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1.1 Kaj je ekološko kmetovanje?

• Osnovni koncept ekološkega
kmetovanja temelji na povezanosti
zemlje, rastlin, živali in ljudi.

• Vzpostavitev okoljsko varnega,
zdravega in ekonomsko trajnostnega
kmetijskega proizvodnega sistema za
vse ljudi, ob upoštevanju nacionalne in
mednarodne zakonodaje ter predpisov
ekološkega kmetovanja.

• Zemlja (prst, tla) je živa snov; celostno
okolje prsti je izrednega pomena za
ekološko kmetovanje.



1.1.1 Vzreja živali v ekološkem kmetovanju

Živali igrajo pomembno vlogo v našem ekosistemu: brez živali naša družba ne more
biti zdrava, niti ekonomsko vzdržna. Različne živali igrajo različno vlogo v življenju
ljudi; od živali imamo koristi tako neposredno kot posredno. Vzrejamo jih za
pridobivanje mesa, mleka ter drugih proizvodov v kmetijstvu. Živali so zelo
pomembne za uravnoteženje prehranjevalne verige in ekosistema. Za vzrejo živali v
ekološkem kmetijstvu so zelo pomembni trije dejavniki:

KRMA ZDRAVJE VRSTA

1.1 Kaj je ekološko kmetovanje?



1.1.1.1 Živalska krma
• V ekološkem kmetijstvu je treba živali hraniti z naravno krmo, senom in

krmnim ohrovtom; živali potrebujejo za svojo rast, razvoj in vzdrževanje
življenjskih funkcij varno in kakovostno krmo.

• Vsakodnevni prehrani živali je treba dodajati balastne snovi ter svežo ali
posušeno silažo, še posebej to velja za perutnino in govedo.

• Malim prežvekovalcem (koze, ovce itd.) je potrebno zagotoviti najmanj 60 %
krme iz lastnega kmetijskega gospodarstva, razen v obdobju sezonskih
premikov živali.

• Za perutnino mora vsaj 20% krme izvirati iz lastnega kmetijskega
gospodarstva. -https://www.slideshare.net/palotas/organic-farming-for-animal-production-and-biodiversity

1.1.1 Vzreja živali v ekološkem kmetijstvu

Foto: Dr. Baboo Ali (okrožje Biga, Çanakkale)

https://www.slideshare.net/palotas/organic-farming-for-animal-production-and-biodiversity


1.1.1.2 Zdravje živali

• Čistoča zatočišč, sveže krme, počivališč in sprehajališč za živali pomaga pri
zaščiti živali pred boleznimi, zajedavci in drugimi škodljivimi organizmi.

• Preprečevanje bolezni pri živalih je pomembna naloga vsakega eko-
kmetovalca.

• Za preprečevanje bolezni je treba skrbeti za čistočo zatočišč, opreme in
pripomočkov, medtem ko je uporaba antibiotikov in rastnih hormonov pri
ekološki vzreji živali strogo prepovedana.

• Iz zavetišč in počivališč živali je treba dnevno odstraniti urin, iztrebke in
nezaužito ali raztreseno/razlito hrano. https://www.slideshare.net/palotas/organic-farming-for-animal-production-

and-biodiversity

1.1.1 Vzreja živali v ekološkem kmetijstvu

https://www.slideshare.net/palotas/organic-farming-for-animal-production-and-biodiversity


1.1.1.3 Živalske vrste

Za vzrejo je treba izbrati razmeram
prilagojene vrste živali. Na primer, v Anatoliji
sta najbolj primerni vrsti za vzrejo koz Tiftik
in Angora. V pokrajini Egej (Turčija), ali v
Nemčiji, pa je najprimernejša za vzrejo
pasma Saanen.

1.1.1 Vzreja živali v ekološkem kmetijstvu

http://pixabay.com

http://pixabay.com



Skriti raj: kozja farma Mutlu – Turčija

Farma je bila ustanovljena na otoku Gökçeada (Imbros) v provinci 
Canakkale v Turčiji.

• Univerza Çanakkale Onsekiz Mart je farmi podelila certifikat, s katerim
potrjuje, da je 99% koz, vzrejenih na tej farmi (izv. Mutlu Keçiler Çiftliği),
pasme Saanen.

• To je najsodobnejša pol-odprta ekološka kozja farma za pasmo Saanen v
Turčiji, nahaja se na obrobju vasi Uğurlu na otoku Gökçeada na ozemlju
velikosti 35 kvadratnih kilometrov.

• Združenje ekoloških kmetijskih organizacij (ETO) je farmo Mutlu leta
2013 umestilo na seznam primerov najboljših praks v eko-kmetovanju -
http://www.saklicennet.com.tr/mutlu-keciler-ciftligi.html

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

http://www.saklicennet.com.tr/mutlu-keciler-ciftligi.html


Skriti raj: kozja farma Mutlu – Turčija

• Kmetija je certificirana na mednarodni ravni; živali hranijo
samo s certificiranimi sortami ječmena, pšenice, koruze in
detelje v polodprtih življenjskih prostorih; koze se skozi celo
leto pašejo tudi na ograjenem pašniku.
http://www.saklicennet.com.tr/mutlu-keciler-ciftligi.html

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

http://www.saklicennet.com.tr/mutlu-keciler-ciftligi.html


AGRONASS – Bolgarija 

• Kmetija Agronass je bil ustanovljena leta 1986 kot družinsko podjetje.

• Ekološke proizvode proizvajajo za veliko število domačih in tujih
podjetij.

• Po letu 2014 podjetje pridobi lastno blagovno znamko.

• Zagotavlja storitve s 5 svetovalci, 8 kmetijskimi inženirji in 200
kmetovalci; na skupno 15.000 ha proizvodnih površin.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



AGRONASS – Bolgarija 

• Cilj podjetja je pridelava zdrave rastlinske in živalske produkte po
načelih ekološkega kmetovanja.

• Osredotočajo se na metode ekološko-biološkega nadzora in ekoloških
rešitev za zeleno kmetijstvo.

• Poleg tega ponujajo tudi proizvode z zaščiteno geografsko označbo,
medicinske izdelke, zeleno kampiranje, standardna semena, hibridna
semena in svetovalne storitve.

• https://www.europages.co.uk/AGRONASS/00000005266117-579593001.html

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

https://www.europages.co.uk/AGRONASS/00000005266117-579593001.html


Študija primera 2 – Bolgarija

Kmetovalec, ki želi vzpostaviti
farmo v Rodopih, mora najprej
razmisliti o primerni lokaciji za
postavljanje infrastrukture.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



Najbolj primerne so lokacije zunaj naselij,
v bližini trajnih travišč, kjer je zagotovljena
oskrba s pitno vodo, ki je lahko iz lastnih
vodnih virov. Pri izbiri lokacije za novo
kmetijo je treba upoštevati nagib terena
ter oddaljenost območja od naravnih
rezervoarjev (reke, jezera itd. - zaradi
zaščite pred onesnaževanjem iz kmetijskih
virov) in drugih živinorejskih območij.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



• Razdalja med dvema objektoma za živino na farmah malih
prežvekovalcev (ovce, koze) mora biti vsaj 15 metrov.

• Kadar se v bližini novega območja nahaja mešana kmetija, je
treba objekt za ovce zgraditi na razdalji najmanj 100m (razdalja
med ograjo in objektom).

• Glede na lokacijo in letni čas sta v uporabi dva podsistema:
hlevska reja (pozimi) in pašniška reja (poleti). Običajno hlevsko
(zimsko) obdobje traja od 160 do 180 dni, paša pa od 180 do
205 dni v letu.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



• Pri vzreji ovac se lahko uporabljajo zaprti, odprti ali polodprti
objekti.

• Vrsta objekta, pa tudi izbira vzrejne tehnologije sta odvisni od
značilnosti pasme, naravnih in podnebnih razmer ter
nenazadnje tudi od vizije lastnikov glede prihodnjega razvoja in
finančnih zmožnosti podjetja (kmetije, farme).

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



Posebno pozornost je treba nameniti:

• delovni sili - lastna (člani družine) ali najeta

• oskrbljenosti s krmo in trajnimi travišči (pašniki)

• mehanizaciji proizvodnega procesa - hranjenju, molži,
vzdrževanju čistoče.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



• V zvezi s čiščenjem objektov je obvezno treba upoštevati, kje in
kako se bo skladiščil gnoj.

• Kmetija mora obvezno poskrbeti za zbiranje, shranjevanje in
odstranjevanje gnojil.

• Velikost skladišča za gnoj je odvisna od vrste živali, njihovega
števila in načina shranjevanja gnojilne mase (tekoče in trdne) v
obdobju 4 do 6 mesecev.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



Pri načrtovanju in gradnji skladišč gnoja je nujno:

• zagotoviti neprehodno podlago, ki ne dopušča uhajanja tekočih
gnojil;

• pri vzreji več kot petih enot mora imeti kmetija ločene prostore
za različnih frakcije gnoja (trdna in tekoča).

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



Pri načrtovanju in gradnji skladišč gnoja je
obvezno:

• objekti za shranjevanje posameznih
frakcij gnojila morajo imeti vodotesna tla
in stene, ki ne omogočajo prodora v tla ali
onesnaževanja vodnih virov.

• Neprepustna zaščita vseh delov objekta
za skladiščenje gnoja.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



• Vprašanje razpoložljivosti in funkcionalnosti
pašnika je izredno pomembno.

• Upoštevanje potreb ovac, vrste pašnika
(naravno ali umetno travišče), njegove
produktivnosti in podnebnih pogojev,
možnosti parceliranja.

• Živali se pasejo na posameznih delih pašnika
določeno število dni, nato jih premaknemo
(s takšnim kolobarjenjem poskrbimo za
dovolj paše in mest za počitek na različnih
kosih pašnika).

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



EKODAR – Slovenia 

• Znamko ekološko pridelanega govejega mesa Ekodar je Kmetijska
zadruga Šaleška ustanovila leta 2009.

• Trenutno svoje proizvode z blagovno znamko Ekodar označuje 76 
proizvajalcev/kmetov, kar priča o zaupanju med proizvajalci in 
potrošniki.

• Meso je dostopno na enajstih prodajnih mestih velikih trgovcev, med 
drugim v Mercatorju, v dveh ekoloških trgovinah, v dveh kmetijskih 
zadrugah ter v spletni trgovini, z dostavo v 12 mestih po vsej Sloveniji.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



EKODAR – Slovenia 

• Trženje in distribucija potekata preko krovne organizacije, Kmetijske
zadruge Šaleška dolina (lastnik blagovne znamke).

• Posebnost blagovne znamke Ekodar je QR koda, ki potrošnikom 
omogoča sledljivost vsakega kosa mesa vse do rejca. 

• Z uporabo pametnega telefona za skeniranje QR kod na embalaži lahko 
potrošniki pred nakupom prejmejo vse informacije o lokaciji in velikosti 
kmetije, ter o velikosti črede goveda na kmetiji.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



EKODAR – Slovenia 

• Pred povabilom novih deležnikov k sodelovanju glavni akter blagovne
znamke (KZŠD) običajno seznani potencialne partnerje s poslovno
logiko na področju prehranske verige.

• Zlasti v prvih dveh letih obstoja so bili interni poslovni načrti blagovne
znamke Ekodar vprašljivi; težave so se pojavljale pri promociji, saj so
ekološko pridelano goveje meso prodajali po ceni mesa iz
konvencionalne pridelave.

• Strateške odločitve običajno sprejema KZŠD - http://ekodar.si/v2/

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

http://ekodar.si/v2/


Študija primera 2 – Slovenija 

• Ekološka kmetija Visočnik Sonja – glavna dejavnost je živinoreja 
(pridelava teletine), gojijo tudi krompir in žitarice.

• Ekološka kmetija Matej Zadravec – glavna dejavnost je živinoreja 
(pridelava govejega mesa).

Vir: http://www.eko-podezelje.si/

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

http://www.eko-podezelje.si/


Organic S3 – Grčija 

• Podjetje Organic 3S se ukvarja s prodajo pakiranih ekoloških kmetijskih
proizvodov v Grčiji in tujini.

• Organic 3S sodeluje z industrijo pekovskih izdelkov in peciva ter mesa in
mlečnih izdelkov, z namenom ustvarjanja visokokakovostnih in varnih
ekoloških proizvodov.

