuj, avgust 2018 

 

 

 
 

POSLOVNI MODEL 
 

»LAS Bogastvo podeželja:  
SKUPAJ. LOKALNO. NAPREDNO.« 



                                                  

Poslovni model »LAS Bogastvo podeželja: Skupaj. Lokalno. Napredno.« 

 

 

Avtorja poslovnega modela: 

Matej ROGAČ, univ. dipl. prav.  

Marcela SLEKOVEC, univ. dipl. prav. 

 

FIMA PROJEKTI d.o.o., OSOJNIKOVA CESTA 3, 2250 PTUJ  

Tel.: 040 211 491,  e-mail: info@b2b-group.net 

 

 

 

Ptuj, 2018 

 

 

Poslovni model »LAS Bogastvo podeželja: Skupaj. Lokalno. Napredno.« je bil pripravljen v 

okviru projekta »Od kmetije do podjetja« in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru programa CLLD. 

 

 

 

           

 

Naziv operacije:  OD KMETIJE DO PODJETJA 

Predmet operacije:  

- Izdelava študije stanja in priprava poslovnega modela; 

- Izvedba 5 izobraţevalnih delavnic na temo kmetijstva in podjetništva; 

- Izvedenih 5 ogledov dobre prakse; 

- Predvajanih 5 radijskih oddaj na temo kmetijstva in podjetništva; 

- Izdani 2 prilogi Štajerskega tednika; 

- Tisk zloţenk, 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 razvoj in Republika Slovenija v okviru 

programa CLLD. 

      

 

© FIMA Projekti d.o.o., 2018 



 
POSLOVNI MODEL »LAS Bogastvo podeželja: Skupaj. Lokalno. Napredno.«        OD KMETIJE DO PODJETJA  

KAZALO 

1. PREDSTAVITEV PROJEKTA .......................................................................................................... 6 

1.1 OPIS IN VSEBINA PROJEKTA ................................................................................................ 6 

1.2 NAMEN IN CILJI PROJEKTA ................................................................................................... 6 

1.3 PROJEKTNE AKTIVNOSTI ...................................................................................................... 7 

1.4 OBMOČJE IZVAJANJA PROJEKTA ........................................................................................ 7 

2. PREDSTAVITEV POSLOVNEGA MODELA .................................................................................... 8 

2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA MODELA ........................................................... 8 

2.2 NAMEN POSLOVNEGA MODELA ........................................................................................... 8 

2.3 CILJ POSLOVNEGA MODELA ................................................................................................ 8 

2.4 METODOLOGIJA IZDELAVE POSLOVNEGA MODELA ......................................................... 8 

3 KRATEK POVZETEK POSLOVNEGA MODELA .......................................................................... 10 

3.1 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN POGOJI KMETOVANJA .......................................................... 10 

3.1.1 OHRANITEV KAKOVOSTNE IN RODOVITNE KMETIJSKE POVRŠINE ........................ 10 

3.1.2 UVEDBA PAMETNEGA KMETOVANJA IN DRUGIH OBLIK KMETOVANJA.................. 10 

3.1.3 PRILAGODITVE PODNEBNIM SPREMEMBAM .............................................................. 11 

3.2 PROCESI KMETOVANJA IN PRODAJE ................................................................................ 11 

3.2.1 SKUPNA UPORABA KMETIJSKE MEHANIZACIJE ......................................................... 11 

3.2.2 SKUPNA KMETIJSKA PISARNA ...................................................................................... 12 

3.2.3 POVEČATI DELEŢ PRODAJE PRIDELKOV, IZDELKOV IN STORITEV NA TRGU ....... 12 

3.2.4 POVEZOVANJE IN SODELOVANJE NA VERTIKALNEM IN HORIZONTALNEM NIVOJU

 13 

3.3 OZAVEŠČANJE, IZOBRAŢEVANJE IN SPODBUJANJE ...................................................... 13 

3.3.1 OZAVEŠČANJE LJUDI O POMENU, VLOGI IN PRILOŢNOSTIH V KMETIJSTVU ........ 13 

3.3.2 SPODBUJANJE LJUDI K PODJETNIŠKEMU RAZMIŠLJANJU ...................................... 13 

3.3.3 IZOBRAZITI OSEBE NA PODROČJU PODJETNIŠTVA, EKONOMIJE, FINANC IN 

RAČUNALNIŠTVA ......................................................................................................................... 14 

3.3.4 POVEČATI ŠTEVILO ZAPOSLITEV V KMETIJSTVU ...................................................... 14 

3.4 AKTIVACIJA PREBIVALSTVA ............................................................................................... 15 

3.4.1 SPODBUJANJE LOKALNO PRIDELANE HRANE ........................................................... 15 

3.4.2 POVEČANJE DELEŢA MLADIH NA PODEŢELJU ........................................................... 15 

3.4.3 POVEČANJE DELEŢA MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ............................................ 16 

3.5 FINANČNO PODROČJE ........................................................................................................ 16 



 
POSLOVNI MODEL »LAS Bogastvo podeželja: Skupaj. Lokalno. Napredno.«        OD KMETIJE DO PODJETJA  

3.5.1 LOKALNI RAZPISI ZA NEPOVRATNA SREDSTVA ........................................................ 16 

3.5.2 ZAVAROVANJA ZA PRIMER ŠKODE .............................................................................. 17 

4. BISTVENE UGOTOVITVE O STANJU KMETIJSTVA NA OBMOČJU LAS BOGASTVO 

PODEŢELJA IZ ŠTUDIJE STANJA ...................................................................................................... 18 

4.1 POVZETEK STANJA KMETIJSTVA NA OBMOČJU LAS BOGASTVO PODEŢELJA .......... 18 

4.1.1 KMETIJSKA GOSPODARSTVA ....................................................................................... 18 

4.1.2 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA .................................................................................................. 19 

4.1.3 KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI REDIJO ŢIVINO ....................................................... 20 

4.1.4 DELOVNA SILA IN VLOŢEK DELA V KMETIJSTVU ....................................................... 21 

4.1.5 MEHANIZACIJA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH ................................................... 21 

4.1.6 PREBIVALSTVO ............................................................................................................... 22 

4.2 KAJ JE POTREBNO IZBOLJŠATI .......................................................................................... 23 

5. UKREPI IN PRILOŢNOSTI ZA IZBOLJŠANJE STANJA ............................................................... 24 

5.1 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN POGOJI KMETOVANJA .......................................................... 24 

5.1.1 OHRANITEV KAKOVOSTNE IN RODOVITNE KMETIJSKE POVRŠINE ........................ 24 

5.1.2 UVEDBA PAMETNEGA KMETOVANJA IN DRUGIH OBLIK KMETOVANJA.................. 29 

5.1.3 PRILAGODITVE PODNEBNIM SPREMEMBAM .............................................................. 33 

5.2 PROCESI KMETOVANJA IN PRODAJE ................................................................................ 35 

5.2.1 SKUPNA UPORABA KMETIJSKE MEHANIZACIJE ......................................................... 35 

5.2.2 SKUPNA KMETIJSKA PISARNA ...................................................................................... 36 

5.2.3 POVEČATI DELEŢ PRODAJE PRIDELKOV, IZDELKOV IN STORITEV NA TRGU ....... 37 

5.2.4 POVEZOVANJE IN SODELOVANJE NA VERTIKALNEM IN HORIZONTALNEM NIVOJU

 40 

5.3 OZAVEŠČANJE, IZOBRAŢEVANJE IN SPODBUJANJE ...................................................... 43 

5.3.1 OZAVEŠČANJE LJUDI O POMENU, VLOGI IN PRILOŢNOSTIH V KMETIJSTVU ........ 43 

5.3.2 SPODBUJANJE LJUDI K PODJETNIŠKEMU RAZMIŠLJANJU ...................................... 43 

5.3.3 IZOBRAZITI OSEBE NA PODROČJU PODJETNIŠTVA, EKONOMIJE, FINANC IN 

RAČUNALNIŠTVA ......................................................................................................................... 44 

5.3.4 POVEČATI ŠTEVILO ZAPOSLITEV V KMETIJSTVU ...................................................... 46 

5.4 AKTIVACIJA PREBIVALSTVA ............................................................................................... 47 

5.4.1 SPODBUJANJE LOKALNO PRIDELANE HRANE ........................................................... 47 

5.4.2 POVEČANJE DELEŢA MLADIH NA PODEŢELJU ........................................................... 50 

5.4.3 POVEČANJE DELEŢA MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ............................................ 51 

5.5 FINANČNO PODROČJE ........................................................................................................ 52 



 
POSLOVNI MODEL »LAS Bogastvo podeželja: Skupaj. Lokalno. Napredno.«        OD KMETIJE DO PODJETJA  

5.5.1 LOKALNI RAZPISI ZA NEPOVRATNA SREDSTVA ........................................................ 52 

5.5.2 ZAVAROVANJA ZA PRIMER ŠKODE .............................................................................. 54 

6 POSEBNI PRIMERI DOBRIH PRAKS ........................................................................................... 56 

6.1 WESTLAND, NIZOZEMSKA ................................................................................................... 56 

6.2 AGRO PARK, MEHIKA ........................................................................................................... 57 

6.3 FICO EATALY WORLD, ITALIJA ........................................................................................... 59 

6.4 KAUFHAUS DES TESTENS (DER TESTMARKT), NEMČIJA ............................................... 61 

 

 

 

KAZALO SLIK 
 

Slika 1: Umestitev podjetja Talum v Kidričevem v kmetijsko okolje ...................................................... 25 

Slika 2: Lokacija industrijske cone Hajdina - Kidričevo ......................................................................... 25 

Slika 3: Lokacija industrijske cone Novi Jork v občini Markovci ............................................................ 25 

Slika 4: Lokacija Gospodarska cona Ptuj levi breg ............................................................................... 26 

Slika 5: Lokacija Gospodarska cona Ptuj desni breg ............................................................................ 26 

Slika 6: Primer kartiranja ....................................................................................................................... 31 

Slika 7: Sodoben način kmetovanja ...................................................................................................... 31 

Slika 8: Primer vertikalnega kmetovanja ............................................................................................... 32 

Slika 9: Primer hidroponike .................................................................................................................... 33 

Slika 10: Primer akvaponike .................................................................................................................. 33 

Slika 11: Prikaz ekstremnih vremenskih razmer ................................................................................... 33 

Slika 12: Primer zaščitne mreže proti toči in namakalnega sistema ..................................................... 35 

Slika 13: Primer skupnega prostora za kmete za namen vodenja administracije ................................. 37 

Slika 14: Primer skupne prodajne platforme na spletu jemdomace.si in lokalno.je .............................. 39 

Slika 15: Primer modularnega montažnega objekta in mobilne prodajalne .......................................... 40 

Slika 16: Primer skupne prodaje v lokalni trgovini ................................................................................. 42 

Slika 17: Primer skupne blagovne znamke ocenjevalne kakovosti Dobrote slovenskih kmetij ............ 42 

Slika 18: Primer izvedenih delavnic s področja podjetništva v okviru projekta ..................................... 46 

Slika 19: Primer nacionalnih projektov za promocijo lokalne hrane ...................................................... 49 

Slika 20: Regija Westland, prikaz rastlinjakov ....................................................................................... 57 

Slika 21: Prikaz AGROPARK-a v Mehiki ............................................................................................... 59 

Slika 22: Prikaz FICO Eataly World ....................................................................................................... 60 

Slika 23: Prikaz Kaufhaus des Testens ................................................................................................. 62 



 
POSLOVNI MODEL »LAS Bogastvo podeželja: Skupaj. Lokalno. Napredno.«        OD KMETIJE DO PODJETJA  

 6 

1. PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 

V januarju 2017 je LAS Bogastvo podeţelja razpisal 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 

ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, 

Juršinci, Destrnik in Trnovska vas. Podjetje FIMA Projekti d.o.o. je skupaj s projektnim partnerjem 

Radio tednik Ptuj d.o.o. pripravilo in prijavilo na ta razpis projekt »Od kmetije do podjetja«.  

 

Projekt je bil prijavljen v okviru ukrepa »Krepitev znanja, usposobljenosti in motiviranosti prebivalcev 

za uvajanje novosti. Oblikovanje skupne identitete območja LAS. Krepitev ekonomske vitalnosti 

podeţelja in urbanih območij.« 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija 

v okviru programa CLLD. 

 

 

1.1 OPIS IN VSEBINA PROJEKTA 
 

Pri projektu »Od kmetije do podjetja« sodelujeta podjetji FIMA Projekti d.o.o. in Radio tednik Ptuj 

d.o.o. Pri čemer je FIMA Projekti d.o.o. zadolţeno za podjetniške vsebine in strokovno-izobraţevalne 

aktivnosti, projektni partner Radio tednik Ptuj d.o.o. pa pokriva promocijo projekta kot tudi ozaveščanje 

o podjetniškem potencialu kmetij ter podajanje izobraţevalno-informativnih vsebin posameznikom 

preko radijskih oddaj in časopisa. 

 

Projektni partnerji smo zaznali, da je na območju LAS Bogastvo podeţelja veliko kmetij in da je 

kmetijska dejavnost ena izmed vodilnih panog, vendar se njen potencial ne izkoristi v polni meri. 

Veliko je kmetij, ki stagnirajo ali celo propadajo. Mnogo mladih ne vidi izziva ali potenciala v kmetijstvu 

ter nimajo ţelje biti mladi prevzemniki kmetij. Da bi ozaveščali o podjetniškem potencialu kmetij in o 

moţnostih razvoja, ţelimo različnim skupinam ljudi predstaviti moţnosti v kmetijstvu ter jim tudi 

pomagati z nasveti in informacijami bodisi pri prvih korakih v ustanavljanju lastnih kmetij ali v 

preoblikovanju ţe obstoječih v sodobne, podjetniško usmerjene kmetije. 

 

 

1.2 NAMEN IN CILJI PROJEKTA 
 

Namen operacije je pomagati izkoristiti obstoječe kmetije, kmetijske površine in znanje ljudi o 

kmetovanju v namene opravljanja kmetijske dejavnosti usmerjene v podjetniško dejavnost. Kmetije so 

vse bolj podobne modernim malim podjetjem in se kot take morajo prilagoditi trgu. Kmetje so na 

splošno zelo izobraţeni o kmetovanju. Tudi večina znanja, ki je ponujena kmetom je usmerjena v 

izobraţevanje o kmetijstvu. Kar pa manjka sodobnemu kmetu pa je znanje o osnovah podjetništva. 

Podjetništvo namreč ni samo ustvariti nek izdelek (kmetijski pridelek), temveč predvsem pomeni imeti 
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znanje o stanju trga, o končnih odjemalcih, o konkurenci v ustrezni panogi, o marketingu, stiku s kupci, 

skrb za kvaliteto, transport in logistiko, poznavanje zakonodaje in računovodstva. Kmetije morajo za 

nadaljnji razvoj imeti neko dodano vrednost. Konkurenca je velika, zato mora sodoben kmet za svoje 

preţivetje kmetije le to voditi kot podjetje. 

 

Cilj, ki ga projekt zasleduje je »Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva 

ter odpiranje novih delovnih mest na podeţelju in v urbanih območjih.« Cilj je ozaveščati o 

podjetniškem potencialu kmetij in o moţnostih razvoja le teh. Različnim skupinam ljudi ţelimo 

predstaviti moţnosti v kmetijstvu ter jim tudi pomagati z nasveti in informacijami bodisi pri prvih korakih 

v ustanavljanju lastnih kmetij ali v preoblikovanju ţe obstoječih v sodobne, podjetniško usmerjene 

kmetije. S projektnimi aktivnostmi se bo tako izobrazilo posameznike na področju podjetniškega 

poslovanja ter pripomoglo k odpiranju novih delovnih mest na podeţelju. 

 

S pripravo študije stanja kmetijstva na območju LAS in na podlagi le te razvitega poslovnega modela 

se bo vključenim udeleţencem pomagalo razvijati nove oblike podjetniškega udejstvovanja na 

podeţelju. Z razvojem podeţelskega podjetništva se bo pripomoglo k ustvarjanju novih delovnih mest. 

S podajanjem znanj na delavnicah in ogledi dobrih praks se bo udeleţence motiviralo za začetek 

podjetniške poti. Pripomoglo se bo h krepitvi znanja, usposobljenosti in motiviranosti lokalnega 

prebivalstva ter tako poskušalo doseči, da bi leti začeli podjetniško razmišljati. 

 

 

1.3 PROJEKTNE AKTIVNOSTI 
 

Nosilec projekta FIMA Projekti d.o.o. je odgovoren za vodenje in koordinacijo celotnega projekta ter bo 

v okviru tega projekta pripravil študijo stanja, na podlagi te izdelal poslovni model, uredil Facebook 

profil in izdelala spletno stran projekta, izvedel 5 izobraţevalnih delavnic, organiziral 5 ogledov dobre 

prakse, organiziral zaključno konferenco in pripravil zloţenke za promocijo.  

 

Projektni partner Radio tednik Ptuj d.o.o. bo pripravil 5 radijskih oddaj, izdal 2 prilogi Štajerskega 

tednika ter pripravil in predvajal 11 oglasov vezanih na projekt. 

 

 

1.4 OBMOČJE IZVAJANJA PROJEKTA 
 

Vse projektne aktivnosti se bodo izvajale na sledečih urbanih območij (naseljih): Cirkovce, Destrnik, 

Dornava, Grajena, Juršinci, Lovrenc na Dr. Polju, Kidričevo, Markovci, Trnovska vas, Zg. Hajdina in 

Vintarovci. Nekatere aktivnosti (delavnice, ogledi, konferenca) pa bodo izvedene samo v nekaterih 

naseljih. 
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2. PREDSTAVITEV POSLOVNEGA MODELA 
 

 

2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA MODELA 
 

Na območju LAS Bogastvo podeţelja ob Dravi in v Slovenskih goricah se v obdobju od junija 2017 do 

avgusta 2018 izvaja projekt »Od kmetije do podjetja«. Projekt vsebinsko obravnava področji kmetijstva 

in podjetništva. V okviru tega projekta je bila najprej izdelana študija stanja »Kmetijstvo na območju 

LAS Bogastvo podeţelja«. Ugotovitve iz te študije so izhodišče in podlaga za pripravo tega 

poslovnega modela. Prav tako so bile vključene ugotovitve s terena, ko je projektna ekipa izvajala 

izobraţevalne delavnice in oglede dobrih praks. Predvsem slednje je ključno za boljšo predstavitev te 

tematike. Za njegovo pripravo in izdelavo je bil zadolţen nosilec projekta, to je FIMA Projekti d.o.o.  

 

 

2.2 NAMEN POSLOVNEGA MODELA 
 

Namen poslovnega modela je opisati in predstaviti zaznane teţave na območju LAS Bogastvo 

podeţelja ter hkrati ponuditi ustrezne ukrepe za omiljenje teh teţav in predstaviti priloţnosti za 

izboljšave. 

 

 

2.3 CILJ POSLOVNEGA MODELA 
 

Cilj poslovnega modela je: 

 Predstaviti teţave kmetijstva območja LAS, zaznanih na podlagi pripravljene študije stanja, 

izvedenih izobraţevalnih delavnic in ogledov dobrih praks; 

 Predlagati ukrepe in ali opisati priloţnost za posamezno zaznano teţavo; 

 Prikazati nekaj primerov dobrih praks iz tujine, ki bi se lahko prilagojeno potrebam območja 

LAS Bogastvo podeţelja, vpeljale tudi pri nas; 

 Informirati o teţavah v kmetijstvu in pozvati ključne akterje k ukrepanju. 

 

 

2.4 METODOLOGIJA IZDELAVE POSLOVNEGA MODELA 
 

Tako kot pri pripravi študije stanja smo se tudi pri pripravi poslovnega osredotočili na območje LAS 

Bogastvo podeţelja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki obsega 8 občin, to so Destrnik, Dornava, 

Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Trnovska vas in Mestna občina Ptuj.  

 



 
POSLOVNI MODEL »LAS Bogastvo podeželja: Skupaj. Lokalno. Napredno.«        OD KMETIJE DO PODJETJA  

 9 

V primeru Mestne občine Ptuj naselje Ptuj ni upravičeno do sredstev iz sklada EKSRP, saj gre za 

izvzeto območje, ker je mestno naselje mestne občine in naselje, ki ima več kot 10.000 prebivalcev.  

 

Pri črpanju sredstev iz sklada ESRR so upravičena naselja na območju: 

 občine Kidričevo: naselja Cirkovce, Lovrenc na Dravskem polju in Kidričevo; 

 občine Destrnik: naselji Destrnik in Vintarovci; 

 občine Dornava: naselje Dornava;  

 mestne občine Ptuj: naselje Grajena;  

 občine Juršinci: naselje Juršinci;  

 občine Markovci: naselje Markovci;  

 občine Trnovska vas: naselje Trnovska vas;  

 občine Hajdina: naselje Zgornja Hajdina.  

 

Poslovni model je bil izdelan za območje LAS Bogastvo podeţelja, je pa glede na nekatere podobne 

izzive v drugih LAS-ih kot tudi celotne Slovenije zaţelena uporaba tega dokumenta tudi širše. 

Kmetijstvo je panoga, kjer teţko pričakujemo spremembe v kratkem časovnem roku, zato so vsi 

predlagani ukrepi navedeni samo kot iztočnica, neke vrste vodilo v katero smer naj gre kmetijska 

»politika« na območju LAS Bogastvo podeţelja. 

 

 

 

Vse omenjene rešitve in priložnosti so samo predlogi in jih kot take ni možno niti potrebno 

upoštevati do pike natančno. Za vsak predlagan primer bi bilo potrebno narediti še dodatne 

analize in študije ter določiti način kako prenesti zastavljen ukrep v praksi. Pristopov k izvedbi 

ukrepov je lahko več, zato je potrebno pretehtati kateri način je takšen, ki bo najhitreje prinesel 

želene učinke in rezultate, ki bo najcenejši ter hkrati tudi prilagojen posebnostim območja LAS 

Bogastvo podeželja. Glede na velikost območja in posebnih potreb lahko omenjene primere 

dobrih praks prenesemo samo v določeni meri. 