• Trgovcem na debelo ali na drobno ponuja možnost proizvodnje
ekoloških proizvodov pod lastno blagovno znamko.

• Potem, ko stranka izbere ekološki proizvod, lahko poskusijo 2-3 izdelke
kot vzorce.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



Organic S3 – Grčija 

• Vizualna podoba embalaže in označevanje izdelkov sledita zahtevam
grške in EU zakonodaje.

• Strankam ponujajo možnost razvoja novih proizvodov ali izboljšanja že
obstoječih z uporabo okolju prijaznih embalažnih materialov, pri čemer
sodelujejo z laboratorijem oddelka za znanost in tehnologijo hrane
Univerze za kmetijstvo v Atenah - http://www.organic-
greece.com/en/index.html

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

http://www.organic-greece.com/en/index.html


Ekološka reja živali - Grčija

• Zlasti na grških otokih se prišleki najpogosteje odločajo za vzrejo majhnih živali
(koze, ovce, piščanci, zajci).

• Mleko, jajca in meso so najpogostejši proizvodi, ki jih absorbirajo lokalni,
regionalni in celo nacionalni trgi.

• Proizvodi z blagovno znamko, pri katerih kupci vidijo ime proizvajalca, postajajo
za grške kupce vse privlačnejši.

• Ekološki proizvodi se ne osredotočajo več samo na gurmanske kupce, temveč po
njih posega vse več mladih družin in drugih kupcev.

• Ta študija primera obravnava področje ekološke živinoreje v Grčiji.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



Ekološka reja živali - Grčija

• Ekološka reja živali:

– je vzreja živali v njihovem naravnem okolju, brez poseganja v naravni način
reprodukcije ter z uporabo ekološko pridelane dopolnilne krme.

– zagotavlja skrb za dobro počutje živali.

– živalim mora biti na prostem zagotovljenega dovolj prostora za pašo;
poskrbeti je treba za ustrezno prezračevanje v zaprtih prostorih (hlevih).

– uporablja se ekološko pridelana krma, brez gensko modificiranih
organizmov in/ali izdelkov, ki bi jih vsebovali.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



Ekološka reja živali - Grčija

• Ekološka reja živali.

– Ker je ekološka vzreja živali tesno vezana na uporabo kmetijskih 
zemljišč, je proizvodnja zunaj takšnih zemljišč prepovedana.

– pri izbiri vrst (pasem) živali je treba upoštevati njihovo sposobnost 
prilagajanja lokalnim razmeram, odpornost na bolezni itd. ter 
spodbujati široko biotsko raznovrstnost -
http://www.agrosh.ro/resources/toolip/doc/2019/02/14/1_cs4_cases
tudy_description.pdf

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

http://www.agrosh.ro/resources/toolip/doc/2019/02/14/1_cs4_casestudy_description.pdf


Ekološka reja živali - Grčija

• Pravni okvir / zakonodaja.

– Ekološko pridelavo kmetijskih proizvodov na ravni Evropske unije 
določata Uredba (EU) 2092/91 in Uredba (EU) 1804/99 (slednja ureja 
področje živinoreje).

– Uredbi navajata specifikacije (zahteve) v zvezi s poreklom in prehrano 
živali, veterinarsko oskrbo, ravnanjem z odpadki, predelavo izdelkov ter 
podrobno opisujeta pravne obveznosti proizvajalcev.

– Ti predpisi poleg proizvodnih standardov urejajo tudi sistem nadzora in 
certificiranja ter označevanje ekoloških proizvodov.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



Ekološka reja živali - Grčija

• Pravni okvir / zakonodaja.

– Uredba (EU) 1804/99 se nanaša na:

• govedorejo (vključno z rejo bizonov in bivolov),

• svinjerejo,

• ovčerejo in kozjerejo,

• rejo perutnine,

• čebelarstvo in

• gojenje sviloprejk.

Vir: https://www.cbd.int/doc/world/gr/gr-nbsap-01-en.pdf

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

https://www.cbd.int/doc/world/gr/gr-nbsap-01-en.pdf


Ekološka reja živali - Grčija

• Minimalne zahteve pravilnika za ekološko rejo živali:

– Preusmeritveno obdobje

– Izvor živali

– Cepljenje 

– Krma / prehrana

– Ravnanje z odpadki

– Zavetišče (hlev) 

– Veterinarska pomoč

– Druge prakse

https://www.researchgate.net/publication/311714833_Organic_production_in_
Greece_-_Challenges_and_lessons_learned

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

https://www.researchgate.net/publication/311714833_Organic_production_in_Greece_-_Challenges_and_lessons_learned


Ekološka reja živali - Grčija

• Preusmeritveno obdobje.

– Vsi ekološki pridelovalci morajo najprej prestati preusmeritveno obdobje.

– Za pridelavo mleka (reja krav, ovac in koz) preusmeritveno obdobje traja šest mesecev,
za pridelavo mesa pa:

• govedoreja - 12 mesecev;

• ovčereja in kozjereja - 6 mesecev.

– Ta preusmeritvena obdobja se nanašajo na rejo živali. Pred tem morajo
preusmeritveno obdobje prestati tudi pašne površine in zemljišča, namenjena
pridelavi krme. - https://www.bio-fit.eu/upload/Resources/NCS_GR_Formatted.pdf

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

https://www.bio-fit.eu/upload/Resources/NCS_GR_Formatted.pdf


Ekološka reja živali - Grčija

• Preusmeritveno obdobje.

• Živinorejski izdelki veljajo za ekološke, kadar izvirajo iz živali, ki so bile ekološko
rejene vsaj:

• 12 mesecev v primeru goveda (tudi bizoni in bivoli);

• 6 mesecev v primeru koz in svinj;

• 10 tednov v primeru perutninskega mesa;

• 6 tednov v primeru kokoši nesnic;

• 3 mesece v primeru ovac in koz;

• 3 mesece v primeru krav molznic.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



Ekološka reja živali - Grčija

• Izvor živali

– Za nadomestitev živali za razmnoževanje se lahko letno vključi določen
delež neekoloških samic, ki še niso kotile, v ekološko čredo.

– Vključiti je dovoljeno tudi samce za paritev. Po njihovem vstopu v
biološko enoto je treba zanje skrbeti po pravilih ekološke živinoreje.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-
strategy_study_edu-info-activ.pdf

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf


Ekološka reja živali - Grčija

• Izvor živali

– Ko se živinorejska enota spremeni v ekološko, je treba vse živali iste vrste,
ki obstajajo v enoti, preusmeriti v ekološko rejo. Proizvajalec sicer lahko
vzreja neekološke živali druge vrste v drugi enoti, toda ne v tisti, kjer
vzreja ekološke živali.

– Pri ekološki reji živali se priporočajo dobro prilagodljive vrste; prednost
pri izbiri imajo avtohtone vrste živali. -
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1747423X.2019.1639836

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1747423X.2019.1639836


Ekološka reja živali - Grčija

• Pašna območja

– Prežvekovalci (ovce, koze, govedo) morajo imeti zagotovljeno možnost
prostega izpusta in dostop do izpustnih površin vedno, ko to dovoljuje
fiziološko stanje živali in vremenske razmere. Vsejedim (perutnina,
prašiči) je treba omogočiti gibanje po dvoriščih.

– Dvorišča in pašniki (zasebni, najeti ali skupni) morajo izpolnjevati
določila uredbe in biti vključena v nadzorni sistem -

https://www.researchgate.net/publication/267986877_Grazing_behavior
_of_the_Greek_breed_of_sheep_SSerres_in_lowland_and_mountainous
_pastures

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

https://www.researchgate.net/publication/267986877_Grazing_behavior_of_the_Greek_breed_of_sheep_SSerres_in_lowland_and_mountainous_pastures


Ekološka reja živali - Grčija

• Pašna območja

– Na ekoloških pašnikih se lahko pasejo tudi živali, ki ne izpolnjujejo specifikacij za
ekološko vzrejo, pod pogojem, da skupno število živali, ki uporabljajo pašnik, ne
presega največje možne obremenitve pašne površine, ter da so ekološko in
neekološko rejene živali med seboj jasno ločene z oznakami.

– Pašna območja, ki vključujejo orna zemljišča (žita, stročnice) ali se nahajajo v
bližini območja z drevesi (npr. nasad oliv) morajo ustrezati določbam Uredb.

– Za ta območja velja poseben kontrolni sistem, vsi tovrstni pašniki morajo za
ekološko rejo živali najprej prestati preusmeritveno obdobje. -

https://www.researchgate.net/publication/223639517_Southern_European_grazi
ng_lands_Production_environmental_and_landscape_management_aspects

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

https://www.researchgate.net/publication/223639517_Southern_European_grazing_lands_Production_environmental_and_landscape_management_aspects


Ekološka reja živali - Grčija

• Hranjenje / krma.

– Pri ekološkem načinu vzreje se živali hranijo z ekološko pridelano krmo.

– Prežvekovalci največji del hrane zaužijejo na paši.

– Tudi dodatna hrana mora biti ekološko pridelana.

– Uporaba živalske krme iz gensko spremenjenih organizmov in njihovih
derivatov je prepovedana.

– Na splošno je danes pri reji vsejedih živali (prašiči, perutnina) dovoljena
uporaba soli, elementov v sledovih in vitaminov, medtem ko so
aminokisline in pospeševalci rasti prepovedani- http://www.fao.org/3/a-
i4358e.pdf

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

http://www.fao.org/3/a-i4358e.pdf


Ekološka reja živali - Grčija

• Hranjenje / krma

Živali v ekološki živinoreji je treba vzrejati v skladu z naslednjimi pravili:

– 1) Krmljenje izpolnjuje prehrambene potrebe živali na različnih stopnjah njenega
razvoja (brejost, dojenje, rast, pridobivanje teže, proizvodnja jajc itd.) in je namenjeno
zagotavljanju kakovostne prireje in ne sme biti namenjeno povečanju prireje do
skrajnosti.

– 2) Živali morajo biti krmljene z ekološko pridelano krmo z domačega ekološkega
kmetijskega gospodarstva.

– 3) Obrok za živali lahko vsebuje do 30% suhe snovi sestavin iz kmetijskih pridelkov, ki
niso pridelani na domačem ekološkem kmetijskem gospodarstvu. Na ekološkem
kmetijskem gospodarstvu v preusmerjanju se sme ta odstotek povečati do 60%.

– 4) Krmljenje mladih sesalcev mora temeljiti na naravnem mleku, po možnosti
materinem.

– 5) Sesalce se hrani z naravnim mlekom najmanj: 3 mesece govedo in konje; 45 dni

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



Ekološka reja živali - Grčija

• Hranjenje / krma

– 6) Vzreja rastlinojedih živali mora temeljiti na sistemu paše skladno z razpoložljivostjo
površin v različnih obdobjih leta. Najmanj 60% suhe snovi v dnevnih obrokih mora
sestavljati voluminozna krma (seno z otrobi, suha ali sveža krma in silaža).

– 7) Pri neprežvekovalcih, to je perutnini in prašičih, je dnevnim obrokom potrebno
dodati voluminozno krmo, svežo ali posušeno krmo ali silažo. Žit naj bo najmanj 65
odstotkov.

– 8) Vitamini, elementi v sledovih, encimi, mikroorganizmi, veziva in konzervansi so
dovoljeni.

– 9) Antibiotiki, granulociti, pospeševalci rasti so prepovedani.

– 10) Živalska krma, surovine za krmo, sintetična krma itd. Ne smejo biti proizvedeni z
uporabo gensko spremenjenih organizmov.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali
Ne smejo biti proizvedeni z uporabo gensko spremenjenih organizmov



Ekološka reja živali - Grčija

• Ravnanje z odpadki.

– Na ekološkem kmetijskem gospodarstvu uporaba organskih gnojil v enem 
letu ne sme presegati 170 kg dušika na hektar obdelovalnih zemljišč in 
travnikov (hektar = 10,000m2).

– Živinska gnojila je treba skladiščiti v zbiralnikih gnojnice ali gnojevke 
oziroma na gnojiščih ali drugih vodotesnih objektih tako, da je 
preprečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površinske ali 
podzemne vode ali v okolje -
https://www.researchgate.net/publication/227421114_Investigation_of_
agricultural_and_animal_wastes_in_Greece_and_their_allocation_to_po
tential_application_for_energy_production

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

https://www.researchgate.net/publication/227421114_Investigation_of_agricultural_and_animal_wastes_in_Greece_and_their_allocation_to_potential_application_for_energy_production


Ekološka reja živali - Grčija

• Bivalne razmere

– Bivalne razmere v objektih za živali morajo ustrezati biološkim in etološkim
potrebam živali.

– V hlevskih objektih je treba upoštevati najmanjšo velikost notranjih površin 
(npr. ovce potrebujejo 1.5 m2 na ovco; jagnjeta potrebujejo 0.35m2) ter druge 
značilnosti namestitve živali.

– Živalim je treba zagotoviti svobodo gibanja; reja živali na privez je 
prepovedana.

– Zgradba mora omogočati naravno prezračevanje in dostop naravne svetlobe.

– Za čiščenje in razkuževanje se lahko uporabljajo samo sredstva in pripravki, kot 
jih določajo uredbe. -

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629209/IPOL_ST
U(2019)629209_EN.pdf

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629209/IPOL_STU(2019)629209_EN.pdf


Ekološka reja živali - Grčija

• Veterinarske operacije

– Posebno pomembno pri ekološki živinoreji je preprečevanje bolezni, kar 
zagotavlja izbira avtohtonih pasem ali vrst živali, kakovostna krma, 
zagotavljanje primerne gostote živali, gibanja itd. Če žival v ekološki živinoreji 
zboli ali se poškoduje, jo je treba takoj oskrbeti in ji nuditi primerno bivališče.

– Uporaba homeopatskih izdelkov ima prednost pred kemično sintetiziranimi 
veterinarskimi medicinskimi izdelki. 

– Preventivna uporaba kemično sintetiziranih veterinarskih medicinskih izdelkov 
ali antibiotikov ni dovoljena. 

– Kadar bolezni ni mogoče zdraviti na drug način, je omejena uporaba alopatskih
zdravil dovoljena. V takšnih primerih mora biti obdobje karence dvakrat tako 
dolgo, kot je deklarirana karenca medicinskega izdelka.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



Ekološka reja živali - Grčija

• Veterinarske operacije

– Ko neka žival ali skupina živali prejme v obdobju 12 mesecev več kot
tri vrste zdravljenja s kemično sintetiziranimi alopatskimi
veterinarskimi zdravili ali antibiotiki, je potrebno za to žival ali skupino
živali upoštevati preusmeritveno obdobje, preden se ti proizvodi tržijo
kot ekološki.

– Nadzor nad škodljivci uravnava pravilna skrb za pašnike. Lahko se
uporabljajo tudi ukrepi za zatiranje škodljivcev, vendar ne
sistematično.

– Cepljenja so dovoljena v okviru preprečevanja bolezni-
https://clintonwhitehouse5.archives.gov/media/pdf/pharmaceutical.
pdf

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali

https://clintonwhitehouse5.archives.gov/media/pdf/pharmaceutical.pdf


Ekološka reja živali - Grčija

• Druge prakse

– Razmnoževanje v ekološki živinoreji temelji na naravnih metodah.

– dovoljena je tudi umetna osemenitev; druge oblike umetnega razmnoževanja so
prepovedane.

– Operacije kot so: kupiranje repov, brušenje zob, krajšanje kljunov in odstranjevanje
rogov niso dovoljene, razen kadar jih za izboljšanje zdravja, za preprečevanje poškodb
ali obolenj živali dovoli organizacija za kontrolo.

– Telesna kastracija je dovoljena le, če je nujna zaradi zagotavljanja kakovosti ekoloških
živil in v tradicionalni prireji.

– Prevoz živih živali se mora izvajati tako, da se omeji stres, ki ga doživijo živali.

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali



1.2.1 Uvod

• Podjetništvo zahteva inovativnost, ustvarjalnost,
priložnost in sposobnost komercializacije
kombinacije teh elementov.

• Podjetniška dejavnost je nenehno rastoče
področje poslovanja.

• Podjetje, ki se želi ukvarjati z ekološkim
kmetovanjem, mora v svoje strategije,
institucionalno strukturo in dejavnosti družbene
odgovornosti vključevati ekološke pristope.

• Z združitvijo konceptov podjetništva in ekologije
smo oblikovali koncepti eko-podjetnika.

1.2 Kaj je podjetništvo?

http://pixabay.com



1.2.2 Kdo je podjetnik?

• Podjetnik ima za cilj svojega poslovanja denar.

• Podjetnik se osredotoča na čim večji dobiček.

• Podjetniki, ki združujejo poslovanje za dobiček in socialne cilje so socialni
podjetniki.

• Podjetniki delujejo zgolj za dobiček, eko-podjetniki pa delujejo za dobiček in za
okoljsko vzdržnost.

• Eko-podjetniki so podjetniki, ki ne skrbijo samo za dobiček svojega podjetja
temveč veliko pozornosti namenjajo tudi zelenim vrednotam -

https://www.researchgate.net/publication/321769891_Ecopreneurship_Concept_and_its_Barriers_A_literature_Review

1.2 Kaj je podjetništvo?

https://www.researchgate.net/publication/321769891_Ecopreneurship_Concept_and_its_Barriers_A_literature_Review


1.3 Ekološki kmetovalci kot podjetniki

• Eko-kmetovalci svoje kmetije (za pridelavo rastlin ali rejo živali)
dojemajo kot posel.

• Eko-kmetovalci svoje kmetije dojemajo kot vir dohodka.

• Eko-kmetovalci gojijo strast do svojega posla.

• Eko-kmetovalci so pripravljeni premišljeno tvegati zato, da njihove
kmetije postanejo dobičkonosne in njihova podjetja rastejo.

• Eko-kmetovalci iščejo boljše načine za organizacijo svojih kmetij.

• Eko-kmetovalci skušajo uvajati nove sorte pridelkov, živalskih
pasem in alternativnih tehnologij ter diverzificirati proizvodnjo,
zmanjšati tveganja in povečati dobičkonosnost svojega podjetja.

• Eko-kmetovalci naj svoje podjetništvo začrtajo dolgoročno in
zagotovijo njegovo trajnost. -
https://books.google.com.tr/books/about/Entrepreneurship_in_Farming.html?id=gNPHmwEACAAJ&redir_esc=y

http://pixabay.com

https://books.google.com.tr/books/about/Entrepreneurship_in_Farming.html?id=gNPHmwEACAAJ&redir_esc=y


1.4 Podjetniško okolje

• Eko-kmetovalci kot podjetniki delujejo v zapletenem in
dinamičnem okolju.

• Eko-kmetovalci so del širše skupnosti, kamor spadajo tudi drugi
kmetovalci, dobavitelji, trgovci, prevozniki, predelovalci itd..

• Vsak eko-kmetovalec igra vlogo pri iskanju boljših načinov za
proizvodnjo izdelkov in njihovo plasiranje na tržišče.

• Vsak eko-kmetovalec mora delovati tudi kot podjetnik.

• Eko-kmetovalci se morajo medsebojno spoštovati in sodelovati, če
želijo, da bo celoten sistem deloval bolje in bolj dobičkonosno.



1.4.1 Podjetniška dinamika

• Uspešen eko-kmetovalec / podjetnik je strokovno
usposobljen, inovativen ter sposoben načrtovati
vnaprej, zato lahko svoje podjetje vodi skozi vse
faze razvoja podjetja.

• Eko-kmetovalec se pred, med in po vzpostavitvi
svojega podjetja sooča s številnimi izzivi.



1.4.2 Ekosistem v ekološkem kmetijstvu

• Oblikuje se koncept ekosistema, ki se osredotoča na eko-
kmetijsko podjetništvo vzporedno z drugimi potrebami in
dogajanji.

• Eko-kmetijski podjetniški ekosistem se oblikuje z namenom
promocije in razvoja podjetniške kulture v kmetijskem sektorju.



Ekosistem

V 
ekološkem 
kmetijstvu

Politike: upravljanje 
in vodenje, socialna 

legitimnost, 
podjetniška 

strategija

Finance: finančni 
kapital,  

mikroposojila, 
prijatelji, družina, 
skladi tveganega 

kapitala

Kultura: vidna 
uspešnost, 

inovativnost, 
ustvarjalnost, 
socialni status 

podjetnika 

Podpora: promocija 
podjetništva, 

strokovnjaki, pravni 
vidik, energija

Človeški kapital: 
kvalificirana in 
nekvalificirana 

delovna sila, serijski 
podjetniki, 

družinska podjetja

Tržišče: stranke, 
kanali za 

distribucijo, 
podjetniške mreže 



1.4.2 Ekosistem v ekološkem kmetijstvu

Politike

• Politika podjetnikom in ekosistemu v ekološkem kmetijstvu
omogoča legitimnost in oblikovanje strategij s pomočjo promocije
in podpore, reševanja problemov in tveganjem prijazne
zakonodaje.

Finance

• Finance omogočajo zagon podjetja v zgodnji fazi, v rast usmerjenih
startup-ov ter rast podjetniškega ekosistema v ekološkem
kmetijstvu s pomočjo mikroposojil, tveganega kapitala itd.



1.4.2 Ekosistem v ekološkem kmetijstvu

Kultura

• Kulturna prepričanja vplivajo na sprejemanje in promocijo
podjetnikov in podjetniškega ekosistema v ekološkem kmetijstvu.

Podpora

• Podporni sistemi naj vključujejo širok nabor podporne
infrastrukture, npr. energije, transporta itd., kakor tudi podjetniške
mreže ter platforme in dogodke, namenjene mreženju.

• Izkušeni mentorji ter strokovne podporne storitve pomagajo
zagotoviti uspešnost.



1.4.2 Ekosistem v ekološkem kmetijstvu

Človeški kapital

• Človeški kapital (izkušen vodstveni in strokovni kader) je nujno potreben
za uspešnost ekosistema v ekološkem kmetijstvu.

• Izobraževalne institucije, šole v PIU ter podporne storitve zunanjih
izvajalcev naj se odzovejo na rastoče potrebe po znanju na trgu dela.

Tržišče

• Trgi so priložnosti za potrditev koncepta, prodaje in distribucije ekoloških
proizvodov.

• Stranke prihajajo iz domačih in tujih trgov, majhnih in velikih podjetij ter
javnih naročil.



1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

1.4.3.1 Kübra Değirmenci – Turčija

• Kübra Değirmenci je mlada podjetnica iz province
Çanakkale v Turčiji. Je tik pred diplomo, šolanje zaključuje
na poklicni šoli Lapseki na Univerzi Çanakkale Onsekiz
Mart. Vpisana je v dvoletni program na oddelku za varstvo
rastlin, hkrati pa deluje kot mlada podjetnica.

• Ukvarja se s čebelarstvom. Njeno podjetje se imenuje
Zambak Tepe Bal (Çanakkale, Turčija). Goji, spodbuja ter
skrbi za čebelje panje, med nato prodaja članom
skupnosti, kjer živi.

Foto: Kübra Değirmenci



• Kübra ne podpira le lastne družinske ekonomije, ampak je tudi
zgled svojim vrstnikom in drugim mladostnikom pri zagonu
lastnih podjetij.

• Skupnosti, v kateri živi, ponuja zdrav, neoporečen med.

• Čebelarstvo dojema kot posel in vir družinskega prihodka.

• Kübra igra pomembno vlogo pri zaščiti medonosnih čebel, pri
proizvodnji medu ter pri pozitivnem vplivu na ekonomijo
skupnosti, regije in države.

Photo by: Kübra Değirmenci

1.4.3 Primeri mladih podjetnikov



Logotip, Instagram profil in primer izdelka podjetja Zambak Tepe Bal:

Foto: Kübra Değirmenci

1.4.3 Primeri mladih podjetnikov



1.4.3.2 Ali Rıza Günal – Turčija 

• Ali Rıza Günal je mladi podjetnik iz Turčije.

• Diplomo in doktorat je pridobil na Univerzi v Ankari, Turčija.

• Podjetje z imenom Günal Biyolojik Mücadele je ustanovil 27. marca 2014
v kraju Muğla-Fethiye, Turčija.