 

Namen dokumenta je zbrati vse ustrezne ukrepe na enem mestu in spodbuditi pristojne 

institucije, lokalno skupnost in deležnike k razpravi in razmišljanju o izboljšanju trenutnega 

stanja na področju kmetijstva in k določitvi skupne razvojne poti območja LAS Bogastvo 

podeželja.  
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3 KRATEK POVZETEK POSLOVNEGA MODELA 
 

 

3.1 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN POGOJI KMETOVANJA 
 

 

3.1.1 OHRANITEV KAKOVOSTNE IN RODOVITNE KMETIJSKE POVRŠINE 

 

Opis zaznane težave: 

Največjo teţavo za ohranitev kakovostne in rodovitne kmetijske površine predstavlja urbanizacija 

območja. To se kaţe v širjenju naselij, na način da se kmetijskim zemljiščem postopoma spreminja 

njihovo namembnost v občinskih prostorskih načrtih v zazidalne površine oz. v površine namenjene 

industriji. Sprememba zemljišč je prav tako izrazita pri gradnji oz. širitvi industrijskih con v občinah. 

Krčenje kmetijskih površin povzroča tudi izgradnja novih cest, predvsem gradnja avtocest. 

 

Ukrep / priložnost: 

Rešitve za izboljšanje oz. ohranjanje rodovitnosti tal sta na primer izboljšanje sestave humusa 

(prsti) in uporaba biooglja. Prednost metode gospodarjenja s humusom je v tem, da se več CO2 

nahaja v takšni zemlji kot v zraku, kar tudi bistveno prispeva k zmanjšanju CO2 v okolju. Spodbudi se 

biološka raznovrstnost (bakterije, gobe, manjše ţivali in deţevniki). Za kmetijski sektor se je za 

koristno pokazala tudi uporaba bio-oglja. To izboljšuje tla, zadrţuje ogljik in naredi tla bolj rodovitna, pri 

čemer lahko povečamo varnost hrane, odvračamo od krčenja gozdov in ohranimo raznolikost 

kmetijskih zemljišč. Umestitev industrijskih con, izgradnja podjetij in drugih zazidalnih površin 

pa se predlaga, da naj bo na mestih, kjer kmetovanje ni moţno oz. bi se lahko izvedlo v zelo slabih 

pogojih. 

 

3.1.2 UVEDBA PAMETNEGA KMETOVANJA IN DRUGIH OBLIK KMETOVANJA 

 

Opis zaznane težave: 

V dobi računalništva, GPS sistemov in raznih mobilnih aplikacij se vedno bolj poudarja pomen 

uporabe te tehnologije tudi na področju kmetijstva. Uvaja se digitalizacija v kmetijstvu kar pomeni 

uporabo računalnikov oz. prenos podatkov s pomočjo elektronske tehnologije v kmetijstvu. Teţavo in 

glavno oviro pa predstavlja cenovni vidik takšne naloţbe ter smiselnost uporabe pri manjših kmetijah. 

 

Ukrep / priložnost: 

V prvi meri bi bile smiselne kolektivne naložbe, da bi se investicija finančno povrnila ter da bi bila 

investicija dejansko v polni meri koriščena (souporaba). Smiselna bi bila tudi ustanovitev neke 

organizacije, ki bi bila upravitelj skupne mehanizacije. Kot primer navajamo gospodarsko interesno 

združenje (GIZ). To zdruţenje bi bilo v prvi vrsti namenjeno za upravljanje kmetijske mehanizacije, ki 

bi bila nabavljena v okviru kolektivnih naloţb. Zraven kmetijske mehanizacije bi bila smiselna uporaba 
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tudi večjih prostorov kot so skladišča in hladilnice. Druga oblika je lahko tudi zadruga. Na območju 

Ptuja ţe obstaja večja zadruga, to je Kmetijska zadruga Ptuj. Podobno bi tako lahko obstajala zadruga 

namenjena nabavi in izposoji kmetijske mehanizacije ter druge opreme, katera bi za njene člane 

pomenila laţji dostop do sodobne tehnologije ter manjše stroške vzdrţevanja. Ker se bo površina 

uporabnih kmetijskih površin z leti manjšala, se bodo kmetje na območju LAS Bogastvo podeţelja 

morali posluţevati tudi drugih, sodobnih oblik kmetovanja. Primer takšne oblike je vertikalno 

kmetijstvo, ki omogoča kmetovanje tudi na urbanih območjih, celo v industrijskih conah. Drug primer 

sodobne oblike kmetovanja sta hidroponika in akvaponika.  

 

3.1.3 PRILAGODITVE PODNEBNIM SPREMEMBAM 

 

Opis zaznane težave: 

Podnebne spremembe z ekstremnimi vremenskimi pojavi vsakodnevno vplivajo tudi na kmetovanje. 

So tiste, ki povzročajo ravno upad kmetijske pridelave. S podnebnimi spremembami pa je povezana 

tudi poraba vode. To je najbolj vidno v času suše. Voda je za kmetijstvo vitalnega pomena in je zato 

potrebno urediti ustrezni sistem namakanja. Povečana pogostnost ekstremnih vremenskih dogodkov 

so razlog, da se vedno manj ljudi odloča za kmetovanje. Grozi nam, da bo vedno več lokalnega 

prebivalstva prenehalo kmetovati in bomo v celoti odvisni od uvoza kmetijskih pridelkov iz tujine ter 

industrijsko pridelane hrane. 

 

Ukrep / priložnost: 

Precizno kmetijstvo in druge oblike sodobnega kmetovanja so eni izmed primerov spopadanja s 

podnebnimi spremembami. Precizno kmetijstvo je ustrezen ukrep na področju kartiranja in 

postavitve individualnih vremenskih postaj z uporabo sodobnih mobilnih aplikacijah. V prihodnosti bo 

vedno bolj aktualna uporaba rastlinjakov in drugih »zaprtih« oblik kmetovanja (vertikalno 

kmetijstvo, akvaponika, hidroponika). Smiselnost takšnih oblik je predvsem v tem, da kmetovanje ni 

odvisno od zunanjih vremenskih razmer in od kakovosti prsti. 

 

 

3.2 PROCESI KMETOVANJA IN PRODAJE 
 

 

3.2.1 SKUPNA UPORABA KMETIJSKE MEHANIZACIJE 

 

Opis zaznane težave: 

Za razvoj kmetij in kmetijstva kot panoge so investicije ključne in brez njih ni mogoče pričakovati 

napredka. Nakup kmetijske mehanizacije je ena izmed najdraţjih investicij za vsako kmetijo in 

predstavlja tudi osnovni pogoj za opravljanje kmetijske dejavnosti. Veliko kmetij si takšne drage 

investicije ne morejo privoščiti. 
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Ukrep / priložnost: 

Na področju kmetijstva se vedno bolj poudarjajo kolektivne naloţbe. Oblikovanje skupin kmetov, ki 

bodo pristopili k skupnemu kmetovanju, deljenju kmetijske mehanizacije in delitvi stroškov, bo imelo za 

posledico vzpostavitev posebne oblike »co-working načina kmetovanja«. S skupno uporabo 

kmetijske mehanizacije in tudi z drugimi oblikami sodelovanja se bo delo opravljalo bolj ekonomično, 

hkrati niţalo stroške vzdrţevanja in ob koncu povečalo dobiček. 

 

3.2.2 SKUPNA KMETIJSKA PISARNA 

 

Opis zaznane težave: 

Veliko kmetov je preobremenjenih z zahtevno birokracijo, ki jo morajo voditi za lastno kmetijo in jim to 

pri vsakodnevnem delu povzroča velike preglavice. Drugo takšno področje je tudi poznavanje pravnih 

predpisov ter finančni vidik poslovanja kmetije (plačila, davki). Sprotno spremljanje zakonodajnih 

sprememb, novih administrativnih postopkov in vodenje evidenc je za kmeta dodatna obremenitev in 

tudi finančno breme v kolikor se ugotovijo hujše kršitve. 

 

Ukrep / priložnost: 

Kot korak naprej se bo glede na svetovne trende in glede na uporabo računalnikov v kmetijstvu za 

vodenje administracije in zahtevne birokracije smiselno povezati tudi v obliki skupne kmetijske 

pisarne. Tako bi ena ali več zaposlenih oseb bilo izključno zaposlenih za opravljanje pisarniškega 

dela, pri čemer bi vodili administracijo za več kmetij hkrati. Kot alternativa skupne kmetijske pisarne v 

obliki podjetja, bi se lahko tudi ustvaril skupni prostor z računalniško opremo kjer bi si kmetije lahko 

urejale administracijo po potrebi. Hkrati bi lahko bila zaposlena ena (morda več) oseb, ki bi pomagale 

na delu z računalnikom ali drugimi administrativnimi zadevami. 

 

3.2.3 POVEČATI DELEŽ PRODAJE PRIDELKOV, IZDELKOV IN STORITEV NA TRGU 

 

Opis zaznane težave: 

V večini občin LAS Bogastvo podeţelja prevladuje namen kmetijske pridelave izključno za lastno 

porabo. Sledi pa prodaja preko posrednika. Povečati bi bilo potrebno deleţ prodaje neposredno 

potrošnikom. Trţenje in prodaja sta še zmeraj ena izmed najteţjih aktivnosti vsake kmetije. Četudi 

kmetija pridela izvrstne pridelke in nudi visokokakovostne storitve, se zalomi pri iskanju kupcev. 

 

Ukrep / priložnost: 

Kmetije se še premalo zavedajo pomena uspešnega trţenja, zato bi jih bilo potrebno najprej o tem 

ozavestiti, da bodo le z dobrim in uspešnim trţenjem dejansko uspeli v neposredni prodaji kupcem. 

Ker pa trţenje še ne pomeni prodaje, je drug korak, ki ga mora storiti kmetija, razvoj ustreznih 

prodajnih kanalov. Dva zelo priljubljena pristopa za kupce sta osebna prodaja kupcu, t.i. iz oči v oči 

ter preko spleta. Smiselna bi bila vzpostavitev skupne spletne prodajne platforme za območje LAS 

Bogastvo podeţelja. Na spletu najdemo nekaj podobnih »spletnih trţnic« pri čemer je glavna ovira za 

njihovo uspešnost slabo trţenje ter opustitev administracije te platforme. 
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3.2.4 POVEZOVANJE IN SODELOVANJE NA VERTIKALNEM IN HORIZONTALNEM 

NIVOJU 

 

Opis zaznane težave: 

Prodajne verige so predolge, vmes je veliko posrednikov z marţami, kmet kot pridelovalec in 

predelovalec ima najmanjši del s finančnega vidika. Dolg transport izdelkov pomeni veliko porabo 

energije in vpliva na kvaliteto izdelkov. Zaznana je bila tudi teţava pri vzpostavitvi povezav med 

različnimi kmetijami, da bi skupno nastopale na prodajnem trgu. 

 

Ukrep / priložnost: 

Predlaga se trajnejša oblika povezovanja, v obliki skupne lokalne trgovine. Trgovske verige namreč 

niso ustrezni pristop pri prodaji produktov za kmetije in pridelovalce, ki dosegajo majhne količine. S 

tem, ko bi zdruţili več lokalnih ponudnikov pod skupno streho, bi zniţali tudi stroške prodaje za 

posamezno kmetijo, saj bi si te stroške sorazmerno delile. Večina kmetij uporablja lastno blagovno 

znamko, ki je natančno prilagojena njim, jo je pa na drugi strani teţko oblikovati za manjše kmetije. S 

tega razloga je oblikovanje skupne, kolektivne blagovne znamke primerna rešitev. Prav tako je 

pomembno ustvariti neko skupno trženjsko strategijo v katero so vključeni ponudniki območja LAS 

Bogastvo podeţelja. Zaradi oblikovanja skupne blagovne znamke, bi bilo smiselno razmisliti tudi o 

skupnem trženju. 

 

 

3.3 OZAVEŠČANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SPODBUJANJE 
 

3.3.1 OZAVEŠČANJE LJUDI O POMENU, VLOGI IN PRILOŽNOSTIH V KMETIJSTVU 

 

Opis zaznane težave: 

Teţki delovni pogoji, neznana prihodnost in nizki zasluţki so le nekateri razlogi zakaj ljudje opuščajo 

bivanje in delo na kmetijah ter se raje selijo v urbana naselja. Javno mnenje glede kmetijske panoge in 

kmetovanja je slabo, kot nekaj v čemer ni prihodnosti, predvsem ne na poslovnem področju. Glede na 

končni dobiček, v kolikor ga sploh je, in glede na vloţen trud ter višine stroškov, marsikdo ne vidi 

smisla, da bi se še naprej ukvarjal s kmetijstvo ali da bi z njim sploh pričel. 

 

Ukrep / priložnost: 

Kmetijstvo in kmetije so po svojem delovanju dokaj podobne podjetništvu in podjetjem. Tako kmete kot 

splošno javnost je potrebno ozavestiti in izobraziti o tem, da kmetovanje ni le hlev in njiva, temveč je 

to resen posel. Več poudarka bi se morajo dajati na kmetijah, ki so ţe uspela in imajo več desetletno 

tradicijo svojega razvoja ter obstoja. 

 

3.3.2 SPODBUJANJE LJUDI K PODJETNIŠKEMU RAZMIŠLJANJU 
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Opis zaznane težave: 

Na območju LAS Bogastvo podeţelja je veliko pridelkov namenjenih za lastno oskrbo kmetije, s tem 

pa se zamudi priloţnost ustvariti zasluţek. Marsikdo ne razmišlja podjetniško, da bi s tem s čimer se 

ukvarja tudi sluţil. Pri ustvarjanju prihodka od prodaje in dobička je najpomembnejša uspešna prodaja. 

 

Ukrep / priložnost: 

Osebe je potrebno ozavestiti o pomenu podjetništva za njihovo dejavnost, da morajo na svoje kmetije 

gledati kot na mala podjetja, pri katerih veljajo dokaj podobne podjetniške zakonitosti. Predlaga se, da 

se v srednješolskih programih biotehniških šol (na območju LAS Bogastvo podeţelja je to Biotehniška 

šola Ptuj) uvede še več predmetov, ki pokrivajo podjetništvo. Na višješolski ravni, pri programu 

Upravljanje podeţelja in krajine, ki ga izvaja Višja šola Ptuj, je podjetništvo ţe del predmetnika. Prav 

tako se predlaga, da bi KGZS Zavod Ptuj svoje člane aktivno spodbujal k večji podjetniški 

samoiniciativnosti. 

 

3.3.3 IZOBRAZITI OSEBE NA PODROČJU PODJETNIŠTVA, EKONOMIJE, FINANC IN 

RAČUNALNIŠTVA 

 

Opis zaznane težave: 

Ţe v okviru priprave našega projektnega osnutka smo zaznali, da so kmetje in osebe, ki se ukvarjajo s 

sorodnimi dejavnostmi zelo izobraţeni za delo, ki ga opravljajo. Da pa bi preţiveli in se razvijali v tem 

sodobnem času, so potrebne tudi nove veščine kot so podjetništvo, ekonomija, finance in 

računalništvo. Marsikatera kmetija pridela ogromne količine, ne ve pa kako jo najbolje iztrţiti. Nekateri 

tudi niso vešči najti kupcev in to prepustijo drugim, posrednikom, ki imajo s prodajo večji zasluţek kot 

sam pridelovalec. Vsak sodoben kmet mora za delovanje in obstoj svoje kmetije poznati svoje številke. 

Slabo poznavanje financ in nezmoţnost oceniti najniţji prodajni prag kot tudi neekonomičnost 

odhodkov lahko na dolgi rok škodujejo razvoju kmetije in celo povzročijo nastanek dolgov na njej. 

 

Ukrep / priložnost: 

Znanje podjetništva jim bo omogočilo lažjo organizacijo, vodenje ter razvoj kmetij. Laţje bodo 

prepoznali potencial v določeni poslovni ideji ter se izognili različnim tveganjem, ki spremljajo kmetijo 

tekom vrsto let (padec cen, pomanjkanje delovne sile, naravne nesreče). Znanje ekonomije in financ 

pa jim bo omogočilo postavitev prodajnih cen, ki bodo zadostovala pokritju stroškov ter na splošno pri 

odkrivanju praga ekonomičnosti glede investicij kot zaposlovanja delovne sile. Znanje računalništva 

jim lahko omogoči uporabo sodobne tehnologije, ki jim bistveno olajša delo ter prihrani čas.  

 

3.3.4 POVEČATI ŠTEVILO ZAPOSLITEV V KMETIJSTVU 

 

Opis zaznane težave: 

Na območju LAS Bogastvo podeţelja je veliko kmetij, vendar je število zaposlenih v kmetijstvu 

sorazmerno malo. Slabe razmere v kmetijstvu nastale predvsem zaradi podnebnih sprememb, višanja 

stroškov, niţanja odkupnih cen marsikoga odvrne, da bi o zaposlitvi v kmetijstvu sploh pričel 
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razmišljati. Tudi tisti, ki so se poklicno ţe ukvarjali s kmetovanjem le to sčasoma opustijo, saj ne 

zasluţijo niti toliko, da bi imeli za lastno preţivetje. 

 

Ukrep / priložnost: 

Ljudem je potrebno predstaviti različne možnosti kmetovanja, predvsem pa jih podučiti o tistih 

oblikah, ki niso tradicionalno kmetijske. Kmetijstvo je moţno namreč zdruţiti tudi z ostalimi panogami 

kot so ţivilstvo, gostinstvo, turizem, kozmetika, zdravilstvo, varstvo, izobraţevanje in ostalo. Iz tega 

razloga bi bilo potrebno za razvoj kmetijskega gospodarstva nameniti spodbude s tega področja. 

Tako kot velja za klasična podjetja tako velja tudi za kmetije, da potrebujejo nek začetni kapital. S tem, 

ko bi se kmetije preoblikovale v uspešna »mala podjetja«, bi nastala tudi potreba po zaposlitvah. Ne 

samo za druţino, ki ţivi na kmetiji, temveč tudi za zunanje zaposlene. 

 

 

3.4 AKTIVACIJA PREBIVALSTVA 
 

 

3.4.1 SPODBUJANJE LOKALNO PRIDELANE HRANE 

 

Opis zaznane težave: 

Nastanek sodobnih trgovskih centrov in prihod prodajnih verig, je povzročilo spremembo nakupovalnih 

navad ljudi. Če še je pred desetletji bil obisk trţnice samoumeven, se je to sedaj spremenilo. Večina 

jih po nakupe odhaja v trgovine v svoji bliţnji okolici. Teţava je tudi neinformiranost oseb o obstoju 

lokalnih pridelovalcev v njihovi bliţini ter koristi, ki jih nakup takšne hrane prinese. Za to je med drugim 

kriva razpršenost teh pridelovalcev ter slabo trţenje njihovih izdelkov. 

 

Ukrep / priložnost: 

Predlaga se izvajanje več projektov in akcij, ki bi ozaveščale in spodbujale nakupe lokalno pridelane 

hrane, tako v posamezni občini kot na skupni ravni LAS Bogastvo podeţelja. Je pa trajanje takšnih 

projektov od 1 do 2 leti bistveno premalo, da bi se uspelo preusmeriti lokalno prebivalstvu k nakupu 

lokalno pridelane hrane. Prav tako se predlaga, da javni zavodi (ob upoštevanju zakonodaje s 

področja javnih naročil) dajejo prednost pri izbiri lokalnim ponudnikom.  

 

3.4.2 POVEČANJE DELEŽA MLADIH NA PODEŽELJU 

 

Opis zaznane težave: 

Največjo teţavo predstavlja za občine LAS-a staranje njenega prebivalstva, predvsem je to očitno pri 

ţenski populaciji. Večina mladih se šola v mestih in nato tam tudi najde zaposlitev, zato se več ne 

vrnejo domov, na podeţelje. Manjšanje deleţa mlajše populacije pa se pozna tudi pri delu na kmetijah 

in na deleţu mladih prevzemnikov kmetij. Veliko kmetij se tako sooča s teţavo, da nima nikogar, ki bi 

bil pripravljen kmetijo prevzeti. 
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Ukrep / priložnost: 

Pomanjkanje delovnih mest med mladimi pomeni po eni strani priloţnost za oţivitev kmetijstva. Mladi 

se počasi pričnejo vračati nazaj, na svoje domačije ter ţelijo poskusiti svojo srečo na podeţelju. 

Druga prednost, ki jo prinašajo mladi je znanje. Veliko jih je visokoizobraţenih, imajo različna znanja 

ter so računalniško podkovani.  

 

3.4.3 POVEČANJE DELEŽA MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ 

 

Opis zaznane težave: 

Med mladimi generacijami prevzemi kmetij niso ravno prva izbira. Danes mlade generacije nadaljujejo 

šolanje še po srednješolskem izobraţevanju. Tako jih mnogo odide v mesta in si tam po študiju najde 

delo ter v mestih tudi ţivi. V kolikor kmetija nima mladega prevzemnika, ta prične stagnirati in 

propadati. Zato na podeţelju opazimo mnogo kmetij in posestev, ki so zapuščena in opustošena. S 

tem pa se prične tudi stagnacija podeţelja kot celote. 

 

Ukrep / priložnost: 

Za mlade prevzemnike kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razpisuje nepovratna 

sredstva za sofinanciranje prevzemov, vendar je to premalo. Zaradi pomanjkanja prostih delovnih 

mest jih je veliko prisiljenih, da si delovno mesto ustvarijo sami, v večini primerov v obliki 

samostojnega podjetnika posameznika. Kot dodatna priloţnost je tako lahko tudi zaposlitev na 

kmetiji. 

 

 

3.5 FINANČNO PODROČJE 
 

 

3.5.1 LOKALNI RAZPISI ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 

 

Opis zaznane težave: 

Za obstoj in razvoj kmetij so investicije zelo pomembne. Kmetijska mehanizacija in strojna oprema se 

z leti modernizira in je zato sledenje trendom nujno potrebno. Vse omenjene investicije so stroškovno 

gledano zelo drage in si jih le redko kateri lahko privošči. 