• Goji in skrbi za populacije koristnih insektov, ki jih prodaja ekološkim
kmetom kot nadomestno sredstvo za pesticide.

• V letu 2019 je njegovo podjetje proizvedlo več kot en milijon koristnih
insektov, v letu 2020 želijo doseči cilj vsaj 2 milijona insektov.

1.4.3 Primeri mladih podjetnikov



• Ali Rıza Günal je vodilni zgled novim mladim podjetnikom, ki
želijo zagnati posel na področju eko-kmetovanja.

• Igra ključno vlogo pri podpiranju lastne družinske ekonomije in
pri varstvu rastlinskih in živalskih ekosistemov z uporabo okolju
prijaznih insektov in s tem minimalno uporabo pesticidov.

• Za več podrobnosti obiščite spletno stran in Facebook:
• Spletna stran: http://gunalbiyolojik.com/anasayfa

• Facebook: https://www.facebook.com/pg/Gunalbiyolojik/about/?ref=page_internal

1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

http://gunalbiyolojik.com/anasayfa
https://www.facebook.com/pg/Gunalbiyolojik/about/?ref=page_internal


1.4.3.3 Inovativni izdelki iz čilija in medu Kmetije Vizjak – Slovenija

● Mladi kmetovalec Matic je kmetijo prevzel leta 2016.

● Začel je izdelovati inovativne izdelke iz medu in čilija.

● Matic je prejel naziv Inovativni mladi kmet leta 2017.

● Marca 2017 je na enem najprestižnejših ocenjevanj v New Yorku prejel tri odličja.
• Vir: https://www.program-podezelja.si/en/component/k2/item/47-mladi-prevzemnik-kmetije-inovativni-produkti-na-

bazi-cilija-ter-cebelarstva

• Več primerov: https://www.program-
podezelja.si/en/component/search/?searchword=primeri%20dobre%20prakse%20eko&searchphrase=all&Itemid=845

1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

https://www.program-podezelja.si/en/component/k2/item/47-mladi-prevzemnik-kmetije-inovativni-produkti-na-bazi-cilija-ter-cebelarstva
https://www.program-podezelja.si/en/component/search/?searchword=primeri dobre prakse eko&searchphrase=all&Itemid=845


1.4.3.4 Ivan Ivanov – Bolgarija

Ivan Ivanov, prejemnik nagrade
Evrika 2019, ki se v Bolgariji
podeljuje mladim eko-podjetnikom.

1.4.3 Primeri mladih podjetnikov



1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

• Ivan Ivanov je odraščal ob ustvarjanju in razvijanju družinskega
podjetja svojega očeta in dedka.

• Podedoval je izkušnje svojih prednikov na podorčju eko-kmetovanja.

• Trenutno je lastnik in manager podjetja Agrotime ter prejemnik
podpore programa Sapard. Začetni kapital, ki ga je vložil v podjetje,
je znašal 10.000 eur.

• Podjetje je uspešno in je eno vodilnih bolgarskih na tem področju.



1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

• Agrotime je zasnoval eksperimentalni sadovnjak z novimi sortami
marelic, sliv, breskev, jabolk in hrušk. V smislu kontinuirane dodane
vrednosti podjetja je Agrotime pred kratkim začel proizvajati sadne
likerje v sodelovanju s partnerji iz Združenega kraljestva.

• Prva izdelka sta bila „trnasti brinjevec“ (narejen iz avtohtone
rastline, ki raste v bližini kraja Isperih) ter liker iz plavice (narejen iz
rastlin plavice, ki rastejo v sadovnjakih podjetja Agrotime).



1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

• Ivan Ivanov verjame, da pot do uspeha ni kratka, temveč precej
dolga.

• Podjetje vodi z lastnim pozitivnim zgledom.

• Z ljudmi ravna spoštljivo in pričakuje enako od drugih.

• Ima visoke etične standarde, zato mu zasluženo priznanje izkazujejo
zaposleni v njegovem podjetju in poslovni partnerji.

• Skrivnost njegovega uspeha je nenehno prizadevanje za
inovativnost in odličnost v kombinaciji z uresničevanjem
dolgotrajnih kmetovalskih tradicij v rodovitvni pokrajini.



1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

• Leta 2017 se je podjetje razširilo z dodatno enoto - Agrotime
Technician, ki na območju SV Bolgarije kmetovalcem ponuja
moderno mehanizacijo in storitve ter jih podpira pri izvajanju
kmetijske dejavnosti.

• V letu 2020 je podjetje Ivana Ivanova med največjimi zaposlovalci v
regiji, ki zagotavlja stalno zaposlitev 370 ljudem in vsako leto zaposli
še dodatnih 120 sezonskih delavcev.



1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

• Z leti se je izkazal za odličen primer sodobnega inovativnega
kmetijstva in s svojimi rezultati pokazal, kako lahko v bolgarskih
razmerah poteka uporaba dobrih praks pri razvoju in upravljanju
kmetijskih podjetij.

• Z nenehno težnjo po izboljšanju in inovacijah - z vlaganjem v
izobraževanje zaposlenih, v znanje in izkušnje, v uporabo dobrih
praks in sodobne opreme in nenazadnje v kakovostno upravljanje, je
podjetje Agrotime dokaz, da lahko kmetijski sektor v Bolgariji
dinamično in konkurenčno prispeva k bolgarskemu gospodarstvu.



1.4.3 Examples of young entrepreneurs

1.4.3.5 Chrysanthi Kapeli – Grčija

Chrysanthi Kapeli je 24-letna
ekonomistka, ki se je z živinorejo začela 
ukvarjati leta 2016.

Chrysanthi je iz nič ustvarila živinorejsko 
farmo v kraju Stratos, Etoloakarnania.

https://www.facebook.com/farmakapeli/

https://www.facebook.com/farmakapeli/


1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

• Zemljišče je kupila z družinskim denarjem, se poučila o vzreji živali in čez
približno 10 mesecev začela s prodajo ekološkega mesa na tržišču.

• Chrysanthi ima danes (le) 28 let, naslednji diapozitivi prikazujejo njeno pot
od ekonomista do kavboja.

• Študirala je ekonomijo v Patrasu in se nato vrnila v Agrinio, a ni bila
prepričana o svoji nadaljnji poklicni poti. Eno leto je delala v
računovodstvu, nato pa na Kreti 5 mesecev delala pri združenju kmetijskih
zadrug Grčije (Panhellenic Confederation of Agricultural Cooperatives).

• Tam je ob stiku s prizvajalci ekoloških izdelkov doživela razsvetljenje. Po
vrnitvi domov se je skupaj z bratom Vassilisom odločila, da poskusi tudi
sama.



1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

• V intervjuju leta 2016 pove:

„Nobene družinske tradicije ni bilo.
Začela sva pred enim letom, 7 mesecev
kasneje pa sva zgradila prve hleve na
1,000m2 površine. Danes rediva 80
telet in enega bika; na najini kmetiji se
je rodilo že 14 mladih telet. So
izključno teleta za pitanje; pridelava je
ekološka; najin cilj je 200 samic."



1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

• Nadaljevanje (intervju, 2016):

„Mladim kmetom država ne pomaga prav veliko. Vključiti sem se želela, ker
je kar 90% govejega mesa v Grčiji uvoženega (kakovosti ne poznamo) –
samo 10% je lokalnega izvora. Še posebej za ekološko pridelano meso je ta
delež veliko premajhen. Toda cene živalske krme so vrtoglavo narasle,
pomoč države pa zamuja. Osebno sem začela z nekaj družinskega denarja.
Tudi izobražujem se samostojno (internet), ob tem sledim delovanju drugih
kmetij. Nekatere sva z očetom že obiskala. Skupaj z očetom in bratom torej
sledimo svojim ciljem.“



1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

• Nadaljevanje (intervju, 2016):

“Kljub uporabi sodobnih sredstev, tehnologije in znanja je še vedno veliko težav:
živinorejski sektor propada in na tisoče kmetov je v strahu, pod pragom preživetja
zaradi strašljivega povečanja DDV (za živalsko krmo) na 23% in zdaj z novim
zakonom na 24%, kar močno poveča proizvodne stroške. Druga resna težava je,
da se DDV od prodaje sredstev za preživetje poveča s 23% na 24% za lokalno
meso, medtem ko je za uvoženo meso DDV 13%. Rezultat tega je, da čeprav so
grški proizvodi kakovostno boljši, je končna cena mesa višja od uvožene in zato
smo v težjem položaju. Hkrati so potrošniki, ker poznajo razliko v kakovosti,
pogosto zavedeni zaradi "helenizacije" (nezakonite opredelitve uvoženih živali kot
grških).”



1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

• Nadaljevanje (intervju, 2016):

“Zlati nasveti za mlade: Iz lastnih
izkušenj Chrysanthi Kapeli svetuje
mladim, ki so se odločili za ukvarjanje
z živinorejo, da se jasno zavedajo, da
se ukvarjajo z živimi organizmi, ki
zahtevajo nenehno skrb.”



1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

"Živali ne poznajo počitnic, dopusta, urnikov in socialnih obveznosti.
Potrebujejo stalen nadzor in nego. Prav tako se je treba zavedati,
da imamo v živinoreji samo dva letna časa, zimo in poletje. Pozimi
so stvari lažje, bolj sproščene, poleti pa sta termometer in
utrujenost rdeče obarvana. Poleti moramo med drugim poskrbeti
za hrano, ki jo bomo jedli pozimi. Prav tako se je treba že na začetku
odločiti, na kakšen način se želite podati v živinorejo. Kot zasebni
kmetovalec, ali kot podjetje. Vsaka možnost ima prednosti in
slabosti."



1.4.3 Primeri mladih podjetnikov

• Nadaljevanje (intervju, 2016):

Chrysanthi pojasnjuje razloge, zakaj se ni pridružila nacionalnemu
programu za zagon mladih kmetij. »Mislim, da je pri zagonu
tovrstnega podjetja bolje ne zanašati se na te nove programe, saj v
resnici ne morejo finančno podpreti novega rejca. Večina tistih, ki so
se zanašali na te programe, so si naredili finančno škodo, pridelali so
samo dolgove in videli, da je na koncu vse skupaj stalo veliko več, kot
so pričakovali. Stroški so visoki tako za infrastrukturo, kot tudi za
samo rejo živali."



1.5 Ovire in izzivi v ekološkem kmetijstvu
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1.5.1 Ekonomske ovire

• Ekonomski položaj eko-kmetovalcev.

• Preusmeritev na izključno ekološko kmetovanje v primeru majhnih
kmetij ni privlačna priložnost.

• Nihanja cen na trgu.

• Neučinkovite državne subvencije v ekološkem kmetijstvu.

• Pomanjkanje zavarovanj za pridelke in živali (npr. za primer poplave,
bolezni, napada žuželk itd.).

http://www.enoas.org/pol05t/006b.html

1.5 Ovire in izzivi v ekološkem kmetovanju

http://www.enoas.org/pol05t/006b.html


1.5.2 Proizvodne ovire

• TO BE REDONE

• Lack access to productive capital required for eco-production.

• Low productivity of eco-products.

• Lack access to required inputs of eco-products like seed, fertilizer,
manure, etc.

• Need many labour and human resources for achieving the suitable
target of eco-products.

• Lack of access to appropriate place to store the eco-products.

• Insufficient time for eco-products cultivation.
https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194968&language=en

1.5 Ovire in izzivi v ekološkem kmetovanju

https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194968&language=en


1.5.3 Naravne ovire

• Spremembe temperature, relativne vlažnosti in količine padavin.

• Zniževanje populacije koristnih žuželk - opraševalcev, npr. čebel.

• Existent natural resources are not suitable and chemical materials are
required.

• Slow performance of soil micro organisms.

• Impoverished soil.

• Plant health

• Soil fertility

https://orgprints.org/14042/13/14042.pdf

1.5 Ovire in izzivi v ekološkem kmetovanju

https://orgprints.org/14042/13/14042.pdf


1.5.4 Intelektualne ovire

• Odnos kmetov do ekološkega kmetovanja in pomanjkanje zaupanja.

• Neučinkovito znanje na obeh straneh (potrošnik in proizvajalec) o razvoju
ekoloških proizvodov.

• Kulturni in ideološki dejavniki igrajo pomembno vlogo, saj lahko pozitivno
ali negativno vplivajo na odločitev za ekološko kmetovanja.

https://orgprints.org/14042/13/14042.pdf

1.5 Ovire in izzivi v ekološkem kmetovanju

https://orgprints.org/14042/13/14042.pdf


1.5.5 Infrastrukturne ovire

• Pogoji najema zemljišč in visoke cene zemljišč.

• Pomanjkanje podpore dejavnostim predelave in trženja ter sodelovanja
med eko-kmetovalci, ki bi povečala povpraševanje po ekoloških
proizvodih (npr. pomanjkanje zadrug).

• Stroški za opremo in infrastrukturo.

• Pomanjkanje ustreznih orodij in infrastrukture za ekološko kmetovanje.

https://pdfs.semanticscholar.org/bf0f/a260c60d26bde4b714189c4440c1e
4a855a0.pdf

1.5 Ovire in izzivi v ekološkem kmetovanju

https://pdfs.semanticscholar.org/bf0f/a260c60d26bde4b714189c4440c1e4a855a0.pdf


1.5.6 Institucionalne ovire

• Rigidni mehanizmi nadzora in birokracija politike.

• TO BE FURTHER EXTENDED

• Insufficient schools and educational books to distribute the culture and 
awareness in the production and consumption of eco-products.

• Lack of extensional system in informing farmers about eco-farming.

• Eco-farmers’ limited environmental knowledge.

• The low level of education in the community.

• Weaknesses of media for extending the culture of using eco-products.

• Insufficient knowledge about the hazards of pesticides and chemicals.

• Limited awareness about eco-products.

https://pdfs.semanticscholar.org/bf0f/a260c60d26bde4b714189c4440c1e4a855a0.pdf

1.5 Ovire in izzivi v ekološkem kmetovanju

https://pdfs.semanticscholar.org/bf0f/a260c60d26bde4b714189c4440c1e4a855a0.pdf


1.6 Biološki nadzor škodljivcev v eko-kmetovanju

• Vsaka žuželka na vašem vrtu še ni nujno škodljivec.

• Nekatere vrste žuželk so škodljive, večina pa je koristna.

• Koristne žuželke pomagajo zaščititi rastline in nadzorovati škodljivce.

– Nekatere žuželke so plenilci, ki se neposredno hranijo z najbolj škodljivimi vrstami
žuželk, npr. pikapolonice, bogomolke, navadne tenčičarice.

– Nekatere vrste žuželk so znane kot parazitoidi, ki počasi ubijajo škodljive žuželke
tako, da jih uporabljajo kot gostitelja, npr. zajedalske ose.



1.6 Biološki nadzor škodljivcev v eko-kmetovanju

• Za uspešen nadzor škodljivcev v ekološkem kmetijstvu so potrebne tri
vrste informacij:

– Biološke informacije: kaj žuželka potrebuje za preživetje? Liste,
cvetove, sadeže ali korenine?

– Ekološke informacije: v kakšne vrste interakciji je žuželka z okoljem in
drugimi vrstami živih bitij?

– Vedenjske informacije: o škodljivih in koristnih vrstah žuželk.



1.6 Biološki nadzor škodljivcev v eko-kmetovanju

Za obvladovanje škodljivcev v ekološkem kmetijstvu se priporočajo
naslednje metode.

1.6.1 Biološki nadzor

– zmanjšanje populacije žuželk z naravnimi sovražniki, ki običajno vključuje aktivno
delovanje človeka, se imenuje biološki nadzor.

– ekološko kmetovanje temelji na zatiranju škodljivih škodljivcev z uvedbo in
izboljšanjem bioloških sredstev.

– Pikapolonice so, na primer, koristne plenilske žuželke, ki se hranijo z različnimi
škodljivci (npr. z listnimi ušmi, belimi muhami, polkrilci, resokrilci ter mnogimi
drugimi vrstami škodljivih žuželk v stadiju ličinke ali jajčeca).

– ohranjanje naravnih sovražnikov v ekološkem kmetijstvu krepi naravni biološki
nadzor nad škodljivci in patogeni. Prav tako pomaga ohraniti biotsko
raznovrstnost.



1.6 Biološki nadzor škodljivcev v eko-kmetovanju

– rastline, ki rastejo znotraj in v bližini poljščin so za svoje naravne
sovražnike lahko alternativen plen, ali gostitelj (pelod, nektar), ali
mikrohabitat.

• Primeri: grašica, detelja, ajda, oljna repica itd.

– plenilci in parazitoidi pridobijo habitat ali vir hrane (nektar, pelod).

• Primeri: koriander, navadni vratič, regrat, zlata margarita, skalna
zlatenka, dlakavi skrečnik, rumeni rman, jaščarica itd.



1.6 Biološki nadzor škodljivcev v eko-kmetovanju

1.6.2 Biološka sredstva

Obstajajo tri biološka sredstva za nadzor nad škodljivci.

Plenilci

Parazitoids

Patogeni



1.6 Biološki nadzor škodljivcev v eko-kmetovanju

• Plenilci

– Plenilec je žuželka, ki se v življenju hrani z več kot enim plenom.

– Številne ličinke in odrasle žuželke so lahko plenilci; hranijo se z vsemi
razvojnimi stopnjami svojega plena.

– Najpomembnejše plenilske žuželke so: bogomolke, morilske stenice,
pikapolonice, plenilske hržice itd.

http://www.fao.org/3/ca3677en/CA3677EN.pdf

http://www.fao.org/3/ca3677en/CA3677EN.pdf


1.6 Biološki nadzor škodljivcev v eko-kmetovanju

• Parazitoidi

– Parazitoid je žuželka, ki se razvije znotraj ali zunaj enega samega
gostitelja in ga običajno ubije.

– Parazitoid lahko napade vse razvojne stadije žuželk, od jajčec do
odrasle žuželke.

• Na primer, zimskega molja se lahko uspešno nadzoruje s parazitoidom
Agrypon flaveolatum.

• Nekateri pomembni parazitoidi so: Aphidius, Aphytis, Bracon, Encarsia
formosa, Trichogramma, Trissolcus itd.



1.6 Biološki nadzor škodljivcev v eko-kmetovanju

• Patogeni

– Patogeni se uporabljajo pri biološkem nadzoru škodljivih žuželk,
znanih kot entomopatogeni.

– Entomopatogen je virus, gliva ali bakterija, ki živi znotraj ali zunaj
škodljivih žuželk.

– Primer entomopatogenega virusa je nudivirus, ki se uporablja proti
škodljivcu nosorožcu.

– Najpomembnejši patogeni so: Bacillus thuringiensis, Beauveria
bassiana, Aspergillus flavus, Verticillium lecanii, etc.



Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)

597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

WP5: Skupni kurikulum kvalifikacij za pridobitev 
managerskih in podjetniških veščin ekoloških kmetovalcev 
v MSP 

Modul 2: Podjetniška dinamika
Avtorji: EUFORA M.I.K.E.



2.1 Tržno okolje

• Dojemanje kmetovalcev kot homogene skupine je zmota, ki ovira razvoj 
ustreznih politik.

• Ta sektor zaznamuje pomanjkanje strokovno usposobljene delovne sile; 
pokazati želimo, da med veščine, ki jih morajo razviti kmetovalci ob podpori 
drugih niš, spadajo:
– Splošne poslovne in vodstvene veščine (večopravilnost, sprejemanje odločitev, 

vodenje, motiviranje, veščine poslovnega razvoja, učinkovita komunikacija)
– Veščine trženja (iskanje najboljših distribucijskih kanalov, financiranje podjetja, tržne 

raziskave, določanje cen, upravljanje izdelkov in storitev, promocijski kanali)
– Veščine finančnega in poslovnega načrtovanja (sposobnost določiti najustrezenjše

financiranje in naložbene dejavnosti za podjetje / določanje vizije za podjetje in nato 
uresničitev te vizije z majhnimi, dosegljivimi cilji)

– Druge potrebne veščine: komunikacija in sodelovanje



2.1 Tržno okolje

• "Kmetovalec ali kmetija?" Verjamemo, da je to pomembna 
odločitev, saj kmetje ne morejo vedno zagotoviti prihodnosti svojih 
kmetij. Sektor je tako raznolik v smislu geografije, topografije, 
lokacije itd., da skupnih (horizontalnih) rešitev ni mogoče 
zagotoviti.

• ‘Omejeno podjetništvo‘: kmetje običajno delujejo v tesno 
omejenem in reguliranem okolju, kar je ovira za podjetniško 
dejavnost.



2.2 Dejstva

• Številni lastniki malih podjetij se dojemajo kot podjetniki. Voditi 
malo podjetje in biti podjetnik pa ni ista stvar.

• Podjetnik: posameznik, ki upravlja podjetje

– z namenom razširitve posla ter

– z vodstvenimi in

– z managerskimi veščinami, 

za dosego svojih ciljev.



2.2 Dejstva

• Vloga kmeta v Evropi se spreminja, razviti mora nova znanja, če 
želi biti konkurenčen. Z eno besedo, postati mora bolj 
podjetniški.

• Številna znanja, ki jih povezujemo z upravljanjem uspešnega 
posla, niso nujno znanja, ki bi jih imeli kmetovalci (razviti morajo 
odlične vodstvene in strokovne veščine, ki jim bodo v pomoč pri 
vsakodnevnem učinkovitem vodenju uspešnega kmetovalskega
podjetja).



2.3 Kritični dejavniki uspeha v podjetništvu*

• management in strateško načrtovanje (skupno izhodišče vseh 
kmetovalcev)

• poznavanje ekosistema (kmetijsko-poslovnega / tržnega) (gl. 
Modul 1, 1.3)

• sposobno in strokovno osebje

• razumevanje vrednostne verige

• sposobnost učenja in iskanja priložnosti

• podjetnost kot osebnostna lastnost

*Lauweres (2002)



2.4 prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti v 
podjetništvu*

Podjetniške kompetence na petih ključnih področjih:

• veščine prepoznavanja priložnosti

• oblikovanje odnosov

• veščine konceptualnega razmišljanja in reševanja 
problemov

• organizacijske veščine

• strateške kompetence

*Man et al., (2002)



2.5 Veščine vodenja

• Izraz "veščine vodenja" uporabljamo zato, ker je pravzaprav govorimo o 
načinu, kako kmetovalec vodi svoje podjetje. V tem smislu se izraz ‚veščine 
vodenja‘ nanaša na celoten sklop veščin, spretnosti in znanj, ki jih kmet
uporablja za razvoj svojega podjetja. 

• Vodenje in strateško načrtovanje temeljita na štirinajstih dejavnikih: cilji, 
namenska usmerjenost, poslovno načrtovanje, povečanje prodaje, 
formulacija politike, informacije o vodenju, časovna strategija, merjenje
uspešnosti, socialna orientiranost, usmerjenost v rast, certificiranje, cilji 
certificiranja, finanča vzdržnost, skrb za prihodnost.



2.6 Strateško načrtovanje: diverzifikacija (1/2)

• Upoštevati moramo pomembnost poslovnih strategij za kmetovalce: 
diverzifikacija, pluriaktivnost, specializacija. 

• Diverzifikacijo lahko definiramo kot: ‘strateško in sistematično načrtovan 
odmik od glavnih dejavnosti podjetja, kot posledica zunanjih pritiskov, z 
namenom ohranjanja pozicije na tržišču in rasti podjetja’ (McElwee, 2004).

• Definicija ne izključuje dejavnosti, kot je diverzifikacija na kmetiji, izključuje 
pa delo oz. zaposlitve izven kmetij. Oblike dela, ki niso povezane s 
kmetovanjem, ne pomenijo diverzifikacije.  



2.6 Strateško načrtovanje: diverzifikacija (2/2)

• Diversification is the leading strategy. However, it may well be the case that 
for some farmers, it is high specialisation, which may be the most 
appropriate strategy to ensure business success and survival of the farm 
business

• Crop management according to the market price of last year or according to 
market needs (market – reading)

• The faster producer sells products in best price

• Usage of online tools (e-marketing platforms, e-trading, ERP, logistics, fleet 
management, etc.) 