 

Ukrep / priložnost: 

V okviru razpisa LAS Bogastvo podeželja bi se lahko na posamezen ukrep prijavile tudi kmetije, kot 

fizične osebe oz. če je vzpostavljeno kmetijsko gospodarstvo kot pravna oseba. Od ureditve 

infrastrukture (v manjšem obsegu) do ustvarjanja delovnega mesta na kmetiji. Razpisi, ki jih občine 

objavljajo so smiselni in potrebni v lokalnem okolju, bi pa bilo potrebno nameniti dosti več finančnih 

sredstev. Je pa glede na omejenost občinskega proračuna to teţko uresničljivo. 
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3.5.2 ZAVAROVANJA ZA PRIMER ŠKODE 

 

Opis zaznane težave: 

Denarna pomoč, ki jo drţava nameni po poplavah, suši, toči ipd. je večkrat izplačana zelo pozno in še 

to v nizkih zneskih. Na trgu obstajajo tudi kmetijska zavarovanja, ki pa si jih marsikatera kmetija zaradi 

visokih premij ne more privoščiti in se zato tega ne posluţuje. 

 

Ukrep / priložnost: 

V Republiki Sloveniji se sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pridelave izvaja 

od leta 2006. Namen sofinanciranja zavarovalne premije je vzpodbujanje kmetov k zavarovanju. 

Kmetije na območju LAS Bogastvo podeţelja bi se moralo o tej moţnosti sofinanciranja in zavarovanja 

bolje obveščati. Predlaga se, da bi tudi posamezne občine poskrbele za en del sofinanciranja teh 

zavarovanj, predvsem za pridelke lokalnega pomena oz. avtohtone sorte (npr. Ptujski lük). 
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4. BISTVENE UGOTOVITVE O STANJU KMETIJSTVA NA 
OBMOČJU LAS BOGASTVO PODEŽELJA IZ ŠTUDIJE STANJA 
 

 

4.1 POVZETEK STANJA KMETIJSTVA NA OBMOČJU LAS BOGASTVO 
PODEŽELJA 

 

 

4.1.1 KMETIJSKA GOSPODARSTVA1 

 

Na celotnem območju LAS-a je bilo po zadnjih uradnih podatkih SURS iz leta 2010 skupno 14.733 ha 

vseh kmetijskih zemljišč, od tega 14.644 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Njiv je bilo skupno 11.400 

ha. Skupno število kmetijskih gospodarstev v letu 2010 je bilo 2.137, od teh je bilo 1.673 takšnih, ki so 

redila ţivino. 

 

V letu 2010 je v vseh občinah LAS-a prišlo do zmanjšanja števila kmetijskih gospodarstev. Do 

največjega zmanjšanja je prišlo v občini Ptuj za 165 in v občini Markovci za 110 kmetijskih 

gospodarstev. Največ kmetijskih gospodarstev je bilo tako v občini Ptuj (420) in v občini Kidričevo 

(405), najmanj pa v občini Trnovska vas (147). 

 

V letu 2010 je bilo v občini Destrnik glede na tip kmetovanja največ kmetijskih gospodarstev mešano 

rastlinske pridelave ţivinoreje (62), drug pogost tip kmetovanja je specializirani rejec pašne ţivine (42). 

V občini Dornava prevladujeta specializirani pridelovalec poljščin (64) in mešano rastlinska pridelava – 

ţivinoreja (57). V občini Juršinci prevladujeta mešano rastlinska pridelava – ţivinoreja (61) in mešana 

rastlinska pridelava (61). Veliko kmetijskih gospodarstev so tudi specializirani rejci pašne ţivine (45) in 

specializirani pridelovalec poljščin (41). V občini Kidričevo prevladujejo specializirani pridelovalci 

poljščin (132), specializirani rejci pašne ţivine (107) in mešano rastlinska pridelava – ţivinoreja (101). 

V občini Ptuj je največ kmetijskih gospodarstev specializiranih pridelovalcev poljščin (107), mešano 

rastlinska pridelava – ţivinoreja (106) specializirani rejci pašne ţivine (65) in specializirani gojitelji 

trajnih nasadov (61). V občini Hajdina je največ specializiranih pridelovalcev poljščin (72) in kmetijska 

gospodarstva, ki se ukvarjajo z mešano rastlinsko pridelavo – ţivinoreja (55). V občini Markovci je 

največ specializiranih pridelovalcev poljščin (118) in mešano rastlinske pridelave – ţivinoreja (84). V 

Trnovski vasi prevladuje mešano rastlinska pridelava – ţivinoreja (45) in specializirani rejci pašne 

ţivine (30). 

 

V večini občin LAS-a prevladuje namen kmetijske pridelave izključno za lastno porabo. Sledi pa 

prodaja preko posrednika. Takšen primer je občina Kidričevo, kjer je večina kmetijskih gospodarstev 

glede na namen kmetijske pridelave namenjenih za prodajo preko posrednika. 

 

                                                      
1
 Študija stanja »Kmetijstvo na območju LAS Bogastvo podeţelja«, str. 120 
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Ekonomska velikost na kmetijsko gospodarstvo (SO* v 1.000 EUR) je bila v letu 2010 najvišja v občini 

Kidričevo (29,3), najniţja pa v občini Markovci (11,9). 

Ekonomska velikost na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi (SO v 1.000 EUR/ha) je največja v 

občinah Destrnik (2,9) in občini Kidričevo (2,9), najniţja pa v občini Markovci (2). 

 

Ekonomska velikost na GVŢ (SO v 1.000 EUR / GVŢ) je bila najvišja v občini Dornava (4,3), najniţja 

pa v občini Trnovska vas (2,1). 

 

 

4.1.2 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA2 

 

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je bila v letu 2000 najvišja v občini 

Hajdina, ta je znašala 23,3 ha, druga najvišja je bila z 6,7 ha v občini Kidričevo. Podatki iz leta 2010 

prikazujejo velik preobrat, če je v letu 2000 v občini Hajdina bila največja površina kmetijskih zemljišč v 

uporabi na kmetijsko gospodarstvo, je vrednost iz 23,3 ha v letu 2010 padla na 7,1 ha. V občini 

Kidričevo se je še dodatno povečala iz 6,7 ha na 10,2. Prav tako je bil pozitiven trend v preostalih 

občinah, kjer se je površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo povečala. 

 

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na 1.000 prebivalcev se je iz leta 2000 v letu 2010 povišala v 

vseh občinah. Je pa v občini Hajdina prišlo do drastičnega upada iz 1.476 ha na 333 ha. Do manjšega 

upada je prišlo tudi v občini Trnovska vas, iz 777 ha na 749 ha. 

 

V letu 2010 se je povečal odstotek površine njiv pri vseh občinah LAS-a, tako je bila občina Kidričevo 

z 90,5% občina z najvišjim deleţem. Sledile so ji občina Hajdina (90,4%) in občina Markovci (90,1%). 

Pri čemer je pri deleţu površine trajnih travnikov in pašnikov ter trajnih nasadov v vseh občinah prišlo 

do upada deleţa. Izjemi sta občina Hajdina, ki je povečala deleţ trajnih travnikov in pašnikov iz 3,4% 

na 9% in občina Juršinci, ki je povečala deleţ površine trajnih nasadov iz 13% na 13,2%. 

 

Površina ţit se je v vseh občina povečala, z izjemo občine Hajdina kjer je prišlo do zmanjšanja iz 

3.820 ha na 911 ha. Površine s pšenico in piro so se v letu 2010 večinoma zmanjšale, z izjemo občine 

Juršinci (povečanje za 9 ha), občine Kidričevo (za 143 ha), občine Ptuj (za 46 ha) in občine Trnovska 

vas (48 ha). Največji upad je bil v občini Hajdina za 1936 ha. Površine z ječmenom so se povečale na 

celotnem območju LAS-a in sicer za 107,96 %. Površina koruze za zrnje se je večinoma zmanjšala, 

povečala se je v občini Dornava za 84 ha in v občini Markovci (58 ha). Največ pa se je zmanjšala v 

občini Hajdina za 1.032 ha. 

 

Glede razmerja med posameznimi ţiti ima največji deleţ površine pšenice in pire občina Ptuj (36,49%, 

sledi ji občina Kidričevo (34,07%), najmanjši deleţ pa ima občina Destrnik (23,60%). Največji deleţ 

površine ječmena najdemo v občini Destrnik (23,13%), najmanjši pa v občini Dornava (15,99%). 

Koruza za zrnje je po deleţu površine največja v občini Dornava (53,78%), sledita še občina Markovci 

(53,72%) in občina Destrnik (53,27%). Najmanjši deleţ je v občini Kidričevo (43,14%). 

                                                      
2
 Prav tam, str. 121 
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V letu 2010 je bilo glede na rabo zemljišč na celotnem območju LAS-a skupno 7.297 ha površine ţita, 

od tega največ v občini Kidričevo (2.049 ha). Drugi dve vodilni občini sta še občina Markovci (1.074 

ha) in občina Ptuj (1.044 ha). Najmanj površine ţita je bilo v občini Trnovska vas (417 ha). V vseh 

občinah prevladuje uporaba površine za pridelavo koruze za zrnje (48,38%). 

 

Na celotnem območju LAS-a je v letu 2010 prišlo do zmanjšanja površin krompirja iz 249 ha na 119 

ha. Največja površina pridelave krompirja je bila v letu 2000 v občini Kidričevo (107 ha) in je v letu 

2010 padla na 47 ha. 

 

Na območju LAS-a je v letu 2010 bilo skupno 147 ha površine sadovnjakov in oljčnikov. Največ 

površine je bilo v občini Juršinci (66 ha) in v občini Ptuj (37 ha). 

 

Na območju vseh občin LAS-a je bilo skupno 364 ha površine 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 ha. Največja površina vinogradov je v občini Ptuj (154 ha) in v občini Juršinci 

(113 ha). Najmanjša površina vinogradov pa v občini Kidričevo (3 ha) in v občini Hajdina (5 ha). 

 

V vseh občinah LAS-a prevladujejo nasadi jablan, od tega je najmanjši odstotek v občini Dornava 

(33,60%) in najvišji v občini Juršinci (52,19%). V občinah Destrnik (17,61%), Dornava (36,73%), 

Juršinci (16,27%) in Trnovska vas (22,61%) pa so na drugem mestu nasadi češpelj in sliv. 

 

V občinah Kidričevo (22,81%), Hajdina (25,23%) in Markovci (20,26%) so na drugem mestu nasadi 

hrušk. Razmerje glede nasadov hrušk in češpelj ter sliv je v občini Ptuj skoraj enako. 

 

Od vseh sadnih vrst so nasadi marelic zastopani v najmanjšem deleţu. V vseh občinah je ta manjši od 

2%. Edina izjema je občina Ptuj, kjer je z 2,65% največ nasada izmed vseh občin LAS-a. 

 

 

4.1.3 KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI REDIJO ŽIVINO3 

 

V letu 2010 je bilo glav velike ţivine (GVŢ) v vseh občinah LAS-a vse skupaj 14.761. Občina z 

največjim številom GVŢ je občina Kidričevo z 5.397. Število glav velike ţivine govedo je največje v 

občini Kidričevo (3.955), prav tako število kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z rejo goveda (159). 

Število glav velike ţivine prašiči je najvišje v občini Kidričevo (1.033). Število kmetijskih gospodarstev, 

ki se ukvarjajo z rejo prašičev je prav tako največje v občini Kidričevo (262) in v občini Ptuj (226). 

Število glav velike ţivine drobnica je največje v občini Ptuj (45) in v občini Juršinci (26). 

 

Občina z največjim številom GVŢ na kmetijsko gospodarstvo je občina Kidričevo z 13,3. Iz leta 2000 

na leto 2010 je prišlo v vseh občinah do zmanjšanja deleţa kmetijskih gospodarstev, ki redijo ţivino. V 

letu 2000 je najvišji deleţ znašal 93,7% in je bil v občini Trnovska vas, najniţji pa v občini Ptuj. V letu 

                                                      
3
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2010 je najvišji še zmeraj pripadal občini Trnovska vas, se pa je zniţal na 87,1%. Najvišji upad se je 

zgodil v občini Juršinci (za 15,9%) in v občini Dornava (za 15,3%). 

 

 

4.1.4 DELOVNA SILA IN VLOŽEK DELA V KMETIJSTVU4 

 

V letu 2010 se je v vseh občinah LAS-a polnovredna delovna moč (PDM) zmanjšala, iz 3.658 na 

2.210. Največji upad se je zgodil v občini Ptuj (za 353) in v občini Hajdina (za 272). Prav tako se je 

zmanjšal PDM na ha KZU, najbolj v občini Ptuj (za 0,15) in v občini Markovci (za 0,14). Povečal se je 

le v občini Hajdina za 0,05. 

 

Polnovredna delovna moč na kmetijsko gospodarstvo je najvišja v občini Kidričevo (1,22), najniţja pa 

v občini Dornava 0,85. 

 

V letu 2000 je na območju LAS-a bilo skupno 9.890 druţinskih članov na druţinskih kmetijah, v letu 

2010 je ta številka znašala še samo 7.059. Največji upad se je zgodil v občini Ptuj (za 746) in v občini 

Markovci (za 613). 

 

V skoraj vseh občinah LAS-a je prevladujoča starostna skupina 65 let in več, izjemi so le občina 

Dornava, Juršinci in Trnovska vas. Te so tudi občine z najvišjim odstotkom mladih, v starostni skupini 

pod 25 leta, Juršinci (22,50%), Trnovska vas (28,94%) in Dornava (21,30%). V starostni skupini pod 

25 let je občina z najvišjim deleţem občina Trnovska vas (28,94%) 

 

V letu 2010 je bil opaţen pozitivni trend glede deleţa kmetijskih gospodarstev na katerih je predviden 

naslednik pri vseh občinah LAS-a. Edina izjema je Trnovska vas, kjer se je v primerjavi z letom 2000 

znašla na dnu lestvice in je bila občina z najniţjim odstotkom. Njen deleţ se je iz leta 2000 na leto 

2010 zniţal za 7%. Največje povečanje deleţa je bilo v občini Kidričevo za 38,6%, preostali občini sta 

še Ptuj za 32,8% in občina Destrnik za 31,5%. V letu 2010 sta bili občini Kidričevo (56,7%) in občina 

Destrnik (55,5%) občini z najvišjim deleţem kmetijskih gospodarstev na katerih je predviden 

naslednik. 

 

 

4.1.5 MEHANIZACIJA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH 

 

Na območju LAS-a je bilo v letu 2010 v vseh občinah skupno 2.724 dvoosnih traktorjev, 1.464 

traktorskih plugov, 1.698 traktorskih bran in predsetvenikov, 2.271 traktorskih priključkov za gnojenje, 

694 traktorskih sejalnic, 255 traktorskih sadilnikov, 309 traktorskih mulčerjev, 1.201 kosilnic, 809 

traktorskih obračalnikov in zgrabljalnikov, 89 balirk in ovijalnikov ter 685 traktorskih bran in 

predsetvenikov. 
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Od kmetijske mehanizacije in opreme je na območju LAS-a tako največ dvoosnih traktorjev (2.724) in 

traktorskih priključkov za gnojenje (2.271), najmanj pa balirk in ovijalnikov (89). 

 

Povprečno število lastnih dvoosnih traktorjev na kmetijsko gospodarstvo je bilo v letu 2000 največje v 

občinah Hajdina in Kidričevo (obe 1,5). V letu 2010 je v vseh občinah LAS-a prišlo do povečanja z 

izjemo občine Hajdina, kjer je vrednost znašala 1,4. S tem je občina Kidričevo postala občina z 

največjim povprečnim številom lastnih dvoosnih traktorjev na kmetijsko gospodarstvo. Največje 

povečanje je bilo v občini Trnovska vas, ki je iz 1,1 zrastla na 1,4, to je za 0,3. 

 

Večje spremembe so opazne v letu 2010 pri uporabi računalnika za vodenje kmetijskih gospodarstev, 

kjer so se vrednosti močno povečale. Občina Kidričevo še je zmeraj vodilna občina kar zadeva 

uporabe računalnika in je tudi občina z največjim povečanjem, iz 1,4% na 12,6%, to je za 11,2% 

povečanje. Do najmanjše spremembe je prišlo v občini Dornava, samo za 0,4 %. Od vseh občin je tudi 

edina, ki ima najniţji deleţ kmetijskih gospodarstev, kjer se za vodenje uporablja osebni računalnik 

(1,6%). 

 

 

4.1.6 PREBIVALSTVO5 

 

Na območju LAS-a je v letu 2017 skupno ţivelo 46.488 prebivalcev, od tega jih je v občini Ptuj ţivelo 

23.117. V primerjavi z letom 2016 je prišlo do povečanja števila prebivalstva za 69. 

 

Povprečna starost prebivalstva se je zvišala tako v letih 2010 kot 2018. V letu 2000 sta bili občini z 

najniţjo povprečno starostjo občina Trnovska vas (36,7) in občina Juršinci (36,8). V letu 2018 je bila to 

samo občina Trnovska vas (39,5). Starostno povprečje znaša na območju LAS-a 42,73 let in se z leti 

še viša. V letu 2018 je bila v vseh občinah LAS-a povprečna starost najvišja pri ţenskah. 

 

Indeks staranja je bil v letu 2018 najvišji v občini Ptuj (156,7), občini Hajdina (141,2) in občini Kidričevo 

(137,5). V primerjavi z letom 2000 se je ta v letu 2018 v vseh občinah zvišal in je znašal nad 100,00, 

izjema je le občina Trnovska vas kjer je znašal 74,5. 

 

Največjo teţavo predstavlja za občine LAS-a staranje njenega prebivalstva, predvsem je to očitno pri 

ţenski populaciji. Pri ţenskah je povprečna starost višja za 2 ali celo več let v primerjavi z moškimi. 

Občina Trnovska vas ima v primerjavi s preostalimi občinami LAS-a najmlajšo populacijo. 

 

V letu 2015 je bilo na območju LAS-a skupno 18.556 gospodinjstev. Največ jih je bilo v občini Ptuj 

(9.937), sledi občina Kidričevo (2.511) ter občini Hajdina (1.461) in Markovci (1.412).  

 

Glede na velikost teritorialne enote v km2 je največja občina na območju LAS-a občina Kidričevo (71,5 

km2), druga največja pa občina Ptuj (66,7 km2). Od vseh občin pa sta najmanjši občina Hajdina (21,8 

km2) in občina Trnovska vas (22,9 km2). 
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Največjo gostoto naseljenosti po podatkih iz leta 2017 ima občina Ptuj (346,6 prebivalca na km2). 

Sledita občina Hajdina (171,9 prebivalca na km2) in občina Markovci (134,6 prebivalca na km2). Z 

59,9 prebivalca na km2 je najmanj gosto naseljena občina Trnovska vas. Od naselij sta najbolj gosto 

naseljeni Destrnik (285,1 prebivalca na km2) in Lovrenc na Dravskem polju (233,8 prebivalca na km2). 

 

V vseh občinah LAS-a prevladuje število oseb s srednješolsko izobrazbo, nato osnovnošolska ali manj 

in šele nato višješolska oz. visokošolska izobrazba. Edina izjema je občina Ptuj kjer je na drugem 

mestu višješolska oz. visokošolska izobrazba in nazadnje osnovnošolska ali manj. 

 

Število delovno aktivnega prebivalstva je bilo na območju LAS-a v decembru 2010 skupaj 18.771, v 

marcu 2018 pa 20.824. Največje povečanje se je zgodilo v občini Ptuj (za 1.269) in v občini Kidričevo 

(za 615). Do zniţanja je prišlo v občinah Dornava, Juršinci in Trnovska vas. 

 

Pri vseh občinah LAS-a je prišlo do zmanjšanja števila samozaposlenih oseb – kmetov, zniţalo se je 

za 378. Tako je v marcu 2018 bilo samozaposlenih oseb – kmetov samo 584. Največje število je bilo v 

občini Kidričevo (129), najmanjše pa v občini Dornava (38). Največje zmanjšanje je bilo v občini Ptuj 

(za 86) in v občini Markovci (za 69). 

 

 

4.2 KAJ JE POTREBNO IZBOLJŠATI 
 

Glede na ugotovitve iz študije stanja smo določili sledeča prednostna področja na območju LAS 

Bogastvo podeţelja, to so: 

 

Poskrbeti za ohranitev kakovostne in rodovitne kmetijske površine; 

Uvedba pametnega kmetovanja in drugih oblik kmetovanja; 

Prilagoditi se podnebnim spremembam (zaščita proti toči, namakalni sistemi, zavarovanja); 

Povečati deleţ prodaje pridelkov in izdelkov na trg v primerjavi z deleţem za lastno porabo; 

Povečati število oseb, ki se zaposlijo v kmetijstvu; 

Spodbuditi ljudi k podjetniškemu razmišljanju in jih izobraziti na tem področju; 

Skupna uporaba kmetijske mehanizacije, niţanje stroškov in povečanje ekonomičnosti; 

Povezovanje in sodelovanje na vertikalnem in horizontalnem nivoju;  

Ohranitev prebivalstva na območju LAS; 

Povečati deleţ mladih na območju; 

Povečati deleţ mladih prevzemnikov kmetij; 

Izboljšanje področja financiranja in zavarovanja. 
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5. UKREPI IN PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE STANJA 
 

 

5.1 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN POGOJI KMETOVANJA 
 

 

5.1.1 OHRANITEV KAKOVOSTNE IN RODOVITNE KMETIJSKE POVRŠINE 

 

Opis zaznane težave: 

Kmetijske površine so za kmetovanje ključnega pomena in jih je kot take potrebno obvarovati pred 

krčenjem ter slabšanjem njene kvalitete. Največjo teţavo predstavlja urbanizacija območja. To se kaţe 

v širjenju naselij, na način da se kmetijskim zemljiščem postopoma spreminja njihovo namembnost v 

občinskih prostorskih načrtih v zazidalne površine oz. v površine namenjene industriji. Razvoj na teh 

področjih je prav tako pomemben, vendar mora biti takšen, da v čim manjši meri vpliva in posega na 

kmetijska zemljišča. Z urbanizacijo in industrijsko dejavnostjo se povzroči tudi spremembo v okolju, 

tako v tleh kot v zraku. Glavna onesnaţevalca sta kurjava in izpuščanje odpadkov v vode. 

 

Primer občine kjer je to izrazito je občina Kidričevo. Na njenem območju sta zraven mnogih malih in 

srednje velikih podjetij dejavni podjetje Talum d.d. z njenimi odvisnimi druţbami in Boxmark d.o.o. 