2.7 Vrste kmetovalcev*

• Ekonomski podjetniki: ustvarjajo večje ekonomske spremembe 
(https://unu.edu/publications/articles/are-entrepreneurial-societies-also-happier.html)

• Socialno odgovorni podjetniki: kmetje, ki prepoznavajo, da mora biti finančni uspeh kmetije 
uravnotežen s socialno in okoljsko vlogo (https://www.business.com/articles/social-
entrepreneurs-that-are-changing-the-developing-world)

• Zadružno podjetništvo: (https://community-wealth.org/sites/clone.community-
wealth.org/files/downloads/Collecting-Ourselves_full-curriculum.pdf)

• Pridelovalci
– Tradicionalni pridelovalci: kmetje, ki so uspešni pri izvajanju dejavnosti, čigar uspeh je "zagotovljen„
– Novi pridelovalci: kmetje, ki se diverzificirajo v nova, a sorodna področja dejavnosti

• Dvomljivi podjetniki: kmetje, ki težko sprejmejo spremembe 
(https://www.entrepreneur.com/article/295474)

*Lauwere et al (2002)

https://unu.edu/publications/articles/are-entrepreneurial-societies-also-happier.html
https://www.business.com/articles/social-entrepreneurs-that-are-changing-the-developing-world
https://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/Collecting-Ourselves_full-curriculum.pdf
https://www.entrepreneur.com/article/295474


2.8 Skupinsko podjetništvo

2.8.1. Definicija skupinskega in zadružnega podjetništva

• Beseda podjetnik izvira iz francoskega izraza “entrepreneur”, ki 
pomeni posrednika ali iskalca priložnosti.

• Osnovni elementi podjetništva so: ideja (inovacija), začetek 
procesa, uresničevanje namenov, rast.

• Dejavniki, ki vplivajo na podjetniški proces, so: osebnostne 
značilnosti, družbene značilnosti in organizacijske značilnosti.



2.8.1. Definicija skupinskega in zadružnega 
podjetništva

• Razvoj podjetništva v državi je v veliki meri odvisen od t.i. 
poslovnega okolja. Bolj kot je poslovno okolje predvidljivo in 
trajnostno, bolj uspešno bo podjetništvo.

• Gospodarski, politični, socialno-kulturni, tehnološki, okoljski in 
geografski pogoji so predpogoj za razvoj podjetništva.

• Podjetniška dejavnost je neodvisna dejavnost državljanov ali 
organizacij, ki poteka na lastno  pobudo ter ob lastnem tveganju in 
odgovornosti za dobiček.

• S sociološko-psihološkega vidika je podjetniška dejavnost način 
samouresničitve osebnosti, sredstvo za doseganje neodvisnosti, ali 
prizadevanje za bogastvo in prestiž.



2.8.1. Definicija skupinskega in zadružnega 
podjetništva

• Glede na položaj in naloge, ki jih opravljajo, poslovne subjekte 
delimo na: samostojne podjetnike, notranje izvajalce, 
sopodjetnike, podjetniške sodelavce in najete delavce.

• Glede na udeležene v podjetniškem procesu je podjetništvo 
lahko individualno ali kolektivno (skupinsko).



2.8.2. Vrste zadružnega podjetništva

• Skupinsko podjetništvo izvaja kolektiv - dve ali več oseb ali organizacij.

– Praviloma je skupinsko podjetništvo koncentracija kapitala in odgovornosti. Slabosti so lahko 
nesoglasja med udeleženci, porazdelitev dobička med njimi. Zadružno podjetništvo (zadruga) 
pomeni demokratično organiziranost upravljanja. 

– Zadrugo vodi generalna skupščina, ki izvoli upravni odbor in predsednika ter nadzorni odbor. 
Izvoljeni organi generalne skupščine upravljajo med poročevalnimi in volilnimi sejami. 
Skupščine se udeležujejo člani zadruge, upravni odbor pa je skupaj s predsednikom dolžan 
opravljati svoje funkcije. (glej tudi modul 3.5 Spodbujanje skupinskega podjetništva).



2.8.2. Vrste zadružnega podjetništva

• Obstaja več vrst zadružnega podjetništva.

Glede na lastništvo in cilje:

 Kolektivno lastništvo in kolektivni cilji

 Kolektivno lastništvo in individualni cilji

 Individualno lastništvo in individualni cilji

 Individualno lastništvo in kolektivni cilji



2.8.2. Vrste zadružnega podjetništva

Glede na tip zadruge:

 Tradicionalna zadruga

 Zadruga z zasebnim lastniškim kapitalom

 Zadruga z drugimi odvisnimi družbami

 Zadruga s sorazmernimi deleži

 Zadruga kot delniška družba

• Zadruge kot način za spodbujanje podjetništva v kmetijstvu.



2.8.2. Vrste zadružnega podjetništva
Potrebe po trajnosti: socialne in okoljske
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Potrebe po trajnosti: gospodarska rentabilnost



2.8.3. Glavne značilnosti zadruge

• Zadruga je način za spodbujanje podjetništva v kmetijstvu. Je 
skupnost, ki je demokratično urejena po načelu medsebojne 
pomoči. Podjetniki lahko samostojno izbirajo partnerje, vire, 
tržno in proizvodno strukturo.

• Prednosti zadrug sta organizirano poslovanje (gospodarski 
vidik) in izboljševanje socialnega, kulturnega in gospodarskega 
statusa članov zadruge. 



2.8.3. Glavne značilnosti zadruge

• Zadruga ima več funkcij:

a) gospodarske funkcije, ki so povezane s tržnim in ekonomskim 
uspehom;

b) socialne funkcije (skupnost) in samouresničitev.

• Rezultat sodelovanja v okviru delovanja zadruge je izboljšanje 
življenjskega standarda.



2.8.4. Pravno okolje

• V ekonomski teoriji in poslovni praksi se različne klasifikacije 
oblikujejo v skladu z določenimi merili in značilnostmi. Bistvene 
so povezane z udeleženci, obliko lastništva, industrijo, 
velikostjo podjetja, načinom vključevanja itd. 



2.8.4.1. Pravne oblike

Glede na obliko lastništva razlikujemo:

državne

zasebne

zadružne

občinska ali javna podjetja in organizacije

zasebni trgovci, individualno

družbe z omejeno odgovornostjo – dva ali več partnerjev z 
lastnim kapitalom.



2.8.4.1. Pravne oblike

Oblikovanje družb z omejeno odgovornostjo se doseže s 
podpisom pogodbe o družbi, v kateri so opisane pravice in 
obveznosti partnerjev ter glavna dejavnost, ki jo bodo opravljale. 

Delniške družbe - za privabljanje in upravljanje velike količine 
kapitala. Omejuje gospodarsko tveganje udeležencev pri izvajanju 
dejavnosti.



2.8.4.1. Pravne oblike

Delniške družbe so razširjene v vseh državah s tržnim 
gospodarstvom.

Družba z omejeno odgovornostjo - hibridna kapitalska družba. 
Povezane družbe so lahko fizične ali pravne osebe, ki z 
medsebojno pomočjo in sodelovanjem opravljajo poslovne 
dejavnosti za zadovoljevanje svojih gospodarskih, socialnih in 
kulturnih interesov

Javna podjetja - državna in občinska.



2.8.4.2. Organizacijske oblike

Organizacijska struktura kaže na način, kako je organizirano upravljanje kmetij. Z ravnalno 
strukturo je opredeljena zadolžitev, odgovornost, avtoriteta in mesto v komuniciranju vsakega 
posameznika v podjetju, določen je njegov položaj. Poznamo več tipov hierarhične ravnalne 
strukture:
• Linijski tip: Temelji neposredno na tehnični delitvi dela. Nadrejeni svojo dolžnost, 

odgovornost in avtoriteto razdeli na delovne naloge, ki jih delegira podrejenim. Vsak 
podrejeni ima samo enega nadrejenega in njemu odgovarja za celotno nalogo.

• Funkcionalni tip: Nadrejeni razdeli svojo delovno nalogo po dveh kriterijih hkrati. Po prvem 
kriteriju razdeljeno delo dodeli v izvedbo izvajalcem, po drugem kriteriju pa isto nalogo 
razdeli na specialistična opravila, ki jih delegira podrejenim funkcionalnim managerjem. Vsak 
podrejeni ima torej več nadrejenih funkcionalnih managerjev, ki jim odgovarja samo za 
določen funkcionalni del naloge.

• Štabno - linijski tip: Je kombinacija linijskega in funkcionalnega. Od funkcionalnega tipa 
prevzema funkcionalno specializacijo, vendar ohranja jasno komandno linijo linijskega tipa. 
Funkcionalni specialisti nimajo več neposredne oblasti, temveč le svetovalno vlogo.



2.8.4.2. Organizacijske oblike

Dinamika zunanjih in notranjih dejavnikov se povečuje, obstajata 
dve vrsti prilagajanja spreminjajočim se pogojem:

1. z reorganizacijo, ali

2. s prilagodljivimi organizacijskimi oblikami.



2.8.5 Primeri zadrug

Primeri zadrug (Grčija):
• LESEL (https://www.facebook.com/Lesel-Ενωση-Αγροτικων-

Συνεταιρισμων-Λεσβου-560990013958731 in www.lesel.gr):  
Zveza kmetijskih zadrug Lesvos LESEL je eno največjih podjetij na 
Lesbosu (tretji največji otok v Grčiji). LESEL izdeluje, klasificira in 
stekleniči vsa oljčna olja, ki jih proizvede okoli 13.000 članic zadruge 
(62 lokalnih mlinov za mletje oljk).

• Stipsi ZADRUGA PROIZVAJALCEV OLJČNEGA OLJA STYPSI IN LESVOS 
(https://www.stipsi.gr) 

• Chios Mastiha Gum Growers Association
(https://www.gummastic.gr/en/)

https://www.facebook.com/Lesel-Ενωση-Αγροτικων-Συνεταιρισμων-Λεσβου-560990013958731
http://www.lesel.gr/
https://www.stipsi.gr/
https://www.gummastic.gr/en/


2.8.5 Primeri zadrug

Primeri zadrug (Slovenija):
• Primer 1 : https://ekoci.si/tag/kooperativa-ekoci-coop-slovenija/
• CIVILNE INICIATIVE EKO Slovenije za povezovanje vseh občin spodnje Savinjske

doline in drugih zainteresiranih strani za trajnostni razvoj in aktiven pristop, s 
katerim želijo ustvariti več delovnih mest.

• Primer 2 http://lmc.si
• Ta zadruga je zasnovana v skladu s strategijo trajnostnega razvoja, pri čemer

gospodarsko dejavnost povezuje s socialnim in ekološkim področjem.
• Primer 3 http://socialnaekonomija.si
• Socialna ekonomija Slovenija je krovna organizacija za socialno ekonomijo v 

Sloveniji, generator družbeno-ekonomskih sprememb v Sloveniji in mednarodno
priznan center odličnosti za razvoj in spodbujanje socialnega podjetništva.

https://ekoci.si/tag/kooperativa-ekoci-coop-slovenija/
http://lmc.si/
http://socialnaekonomija.si/


2.8.5 Primeri zadrug
Primeri zadrug (Turčija):
• Tire Dairy Cooperative (https://www.tiresutkoop.org/): zadruga je ustanovila prvo ekološko

enoto za predelavo pasteriziranega mleka v Turčiji. Ustanovljena je bila leta 1967, danes je to
največja turška zadruga za proizvodnjo mleka, z več kot 2000 članicami.

• Vakifli Village Cooperative (https://www.vakiflikoy.com/): zadruga Vakifli Village Cooperative je
bila ustanovljena leta 2004. Z ustanovitvijo ženske podružnice leta 2005 postane bolj aktivna.
Proizvajajo domačo marmelado, lovorjevo milo, sadni sok, lovorjevo olje in sirup iz granatnega
jabolka. Izdelke prodajajo v prostorih cerkve, v čajnicah in v majhni prodajalni v Istanbulu. Ženska
podružnica zadruge Vakifli Village, ki je nastala iz solidarnosti do edine preostale armenske vasi v
Turčiji, je prejela pozitivno oceno fundacije Sabanci (http://www.sabancivakfi.org/en/social-
change/vakifli-village-cooperative).

• Ovacik Natural Cooperative (https://www.ovacikdogal.com/): Tzadrugo je ustanovila občina
Ovacik (provinca Tunceli). Proizvodi: med, mlečni izdelki, suho sadje in stročnice. Glavni cilji:
oživitev kolektivne zavesti, solidarnost, združevanje ljudi prek zdrave prehrane, zaščita narave in
ekosistema.

https://www.tiresutkoop.org/
https://www.vakiflikoy.com/
http://www.sabancivakfi.org/en/social-change/vakifli-village-cooperative
https://www.ovacikdogal.com/


2.8.5 Primeri zadrug

Primeri zadrug (Bolgarija):

• Primer 1 (https://zemedelieto.bg/кооперация-зора-кнежа/):  Zora Kneja 

• ZORA proizvaja in prodaja kmetijske proizvode v kraju Knezha (okrožje Pleven). Zadruga ponuja tudi 
mehanizirane kmetijske storitve. Glavne dejavnosti so usmerjene v predelavo in prodajo kmetijskih 
proizvodov, proizvodnjo in prodajo živalskih proizvodov, zagotavljanje kmetijskih storitev. Opremljeni 
so s stroji podjetja Massey Ferguson. Glavni proizvod: semena, mleko, žita. 

https://zemedelieto.bg/кооперация-зора-кнежа/


2.8.5 Primeri zadrug

Primeri zadrug (Bolgarija):

• Primer 2 (https://amiti.org/page/za-nas ):  Amitica - Poleg komercialne 
dejavnosti se ukvarjajo tudi z ekološko pridelavo zelenjave. Proizvajajo 
in ponujajo ekološka rastlinska semena. Njihovi cilji: zaščita populacije 
čebel in zaščita zdravja tal, obveščanje kmetov o inovacijah, novih 
tehnologijah in alternativam škodljivim kemikalijam v kmetijstvu. V letu 
2020 širijo svoje dejavnosti: pomagajo sadjarjem pri oblikovanju in 
ustvarjanju intenzivnih sadovnjakov, razvijajo tehnološke zemljevide in 
zagotavljajo visokokakovostne sadike.

https://amiti.org/page/za-nas


2.8.5 Primeri zadrug

Primeri zadrug (Bolgarija):

• Primer 3 (https://zemedelieto.bg/10594/ ):  kmetijska zadruga Edinstvo proizvaja in prodaja 
kmetijjske proizvode v vasi Kostievo (Plovdiv). Strankam ponujajo storitve kmetijske mehanizacije in 
opreme. Edinstvo je ena najuspešnejših zadrug v regiji. So med glavnimi proizvajalci riževih luščin v 
državi, v lasti imajo riževo polje. Po letu 1990 zadruga Edinstvo združuje 400 članic in upravlja z ornim 
zemljiščem velikosti 11.500 hektarjev. 

https://zemedelieto.bg/10594/


2.9 Ustanovitev
2.9.1 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Grčija]

2.9 1.1 Poklicni kmet - Register kmetov in podeželskih kmetij

• Zagon kmetijskega podjetja zahteva registracijo pri 
registru kmetijskih gospodarstev, ki jih upravlja OPEKEPE 
(grški državni organ, odgovoren za sheme pomoči v 
okviru nove skupne kmetijske politike (SKP)).

• Registracija pri omenjenem registru je v Grčiji obvezna 
za fizične in pravne osebe, ki želijo opravljati kmetijsko 
dejavnost.  



2.9 Ustanovitev
2.9.1 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Grčija]

2.9.1.1 Poklicni kmet - Register kmetov in podeželskih kmetij

• Kmetijska dejavnost, tj. katerakoli poklicna dejavnost v vsaj 
enem izmed sektorjev kmetijskega gospodarstva: pridelava 
kmetijskih rastlin, živinoreja ali ribogojstvo (morski ribolov, 
ribolov v celinskih vodah, nabiranje spužev, gojenje školjk, 
akvakultura), ki je namenjena pridelavi kmetijskih proizvodov. 
Poklicna dejavnost upravljanja z obnovljivimi viri energije do 
100 kW, na kmetijah z nastanitvijo upravljanje največ 10 sob in 
gozdarska dejavnost.



2.9 Ustanovitev
2.9.1 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Grčija]

2.9.1.2 Kdo se lahko registrira?

• Poklicni kmet - najmanj 30 % seštevka letnega delovnega časa 
opravi na kmetiji, vsaj 35 % letnega dohodka prejme iz tega 
naslova

• Lastnik kmetije – fizična ali pravna oseba:
– Lastnik ali solastnik kmetije

– Najemnik ali najemodajalec kmetije

– Najemnik v sektorju akvakulture

• Mešana kmetijska gospodarstva (fizične ali pravne osebe, ki so 
dejavne tudi v drugih sektorjih poleg kmetijskega)



2.9 Ustanovitev
2.9.1 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Grčija]

2.9.1.2 Kdo se lahko registrira?

• Novi podjetniki 

– Ni dohodkovnega merila

– Zavarovanje pri grški agenciji za socialno zavarovanje v kmetijstvu 
(OGA) za čas 2 zaporednih let po odprtju dejavnosti ni potrebno. 

– Podpis slovesne izjave (1599/1986 (A '75)), s katero se obvežejo, da 
se bodo vpisali v register OGA in v roku 6 mesecev agenciji sporočili 
izbiro zavarovalne kategorije v skladu z zadevnimi določbami OGA. Po 
preteku 2 let mora novi upravičenec predložiti ustrezno potrdilo o 
registraciji v glavni zavarovalniški podružnici agencije OGA. 



2.9 Ustanovitev
2.9.1 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Grčija]

2.9.1.3 Pojasnilo – kdo je poklicni kmetovalec?
• Novi podjetniki:
• Ne morejo hkrati izvajati druge (stalne ali začasne) zaposlitve brez zavarovanja pri 

agenciji OGA). 
• Upravičenec mora torej prekiniti kakršnokoli predhodno stalno ali sezonsko zaposlitev

zunaj kmetije, kar po potrebi dokaže z naslednjimi dokazili:
– Uradno potrdilo davčnega urada o prenehanju dela
– Odpoved delovnega razmerja (potrjena s strani Agencije za zaposlovanje delovne

sile - OAED)
– Prostovoljni odhod (potrjen s strani OAED).
– Potrdilo o prenehanju dela s strani zadevne ustanove za socialno varnost.
– Prenehanje pogodbe za določen čas.
– Izkaznica za brezposelne



2.9 Ustanovitev
2.9.1 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Grčija]

2.9.1.3 Pojasnilo – kdo je poklicni kmetovalec?
Lastništvo kmetije - po potrebi se dokaže z naslednjimi okvirnimi dokazili:
• Kopija izjave o obračunu davka od dohodka in dokumenta o potrditvi davka od dohodka.
• Novejša kopija izjave E9.
• Potrdilo o pričetku dejavnosti (davčni urad), vpis v register zavezancev za DDV itd.
• Kupoprodajne pogodbe, sprejem dediščine itd..
• Dokazilo o najemu kmetijskih zemljišč s trajnimi nasadi.
• Kupoprodajne pogodbe (nakup, dediščina itd.); dokazila o zakupu/najemu kmetijskih zemljišč; 

in dokumenti o nakupu semen ali sadik ali o prodaji kmetijskih pridelkov (za eno leto nazaj).
• Dokazilo o lastništvu živine ali čebel.
• Zasebne pogodbe ob nakupu živali / čebel drugega rejca, ki jih odobrijo pristojni organi.
• Živinski in čebelarski kapital je v zasebni lasti in evidentiran v evidencah grškega ministrstva za 

okolje in prostor



2.9 Ustanovitev
2.9.2 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Bolgarija]

2.9.2.1 Poklicni kmet - Register kmetov in podeželskih kmetij
• Kmetijska dejavnost: 
• Kmetijski proizvajalci – fizične ali pravne osebe, ki proizvajajo nepredelane in/ali 

predelane rastlinske in/ ali živalske proizvode, namenjene za prodajo, registrirane 
v skladu z zakonom o podpori kmetijskim proizvajalcem. Registracija poteka v 
skladu z odlokom št.3, (29.1.1999). Minimalni standardni proizvodni znesek 
kmetijskega proizvajalca ne sme biti manjši od 8.000 eur.

• Kmetje - fizične ali pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in katerih 
kmetijska podjetja se nahajajo na ozemlju Bolgarije. 

• Kmetijska podjetja - vse proizvodne enote, ki jih upravljajo kmetje in se nahajajo 
na ozemlju Bolgarije.

• Kmetijska dejavnost - proizvodnja kmetijskih proizvodov, vključno z žetvijo, 
proizvodnjo mleka, in rejo kmetijskih živali za kmetijske namene in / ali 
ohranjanje zemljišč v dobrem kmetijskem in ekološkem stanju.



2.9 Ustanovitev
2.9.2 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Bolgarija]

2.9.2.2 Pojasnilo – kdo je poklicni kmetovalec?

Registracija kmeta v Bolgariji je formalni postopek, vključno s predložitvijo prijavnega
obrazca občinskemu oddelku za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in
gozdarstvo.
• 1. Za preverjanje podatkov iz registra javni uslužbenci občinskega oddelka za kmetijstvo

opravljajo inšpekcijski pregled registriranih kmetov na kraju samem, v skladu s pravili
Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo.

• 2. Vsak registrirani kmet je dolžan v enem mesecu predložiti podatke ustreznemu
občinskemu oddelku za kmetijstvo, o vseh spremembah podatkov, prijavljenih med
postopkom predložitve.

• 3. Do 28. februarja vsako leto, mora kmet zagotoviti informacije o svojih dejavnosti tako,
da izpolni vprašalnik. Na podlagi teh informacij Občinski oddelek za kmetijstvo potrdi
vprašalnik in registrsko kartico. Registracija velja do 28. februarja naslednjega
koledarskega leta.

.



2.9 Ustanovitev
2.9.2 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Bolgarija]

2.9.2.2 Poklicni kmet - Register kmetov in podeželskih kmetij

Registracija kmetijskega proizvajalca/kmeta je zakonsko urejena:

• 1. Odlok št.3 z dne 29.1.1999 za vzpostavitev in vzdrževanje registra kmetov ter
sprememb.

• 2. Pravne osebe, trgovci z zemljišči in fizične osebe, stare več kot 18 let, ki upravljajo
kmetijska zemljišča in / ali opravljajo proizvodnjo kmetijskih proizvodov, so predmet
registracije. 

• Naziv registra:

Register kmetijskih proizvajalcev / kmetov v Republiki Bolgariji



2.9 Ustanovitev
2.9.2 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Bolgarija]

2.9.2.2 Poklicni kmet - Register kmetov in podeželskih kmetij

1. Kmetje lahko zaprosijo za finančno podporo iz državnih skladov za kmetijstvo v okviru nacionalnih 
programov in evropskih skladov na področju kmetijstva in razvoja podeželja. 

2. Samo registrirani kmetje imajo pravico do brezplačnega svetovanja nacionalne kmetijske svetovalne 
službe in njenih regionalnih uradov. 

3. Samo registrirani kmetje lahko svojo proizvodnjo prodajajo na trgih v državi brez blagajne.

4. Kmetje, ki delujejo izključno kot kmetijski proizvajalci/kmetije, imajo pravice do preferenčnih 
pogojev v zvezi s plačilom prispevkov za socialne varnosti.  

5. Dohodki kmetijskih proizvajalcev / kmetov - fizičnih oseb (vključno s trgovci z zemljišči, proizvajalci 
predelanih in nepredelanih rastlinskih in živalskih proizvodov) niso predmet obdavčitve, vendar so 
dolžni prijaviti svoj prihodek za vsako koledarsko leto.