 

Sprememba zemljišč je prav tako izrazita pri gradnji oz. širitvi industrijskih con v občinah. Primer tega 

sta občini Kidričevo in Hajdina z njuno skupno industrijsko cono. Industrijska cona se nahaja tudi v 

Občini Markovci, gre za Industrijsko cono Novi Jork.  

 

Občina z največjim številom poslovnih con je občina Ptuj, kjer jih najdemo kar štiri, to so: Cona desni 

breg med cestnim in ţelezniškim mostom (21.000 m
2
), Gospodarska cona desni breg (480.000 m

2
), 

Gospodarska cona levi breg (1.260.000 m
2
) in Gospodarska cona ob Termah Ptuj (105.000 m

2
).

6
 

 

Krčenje kmetijskih površin povzroča tudi izgradnja novih cest, predvsem gradnja avtocest. Takšen 

primer se je zgodil v občini Hajdina. Gradnja Podravske avtoceste, od razcepa Slivnica do mejnega 

prehoda Gruškovje, se je pričela v letu 2007 in je potekala tudi skozi občino Hajdina, kar je do neke 

mere vplivalo tudi na kmetijstvo občine. V letu 2000 je bila največja površina kmetijskih zemljišč v 

uporabi na kmetijsko gospodarstvo v občini Hajdina vrednost 23,3 ha in je v letu 2010 padla na 7,1 ha. 

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na 1.000 prebivalcev je v primerjavi iz leta 2000 v letu 2010 v 

občini Hajdina upadla iz 1.476 ha na 333 ha. 

 

                                                      
6
 Štajerska zbornica Slovenije, Business Podravje, http://business-podravje.eu/poslovne-

cone/cone?id=5#oli11 

http://business-podravje.eu/poslovne-cone/cone?id=5#oli11
http://business-podravje.eu/poslovne-cone/cone?id=5#oli11
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Slika 1: Umestitev podjetja Talum v Kidričevem v kmetijsko okolje 

     
 

Slika 2: Lokacija industrijske cone Hajdina - Kidričevo 

 

 

 
Slika 3: Lokacija industrijske cone Novi Jork v občini Markovci 
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Slika 4: Lokacija Gospodarska cona Ptuj levi breg 

 

 

 
Slika 5: Lokacija Gospodarska cona Ptuj desni breg 
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Ukrep / priložnost: 

Za uspešno kmetovanje in nadaljnjo prihodnost kmetijske panoge je pomembno, da se v prvi vrsti 

zavarujejo kmetijske površine in rodovitnost tal. Od kakovosti zemlje je namreč tudi odvisna kakovost 

in količina pridelkov. Kvaliteten pridelek pa je cilj in bistvo vsakega kmetovalca, saj mu ta predstavlja 

prihodek za preţivetje.  

 

Tudi na tem področju se ţe poskuša najti ustrezne rešitve za izboljšanje oz. ohranjanje rodovitnosti tal, 

kot sta izboljšanje sestave humusa (prsti) in uporaba biooglja. 

 

Na vsebnost humusa na obdelovalnih zemljiščih ne vpliva le izvorna skala in prevladujoče podnebje, 

temveč tudi vrsta pridelave. S spremembo pridelave se spremeni tudi vsebnost humusa. Več ukrepov 

se sočasno izvaja, tem hitreje se humus ustvari. Najpomembnejši ukrepi za spremembo sestave 

humusa so: 

 Gnojenje s kompostom (namesto komercialnega gnojila, gnoja) - Kompost je ţe pripravljen 

humus in s tem najbolj prispeva k strukturi humusa. Večja je količina komposta, hitrejše je 

oblikovanje humusa. 

 Minimalna obdelava tal (namesto pluga, kultivatorja, brane) - manj so tla obdelana, niţji je 

vnos kisika in stabilnejši humus. Idealno je, da obdelovanja tal sploh ni. 

 Stalna ozelenitev - le zelena tla lahko nekaj nudijo; Predvsem se mora biologijo tal hraniti tudi 

pozimi. Uporaba stročnic je še posebej ugodna za ta namen, saj lahko istočasno veţejo dušik 

in oblikujejo humus. 

 Kolobarjenje (namesto monokultur) - povečanje raznovrstnosti rastlin tudi povečuje raznolikost 

korenin in stabilnost v mikrobiologiji. To je osnova za ustvarjanje humusa v tleh. 

 Mešane kulture (namesto monokultur) - to pomeni sočasno gojenje več kultur, ki lahko rastejo 

hkrati in pozitivno vplivajo drug na drugega. Primeri: koruza + rjavi fiţol ali pšenica + navadni 

riček ali sončnica + ajda. S povečanjem raznolikosti korenin se spodbuja struktura in 

oblikovanje humusa. 

 Preprečevanje ukrepov, ki vodijo v degradacijo humusa - to so predvsem: uporaba 

komercialnih gnojil, obdelava tal, monokulture in uporaba pesticidov.
7
 

 

Prednosti prehoda na gospodarjenje s humusom: 

 Prizadevanja za obdelavo tal se trajnostno zmanjšajo za več kot 50% - namesto pluga v jeseni 

se uporablja samo kultivator in sejalec zelenega gnojila – s tem se prihrani 50% časa in 

pribliţno 70% porabljene dizelske energije. 

 Pri pridelavi ţit lahko sedaj v celoti izpustimo uporabo pesticidov - zato sta rast in pridelek še 

večja.  

 Raven humusa se lahko poveča s 3% na 5-6% na teţkih tleh.
8
 

 

Prednost te metode je tudi v tem, da se več CO2 nahaja v takšni zemlji kot v zraku, kar tudi bistveno 

prispeva k zmanjšanju CO2 v okolju. Spodbudi se biološka raznovrstnost (bakterije, gobe, manjše 

ţivali in deţevniki). In najpomembnejši razlog za uporabo te metode je rodovitna zemlja, ki sama 

                                                      
7
 Ökoregion Kaindorf, https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=623 

8
 Prav tam. 

https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=623
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poskrbi za zdravo rast rastlin, s tem nastanejo dosti bolj zdrave rastline, pridelki pa so tudi količinsko 

gledano višji. 

 

Za kmetijski sektor se je za koristno pokazala tudi uporaba bio-oglja. 

 

Bio-oglje se lahko pridela iz katerekoli odpadne biomase, les in  s procesom pirolize. Kakovostno bio-

oglje je proizvedeno pri temperaturi od 500 do 700 st. C brez kisika, kjer nastanejo tudi plini kot 

koristno uporaben vir energije. S pirolizo pridobljen produkt bio-oglje ima visoko vsebnost ogljika, zato 

v zemlji ohranja vlago in pomaga rastlinam skozi obdobja suše, obdrţi hranljive snovi in 

mikroorganizme, ki vplivajo na izboljšano rast pridelka.
9
 

 

Bio-oglje izboljšuje tla, zadrţuje ogljik in naredi tla bolj rodovitna, pri čemer lahko povečamo varnost 

hrane, odvračamo od krčenja gozdov in ohranimo raznolikost kmetijskih zemljišč. Raziskave potrjujejo 

koristi, kot so: 

 Zmanjšano izpiranje dušika v podtalnico; 

 Morebitno zmanjšane emisije dušikovega oksida; 

 Povečana sposobnost izmenjave kationov, ki ima za posledico izboljšano rodovitnost tal; 

 Uravnavanje kislosti tal; 

 Povečano zadrţevanje vode; 

 Povečano število koristnih mikrobov v tleh. 

 

Bio-oglje lahko izboljša skoraj vsako zemljo. Območja z nizko količino padavin ali revnimi tlemi 

najverjetneje vidijo največji učinek dodajanja bio-oglja.
10

 

 

To sta le dva primera s katerima lahko izboljšamo kakovost zemeljske prsti ter se prilagodimo na 

klimatske spremembe. Zraven kakovosti pa je pomemben tudi obseg kmetijskih površin. Ta se je 

predvsem zmanjšal zaradi urbanizacije in posegov človeka v okolje. 

 

Umestitev industrijskih con, izgradnja podjetij in drugih zazidalnih površin se predlaga, da bo naj na 

mestih, kjer kmetovanje ni moţno oz. bi se lahko izvedlo v zelo slabih pogojih. Odgovornost za 

umestitev objektov v okolje imajo posamezne občine, ki z občinskim prostorskim načrtom (OPN) 

določijo cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine ter določijo pogoje umeščanja objektov v 

prostor.  

 

Zraven občin ima vlogo pri tem tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki občinam daje smernice. V letu 

2017 je tako izdalo Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč. Ta v svoji prvi točki 

določa »Zaradi izrednega zmanjševanja obsega kmetijskih zemljišč kot nenadomestljivega vira za 

zagotavljanje prehranske varnosti prebivalstva v drţavi, je vsaka občina dolţna skrbeti za varovanje 

kmetijskih zemljišč, preprečevati nesmotrno poseganje na kmetijska zemljišča ter načrtovati in skrbeti 

za prostorski in proizvodni razvoj kmetijstva.«
11

 

                                                      
9
 E2BEBIS, http://www.e2bebis.eu/?lang=si 

10
 International Biochar Initiative, https://www.biochar-international.org/soil-health/ 

11
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih 

zemljišč, str. 2 

http://www.e2bebis.eu/?lang=si
https://www.biochar-international.org/soil-health/
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Za razvoj občin na območju LAS Bogastvo podeţelja, je ključnega pomena, da sledijo razvojnim 

trendom in se odpirajo tudi za prihod gospodarstva, vendar ob upoštevanju ohranjanja moţnosti 

kakovostnega kmetovanja na tem območju. Občinam se predlaga, da naj sprejmejo vse potrebne 

ukrepe za zaščito kmetijskih zemljišč in za spodbujanje kmetovanja na njihovem ozemlju. S tem bodo 

preprečile popolno industrializacijo podeţelja in izgubo tradicije, ki je bila značilna zanje. Z 

ravnovesjem, ki ga bodo vzpostavile med gospodarstvom in kmetijstvom bodo uspele zagotoviti 

skladen razvoj ter preprečile propad podeţelja.  

 

 

5.1.2 UVEDBA PAMETNEGA KMETOVANJA IN DRUGIH OBLIK KMETOVANJA 

 

Opis zaznane težave: 

V dobi računalništva, GPS sistemov in raznih mobilnih aplikacij se vedno bolj poudarja pomen 

uporabe te tehnologije tudi na področju kmetijstva. Sodobno kmetovanje je globalno gledano 

usmerjeno v modernizacijo in ni več samo preprosto ročno delo ali delo s kmetijsko mehanizacijo. 

Uvaja se digitalizacija v kmetijstvu kar pomeni uporabo računalnikov oz. prenos podatkov s pomočjo 

elektronske tehnologije v kmetijstvu. Precizno kmetijstvo pa nam omogoča spremljanje in kartiranje 

pridelkov, dostop do podatkov v zemlji v dejanskem času preko nameščenih senzorjev, GPS sledenje 

kmetijskih strojev kar poveča samo natančnost določenih kmetijskih opravil (setev, sajenje, 

škropljenje…). Tehnologija nam omogoča bolj natančno in efektivno kmetovanje kar nam prihrani na 

času in denarju, hkrati pa nam omogoča večje količine pridelkov in večji zasluţek.  

 

Zaradi podnebnih sprememb in višanja stroškov je smiselna uporaba tudi te tehnologije na območju 

LAS Bogastvo podeţelja. Teţavo in glavno oviro pa predstavlja cenovni vidik takšne naloţbe ter 

smiselnost uporabe pri manjših kmetijah. V kolikor se bo ţelelo kmetijstvo na območju LAS Bogastvo 

podeţelja ohraniti oz. hotelo konkurirati drugim, bo moralo uvesti tudi te omenjene tehnologije. Bodo 

pa seveda morale biti ustrezne zahtevam, potrebam, velikosti in finančni vzdrţnosti območja. 

 

 

Ukrep / priložnost: 

V prvi meri se predlaga, da bi bile smiselne izvedbe kolektivnih naloţb, da bi se investicija finančno 

povrnila ter da bi bila investicija dejansko v polni meri koriščena (souporaba). Nakup kmetijskih strojev 

je v realnem ţivljenju, v večini primerov teţje uskladiti z večjim številom uporabnikov, zato pomeni 

izboljšavo na tem področju povezovanje in zdruţevanje vsaj dveh kmetov napredek.  

 

Smiselna bi bila tudi ustanovitev neke organizacije, ki bi bila upravitelj skupne mehanizacije. Kot 

primer navajamo gospodarsko interesno zdruţenje (GIZ).  

 

Gospodarsko interesno zdruţenje (GIZ) je pravna oseba, ki jo lahko ustanovita vsaj dve druţbi 

oziroma podjetnika. GIZ se lahko ustanovi brez osnovnega kapitala. Cilj GIZ je olajševati in 

pospeševati pridobitno  dejavnost njegovih članov, izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, ne 

pa ustvarjati lastnega dobička. Dejavnost GIZ mora biti v povezavi z gospodarskimi dejavnostmi 
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članov in je lahko v razmerju do teh dejavnosti le pomoţne narave. Člani so odgovorni za obveznosti 

GIZ z vsem svojim premoţenjem.
12

 

 

To zdruţenje bi bilo v prvi vrsti namenjeno za upravljanje kmetijske mehanizacije, ki bi bila nabavljena 

v okviru kolektivnih naloţb. V kolikor še kolektivna naloţba ob nakupu poteka brez zapletov, se po 

nakupu, ob dejanski uporabi pojavi vprašanje kdaj bo kateri od kmetov uporabljal mehanizacijo, kdo 

bo kril stroške vzdrţevanja in ostale zadeve, ki so v povezavi z naloţbo. 

 

Zraven kmetijske mehanizacije bi tudi bila smiselna souporaba večjih prostorov kot so skladišča in 

hladilnice. Stroški bi bili v primeru večjega števila uporabnikov niţji, hkrati pa bi bile kapacitete 

izkoriščene v polni meri. 

 

Druga oblika je lahko tudi zadruga. Pri čemer gre za organizacijo vnaprej nedoločenega števila članov, 

ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali druţbene dejavnosti svojih 

članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in 

upravljanju članov. Zadrugo lahko ustanovijo najmanj trije ustanovitelji. Ustanovitelji so lahko fizične 

oziroma pravne osebe.
13

 

 

Na območju Ptuja ţe obstaja večja zadruga, to je Kmetijska zadruga Ptuj. Skupino Kmetijska zadruga 

Ptuj tvorijo Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., Oljarna Fram d.o.o.  in Zadruţna oskrba d.o.o. Osnovna 

dejavnost zadruge je kooperacijsko organiziranje kmetijske proizvodnje, ki obsega oskrbo 

proizvajalcev s kmetijskim repromaterialom na eni strani in odkup ter prodajo kmetijskih pridelkov in 

ţivine na drugi strani. Zadruga tako opravlja trgovsko in proizvodno dejavnost. V Centralnem skladišču 

na Rogozniški cesti 27 na Ptuju skladiščijo sredstva za varstvo rastlin, semena, gnojila, gradbeni 

material in ostalo trgovsko blago.
14

 

 

Podobno bi tako lahko obstajala zadruga namenjena nabavi in izposoji kmetijske mehanizacije ter 

druge opreme, katera bi za njene člane pomenila laţji dostop do sodobne tehnologije ter manjše 

stroške vzdrţevanja. 

 

Ker je povezovanje za namene kolektivnih naloţb (kmetijska mehanizacije) preobseţno in dolgotrajni 

proces, bi za začetek bilo smiselno izvajanje skupinskega spremljanja in kartiranja območja, ki ga 

pokriva LAS Bogastvo podeţelja. Kartiranje bi omogočilo pregled nad stanjem kakovosti zemlje, 

vlaţnosti tal in stanja pridelkov. S kombiniranjem z vremenskimi podatki in satelitsko sliko kmetom bi 

se lahko pomagalo pri odločitvah kdaj gnojiti in kje, kdaj pobrati pridelek in kje, kdaj zalivati. Na delu 

njive, kjer je potencial za povečanje pridelka, bi se dodalo več gnojila, na delu, kjer tega potenciala ni, 

pa bi bil odmerek gnojila manjši. To dejavnost kartiranja in spremljanja vremena, bi lahko na primer 

opravljala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Ptuj. 

 

                                                      
12

 eVEM, http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-
podjetij/gospodarsko-interesno-zdruzenje-giz/ 
13

 eVEM, http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/zadruga/ 
14

 Kmetijska zadruga Ptuj, http://www.kz-ptuj.si/kz-ptuj-2/predstavitev-podjetja/ 

http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/gospodarsko-interesno-zdruzenje-giz/
http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/gospodarsko-interesno-zdruzenje-giz/
http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/zadruga/
http://www.kz-ptuj.si/kz-ptuj-2/predstavitev-podjetja/
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Slika 6: Primer kartiranja 

    

 

Precizno kmetovanje in pametno kmetovanje sta učinkovita z vidika boljšega upravljanja z resursi. 

Predvsem glede podnebnih sprememb, ki se dogajajo, je pravilna prilagoditev nanje vedno bolj 

aktualna tema. S tem prihranimo tudi na stroških, ki jih imamo s kmetovanjem, saj zalivamo, gnojimo 

in sejemo na mestih, kjer je to potrebno in tudi najbolj smiselno. S tem se poveča rast in kakovost 

samega pridelka, laţje se izognemo nevarnosti slabega pridelka. S podatki, ki jih pridobimo s pomočjo 

uporabe pametne mehanizacije in opreme (aplikacije) imamo pregled nad dogajanjem na celotni 

kmetiji in vidimo kjer so potrebne izboljšave. Večja količina pridelka in istočasno zniţanje pridelovalnih 

stroškov sta pogoja, da lahko kmetija ustvari dobiček. 
 

Slika 7: Sodoben način kmetovanja 

 

 

Na tem področju so zelo uspešni pri PP - Agro (skupina Perutnina Ptuj), kjer uporabljajo lasersko 

izravnavo teţjih ilovnatih melioriranih zemljišč. Tako med drugim preprečujejo zastajanje poplavnih in 

meteornih voda, hitro lahko odvajajo nalivne in poplavne vode, odstranjujejo ostanke oranja ob 

odvodnih kanalih, ki so preprečevali odtok vode v kanale, revitalizirajo in pospešeno humizirajo 

izravnane površine. Od leta 2009 v Perutnini Ptuj obdelujejo polja na ohranitveni način brez oranja. 
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Digitalizacija kmetijske proizvodnje jim od leta 2011 omogoča manjšo porabo gnojil ob višjih hektarskih 

donosih.
15

 

 

Ker se bo površina uporabnih kmetijskih površin z leti manjšala, se bodo kmetje na območju LAS 

Bogastvo podeţelja morali posluţevati tudi drugih, sodobnih oblik kmetovanja. Primer takšne oblike, ki 

se predlaga, je vertikalno kmetijstvo, ki omogoča kmetovanje tudi na urbanih območjih, celo v 

industrijskih conah. Vertikalno kmetovanje je praksa pridelave hrane v vertikalno zloţenih slojih, 

vertikalno nagnjenih površinah in ali integriranih v druge strukture (npr. v nebotičniku, rabljenih 

skladiščih ali ladijskih kontejnerjih. Gre za uporabo tehnike kmetovanja v zaprtih prostorih in 

tehnologijo kmetijskega nadzora, kjer je mogoče nadzorovati vse okoljske dejavnike. Te naprave 

uporabljajo umetni nadzor svetlobe in nadzor okolja (vlaţnost, temperatura, plini). Nekatere vertikalne 

kmetije uporabljajo tehnike podobne rastlinjakom, kjer se naravna sončna svetloba lahko poveča z 

umetno razsvetljavo in kovinskimi reflektorji. 
 

Slika 8: Primer vertikalnega kmetovanja 

    

 

Drug primer sodobne oblike kmetovanja sta hidroponika in akvaponika. Pri prvi gre za metodo gojenja 

rastlin brez tal z uporabo mineralnih hranilnih raztopin v vodnem topilu. Z novo tehnologijo se manjša 

poraba vode v rastlinjakih, se pa v klasični hidroponiki hitro pojavi teţava visokih stroškov, saj je 

potrebno vsa hranila za rastline kupiti in dodati v sistem. Temu pa se lahko izognemo z akvaponskim 

gojenjem, saj se večino potrebnih hranil pridobi iz ribjih iztrebkov. Akvaponika je 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 ni potrebno dodajati gnojila ali čistiti vode, kot je potrebno pri ostalih oblikah 

hidroponike oziroma gojenja rib. 

 

                                                      
15

 Večer, https://www.vecer.com/kmetijstvo-je-trendovska-panoga-
6341854?mView=1&tmpl=component 

https://www.vecer.com/kmetijstvo-je-trendovska-panoga-6341854?mView=1&tmpl=component
https://www.vecer.com/kmetijstvo-je-trendovska-panoga-6341854?mView=1&tmpl=component
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Slika 9: Primer hidroponike 

    

 
Slika 10: Primer akvaponike 

    

 

 

5.1.3 PRILAGODITVE PODNEBNIM SPREMEMBAM 

 

Opis zaznane težave: 

Podnebne spremembe z ekstremnimi vremenskimi pojavi vsakodnevno vplivajo tudi na kmetovanje, 

zato je nujno potrebno, da se nanje pripravi in prilagodi tudi območje LAS Bogastvo podeţelja. S tem, 

ko se povečuje število prebivalstva na svetu, se povečuje tudi potreba po večji pridelavi hrane, ta 

potreba bo vedno bolj vidna tudi v Sloveniji in na območju LAS Bogastvo podeţelja. Podnebne 

spremembe so tiste, ki povzročajo ravno upad kmetijske pridelave. S podnebnimi spremembami pa je 

povezana tudi poraba vode. To je najbolj vidno v času suše. Voda je za kmetijstvo vitalnega pomena 

in je zato potrebno urediti ustrezni sistem namakanja.  

 
Slika 11: Prikaz ekstremnih vremenskih razmer 
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Povečana pogostnost ekstremnih vremenskih dogodkov kot so neurja z vetrom, točo, močnimi nalivi, 

pomladanske pozebe, ţled, suše, poţari, poplave, moča in zemeljski plazovi so razlog, da se vedno 

manj ljudi odloča za kmetovanje. Četudi ekstremni vremenski pogoji ne povzročijo uničenja celotnega 

letnega pridelka, pospešen razvoj insektov in gliv, škodljivcev ter nastanek raznih bolezni uniči še tisto 

kar ostane od pridelka. 

 

Vreme in podnebne spremembe so normalni pojavi, ki pa nimajo neke stalnosti in so kot taki teţko 

predvidljivi. Za razliko od prejšnjih let se ta intenziteta in frekvenca stopnjujeta. Tako je za naše 

območje značilno, da se je temperatura zraka dvignila, kar povzroča tudi klimatske spremembe. 

Opaţa se namreč porast števila ekstremno vročih dni. To bo v daljšem obdobju povzročilo tudi 

opustitev določenih zvrst kmetijskih pridelkov ter pojav novih, ki bodo bolje prilagojeni novimi 

klimatskim pogojem. 

 

Grozi nam, da bo vedno več lokalnega prebivalstva prenehalo kmetovati in bomo v celoti odvisni od 

uvoza kmetijskih pridelkov iz tujine ter industrijsko pridelane hrane. Zaporedni letni izpadi prihodka iz 

naslova kmetovanja, so prisilile marsikaterega kmetovalca, da je prenehal opravljati to dejavnost, saj z 

njo preprosto več ni imel zasluţka in ni zmogel preţiveti. Opuščanje kmetovanja pa povzroča 

propadanje kmetij, selitev podeţelskega prebivalstva v urbana območja in zaostanek razvoja 

podeţelja.  

 

 

Ukrep / priložnost: 

V kolikor bomo ţeleli preprečiti trend upadanja zanimanja za kmetovanje, opuščanje kmetij in 

stagnacijo podeţelja ter se uspešno spopasti s podnebnimi spremembami bomo morali aktivno 

pristopiti k reševanju te problematike. 

 

Kot smo ţe omenili v prejšnjem poglavju sta precizno kmetijstvo in druge oblike sodobnega 

kmetovanja dva izmed primerov spopadanja s podnebnimi spremembami. Precizno kmetijstvo je 

ustrezen ukrep na področju kartiranja in postavitve individualnih vremenskih postaj z uporabo 

sodobnih mobilnih aplikacijah. Kartiranje nam omogoča pregled nad stanjem zemljišč, kjer je največ 

vlaţnosti tal ter kjer je rast pridelka najhitrejša. S tem lahko usmerimo porabo vode na mestih kjer je ta 

dejansko potrebna. Tudi postavitev individualnih vremenskih postaj prav na območju kmetijskih 

zemljišč nam omogoča preciznejšo odzivnost na vreme (ukrepanje v primeru pozebe, ţleda, suše itd.). 
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V prihodnosti bo vedno bolj aktualna uporaba rastlinjakov in drugih »zaprtih« oblik kmetovanja 

(vertikalno kmetijstvo, akvaponika, hidroponika). Smiselnost takšnih oblik je predvsem v tem, da 

kmetovanje ni odvisno od zunanjih vremenskih razmer in od kakovosti prsti. V omenjenih primerih je 

moţno kmetovanje skozi celo leto, 365 dni v letu. Slabosti oz. omejitve so predvsem v začetnih 

stroških investicije in operativni stroški ter omejitev na zelenjadarstvo. Takšne zaprte oblike namreč 

niso ustrezne za rast višjerastočih kmetijskih pridelkov kot sta koruza, pšenica in podobno. Za 

prilagajanje k podnebnim razmeram bo smiselna tudi uvedba na sušo odporne vrste in sorte. 

 
Slika 12: Primer zaščitne mreže proti toči in namakalnega sistema 

    

 

 

 

5.2 PROCESI KMETOVANJA IN PRODAJE 
 

 

5.2.1 SKUPNA UPORABA KMETIJSKE MEHANIZACIJE 

 

Opis zaznane težave: 

Za razvoj kmetij in kmetijstva kot panoge so investicije ključne in brez njih ni mogoče pričakovati 

napredka. Investicije so lahko v obliki nakupa novih zemljišč, kmetijske opreme in druge strojne 

opreme, gradnje in ne nazadnje tudi v nematerialni obliki (izobraţevanje in usposabljanje). Vse 

omenjene investicije predstavljajo za kmetije visoke nabavne stroške in morajo biti zato dobro 

premišljene ter utemeljene. Kmetija si mora tako ţe na začetku zastaviti cilj v katero smer je njen 

razvoj usmerjen. Na podlagi zastavljenih ciljev si lahko izoblikuje poslovni načrt kakšne storitve oz. 

izdelke bo kot kmetija izvajala. Ob tem bo kmetija tudi sledila načrtu izvedenih investicij, ki so potrebne 

za dosego zastavljenih ciljev. Nakup kmetijske mehanizacije je ena izmed najdraţjih investicij za 

vsako kmetijo in predstavlja tudi osnovni pogoj za opravljanje kmetijske dejavnosti. Ker je tudi na tem 

področju prišlo do napredka in do vključitve računalniške opreme v raznovrstno kmetijsko 

mehanizacijo, so se temu ustrezno tudi zvišale cene nakupa le te.  

 

Kot smo ţe omenili v enem izmed predhodnih poglavij je precizno kmetijstvo svetovni trend, ki mu 

moramo slediti, zato je tudi nakup mehanizacije in opreme nujno potreben. Mnogo si takšne drage 

investicije ne morejo privoščiti, zato je oblikovanje skupine kmetov, ki izvedejo kolektivno naloţbo, 
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najustreznejši pristop. Koristnost se pokaţe tudi v izkoriščenosti kmetijske mehanizacije in opreme v 

polni meri ter delitev stroškov vzdrţevanja. To pa se večkrat zalomi v praksi, kjer je zelo teţko 

oblikovati takšno skupino kmetov. Včasih se tudi zgodi, da se zaplete pri skupni uporabi mehanizacije 

in pri delitvi stroškov, kjer kaj hitro lahko nastanejo nesoglasja. 

 

 

Ukrep / priložnost: 

Na področju kmetijstva se vedno bolj poudarjajo kolektivne naloţbe. V kolikor so v preteklosti bile 

individualne naloţbe samoumevne, dajejo zdajšnji razpisi in ti, ki še bodo sledili poudarek in prednost 

kolektivnim naloţbam. Pri nekaterih, kjer je moţno sofinanciranje nakupa kmetijske mehanizacije, pa 

je ţe sedaj to sofinaniciranje na voljo samo za primer kolektivne naloţbe. Oblikovanje skupin kmetov, 

ki bodo pristopili k skupnemu kmetovanju, deljenju kmetijske mehanizacije in delitvi stroškov, bo imelo 

za posledico vzpostavitev posebne oblike »co-working načina kmetovanja«. Največjo teţavo 

predstavljajo kmetu stroški pridelave (mehanizacija, delovna sila, tekoči stroški obratovanja) skupaj z 

davčnimi dajatvami in ostalimi finančnimi plačili. S skupno uporabo kmetijske mehanizacije in tudi z 

drugimi oblikami sodelovanja se bo delo opravljalo bolj ekonomično, hkrati niţalo stroške vzdrţevanja 

in ob koncu povečalo dobiček. 

 

 

5.2.2 SKUPNA KMETIJSKA PISARNA 

 

Opis zaznane težave: 

Veliko kmetov je preobremenjenih z zahtevno birokracijo, ki jo morajo voditi za lastno kmetijo in jim to 

pri vsakodnevnem delu povzroča velike preglavice. Vodenje in izdajanje računov, vodenje evidence 

staleţa ţivine, uporabe fitofarmacevtskih sredstev uporabljenih na rastlinah in ostale administrativne 

zadeve so podvrţene nenehnim spremembam in jih mora kmet, četudi ni strokovnjak s teh področij, 

poznati. Drugo takšno področje je tudi poznavanje pravnih predpisov, ki urejajo pravni vidik vsega kar 

je povezano s kmetijstvom in kmetovanjem ter finančni vidik poslovanja kmetije (plačila, davki). Delo 

na kmetiji je intenzivno in ga ni moţno preloţiti na naslednji dan. Za kmete je tako zraven rednega 

kmetijskega dela nujno tudi delo v »pisarni«. Sprotno spremljanje zakonodajnih sprememb, novih 

administrativnih postopkov in vodenje evidenc je za kmeta dodatna obremenitev in tudi finančno 

breme v kolikor se ugotovijo hujše kršitve. To je tudi pogost razlog za nezadovoljstvo med kmeti, da ni 

razumevanja, da vsega pač niso zmoţni storiti, da ne morejo hkrati kmetovati in biti birokrati. 

 

 

Ukrep / priložnost: 

Kot korak naprej se bo glede na svetovne trende in glede na uporabo računalnikov v kmetijstvu za 

vodenje administracije in zahtevne birokracije smiselno povezati tudi v obliki skupne kmetijske pisarne. 

Tako bi ena ali več zaposlenih oseb bilo izključno zaposlenih za opravljanje pisarniškega dela, pri 

čemer bi vodili administracijo za več kmetij hkrati. Istočasno bi se te osebe tudi izobraţevale na tem 

področju ter bile na tekočem glede vsem sprememb, ki se dogajajo. Kmetije bi tako vzpostavile 

učinkovito organizacijo, zmanjšale verjetnost storjenih napak na področju vodenja administracije ter si 

delile stroške zaposlenih oseb na tem delu. Tako kot so dandanes računovodski servisi nekaj 
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vsakdanjega za vse samostojne podjetnike posameznike, male in srednja velika podjetja, tako bi lahko 

takšen status imele tudi t.i. skupne kmetijske pisarne, ki bi se kot izključno dejavnost ukvarjale prav z 

nudenjem storitve s področja vodenja administracije na kmetijah. 

 

Kot alternativa skupne kmetijske pisarne v obliki podjetja, bi se lahko tudi ustvaril skupni prostor z 

računalniško opremo kjer bi si kmetije lahko urejale administracijo po potrebi. Hkrati bi lahko bila 

zaposlena ena (morda več) oseb, ki bi pomagale na delu z računalnikom ali drugimi administrativnimi 

zadevami. Ena izmed oseb pa bi lahko bila na voljo za nudenje informacij s področja pravno –

administrativnih zadev. Ker podobne stvari ţe sedaj izvaja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – 

Zavod Ptuj, bi lahko samo reorganizirala svoje področje delovanja in morda zagotovila omenjen skupni 

prostor za svoje člane. Veliko je namreč takšnih kmetij in njihovih gospodarjev, ki niso vešči z delom 

na računalniku in zato tudi ne razmišljajo o nakupu računalniške opreme. S tega vidika bi bil takšen 

skupen, administrativen prostor zanje idealen. Hkrati bi se tudi privarčevali stroški. 

 
Slika 13: Primer skupnega prostora za kmete za namen vodenja administracije 

    

 

Obstaja pa za namene vnašanja in tiskanja računov, plačil program GOSPODAR, do katerega se 

lahko dostopa tudi preko spletne strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj. To predstavlja neke vrste 

spletne računovodske pisarne, kjer kmet lahko vnese vse zahtevane podatke, knjiţenje in poročanje 

davčni upravi pa opravi Kmetijsko gozdarski zavod. Je dober korak k olajšanju dela administracije 

kmetov, vendar se pojavi vprašanje o natančnosti vnesenih podatkov v aplikacijo, o vnosu vseh listih 

ali samo del zbirke kot tudi do napak, ki se lahko pripetijo ob vnosu v aplikacijo. 

 

 

5.2.3 POVEČATI DELEŽ PRODAJE PRIDELKOV, IZDELKOV IN STORITEV NA TRGU 

 

Opis zaznane težave: 

V večini občin LAS-a prevladuje namen kmetijske pridelave izključno za lastno porabo. Sledi pa 

prodaja preko posrednika. Takšen primer je občina Kidričevo, kjer je večina kmetijskih gospodarstev 

glede na namen kmetijske pridelave namenjenih za prodajo preko posrednika. Povečati bi bilo 

potrebno deleţ prodaje neposredno potrošnikom. S tem skrajšamo prodajno-dobavno verigo od 

pridelovalca do kupca ter zagotovimo večji deleţ od prodaje pridelovalcu. Prodaja preko posrednika je 

za kmete neugodna, saj zanje pomeni niţji deleţ od prodaje (zasluţka). Pojavi se tudi teţava, da 
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pridelovalec nima vseh vidikov svojega pridelka in prodaje v svojih rokah. Tako nima vpliva kje in na 

kakšen način se izdelki prodajajo, če je v skladu z njegovimi načeli ter blagovno znamko. S tem ko se 

kmetije ne preusmerijo v bolj intenzivno neposredno prodajo do kupcev izgubijo tudi priloţnost za 

ustvarjanje prihodka od kmetijske dejavnosti. 

 

Trţenje in prodaja sta še zmeraj ena izmed najteţjih aktivnosti vsake kmetije. Četudi kmetija pridela 

izvrstne pridelke in nudi visokokakovostne storitve se zalomi pri iskanju kupcev. Veliko kupcev za 

kmetijo in njene izdelke ne ve in ni obveščena o moţnosti nakupa pri njih ali da izvajajo kakšne 

storitve (nočitve, gostinstvo, wellness itd.). Druga pomembna ovira je cenovni vidik. Kupci pričakujejo 

kakovost in nizke cene. Kmetije za svoje preţivetje in glede na visoke stroške, ki jih imajo teţje 

postavijo nizke cene in tako teţje konkurirajo z ostalimi ponudniki, predvsem trgovskimi verigami. Velja 

pa pravilo, da če imamo uspešno blagovno znamko in visokokakovostne izdelke oz. storitve, da bodo 

kupci kljub temu pripravljeni plačati zanje višjo ceno kot drugače. Oblikovanje blagovne znamke, ki 

nam bo omogočila uspešno trţenje ter zagotovila končno prodajo, pa je še ena izmed ovir s katero se 

srečujejo kmetije na današnjem prodajnem trgu. 

 

 

Ukrep / priložnost: 

Kmetije, ki ţelijo od različnih oblik kmetovanja ţiveti in uspeti, morajo več časa in energije usmeriti v 

lastno trţenje in oblikovati stabilno ter kakovostno znamko. Sedanji trendi so kmetijam zelo naklonjeni 

kar se tiče mnenja ljudi o kmetovanju. Vedno več ljudi ceni domače, lokalno in tradicionalno. Vse to 

predstavlja za današnje kmetije veliko prednost pri oblikovanju lastne identitete in blagovne znamke. 

Sedaj, ko so pozitivni trendi in priloţnosti ugodni, se predlaga, da kmetije na območju LAS Bogastvo 

podeţelja to priloţnost čim bolje izkoristijo ter si ustvarijo skupino zvestih kupcev.  

 

Kmetije se še premalo zavedajo pomena uspešnega trţenja, zato bi jih bilo potrebno najprej o tem 

ozavestiti, da bodo le z dobrim in uspešnim trţenjem dejansko uspeli v neposredni prodaji kupcem. 

Kupci obstajajo in so zainteresirani za tovrstne izdelke in storitve, teţava, ki se poraja pa je 

nepoznavanje da ti izdelki oz. storitve sploh obstajajo na trgu. Dandanes so internet in socialni mediji 

pojma, ki bi jih morala poznati in tudi uporabljati vsaka kmetija, ki se ţeli trţiti. Socialni mediji so eno 

izmed orodij, ki so za trţenje najučinkovitejšo ter hkrati prosto dostopno sredstvo. V kolikor se ţeli še 

intenzivneje trţiti so na voljo tudi plačljivi oglasi, ki so v primerjavi s klasičnimi radijskimi ali časopisnimi 

še zmeraj cenejši in tudi bolj učinkovitejši. Kupci imajo radi tudi zgodbo in sporočilno vrednost, ki jo 

kupijo skupaj z izdelkom ali storitvijo, zato je pomembno, da kmetije v trţenje vključijo tudi del sebe, 

svojo zgodovino, začetke, vrednote in vizijo.  

 

Ker pa trţenje še ne pomeni prodaje, je drug korak, ki ga mora storiti kmetija, razvoj ustreznih 

prodajnih kanalov. Dva zelo priljubljena pristopa za kupce sta osebna prodaja kupcu, t.i. iz oči v oči ter 

preko spleta. Prva oblika je še zmeraj popularna pri starejši populaciji, ki si ţelijo osebni stik s 

prodajalcem, kjer lahko hkrati vprašajo za nasvet oz. za dodatne informacije. Druga oblika, preko 

spleta (spletna trgovina) pa je zelo popularna pri mlajših generacijah in pri ljudeh, ki si ţelijo nakup 

opraviti takoj, ne glede na čas. Pomeni, da lahko nakup opravijo tudi, ko »trgovina« ni odprta. 

Prodajalci, ki so danes prisotni na spletu, imajo veliko prednost pred ostalimi, ki so nevidni. Kmetije se 
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morajo zavedati, da jim vztrajanje pri starih vzorcih prodaje, po nepotrebnem povzroča zamujanje 

priloţnosti za zasluţek.  

Predlaga se vzpostavitev skupne spletne prodajne platforme za območje LAS Bogastvo podeţelja. Na 

spletu najdemo nekaj podobnih »spletnih trţnic« pri čemer je glavna ovira za njihovo uspešnost slabo 

trţenje ter opustitev administracije te platforme. Pomeni, da ljudje ne vedo za spletno stran, ki jim 

omogoča nakup lokalnih izdelkov ter četudi obiščejo spletno stran le ta večkrat zgleda zapuščena, 

premalo zaloţena in neaktualizirana. Pri spletni prodaji je aktualnost prodajnih izdelkov zelo 

pomembna, še bolj pa vizualni vtis. Obiskovalci (kupci) se morajo na spletni strani (platformi) znajti ter 

najti to kar iščejo v čim krajšem času. Lep primer sta jemdomace.si in lokalno.je. Za območje LAS 

Bogastvo podeţelja bi se lahko ustvarila podobna »lokalna« spletna prodajalna oz. trţnica. Smiselna 

je tudi uporaba obeh omenjenih, pri čemer bi morala biti vloga LAS-a in drugih ustreznih institucij, da 

bi lokalne pridelovalce območja ozavestila in prepričala, da pričnejo svoje izdelke prodajati tudi na 

takšen način. Če bi se za prodajo na takšnih platformah odločilo več različnih lokalnih ponudnikov, bi 

bila ponudba pestra hkrati pa bi bila tudi obiskanost platforme in nakupi s strani kupcev večja. 

 
Slika 14: Primer skupne prodajne platforme na spletu jemdomace.si in lokalno.je 

    

 

Na območju LAS Bogastvo podeţelja se izvaja tudi projekt »Prodaja proizvodov slovenskih kmetij«. 

Izvajajo ga Javne sluţbe Ptuj d.o.o., KGZS Zavod Ptuj in ZRS Bistra Ptuj. Tako se poskuša v okviru 

projekta tudi zunaj centra mesta,  prebivalcem pribliţati ponudbo lokalne in domače pridelane hrane 

oziroma pridelkov. Tako bodo prebivalcem okolice Ptuja in občinam vključenih v območje LAS 

(Kidričevo, Hajdina, Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas), omogočili laţji 

dostop do kvalitetne ponudbe slovenskih izdelkov/pridelkov domače pridelave, pridelanih s strani 

kmetijskih pridelovalcev. Pridelovalcem kmetijskih izdelkov/pridelkov pa bo dana moţnost 

zagotavljanja izdelkov potrošniku izven svoje kmetije.
16

 

 

Takšen projekt in drugi podobni so dobra priloţnost za trţenje in prodajo lokalnih izdelkov. Podobno 

lahko storijo tudi posamezne kmetije, ki lahko prodajo izvedejo tudi izven svojega sedeţa. Lahko se 

posluţujejo raznovrstnih stojnic, »kontejnerjev«, manjših modularnih montaţnih objektov ali so mobilni 

s pomočjo prodajnega vozila. 

 

                                                      
16

 Javne sluţbe Ptuj, spletna stran Javne sluţbe Ptuj, 2018 
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Slika 15: Primer modularnega montažnega objekta in mobilne prodajalne 

    

 

 

5.2.4 POVEZOVANJE IN SODELOVANJE NA VERTIKALNEM IN HORIZONTALNEM 

NIVOJU 

 

Opis zaznane težave: 

Prodajne verige so predolge, vmes je veliko posrednikov z marţami, kmet kot pridelovalec in 

predelovalec ima najmanjši del s finančnega vidika. Veriga kmetija – trgovina je zato predolga, vmes 

pa sta še transport in logistika. 

 

Dolg transport izdelkov pomeni veliko porabo energije (hlajenje ţe med časom transporta, v skladiščih, 

gorivo za transport) in vpliva na kvaliteto izdelkov (ne dovolj zreli sadeţi ob dostavi v trgovino, slaba 

sveţina, uporaba raznih kemičnih preparatov za zaviranje zorenja ali gnitja). Oddaljenost pridelkov in 

izdelkov pa vpliva tudi na sveţino in kakovost teh, ko prispejo na določeno lokacijo. Kupcem je tako 

ponujen produkt, ki je ţe prezrel, še sploh ni začel zoreti ali pa je zaradi predolge poti ţe izgubil vse 

kakovostne sestavine. 

 

Zaznana je bila tudi teţava pri vzpostavitvi povezav med različnimi kmetijami, da bi skupno nastopale 

na prodajnem trgu. Nekatere kmetije so to priloţnost in prednost pred konkurenco zaznale in se 

začele povezovati, kar jim nudi tudi neko dodano vrednost. Je še pa mnogo takih, ki o takšnem 

povezovanju niti ne razmišljajo. Posamezne kmetije s podobnimi pridelki oz. produkti samostojno 

gledano ne dosegajo velikih količin, ki jih trg potrebuje in zato samostojno ne morejo konkurirati večjim 

kmetijskim sistemom. Razlogi za to so lahko različni, od nepoznavanja te moţnosti, do nezmoţnosti 

usklajevanja interesov, do različne kakovosti njihovih produktov. 

 

 

Ukrep / priložnost: 

Horizontalno povezovanje za doseganje večjih kapacitet enakih ali podobnih proizvodov 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozna pomen povezovanja, zato je v okviru PRP 

2014-2020 Podukrep 16.4 v letu 2017 razpisal prvi javni razpis »Podpora za horizontalno in vertikalno 

sodelovanje med udeleţenci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in 
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lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni«, ki so povezane z razvojem kratkih 

dobavnih verig in lokalnih trgov.
17

 

 

Podpora razpisa se nanaša na področje vzpostavitve in razvoja lokalnih trgov ter kratkih dobavnih 

verig. Namenjena je spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih proizvajalcev, predelovalcev, 

posrednikov, ki vršijo odkup in prodajo kmetijskih ali nekmetijskih proizvodov ter končnih potrošnikov v 

kratkih dobavnih verigah in na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Podpora se 

za te projekte zagotavlja iz podukrepa »Kratke dobavne verige in lokalni trgi«.
18

  

 

V okviru tega podukrepa  se prednostno sledi ciljem povečanja oskrbe z lokalno hrano na lokalnem 

trgu, povečanja oskrbe obratov javne prehrane z lokalno hrano, povečanja prodaje proizvodov iz shem 

kakovosti, ekoloških proizvodov, proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem in 

novih proizvodov na ravni partnerstva ter raznovrstnih načinov prodaje.
19

 

 

Smiselno je pridelovalce pozvati, da se poveţejo med seboj in poiščejo moţnosti poslovnega 

sodelovanja z bliţnjimi javnimi zavodi. Naročnike hrane pa je smiselno konkretneje spodbuditi o 

pomenu in prednosti lokalno pridelane hrane, ter kako to vključiti v svoj izbor ţivil. Največjo teţavo 

predstavlja ponudnikom pri dobavi večja količina naročila. Za sklepanje dolgoročnih dobav, je 

predpogoj sposobnost dostave dogovorjenih količin.  

 

Vertikalno povezovanje pridelovalci oz. predelovalci – prodajalec 

Lokalna trgovina 

 

Projekt, ki je namenjen reševanju tej problematike in se trenutno izvaja na območju LAS Bogastvo 

podeţelja, je »Prodaja proizvodov slovenskih kmetij«. Kjer se poskuša v okviru projekta tudi zunaj 

centra mesta,  prebivalcem pribliţati ponudbo lokalne in domače pridelane hrane oziroma pridelkov.
20

 

 

Javne sluţbe Ptuj d.o.o. tako skupaj s projektnimi partnerji sodelujejo s pridelovalci oz. predelovalci s 

področja LAS Bogastvo podeţelja, pri čemer so se povezali prav s tem namenom. 

 

Predlaga pa se trajnejša oblika povezovanja, v obliki skupne lokalne trgovine. Trgovske verige namreč 

niso ustrezni pristop pri prodaji produktov za kmetije in pridelovalce, ki dosegajo majhne količine. 

Pomanjkanje velikih količin, je glavni razlog, da njihovi pridelki in produkti ne pridejo na prodajne police 

trgovskih verig. V kolikor bi na območju LAS Bogastvo podeţelja obstajala lokalna trgovina, ki bi 

prodajala produkte izključno pridelovalcev in predelovalcev s tega območja, bi lahko prodajale tudi 

manjše kmetije. S tem, ko bi zdruţili več lokalnih ponudnikov pod skupno streho, bi zniţali tudi stroške 

prodaje za posamezno kmetijo, saj bi si te stroške sorazmerno delile. Pestrost in raznovrstnost 

produktov ter lokacija vseh produktov na enem mestu bi tudi kupce prepričalo, da obiščejo trgovino. 

                                                      
17

 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-
srediscu/Novica/ArticleId/3491/Podukrep-16-4-lokalni-trgi-ter-kratke-dobavne-verige.aspx 
18

 Prav tam. 
19

 Prav tam. 
20

 Javne sluţbe Ptuj, Projekt LAS: Prodaja proizvodov slovenskih kmetij, http://www.js-ptuj.si/ptujska-
mestna-trznica/projekt-las 

http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/3491/Podukrep-16-4-lokalni-trgi-ter-kratke-dobavne-verige.aspx
http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/3491/Podukrep-16-4-lokalni-trgi-ter-kratke-dobavne-verige.aspx
http://www.js-ptuj.si/ptujska-mestna-trznica/projekt-las
http://www.js-ptuj.si/ptujska-mestna-trznica/projekt-las
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Slika 16: Primer skupne prodaje v lokalni trgovini 

     

 

Skupna blagovna znamka in trženje 

 

Večina kmetij uporablja lastno blagovno znamko, ki je natančno prilagojena njim, jo je pa na drugi 

strani teţko oblikovati za manjše kmetije. 

 

S tega razloga je oblikovanje skupne, kolektivne blagovne znamke primerna rešitev. Vrste skupnih 

blagovnih znamk so lahko različne npr. ocenjevanje kakovosti (Dobrote slovenskih kmetij, AGRA), 

skupina proizvajalcev ali regionalne blagovne znamke. 

 

Zavedati se je treba, da blagovna znamka ni samo ime in logotip. Na njej je potrebno graditi dalj časa, 

da se doseţe prepoznavnost, predvsem pa vzpostavi zaupanje kupca vanjo.  

 

Prav tako je pomembno ustvariti neko skupno trţenjsko strategijo v katero so vključeni ponudniki 

območja LAS Bogastvo podeţelja. Skupno je potrebno zastaviti cilje, ki se jih ţeli doseči in tudi 

uresničiti, določiti ciljne skupine, ki se jih ţeli nagovoriti ter trţne kanale po katerih bo potekalo 

komuniciranje. Trţenje je zahtevni vidik in je marsikje izključen in se ga ne posluţuje. Pridelovalci, 

predelovalci in kmetije kot take so glede na število zaposlenih oseb premajhne, da bi se kdo na 

profesionalnem nivoju s tem ukvarjal. Kot nov kanal trţenja, socialni mediji, so sicer cenovno ugodni, 

vendar zahtevajo znanje iz delovanja socialnih aplikacij, psihologije prodaje kupcem kot mnogo časa. 

Zaradi oblikovanja skupne blagovne znamke, bi bilo smiselno razmisliti tudi o skupnem trţenju. 

 
Slika 17: Primer skupne blagovne znamke ocenjevalne kakovosti Dobrote slovenskih kmetij 
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5.3 OZAVEŠČANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SPODBUJANJE 
 

 

5.3.1 OZAVEŠČANJE LJUDI O POMENU, VLOGI IN PRILOŽNOSTIH V KMETIJSTVU 

 

Opis zaznane težave: 

Teţki delovni pogoji, neznana prihodnost in nizki zasluţki so le nekateri izmed razlogov zakaj ljudje 

opuščajo bivanje in delo na kmetijah ter se raje selijo v urbana naselja. Kot smo ţe uvodoma navedli 

so podnebne spremembe in spreminjajoče vreme dejavnika, ki sta spremenljiva in ju je teţje 

napovedati. Iz tega razloga tudi kmetje teţje ocenijo pričakovano letino in letni prihodek. Največjo 

teţavo predstavljajo večletni zaporedni izpadi prihodka kar kmetijo potisne v še večjo finančno stisko. 

Javno mnenje glede kmetijske panoge in kmetovanja je slabo, kot nekaj v čemer ni prihodnosti, 

predvsem ne na poslovnem področju. Stanje še dodatno poslabša neodzivnost in neupoštevanje 

mnenj kmetovalcev s strani pristojnih uradov, ki kmetije dušijo z birokracijo. Glede na končni dobiček, 

v kolikor ga sploh je, in glede na vloţen trud ter višine stroškov, marsikdo ne vidi smisla, da bi se še 

naprej ukvarjal s kmetijstvo ali da bi z njim sploh pričel. 

 

 

Ukrep / priložnost: 

Kmetijstvo in kmetije so po svojem delovanju dokaj podobne podjetništvu in podjetjem. Tako kot v 

podjetju je potrebno tudi na kmetiji izvajati investicije, imeti sodobno opremo in mehanizacijo, delovno 

silo, skrbeti za finance ter kupcem ponuditi lasten izdelek oz. storitev. Prav tako tudi kmetije stremijo k 

nizkim pridelovalnim stroškom in višjim prihodkom od prodaje, vse z namenom da bo končni dobiček 

višji. Tako kmete kot splošno javnost je potrebno ozavestiti in izobraziti o tem, da kmetovanje ni le hlev 

in njiva, temveč je to resen posel.  

 

Predvsem splošna javnost povezuje kmetovanje z osebami, ki imajo nizko šolsko izobrazbo, nimajo 

posebnih veščin in znanj, ki ţivijo na podeţelju kjer ni urejene infrastrukture. Ljudi v kmetijstvu ne 

vidijo priloţnosti, predvsem ker ne poznajo uspešnih zgodb s tega področja. Predlaga se, da bi se več 

poudarka dajalo na kmetijah, ki so ţe uspela in imajo več desetletno tradicijo svojega razvoja ter 

obstoja. Nekatera so z razvojem ţe tako napredovala, da so bolj podobna malemu podjetju kot pa 

kmetiji. Tudi dopolnila dejavnost je lahko priloţnost v kmetijstvu. Predvsem izdelava kakovostnih 

izdelkov, ki jih trg ne ponuja predstavlja za predelovalce veliko prednost. Območje LAS Bogastvo 

podeţelja ima tudi bogato kulinarično tradicijo, ki jo bi bilo potrebno intenzivneje vključiti v dopolnilne 

dejavnosti ter oblikovati izdelke, ki so specifični za to območje.  

 

 

5.3.2 SPODBUJANJE LJUDI K PODJETNIŠKEMU RAZMIŠLJANJU 

 

 

Opis zaznane težave: 
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Kot smo ţe omenili je veliko pridelkov namenjenih za lastno oskrbo kmetije, s tem pa se zamudi 

priloţnost ustvariti zasluţek. Marsikdo ne razmišlja podjetniško, da bi s tem s čimer se ukvarja tudi 

sluţil. Pri ustvarjanju prihodka od prodaje in dobička je najpomembnejša uspešna prodaja. Da 

izvedemo prodajo, pa še je v prvi vrsti treba opraviti trţenje, da kupca opozorimo na naš izdelek in ali 

storitev. Razmišljanje podjetnika je tako usmerjeno v izboljšanju kakovosti izdelka ali storitve, 

povečanju prodajne količine ter ustvarjanju dobička. Pri kmetijah je prisotno tudi takšno razmišljanje, 

vendar ne posvečajo pozornosti temu, da bi kmetijo dejansko tudi vodili kot podjetje.  

 

 

Ukrep / priložnost: 

V prvi vrsti bo potrebno uvesti nekaj aktivnih ukrepov, ki bodo pri kmetih in osebah, ki se ukvarjajo s 

podobno vrsto dejavnosti spremenile način razmišljanja. Osebe je potrebno ozavestiti o pomenu 

podjetništva za njihovo dejavnost, da morajo na svoje kmetije gledati kot na mala podjetja, pri katerih 

veljajo dokaj podobne podjetniške zakonitosti. Kmetije se morajo namreč zavedati, da so se časi 

spremenili in da je za razvoj in obstoj kmetije ter povečanje konkurenčnosti pomembno biti korak pred 

ostalimi. Lastnik kmetije tako mora prepoznati dobro poslovno idejo in priloţnost, vedeti v katero smer 

se naj kmetija razvija ter kako bo izvedel prodajo. 

 

Na temu je potrebno delati ţe zgodaj, zato so mlade generacije najbolj primerne za spremembe v 

mišljenju. Tako se predlaga, da bi se v srednješolskih programih biotehniških šol (na območju LAS 

Bogastvo podeţelja je to Biotehniška šola Ptuj) uvedlo še več predmetov, ki pokrivajo podjetništvo. 

Zaenkrat se to področje poučuje v obliki strokovnega modula. So pa predmeti vezani na podjetništvo, 

trţenje in prodajo prisotni tudi v obeh letnikih višješolskega študijskega programa Upravljanje 

podeţelja in krajine, ki ga izvaja Višja strokovna šola Ptuj. Pomeni, da mladi, ki se šolajo v kmetijskih 

in sorodnih šolskih programih ţe pridobivajo prve teoretične osnove podjetništva. To je za prihodnost 

območja LAS Bogastvo podeţelja izjemno pomembno, saj gre za mlade generacije, ki bodo nekoč 

prevzele druţinske kmetije ali pa se sami pričeli ukvarjati s tem področjem. Prav tako se predlaga, da 

bi KGZS Zavod Ptuj svoje člane aktivno spodbujal k večji podjetniški samoiniciativnosti.  

 

 

5.3.3 IZOBRAZITI OSEBE NA PODROČJU PODJETNIŠTVA, EKONOMIJE, FINANC IN 

RAČUNALNIŠTVA 

 

Opis zaznane težave: 

Ţe v okviru priprave našega projektnega osnutka smo zaznali, da so kmetje in osebe, ki se ukvarjajo s 

sorodnimi dejavnostmi zelo izobraţeni za delo, ki ga opravljajo. Da pa bi preţiveli in se razvijali v tem 

sodobnem času so potrebne tudi nove veščine kot so podjetništvo, ekonomija, finance in 

računalništvo. To je samo nekaj primerov veščin, potrebnih pa še je mnogo več. Kmetje in osebe, ki se 

ukvarjajo s kmetovanjem, morajo tako kot podjetje obvladati pisanje poslovnega načrta, poznati kupce 

in svojo konkurenco, trţenje, prodajo, računovodske izkaze ter pravno-administrativni del poslovanja.  

 

S tem, ko nimajo potrebne veščine znanja o podjetništvu se tudi ne morajo razvijati v tej smeri. 

Marsikatera kmetija pridela ogromne količine, ne ve pa kako jo najbolje iztrţiti. Pomeni, da jo morda 
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prodajo prehitro, za prenizko ceno ali pa da je ne predelajo del v izdelke in jih nato prodajo kot nekaj z 

dodano vrednostjo po višji ceni. Nekateri tudi niso vešči najti kupcev in to prepustijo drugim, 

posrednikom, ki imajo s prodajo večji zasluţek kot sam pridelovalec. 

 

Na območju LAS Bogastvo podeţelja bi bilo zato potrebno organizirati tudi izobraţevanja s področja 

podjetništva. Ker je prisotnost na takšnih izobraţevalnih delavnicah zelo nizka, bi bilo potrebno nekaj 

takšnih delavnic (določeno število ur) določiti kot obligatorne tako kot je to v navadi za preostala 

področja v kmetijstvu (npr. za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi). 

 

Obligatornost je smiselna v tem, da se zagotovi udeleţba hkrati pa da se osebe spodbudi k 

podjetništvu. Kmetije bi naj bile takšne, da bi bile po organizaciji podobne podjetjem ter se tudi ravnale 

po enakih zakonitostih. Da je kmetija konkurenčna ter da ustvarja dobiček se mora neprestano 

razvijati, trţiti ter ohraniti kakovost. V kolikor imajo kmetje znanje s svojega področja, pa se večkrat 

zalomi pri poslovnem vidiku. Kje najti kupce, kako prodajati, kako se trţiti, kako se odzvati na padec 

cen, prihod nove konkurence. To so vse veščine, ki bi jih sodoben kmetovalec moral imeti. Neznanje 

in neodzivnost sta tako bistvena dejavnika tveganja, da kmetija z mnogimi potenciali stagnira in na 

koncu tudi propade. S tem, ko kmete izobrazimo kako delovati na prodajnem trgu, kako se izogniti ali 

omiliti tveganja na njem, prispevamo k dolgoročnejšemu obstoju kmetij. 

 

Takšna obvezna izobraţevanja bi lahko organiziral KGZS Zavod Ptuj, izvajali pa zunanji izvajalci s 

področja podjetništva. Mnogo kmetov podjetništvu ne daje posebnega pomena in se ne zmeni zanj. Je 

pa ravno to znanje pomembno ali se bo njihova kmetija razvijala v prihodnje in bodo lahko na njej 

zaposleni ali bo zaradi njihovih nepravilnih odločitev propadla. KGZS Zavod Ptuj ima veliko članov, ki 

bi to znanje nujno potrebovali. S tem, ko bi zajeli širši krog slušateljev, bi se tudi dvignila raven 

podjetniškega znanja med kmeti. Vse to pa bi posledično prineslo hitrejši razvoj kmetij ter celotnega 

podeţelja. 

 

Drugi dve pomembni znanji sta področje ekonomije in financ, ki sta pomembni z vidika finančne 

vzdrţnosti kmetije. Vsak sodoben kmet mora za delovanje in obstoj svoje kmetije poznati svoje 

številke. Razne bilance stanja, poslovni izkazi, izdaja računov, ekonomičnost in rentabilnost mu ne 

smejo biti tuja. Kot prodajalec in gospodarstvenik si mora znati izračunati prihodke in stroške ter 

določiti ceno, ki je vzdrţna za pokrivanje stroškov, ki jih ima s kmetijo. Slabo poznavanje financ in 

nezmoţnost oceniti najniţji prodajni prag kot tudi neekonomičnost odhodkov lahko na dolgi rok 

škodujejo razvoju kmetije in celo povzročijo nastanek dolgov na njej. 

 

V sodobnem svetu je prav tako pomembno znanje o uporabi računalnika in ostale moderne 

tehnologija nuja tudi za kmete. Tudi sodobna kmetijska mehanizacija je ţe opremljena z računalniško 

opremo in je kot tak pomembno, da se kmetje s tega področja tudi izobraţujejo. Večina si jih pri tem 

pomaga s svojo mlajšo generacijo, ki jim pri tem pomagajo oz. celo prevzemajo ta vidik kmetovanja. 

Vendar je kljub temu pomembno, da se kmetje samostojno izobrazijo tudi za uporabo računalnikov in 

ostale moderne tehnologije (pametni telefon). Danes nam uporaba interneta in socialnih medijev 

omogoča neposredni stik s potencialnimi kupci, le trţiti se moramo znati. 
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Ukrep / priložnost: 

Tako kot smo navedli v predhodnem podpoglavju Spodbujanje ljudi k podjetniškemu razmišljanju se 

predlaga uvedba izobraţevanj, ki niso samo vezana na kmetijsko panogo. Zaenkrat smo izpostavili 

področja podjetništva, ekonomije, financ in računalništva. Znanje podjetništva jim bo omogočilo laţjo 

organizacijo, vodenje ter razvoj kmetij. Laţje bodo prepoznali potencial v določeni poslovni ideji ter se 

izognili različnim tveganjem, ki spremljajo kmetijo tekom vrsto let (padec cen, pomanjkanje delovne 

sile,naravne nesreče). Znanje ekonomije in financ pa jim bo omogočilo postavitev prodajnih cen, ki 

bodo zadostovala pokritju stroškov ter na splošno pri odkrivanju praga ekonomičnosti glede investicij 

kot zaposlovanja delovne sile. Prav tako je pomembno poznavanje osnovnih računovodskih izkazov, 

ki kmetiji omogočajo sprotno preverbo finančnega stanja na kmetiji ter zmoţnost najema kreditov. 

 
Slika 18: Primer izvedenih delavnic s področja podjetništva v okviru projekta 

    

 

Znanje računalništva jim lahko omogoči uporabo sodobne tehnologije, ki jim bistveno olajša delo ter 

prihrani čas. Druga korist tega je pridobivanje in deljenje informacij s pomočjo računalnikov. Kmetijstvo 

je svetovno gledano usmerjeno vedno bolj v digitalizacijo in v uvedbo različnih vrst računalniških in 

mobilnih aplikacij, ki bi naj sodobnemu kmetu izboljšala delovne pogoje. S tem, ko se bo kmetija 

posluţevala moderne tehnologije, se bo tudi laţje prilagodila spremembam v kmetijski panogi. Drug 

vidik je zelo pomemben za trţenje. Trţenje se v sedanjem času seli na razna druţabna omreţja 

(Facebook, Instagram, Booking…), zato se mora tudi vsaka sodobna kmetija na teh omreţjih trţiti. 

Socialni mediji so eno izmed cenejših in najbolj efektivnih orodij trţenja, če jih znamo izkoristit. Za to je 

potrebno znanje uporabe računalnika in pametnega mobitela. S tem, ko bo kmetija s svojimi izdelki in 

storitvami prisotna na spletu si bo uspela izoblikovati skupino kupcev ter se pozicionirati na prodajnem 

trgu. 

 

 

5.3.4 POVEČATI ŠTEVILO ZAPOSLITEV V KMETIJSTVU 

 
Opis zaznane težave: 

Na območju LAS Bogastvo podeţelja je veliko kmetij, vendar je število zaposlenih v kmetijstvu 

sorazmerno malo. Skupno število kmetijskih gospodarstev v letu 2010 je bilo 2.137, od teh je bilo 

1.673 takšnih, ki so redila ţivino. V letu 2010 je v vseh občinah LAS-a prišlo do zmanjšanja števila 

kmetijskih gospodarstev. 
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V letu 2010 se je v vseh občinah LAS-a polnovredna delovna moč (PDM) zmanjšala, iz 3.658 na 

2.210. Največji upad se je zgodil v občini Ptuj (za 353) in v občini Hajdina (za 272). V letu 2000 je na 

območju LAS-a bilo skupno 9.890 druţinskih članov na druţinskih kmetijah, v letu 2010 je ta številka 

znašala še samo 7.059. Največji upad se je zgodil v občini Ptuj (za 746) in v občini Markovci (za 613). 

 

Slabe razmere v kmetijstvu nastale predvsem zaradi podnebnih sprememb, višanja stroškov, niţanja 

odkupnih cen marsikoga odvrne, da bi o zaposlitvi v kmetijstvu sploh pričel razmišljati. Tudi tisti, ki so 

se poklicno ţe ukvarjali s kmetovanjem le to sčasoma opustijo, saj ne zasluţijo niti toliko, da bi imeli za 

lastno preţivetje. 

 

 

Ukrep / priložnost: 

Ljudem je potrebno predstaviti različne moţnosti kmetovanja, predvsem pa jih podučiti o tistih oblikah, 

ki niso tradicionalno kmetijske. Kmetijstvo je moţno namreč zdruţiti tudi z ostalimi panogami kot so 

ţivilstvo, gostinstvo, turizem, kozmetika, zdravilstvo, varstvo, izobraţevanje in ostalo. Izdelki in / ali 

storitve, ki jih kmetija ponuja morajo imeti neko dodano vrednost, pri tem bodo lahko določili tudi 

takšno prodajno ceno, s katero bodo lahko pokrili vse stroške ter hkrati še imeli dobiček.  

 

Tako kot so sprejete finančne spodbude za zaposlitev brezposelne osebe ali kadar se brezposelna 

oseba samozaposli tako se predlaga, da bi bilo potrebno nameniti nekaj finančnih spodbud tudi v te 

namene. Predvsem za zagon, preusmeritev ali prevzem kmetije je potrebno veliko investicij. 

 

Vzemimo za primer osebo, ki doma ţe ima kmetijo skupaj z nekaj ha zemljišča, morda tudi ţivino in bi 

ţelel na svoji kmetiji izvajati turizem. Pomeni, da bi potreboval prostore za nočitev gostov, ustrezno 

kuhinjo za pripravo obrokov, opremo za delovanje kmetije, razna dovoljenja, dodatna izobraţevanja, 

oglaševanje svoje turistične kmetije in podobno. V kolikor nima lastnih finančnih sredstev ali ni 

kreditno sposoben, tudi ne more pričeti z realizacijo svoje poslovne ideje oz. vsaj ne v kratkem 

časovnem roku in v obsegu, ki bi si ga sprva ţelel. 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sicer razpisuje razpise za pridobitev nepovratnih 

finančnih sredstev, vendar mora prijavitelj izpolnjevati določene pogoje ter hkrati tudi ţe na začetku v 

celoti nositi vsa finančna bremena. Iz tega razloga bi bilo potrebno za razvoj kmetijskega 

gospodarstva nameniti spodbude s tega področja. Tako kot velja za klasična podjetja tako velja tudi za 

kmetije, da potrebujejo nek začetni kapital. S tem, ko bi se kmetije preoblikovale v uspešna »mala 

podjetja«, bi nastala tudi potreba po zaposlitvah. Ne samo za druţino, ki ţivi na kmetiji, temveč tudi za 

zunanje zaposlene. 

 

 

5.4  AKTIVACIJA PREBIVALSTVA 
 

5.4.1 SPODBUJANJE LOKALNO PRIDELANE HRANE 
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Opis zaznane težave: 

Nastanek sodobnih trgovskih centrov in prihod prodajnih verig, je povzročilo spremembo nakupovalnih 

navad ljudi. Če še je pred desetletji bil obisk trţnice samoumeven, se je to sedaj spremenilo. Večina 

jih po nakupe odhaja v trgovine v svoji bliţnji okolici. Trgovci zaradi dviga konkurenčnosti uvaţajo 

hrano, ki je cenejša, da jo zato lahko ponudijo po niţji ceni tudi svojim kupcem. Uvoţena hrana prihaja 

s krajev, ki so oddaljeni po več 1.000 km kar pa bistveno vpliva tudi na kakovost in sveţino izdelkov. 

 

Tako kot trgovci, ki uvaţajo hrano in pridelke (sadje, zelenjavo), so za upad nakupa lokalno pridelane 

hrane soodgovorni kupci. Glavna motivacija za nakup določenega produkta je zraven kakovosti 

predvsem njegova cena. Tega se zavedajo tudi trgovci, zato čedalje bolj niţajo cene izdelkov na svojih 

trgovskih policah, lokalni kmetje pa tem cenam ne morejo konkurirati. Njihovi stroški pridelave in 

predelave so precej višji in si ne morejo privoščiti nizkih prodajnih cen. Temu se ustrezno odzovejo 

kupci, ki se raje odločijo za nakup uvoţenih, cenejših produktov. 

 

Lokalni pridelovalci imajo tako večje količine pridelkov in izdelkov, ki jih le steţka prodajo oz. jih morajo 

prodati celo pod ceno. Vse to pa vpliva na obstoj kmetij, ki morajo včasih zaradi nizkega zasluţka, 

opustiti dejavnost. 

 

Druga teţava je tudi neinformiranost oseb o obstoju lokalnih pridelovalcev v njihovi bliţini ter koristi, ki 

jih nakup takšne hrane prinese. Za to je med drugim kriva razpršenost teh pridelovalcev ter slabo 

trţenje njihovih izdelkov. Pri današnjem ţivljenjskem tempu je teţko pričakovati, da se bodo kupci 

dnevno vozili od kmetije do kmetije, zato da bi kupili sveţo lokalno pridelano hrano. Nekatere kmetije 

so tudi teţje dostopne, kar še dodatno koga odvrne do obiska kmetije. 

 

 

Ukrep / priložnost: 

Na tem področju se na nacionalni ravni ţe izvaja 3-letni nacionalni projekt »Naša super hrana«. Gre 

za skupni projekt drţave ter sektorjev, ki so vstopili v promocijo. Spletna stran Naša super hrana je 

tako namenjena promociji lokalno pridelane in predelane hrane. Da bi potrošnik laţje prepoznal 

slovensko kakovostno hrano, je bila vzpostavljena nova nacionalna shema kakovosti »izbrana 

kakovost«,  v katero lahko vstopi vsak od osmih sektorjev pridelave in predelave hrane.
21

 

 

V Sloveniji se z lokalno pridelanimi ţivili zavzema povečati oskrbo tako gospodinjstev kot javnih 

zavodov. Ta cilj je umeščen med pomembne cilje novega Nacionalnega programa o prehrani in telesni 

dejavnosti za zdravje 2015–2025, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Na domačo pridelavo (npr. 

sadja in zelenjave) bo vplivala tudi vzpostavitev t.i. »kratkih verig« med pridelovalcem in potrošnikom, 

ki je tudi ena od prioritetnih nalog drţave. S tem bi pripomogli k povečanemu obsegu ponudbe 

raznolikega in kakovostnega sadja in zelenjave ter vplivali na zniţanje cen in večjo potrošnjo lokalno 

pridelanega sadja in zelenjave.
22

 

 

                                                      
21

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, spletna stran projekta Naša super hrana, 
https://www.nasasuperhrana.si/o-projektu/ 
22

 Nacionalni inštitut za javno zdravje, http://www.nijz.si/sl/izbirajmo-lokalno-pridelano-hrano 

https://www.nasasuperhrana.si/o-projektu/
http://www.nijz.si/sl/izbirajmo-lokalno-pridelano-hrano
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Ukrep Evropske unije, Shema šolskega sadja in zelenjave, v obliki finančne pomoči vključenim šolam 

pomaga za nakup sveţega sadja in zelenjave, ki ga v Sloveniji zelo uspešno izvajajo ţe vrsto let. 

Izvajanje ukrepa ni samo finančna pomoč za brezplačno razdeljevanje sveţega sadja in zelenjave 

učencem, temveč daje tudi velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraţevalnih in 

promocijskih aktivnosti. V ukrepu pa se spodbuja predvsem delitev lokalno pridelanega sadje in 

zelenjava.
23

 

 

Pomembna sta tudi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ) in Dan slovenske hrane. TSZ je 

vseslovenski projekt, ki se je pričel na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, koordinira pa ga 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Cilj in namen je izobraţevanje in osveščanje 

predšolskih otrok in šolajoče mladine ter vzporedne širše javnosti o pomenu zajtrka v okviru 

prehranjevalnih navad, prednostih lokalno pridelanih ţivil domačega izvora, pomenu kmetijske 

dejavnosti, pomenu čebelarstva, pomenu okolja, gibanja in ţivilsko-predelovalne industrije v 

Sloveniji.
24

 

 
Slika 19: Primer nacionalnih projektov za promocijo lokalne hrane 

    

 

Zgoraj omenjeni nacionalni projekti lahko sluţijo kot smernico za lokalne projekte. Eden izmed takšnih, 

ki se ţe izvaja na območju LAS Bogastvo podeţelja in smo ga ţe omenili v enem izmed predhodnih 

poglavij, je projekt »Prodaja proizvodov slovenskih kmetij«. Njegov poudarek je v prvi meri dan na 

trţenju in prodaji ter skrajševanju oskrbovalne verige, vendar bistveno vpliva tudi na spreminjanje 

mišljenja lokalnega prebivalstva, da se zavestno odločijo za nakup lokalno pridelane hrane. 

 

Drug pomemben projekt, ki se izvaja ne samo na območju LAS Bogastvo podeţelja, temveč je vanj 

skupno vključenih 5 LAS-ov, je projekt Jem drugače, jem domače. V projekt je vključenih 5 Lokalnih 

akcijskih skupin: TOTI LAS (nosilec operacije), LAS Lastovica, LAS Bogastvo podeţelja,  LAS Dobro 

za nas in LAS Obsotelje in Kozjansko.
25

  

 

Cilji projekta: 

 povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane, 

 povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu, 

                                                      
23

 Prav tam. 
24

 Prav tam. 
25

 LAS Bogastvo podeţelja, http://www.las-bogastvopodezelja.si/las/novice/item/216-novica 

http://www.las-bogastvopodezelja.si/las/novice/item/216-novica


 
POSLOVNI MODEL »LAS Bogastvo podeželja: Skupaj. Lokalno. Napredno.«        OD KMETIJE DO PODJETJA  

 50 

 povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe, 

 dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.
26

 

 

Takšnih projektov in akcij bi moralo biti še več, tako v posamezni občini kot na skupni ravni LAS 

Bogastvo podeţelja. Je pa trajanje takšnih projektov od 1 do 2 leti bistveno premalo, da bi se uspelo 

preusmeriti lokalno prebivalstvu k nakupu lokalno pridelane hrane. Prav tako se predlaga, da bi morali 

javni zavodi (ob upoštevanju zakonodaje s področja javnih naročil) dajati prednost pri izbiri lokalnim 

ponudnikom.  

 

Se pa kaţejo pozitivni trendi na tem področju tudi s strani večjih trgovskih verig, tako na ravni celotne 

Slovenije kot na območju LAS Bogastvo podeţelja. Kar nekaj trgovin je uvedlo t.i. lastno blagovno 

znamko, ki označuje domačo, lokalno pridelano hrano, slovenskega porekla. 

 

Primeri teh blagovnih znamk: 

 SPAR, Slovenija, moja deţela 

 LIDL, Lidlova Lojtr'ca domačih 

 TUŠ, Slovenske dobrote 

 JAGER, Slovenija zame 

 HOFER, Kakovost iz Slovenije 

 MERCATOR, Radi imamo domače 

 

Ponudniki, ki so vključeni v te blagovne znamke, prihajajo iz celotne Slovenije, tako da lahko teţko 

rečemo, da gre za promoviranje lokalno pridelane hrane območja LAS Bogastvo podeţelja. Vendar 

kljub temu prispevajo na širšem območju in na nacionalni ravni premik pri razmišljanju, pri zavedanju 

svojih kupcih, o pomenu domače in lokalno pridelanih izdelkov. So tudi tisti, ki imajo največjo 

sporočilno vrednost in močno trţenjsko, marketinško kampanjo. Ti prodajalci so tudi tisti, ki določajo 

kaj se postavi na prodajne police in do česa imajo njihovi kupci dostop. 

 

Vključitev posamezne kmetije ali pridelovalca lokalno pridelane hrane, morda ni najbolj dobičkonosno 

(visoke marţe prodajalcev in ostali pogoji zastavljeni s strani trgovin), vendar pa je za prepoznavnost 

posameznega izdelka oz. kmetije odlična priloţnost za vzpostavitev nove baze kupcev ter dvigu 

vrednosti lastne blagovne znamke. Vsi pridelovalci in proizvajalci, ki delujejo na območju LAS 

Bogastvo podeţelja, lahko tako izkoristijo moţnosti, ki jim to sodelovanje nudi. Se pa na drugi strani 

pojavlja tudi teţava zagotavljanja zadostnih dobavnih količin, ki jih veliki trgovci pričakujejo. To lahko 

za kakšno majhno kmetijo predstavlja kar veliko oviro. V tem primeru se lahko poveţejo s kakšnimi 

manjšimi, zasebnimi trgovinami, ki so v njihovem lokalnem okolju.  

 

 

5.4.2 POVEČANJE DELEŽA MLADIH NA PODEŽELJU 

 

 

                                                      
26

 Prav tam. 
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Opis zaznane težave: 

Povprečna starost prebivalstva se je zvišala tako v letih 2010 kot 2018. V letu 2000 sta bili občini z 

najniţjo povprečno starostjo občina Trnovska vas (36,7) in občina Juršinci (36,8). V letu 2018 je bila to 

samo občina Trnovska vas (39,5). Starostno povprečje znaša na območju LAS-a 42,73 let in se z leti 

še viša. V letu 2018 je bila v vseh občinah LAS-a povprečna starost najvišja pri ţenskah. 

 

Največjo teţavo predstavlja za občine LAS-a staranje njenega prebivalstva, predvsem je to očitno pri 

ţenski populaciji. Pri ţenskah je povprečna starost višja za 2 ali celo več let v primerjavi z moškimi. 

Občina Trnovska vas ima v primerjavi s preostalimi občinami LAS-a najmlajšo populacijo. 

 

Večina mladih se šola v mestih in nato tam tudi najde zaposlitev, zato se več ne vrnejo domov, na 

podeţelje. Manjšanje deleţa mlajše populacije pa se pozna tudi pri delu na kmetijah in na deleţu 

mladih prevzemnikov kmetij. Veliko kmetij se tako sooča s teţavo, da nima nikogar, ki bi bil pripravljen 

kmetijo prevzeti. 

 

 

Ukrep / priložnost: 

Pomanjkanje delovnih mest med mladimi pomeni po eni strani priloţnost za oţivitev kmetijstva. Mladi 

se počasi pričnejo vračati nazaj, na svoje domačije ter ţelijo poskusiti svojo srečo na podeţelju. Tudi 

cene ţivljenjskih stroškov, ustvarjanje druţine ter visoka brezposelnost so dejavniki, da je podeţelje 

postalo ponovno zanimivo za mlade. Njim je tako potrebno omogočiti pogoje za ţivljenje in razvoj na 

tem območju. Kot smo izpostavili ţe prej je urejena infrastruktura nujno potrebna, da se te mlade na 

daljši rok tudi zadrţi. S tem ko bodo prevzeli kmetije (nakup ali druţinski prenos) si bodo tudi sami 

ustvarili delovno mesto ter pripomogli k izboljšanju svojega socialnega statusa. Z mladimi prevzemniki 

kmetij se bo podeţelje ponovno revitaliziralo ter doţivelo razvoj. 

 

Druga prednost, ki jo prinašajo mladi je znanje. Veliko jih je visokoizobraţenih, imajo različna znanja 

ter so računalniško podkovani. Pomeni, da si znajo sami poiskati informacije na spletu, se povezati z 

ljudmi ter se trţiti preko raznih socialnih medijev. Vse to pa se še mora starejša generacija kmetov v 

večini primerov naučiti, še prej pa razumeti pomen sodobne tehnologije. 

 

Zato se predlaga, da občine vključene v LAS Bogastvo podeţelja pripravijo ukrepe, ki bodo privabile 

prihod mladih v njihove kraje, da se bodo odločili za ţivljenje v njihovi občini. Prav tako ukrepe za 

ohranitev mladih in njihovih druţin v teh krajih. 

 

 

5.4.3 POVEČANJE DELEŽA MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ 

 

Opis zaznane težave: 

Tudi med mladimi generacijami prevzemi kmetij niso ravno prva izbira. Danes mlade generacije 

nadaljujejo šolanje še po srednješolskem izobraţevanju. Tako jih mnogo odide v mesta in si tam po 

študiju najde delo ter v mestih tudi ţivi. Četudi imajo doma kmetijo, jim zamisel, da bi se vrnili domov 
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in prevzeli kmetijo ni zanimiva. Predvsem ker obstaja mišljenje, da se od kmetijstva ne da ţiveti ter da 

je s kmetijo preveč dela. Kar je deloma resnično. Delo na kmetiji je zahtevne narave in ni osem urno 

delo. Vendar se nekdo v takšnem delovnem okolju znajde bolje kot če bi sedel ves dan v pisarni ali 

delal za tekočim trakom.  

 

Omenili smo brezposelnost, ki je predvsem med mladimi zelo visoka. Delovna mesta so za 

marsikaterega mladega teţko dosegljiva in še ti, ki so zaposleni imajo večino pogodbe za določen čas. 

Tako ostajajo »delovna mesta« na kmetijah nezapolnjena, brezposelnost med mladimi pa visoka. 

 

V kolikor kmetija nima mladega prevzemnika, ta prične stagnirati in propadati. Zato na podeţelju 

opazimo mnogo kmetij in posestev, ki so zapuščena in opustošena. S tem pa se prične tudi stagnacija 

podeţelja kot celote. Pomanjkanje razvoja podeţelja in njegovo počasno propadanje pa še bolj odvrne 

mlade, da bi pričeli z delom na kmetiji ter da bi si ustvarili druţino na podeţelju. Vse omenjeno vodi v 

začaran krog. 

 

 

Ukrep / priložnost: 

Za mlade prevzemnike kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razpisuje nepovratna 

sredstva za sofinanciranje prevzemov, vendar je to premalo. V večini primerov je potrebno starejše 

kmetije prestrukturirati tako po dejavnosti kot po kmetijski mehanizaciji, kar pa je za mlade kmete velik 

finančni zalogaj.  

 

Zaradi pomanjkanja prostih delovnih mest jih je veliko prisiljenih, da si delovno mesto ustvarijo sami, v 

večini primerov v obliki samostojnega podjetnika posameznika. Kot dodatna priloţnost je lahko tudi 

zaposlitev na kmetiji. To velja predvsem za mlade, ki imajo doma kmetijo in bi lahko postali mladi 

prevzemniki le te. Del obstoječe infrastrukture, ki je ţe na voljo, jim lahko olajša zagon njihove lastne 

kmetije. 

 

 

 

5.5 FINANČNO PODROČJE 
 

 

5.5.1 LOKALNI RAZPISI ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 

 

Opis zaznane težave: 

Za obstoj in razvoj kmetij so investicije zelo pomembne. Kmetijska mehanizacija in strojna oprema se 

z leti modernizira in je zato sledenje trendom nujno potrebno. Prav tako so investicije potrebne v 

primeru razvoja dodatnih dejavnosti na kmetiji ali v primeru nuje po večanju kapacitet (večji hlevi, 

skladišča, hladilnice itd.). Vse omenjene investicije so stroškovno gledano zelo drage in si jih le redko 

kateri lahko privošči.  
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS razpisuje kar nekaj javnih razpisov s področja 

PRP 2014-2020. Nosilcem kmetijskih gospodarstev je tako omogočeno, da pridobijo del nepovratnih 

sredstev za investicije, ki jih izvedejo na tem področju. Se pa ob tem postavi teţava za prijavitelje, da 

jih kar nekaj ne izpolnjuje prijavne pogoje ali ni finančno zmoţnih v celoti pokriti investicije vnaprej in 

se na razpise ne morejo prijaviti. Veliko pa je tudi takšnih, ki se zaradi straha pred vračanjem 

pridobljenih nepovratnih sredstev in dolgotrajnih birokratskih postopkov na takšne razpise nit i ne 

prijavljajo. 

 

 

Ukrep / priložnost: 

V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument 

CLLD, lokalnim akcijskim skupinam (LAS) omogoča izvedba celovitega in uravnoteţenega razvoja 

lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«, kar vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih 

potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da razširijo svoje 

področje uporabe in namenijo več pozornosti nekaterim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer teţko 

obravnavala.
27

 

 

V Strategiji lokalnega razvoja za LAS Bogastvo podeţelja so kot tematska področja določena 

ustvarjanje novih delovnih mest, Razvoj osnovnih storitev na podeţelju, Varstvo okolja in ohranjanje 

narave in Večja vključenost mladih, ţensk in drugih ranljivih skupin.
28

 

 

Tako je pod tematsko področje Razvoj osnovnih storitev kot predvidena projektna aktivnost določeno 

tudi zagotavljanje prenočitvenih kapacitet na podeţelju (turistične kmetije), povezovanje ponudnikov s 

področja turizma, kmetijstva, kulture, športa. Pri tematskem področju Večja vključenost mladih, ţensk 

in drugih ranljivih skupin je kot predvidena projektna aktivnost določeno spodbujanje zaposlovanja 

ranljivih druţbenih skupin z njihovim vključevanjem v klasične in njim posebej prilagojene programe. 

Moţna je tudi prijava drugih projektov, ki so smiselni pri določenem tematskem področju.  

 

V okviru razpisa LAS Bogastvo podeţelja bi se lahko na posamezen ukrep prijavile tudi kmetije, kot 

fizične osebe oz. če je vzpostavljeno kmetijsko gospodarstvo kot pravna oseba. Od ureditve 

infrastrukture (v manjšem obsegu) do ustvarjanja delovnega mesta na kmetiji. Kot pa je opazno iz 

seznama prijavljenih oseb, se tega razpisa posluţuje zalo malo ljudi, kljub temu da je stopnja 

sofinanciranja nad 70%.  

 

Razpisujejo pa tudi posamezne občine javne razpise. Za leto 2018 so to storile: 

 Občina Markovci, Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 

podeţelja v Občini Markovci za leto 2018, sredstva v skupni višini 30.000,00 EUR. 

 Občina Hajdina, Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 

podeţelja v Občini Hajdina za leto 2018, sredstva v skupni višini 30.524,00 EUR. 

                                                      
27

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/clld_izvajanje_lokalnega_razvoja_ki_ga_vo
di_skupnost_v_programskem_obdobju_2014_2020/ 
28

 Las Bogastvo podeţelja, Strategija lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeţelja, str. 58 - 64 

http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/clld_izvajanje_lokalnega_razvoja_ki_ga_vodi_skupnost_v_programskem_obdobju_2014_2020/
http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/clld_izvajanje_lokalnega_razvoja_ki_ga_vodi_skupnost_v_programskem_obdobju_2014_2020/
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 Občina Destrnik, Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 

podeţelja v Občini Destrnik za leto 2018, sredstva v skupni višini 15.500,00 EUR. 

 Občina Ptuj, Javni razpis za dodelitev drţavnih pomoči za ukrepe razvoja podeţelja v mestni 

občini Ptuj v letu 2018, sredstva v skupni višini 25.719,71 EUR. 

 

Za občino Juršinci, Dornava, Trnovska vas in Kidričevo javni razpis na njihovih spletnih straneh za leto 

2018 (še) ni bil objavljen. 

 

Kot je razvidno iz višine sredstev so ta v primerjavi s številom kmetij sorazmerno nizka. Tako je višina 

nepovratnih sredstev, ki jih lahko prejme posamezna kmetija tako nizka, da se nekateri niti ne odločijo 

za prijavo. 

 

Razpisi, ki jih občine objavljajo so smiselni in potrebni v lokalnem okolju, se pa predlaga, da se v te 

namene predvidi veliko več finančnih sredstev. Je pa glede na omejenost občinskega proračuna to v 

danih okoliščinah teţko uresničljivo. 

 

 

5.5.2 ZAVAROVANJA ZA PRIMER ŠKODE 

 

 

Opis zaznane težave: 

Podnebne spremembe povzročajo vedno večjo škodo na kmetijskih pridelkih in predstavljajo za kmete 

visoko tveganje. Predvsem večletni zaporedni izpadi prihodka so za kmete uničujoči. Tudi denarna 

pomoč, ki jo drţava nameni po poplavah, suši, toči ipd. je večkrat izplačana zelo pozno in še to v 

nizkih zneskih. Na trgu obstajajo tudi kmetijska zavarovanja, ki pa si jih marsikatera kmetija zaradi 

visokih premij ne more privoščiti in se zato tega ne posluţuje.  

 

Ukrep / priložnost: 

V Republiki Sloveniji se sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pridelave izvaja 

od leta 2006. Zavarovanje kmetijske proizvodnje je eden pomembnih elementov za ublaţitev posledic 

škode, ko neugodne vremenske razmere zelo prizadenejo posamezno kmetijsko gospodarstvo in bi v 

primeru nezavarovanosti ali kakršnekoli druge pomoči teţko nadaljevali s svojo proizvodnjo. Namen 

sofinanciranja zavarovalne premije je vzpodbujanje kmetov k zavarovanju, s čemer kmetijska 

gospodarstva zmanjšujejo dohodkovna tveganja, saj se drţavna pomoč za odpravo posledic škode v 

kmetijstvu namenja samo za naravne nesreče, ki jih ni mogoče zavarovati.
29

 

 

S sofinanciranjem zavarovalnih premij se ţeli spodbuditi kmetijske proizvajalce, da zavarujejo svoje 

pridelke pred posledicami naravnih nesreč kot so: 

 primarna kmetijska proizvodnja, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred 

nevarnostjo toče, poţara, udara strele, pozebe, poplave in viharja, 

                                                      
29

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
http://www.mkgp.gov.si/delovna_podrocja/kmetijstvo/zavarovanje 

http://www.mkgp.gov.si/delovna_podrocja/kmetijstvo/zavarovanje
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 ţivali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola ţivali na 

kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve ţivali zaradi bolezni in 

ekonomskega zakola zaradi bolezni ter 

 gojitev vodnih ţivali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni.
30

 

 

Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov, plodov, ţivali in gojitve 

vodnih ţivali v ribogojnih objektih znaša 20 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s 

pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, razen za zavarovanje sadja iz I. dela Priloge 3, 

za katere znaša višina sofinanciranja zavarovalne premije 40 odstotkov obračunane zavarovalne 

premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, ter za hmelj in grozdje, za 

katera znaša višina sofinanciranja zavarovalne premije 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, 

vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
31

 

 

Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje so upravičena 

kmetijska gospodarstva, ki se v RS ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in če izpolnjujejo 

določene pogoje. 

 

Predlaga se, da bi se kmetije na območju LAS Bogastvo podeţelja o tej moţnosti sofinanciranja in 

zavarovanja bolje obveščalo. Prav tako se predlaga, da bi tudi posamezne občine poskrbele za en del 

sofinanciranja teh zavarovanj, predvsem za pridelke lokalnega pomena oz. avtohtone sorte (npr. 

Ptujski lük). 

 

                                                      
30

 Prav tam. 
31

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/zavarovanje/upravicenost_do_sofinanciranja_z
avarovalnih_premij/ 

http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/zavarovanje/upravicenost_do_sofinanciranja_zavarovalnih_premij/
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/zavarovanje/upravicenost_do_sofinanciranja_zavarovalnih_premij/
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6  POSEBNI PRIMERI DOBRIH PRAKS 
 
Pri pripravi poslovnega modela se je poskušalo poiskati in vključiti primere dobrih praks, ki obstajajo 

izven meja Slovenije in so ţe preizkušene v praksi. Pri teh primerih gre za takšne, ki obstajajo nekaj 

let oz. nekateri celo desetletij. Iz tega razloga je stopnjo njihovega razvoja teţko pričakovati v kratkem 

času tudi na območju LAS Bogastvo podeţelja. Zraven časovnega vidika, je potrebno upoštevati tudi 

prostorsko omejitev in finančne resurse. Primeri, ki so opisani v nadaljevanju so zato samo usmeritve 

v katero smer naj gre razvoj in kakšen pristop se naj izvede za izboljšanje stanja kmetijstva na 

območju LAS Bogastvo podeţelja. Iz teh osnovnih modelov pa se lahko izpelje še več variacij. 

 
 

6.1 WESTLAND, NIZOZEMSKA 
 

 

                                     

 

 

 

Hortikulturni grozd – sodelovanje in koncentracija podjetij na skupni lokaciji, ki se ukvarjajo z 

različnimi vidiki in delovnimi procesi vzgoje in rasti rož ter vrtnarskih pridelkov. V grozd so tako 

vključena podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjo rastlinjakov, semenarne, podjetja za rast in vzrejo, 

zorenje, pakiranje, hlajenje, skladiščenje, transport, tehnično podporo, uvoz in izvoz. 

 

Kot primer navajamo regijo Westland na Nizozemskem. 

 

Westland je regija na Nizozemskem. V njeni neposredni bliţini sta mesti Rotterdam in Haag. Westland 

je znan kot pomembna svetovna regija za hortikulturo v rastlinjakih. V tej regiji so koncentrirana 

podjetja, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki in delovnimi procesi vzgoje in rasti roţ in vrtnarskih 

pridelkov. 

 

Regija Westland ponuja koncentracijo najsodobnejših proizvodnih, dobavnih, trgovskih, distribucijskih 

in predelovalnih podjetij, ki so med seboj močno povezana. Westland je dom podjetij, ki se ukvarjajo z 

uvozom, izvozom, pakiranjem, hlajenjem, zorenjem in prepakiranjem, kot tudi pridelovalcev, rejcev, 

prevoznih podjetij, carinskih, semenskih podjetij ter nudi skladiščni in pisarniški prostor.
32

 

 

                                                      
32

 Westland, http://www.westlandhortibusiness.com/en/cluster 

PODJETJA Z RAZNOVRSTNIMI DEJAVNOSTMI POVEZANA V GROZD 

http://www.westlandhortibusiness.com/en/cluster
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Westland je primer dobre prakse s področja logistično-kmetijskega grozda. V oţji bliţini se nahajajo 

vsa podjetja, ki so ključna za pridelavo zelenjavnih pridelkov in roţ, vse od pridobivanja semen in rasti 

rastlin do končne prodaje teh. 

 
Slika 20: Regija Westland, prikaz rastlinjakov 

    

 

PREDLOG: 

Predlaga se podobna ureditev na območju LAS Bogastvo podeţelja, kjer bi se poskušalo povezati vse 

ključne elemente (podjetja, kmetije) v nek skupen grozd. Prilagojen in namenjen bi bil izključno temu 

območju. Prenos tega modela je zato najprej potrebno dobro preučiti z vidika kakšna oblika bi bila za 

to območje najbolj ustrezna ter kakšen obseg bi bil vzdrţen. Predlaga se, da bi se poskušala oblikovati 

skupina različnih akterjev, ki bi delovala enotno in povezano. 

 

 

6.2 AGRO PARK, MEHIKA 
 

 

                                                      

 

 

 

 

Primer horizontalnega povezovanja 

 

Infrastruktura podobna industrijskim conam, vendar namenjena kmetovanju. Gre za prostor na 

katerem deluje več podjetij, ki se ukvarjajo s kmetovanjem. Je primer uporabe skupnega prostora 

in infrastrukture za namene kmetovanja, pri čemer se znatno zniţajo pridelovalni stroški ter poveča 

ekonomičnost investicije. 

 

Osnovni princip tega modela sta dve osnovni komponenti: 

PRIDELOVALCI, PREDELOVALCI, KMETIJE S SKUPNO INFRASTRUKTURO PODOBNO 

INDUSTRIJSKI CONI 
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 Infrastruktura, ki omogoča delovanje agro parka, kot so cesta, oskrba z vodo, oskrba z 

električno energijo, odvodnjavanje itd.) 

 Osnovna infrastruktura in skupne zgradbe (skladišča, hladilnice, sortirnice, sušilnice itd.) 

 

Kot primer navajamo AGROPARK v Mehiki. 

 

Gre za primer centra integriranih rastlinjakov kateri so namenjeni pridelovalcem cvetja in zelenjave. 

AGROPARK je pričel delovati v letu 2006, da bi se prispevalo k modernizaciji mehiškega kmetijstva, 

hkrati pa optimiziralo uporabo virov in prineslo koristi občini Colón, ki se nahaja v drţavi Querétaro. Cilj 

je bil zgraditi visokotehnološke rastlinjake za rast zelenjave in cvetja, ki bi bili primerne kakovosti za 

izvoz.
33

 

 

Svojim najemnikom nudijo infrastrukturo in vire, ki jih potrebujejo, da lahko njihovi rastlinjaki delujejo 

optimalno, kot so: 

 Centralizirana administracija in varovanje; 

 Asfaltirane ceste znotraj agro parka; 

 Srednjenapetostne daljnovode; 

 Razpoloţljivost zemeljskega plina na vsaki ploskvi; 

 Mreţo distribucije vode in zagotovljeno oskrbo z vodo; 

 Infrastrukturo za usmerjanje deţevnice; 

 Fitosanitarno ureditev in nadzor škodljivcev na vseh skupnih in okoliških območjih; 

 Perimetrične ograje in nadzor dostopa.
34

 

. 

V prvi fazi so uredili 295 ha, od tega znaša 180 ha rastlinjakov. V Agroparku deluje 11 mehiških in 

mednarodnih kmetijskih podjetij. 95% pridelkov je izvoţenih v Zdruţene drţave Amerike in Kanado.
35

  

 

V drugi fazi se bo dodalo 528 ha, od katerih bo220 ha uporabljenih za rastlinjake. Preostalih 362 ha bo 

uporabljenih za skladišča, zelene površine in stanovanjska naselja. 50 ha velika površina za naselje, 

bo omogočila zaradi bliţine delovnemu mestu, izboljšanje kvalitete ţivljenja tam zaposlenih ljudi.
36

 

 

Razlika med klasičnim kmetovanjem in kmetovanjem v rastlinjakih je: 

 Za vsak kilogram, ki se običajno goji, se v rastlinjaku vzgoji 8-10 kilogramov. 

 Poraba vode na kg pridelka se znatno zmanjša. 

 Ni onesnaţenosti tal. 

 Voda, ki se uporablja v rastlinjaku, se razkuţi in prečisti, da jo ponovno uporabimo pri pridelku 

in storitvah. 

 Potencialni donos 1 hektarja rastlinjaka je 700 odstotkov večji kot pri običajnem kmetovanju.
37

 

                                                      
33

 Agropark, http://agropark.com.mx/agropark/?lang=en 
34

 Prav tam. 
35

 Agropark, http://agropark.com.mx/phase-one/?lang=en 
36

 Agropark, http://agropark.com.mx/phase-two/?lang=en 
37

 Agropark, http://agropark.com.mx/greenhouses/?lang=en 
 

http://agropark.com.mx/agropark/?lang=en
http://agropark.com.mx/phase-one/?lang=en
http://agropark.com.mx/phase-two/?lang=en
http://agropark.com.mx/greenhouses/?lang=en
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Slika 21: Prikaz AGROPARK-a v Mehiki 

    

 

PREDLOG: 

Predlaga se torej ureditev skupnega prostora in infrastrukture za namene oblike kmetovanja z 

rastlinjaki tako kot je to praksa za podjetja in industrijske cone. Občinski prostorski načrti tako lahko 

določijo prostor, ki je za to obliko dejavnosti primeren, pri čemer se zdruţi takšno vrsto infrastrukture 

na nek skupen prostor. S tem se prepreči nesmotrno razpršenost rastlinjakov ter hkrati zniţa 

proizvodne stroške. Z uvedbo dodatne ponudbe kot je turizem ali raziskave pa se poskrbi za dodatno 

vrednost teh agro parkov. 

 

V zvezi z agro parki obstajajo tudi moţnosti nadaljnjega povezovanja sektorjev turizma in raziskav. 

Tako ni potrebno, da agro parki obstajajo samo v svoji primarni, kmetijski obliki. 

 

Kmetijsko-turistični parki 

Agro park je lahko tudi prostor kjer se ustvarijo turistične aktivnosti kot dodatna ponudba. Rastlinjaki 

zapolnjeni z naravo so idealni prostor za nudenje turistične ponudbe. Obiskovalci tako lahko ves dan 

preţivijo v takšnem okolju kjer se lahko izvedejo vodeni ogledi, športno-rekreacijske aktivnosti, nudi 

kulinarična ponudba hrane v katero so vključeni v agro parku pridelani pridelki. Organizirajo se lahko 

tudi izobraţevanja in šolski ogledi. 

 

Kmetijsko-raziskovalni parki 

Agro park je tudi priloţnost za vključitev raziskovanj s področja izboljšanja kmetovanja in ohranjanja 

okolja. Tako se lahko izvajajo raziskave s področja izboljšanja donosnosti, uporabe rastlinskih gnojil 

ipd. 

 

 

6.3 FICO EATALY WORLD, ITALIJA 
 

                                         

 

 AGRO-PREHRAMBENI PARK KJER SO NA ENEM MESTU ZBRANI PRIDELOVALCI, 

PREDELOVALCI, KMETIJE, PODJETJA, PRODAJALCI IN KUPCI 
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Primer vertikalnega povezovanja 

 

FICO Eataly World iz Bologne v Italiji je posebna oblika »tržnice« podobna večjemu 

sejemskemu razstavišču, pri čemer najdemo pod skupnim prostorom pridelovalce, 

predelovalce, kmetije, podjetja, prodajalce kot kupce. Ob tem ima še dodano vrednost, saj 

kupcem ne omogoča samo nakupa produktov temveč jih tudi izobražuje in ozavešča o pomenu 

ter nastanku hrane, ki jo lahko kupijo. 

 

FICO Eataly World je oglaševan kot največji kmetijsko-kulinarični park na svetu. Na tem prostoru 

najdemo kmetije in vzrejo ţivali, podjetja, restavracije, trgovine in trţnice, izobraţevanja in 

usposabljanja in prostor za dogodke.  

 

20.000 m
2 

je namenjenih demonstrativnim poljem in hlevom z več kot 200 ţivali in 2.000 različnih 

kultur. Znotraj FICO Eataly World, 40 kmetijskih podjetij in konzorcijev, izvaja proces proizvodnje 

hrane, pri čemer nudi tudi prikaz svoje proizvodnje. Tako je moţen ogled prikaza proizvodnje hrane od 

surovin do končnih izdelkov. Tako imajo na tej lokaciji svoje prostore podjetja, ki se ukvarjajo s 

pridelavo in predelavo pršuta, mortadele, jajc, rib, sira, mleka, ţitnih izdelkov, sadja, zelenjave, 

sladicami in pijačo. Vsa podjetja pa so vezana na tradicionalno, lokalno pridelavo in predelavo.  

 

Na isti lokaciji se nahajajo tudi restavracije, bistroji in ulični kioski, ki ponujajo tradicionalno italijansko 

hrano, pripravljeno s sestavinami podjetij, ki imajo tam proizvodnjo, vse po principu od njive do vilic. 

 

FICO ima tudi trţnico, ki obsega 9.000 m
2
 na kateri je moţno kupiti raznovrstne produkte. Zraven tega 

se nudijo tudi usposabljanja in izobraţevanja s področja predelave hrane, kjer je moţno spoznati 

celoten proizvodni proces. Tako lahko ljudje spoznajo od kot pride kruh, kdaj in kako se seje semena, 

kako ţivijo ţivali in podobno.  

 

FICO je tudi kongresni center, pri čemer lokacija omogoča na 4.000 m
2
 organizacijo dogodkov, 

sestankov, srečanj in kuharskih tečajev. Prav tako je moţna organizacija pokušanja hrane in vin. 

 
Slika 22: Prikaz FICO Eataly World 
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PREDLOG: 

Predlaga se podobna oblika vertikalnega povezovanja, pri čemer bi izvedba seveda bila v manjšem 

obsegu, bi pa podobno kot FICO Eataly World vključevala lokalne značilnosti območja LAS Bogastvo 

podeţelja. Na skupnem prostoru v katerem bi imelo svojo kmetijsko proizvodnjo večje število podjetij / 

kmetij, bi se hkrati vršila prodaja, izvajali raznovrstni tečaji, pokušanja in kongresna dejavnost. Ta 

oblika bi bila tudi nov turistični produkt, saj bi v te kraje privabila mnogo turistov kot tudi šolske skupine 

v okviru vodenih ogledov. Predvsem pa bi se spodbujale lokalne značilnosti in tradicionalne 

pridelovalne in predelovalne navade območja LAS Bogastvo podeţelja.  

 

 

6.4 KAUFHAUS DES TESTENS (DER TESTMARKT), NEMČIJA 
 

                           

                           

 

 

 

 

 

Uporaba skupnega prostora za namene prodaje različnih produktov, z namenom uvedbe teh na 

prodajni trg ter za namene predhodnega testiranja pri potencialnih kupcih. 

 

V Berlinu, v Nemčiji so odprli prvo testno trgovino, ki omogoča mladim start-up podjetjem, da 

razstavijo svoje produkte ter jih tudi prodajajo. Izdelki, ki se tam prodajajo so čisto novi in na trgu še ne 

obstajajo. Namen te trgovine je mladim star-upom izboljšati njihove moţnosti in jih narediti bolj 

prepoznavne. Trgovina je prepoznala moţnosti tudi pri predstavitvi novih prehrambnih izdelkov, ki 

nudijo alternativo konvencionalni hrani, ki sledijo potrebi po zdravi in ekološko pridelani hrani. Zraven 

predstavitvi teh izdelkov potencialnim kupcem ima ta trgovina še eno nalogo. Testirati te izdelke na 

trgu ter pridobiti povratne informacije s strani kupcev (npr. je embalaţa primerna, si ţelijo kupci večjo 

pestrost pri izbiri, kdo so dejanski kupci itd.). Kupci imajo namreč moţnost razstavljene izdelke, ki se 

prodajajo oceniti in odgovoriti prav na takšna podobna vprašanja.
38

 

 

                                                      
38

 Berliner Zeitung, https://www.berliner-zeitung.de/berlin/kaufhaus-des-testens-hier-kann-jeder-alles-
probieren-29894266 

PRIDELOVALCI, PREDELOVALCI, KMETIJE PRODAJAJO SVOJE IZDELKENA SKUPNEM 

PRODAJNEM PROSTORU 

https://www.berliner-zeitung.de/berlin/kaufhaus-des-testens-hier-kann-jeder-alles-probieren-29894266
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/kaufhaus-des-testens-hier-kann-jeder-alles-probieren-29894266
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Slika 23: Prikaz Kaufhaus des Testens 

    

 

 

PREDLOG: 

Predlaga se ureditev podobne testne trgovinice, kjer pa bi bili na mesto izdelkov start-upov, zbrani 

kmetijski produkti z vsega območja LAS Bogastvo podeţelja na enem mestu. Kupci bi lahko poskusili 

več stvari in videli kaj jim je všeč, kmetje pa bi videli kateri njihovi izdelki so pri njih priljubljeni. Zanje bi 

tako trgovina bila testni trg. 

 

Druga varianta, ki je glede na potrebe območja in specifičnosti kmetijskega prodajnega trga 

primernejša, je ureditev skupne trgovine z lokalnimi produkti. Ljudje si ţelijo lokalno in domačo 

pridelano hrano, vendar je ena izmed večjih ovir za nakup lokacija kmetij in pridelovalcev teh prodajnih 

izdelkov. Dandanes je tempo ţivljenja hiter in nam ne dopušča preveč časa za nakupe. Za to so 

idealni trgovski centri, kjer zraven nizkih cen najdemo vse izdelke na enem mestu. Če pogledamo v 

praksi z vidika potrošnika, ki bi si ţelel sveţo hrano, kot je mleko, sir, jogurt, meso, klobase, zelenjavo 

in sadje, bi se moral voziti od enega do drugega lokalnega ponudnika. Časovno gledano je za 

modernega kupca to kar zahteven logistični podvig, predvsem časovno gledano. Lokalni ponudniki pa 

tudi s teţka pridejo na police trgovskih verig, saj morajo zadostovati ogromnim količinskim kvotam, ki 

jim jih trgovske verige postavijo. Tudi izkupiček iz prodaje, je zaradi visokih trgovskih marţ zanje 

neprivlačen. Iz tega razloga umestitev lokalno pridelane hrane v večje trgovske verige, za lokalnega 

ponudnika, ki pridela in predeluje v manjšem obsegu, ne pride v poštev. 

 

Iz tega razloga bi bilo smiselno razmisliti o manjši specializirani lokalni trgovini, kjer bi se skupaj  

prodajali različni kmetijski produkti lokalnih ponudnikov z območja LAS Bogastvo podeţelja. Pri tem bi 

bil princip poslovanja na manjšem nivoju kot je ta značilen za trgovske verige. Skupna prodaja lokalnih 

pridelkov bi se vršila v manjšem količinskem obsegu, ponudba pa bi bila prilagojena sezoni. Kupcem 

bi s tem prihranili iskanja lokalno pridelane hrane od vrat do vrat, pridelovalcem pa niţje stroške 

obratovanja in plač zaposlenih, kot če bi vsak od prodajalcev imel lastno trgovino s svojimi stroški. 

Zraven prodaje bi bila urejena tudi skupna trţenjska kampanja, ki bi pod skupno blagovno znamko pri 

kupcih utrdila zaupanje v kakovost in pristnost lokalno pridelane hrane. Bi pa v tej lokalni trgovini smeli 

prodajati in se trţiti izključno pridelovalci in predelovalci z območja LAS Bogastvo podeţelja. 
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