2.9 Ustanovitev
2.9.2 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Bolgarija]

2.9.2.3 Kdo se lahko registrira?
• Novi podjetniki:
Mladi podjetnik v kmetijstvu
Mladi podjetnik v kmetijstvu (fizična oseba in / ali trgovec z zemljišči ali družba z omejeno 
odgovornostjo) je oseba, ki upravlja kmetijo prvič in izpolnjuje naslednje pogoje: 
• 1. starost od 18 do 40 let
• 2. Certificirana strokovna znanja in spretnosti: dokončana srednja izobrazba na področju 

kmetijstva ali veterine in / ali dokončana visokošolska izobrazba na področju kmetijstva ali 
veterine in / ali potrdilo o zaključku tečaja (najmanj 150 ur) ali potrdilo o poklicni 
usposobljenosti na področju kmetijstva

Njihovo podjetje ustreza opredelitvi vzpostavitve podjetja:
• 15 mesecev pred datumom vložitve vloge morajo že biti prvič registrirati kot kmetijski 

proizvajalci/kmetje, v skladu z odlokom o podpori kmetijskim proizvajalcem



2.9 Ustanovitev
2.9.2 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Bolgarija]

2.9.2.3 Kdo se lahko registrira?

• 15 mesecev pred datumom vložitve vloge redijo živali ali upravljajo z zemljišči za 
proizvodnjo kmetijskih in živalskih proizvodov;

• 15 mesecev pred datumom vložitve vloge so zavarovani kot kmetijski proizvajalci, 
razen v primerih, ko je kmetijski proizvajalec zavarovan na drugi podlagi. 

Mala podjetja mladih podjetnikov so opredeljena kot:
• standardna proizvodna vrednost med 2.000 in 7.999 eur; 
• velikost uporabljene kmetijske površine do 10 hektarjev.
• standardna proizvodna vrednost je vrednost v evrih, ki ustreza povprečni 

vrednosti za posamezno regijo za vsako kmetijsko proizvodnjo.



2.9 Ustanovitev
2.9.3 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Slovenija]

2.9.3.1 Poklicni kmet - Register kmetov in podeželskih kmetij

Fizična oseba je kmet, če je: 
• je lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča, ki obdeluje 

zemljišča sam ali s pomočjo drugih, ali je družinski član osebe, ki je lastnik, 
zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča

• je oseba, ki je iz kmetijske dejavnosti pridobivala pomemben del dohodka, 
pa zaradi starosti in delovne nezmožnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti 
na kmetiji, če poskrbi za obdelavo kmetijskih površin ali,

• poda izjavo na upravni enoti, da bo sama ali s pomočjo drugih obdelovala 
kmetijska zemljišča, za katera se izkaže, da jih bo pridobila

Source:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO541
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zkme-1

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO541
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zkme-1


2.9 Ustanovitev
2.9.3 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Slovenija]

2.9.3.1 Poklicni kmet - Register kmetov in podeželskih kmetij
Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena 
gospodarska celota, ki obsega eno ali več proizvodnih enot, se ukvarja 
s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, ima enotno 
vodstvo, naslov ali sedež, ime ali firmo in je organizirano kot:
• pravna oseba,
• samostojni podjetnik posameznik,
• kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
• kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik,
• kmetijsko gospodarstvo – planina.

Source: https://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/14597/prikaziDrugiPogoj/

https://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/14597/prikaziDrugiPogoj/


2.9 Ustanovitev
2.9.3 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Slovenija]

2.9.3.1 Poklicni kmet - Register kmetov in podeželskih kmetij
Oseba, ki želi pridobiti status kmeta, mora izpolnjevati tri pogoje: je lastnik, zakupnik oziroma drugačni 
uporabnik kmetijskega zemljišča, ki to zemljišče obdeluje sam ali s pomočjo drugih; je ustrezno 
usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti; pomemben del dohodka pridobi iz kmetijske dejavnosti.

Register kmetijskih gospodarstev in evidenca dejanske rabe (povezava do registra: 
https://www.gov.si/teme/register-kmetijskih-gospodarstev-in-evidenca-dejanske-rabe/

Registracija je mogoča ob oddaji vloge: 
(https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1616) 

Oseba, ki želi pridobiti odločbo o statusu kmeta, vloži vlogo z dokazili (https://www.kgzs.si/novica/kako-
pridobiti-status-kmeta-2018-09-04 ):
• dokument o lastništvu, najemu ali drugi uporabi kmetijskih zemljišč, 
• potrdilo o izobrazbi (spričevalo ali certifikat), dokument o dohodku iz kmetijske dejavnosti 
• in potrdilo o plačilu upravne takse ) na upravni enoti, na območju katere leži večji del kmetijskih 

zemljišč, ki jih uporablja. 

https://www.gov.si/teme/register-kmetijskih-gospodarstev-in-evidenca-dejanske-rabe/
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1616
https://www.kgzs.si/novica/kako-pridobiti-status-kmeta-2018-09-04


2.9 Ustanovitev
2.9.3 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Slovenija]

2.9.3.2 Kdo se lahko registrira?
Postopek samozaposlitve in postopek registracije kmetijskega gospodarstva sta enaka za mlade kmete, osebe, ki želijo 
spremeniti poklicno kariero ali brezposelne osebe. 

Kmetje se lahko samozaposlijo prek obveznega zavarovanja kmetov ali prek prostovoljnega zavarovanja kmetov. Oblike 
pravnih subjektov: samostojni podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo, ali dopolnilna dejavnost na kmetiji. 

Pogoji za registracijo so enaki, kot so opisani v splošnem postopku registracije.  

Mladi kmet je za namen podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete v Programu razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020) upravičenec do podpore, če (https://evem.gov.si/info/razmisljam/nacini-
opravljanja-dejavnosti/status-kmeta/ ):
• na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let,
• ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost ter
• prvič vzpostavlja kmetijo.

Zaposlovanje ranljivih skupin na kmetiji je možno ob upoštevanju 22.člena Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
(https://evem.gov.si/info/razmisljam/nacini-opravljanja-dejavnosti/status-kmeta/). 

Zaposlovanje ranljivih skupin je podprto z različnimi mehanizmi (https://www.gov.si/teme/ranljive-skupine-na-trgu-dela/). 

https://evem.gov.si/info/razmisljam/nacini-opravljanja-dejavnosti/status-kmeta/
https://evem.gov.si/info/razmisljam/nacini-opravljanja-dejavnosti/status-kmeta/
https://www.gov.si/teme/ranljive-skupine-na-trgu-dela/


2.9 Ustanovitev
2.9.4 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Turčija]

2.9.4.1 Poklicni kmet - Register kmetov in podeželskih kmetij

• Poklicni kmetje: 

– morajo biti registrirani v sistemu za registracijo kmetov v skladu z 
uredbo o sistemu registracije kmetov ministrstva za kmetijstvo in 
gozdarstvo (Uradni list št. 29012, 27/05/2014; povezava do uredbe: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140527-5.htm)

– Potrebni obrazci so dostopni na zgoraj navedeni povezavi

– Praktične informacije o izpolnjevanju obrazcev najdete tukaj: 
https://www.devletdestekli.com/cks-ciftci-kayit-sistemine-nasil-kayit-
olunur/

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140527-5.htm
https://www.devletdestekli.com/cks-ciftci-kayit-sistemine-nasil-kayit-olunur/


2.9 Ustanovitev
2.9.4 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Turčija]

2.9.4.2 Kdo se lahko registrira?

• Poklicni kmet

• Imetnik kmetije – fizična ali pravna oseba, ki je:

– Lastnik kmetijske parcele.

– Najemnik kmetijske parcele ob predložitvi najemne pogodbe.

– Fizična oseba (ob predložitvi soglasja staršev).



2.9 Ustanovitev
2.9.4 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Turčija]

2.9.4.3 Pojasnilo – kdo je poklicni kmetovalec?
• Poklicni kmetje v Turčiji so lahko:

– Lastniki kmetijskih zemljišč
– Najemniki kmetijskih zemljišč
– Kmetje, ki uporabljajo zemljišče ožjih sorodnikov.

• Dokumenti, potrebni za registracijo poklicnih kmetov:
– Obrazec za registracijo
– Dokazilo o lastništvu zemljišča, pogodba o najemu ali dokazilo o lastništvu zemljišča bližnjih 

sorodnikov (soglasje staršev). 
– Obrazec C: izjava o stanju parcele
– Obrazec B: izjava o gojenih poljščinah, vrsti živali (dokument je potrebno vsako leto posodobiti)
Vsi obrazci so dostopni na povezavi: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140527-5.htm

• Poklicni kmetje morajo vsako leto posodobiti svojo registracijo. 
(Povezava: https://www.turkiye.gov.tr/ciftci-bilgileri-sorgulama)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140527-5.htm
https://www.turkiye.gov.tr/ciftci-bilgileri-sorgulama


2.9 Ustanovitev
2.9.4 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Turčija]
2.9.4.3 Pojasnilo – kdo je poklicni mladi kmetovalec?

• Kriteriji za status mladega kmeta v Turčiji:
– Državljanstvo Turčije
– Pismenost 
– Starost več kot 18 let in manj kot 41 let
– Niso vključeni v trgovske ali obrtniške dejavnosti (niso davčni zavezanci)
– Nimajo urejenega socialnega zavarovanja
– So nezaposleni
– Nimajo v lasti več kot 50 čebelnjakov (za čebelarje)
– Še niso bili prejemniki finančne podpore za program mladih kmetov
– Ne pridobivajo drugih oblik podpore, ki jih podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo in 

gozdarstvo
– Največje dovoljeno število goveda je 15 glav, za ovce in koze ne več kot 50 glav. 

• Registracija mladih kmetov je mogoča na povezavi spletne strani Ministrstva za 
kmetijstvo in gozdarstvo: https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login

https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login


2.9 Ustanovitev
2.9.4 Praktični vodnik za kmetijska podjetja [Turčija]

2.9.4.2 Kdo se lahko registrira?
• Novi podjetniki 

– Potrebni kriteriji (in dokumenti):
• Starost več kot 18 let
• “Podjetniški certifikat”, ki se pridobi z vpisom v aplikacijo za usposabljanje za 

uporabno podjetništvo.
• Ustanovitev lastnih podjetij z lastnim kapitalom
• Poslovni načrt
• Opomba: vsaj 10 % več nepovratnih sredstev/posojil se odobri mladim podjetnicam, 

mlajšim od 30 let, ženskam, veteranom in njihovim sorodnikom.

– Vloge se predložijo regionalnim direktoratom za podorčje administracije za 
razvoj in podporo malim in srednje velikim podjetjem 
(https://kosgeb.gov.tr/)

– Praktične informacije o postopku oddaje vloge: 
https://www.kosgebkredi.net/kosgeb-kredisi-nasil-alinir/

https://kosgeb.gov.tr/
https://www.kosgebkredi.net/kosgeb-kredisi-nasil-alinir/


2.10 Preživetje

• Preživetveni način je "nujno zlo" v težkih finančnih časih; 
podjetja, ki predolgo vztrajajo pri isti miselnosti, izgubljajo 
prihodke in tržni delež

• Prehitra preusmeritev v način rasti lahko ogrozi vsa dotedanja 
prizadevanja podjetja



2.10 Preživetje
Nasveti o tem, kdaj, kako in zakaj bi se morali podjetniki pripraviti na 
prihodnost s prehodom iz preživetvenega načina v način rasti
• Zavedaj se svojega položaja: preživetveni način pomeni rezanje stroškov, 

odlašanje zaposlenih, zmanjšanje stopnje dobička in varčevanje z 
denarjem, kar je v popolnem nasprotju z načinom rasti, v katerem podjetje 
ponovno investira dobiček, razširja svoje delovanje in razmišlja o 
strategijah rasti z dolgoročnim učinkom. 

• Osnovni seznam za preverjanje ali je podjetje dovolj stabilno, da razmisli o 
novih pobudah za rast:
– Ali podjetje posluje pozitivno?
– Ali bi potrebam rasti lahko zadostili z obstoječo delovno silo?
– Ali ima vaše podjetje obstoječa gotovinska ali kreditna sredstva, ki bi jih bilo 

mogoče vložiti v rast?



2.10 Preživetje
• Osredotočanje na človeške vire: Pri razmisleku o tem, ali se podjetje lahko loti 

novih projektov z obstoječim osebjem, je pomembno razmisliti ne le o 
zmožnostih zaposlenih, temveč tudi o njihovem skupnem načinu razmišljanja. 
Preskok na način rasti pomeni odmik od ustaljenega načina razmišljanja in 
sprejetje proaktivnega stališča, za kar zaposleni morda ne bodo pripravljeni.

• Odvisno od tega, kako dolgo je bilo podjetje v preživetvenem načinu, ima lahko 
odlične, a izčrpane delavce. Pomembno je, da se v iskrenih pogovorov z 
obstoječimi uslužbenci ugotovi, ali so se pripravljeni osredotočiti na nove izzive, 
ali so utrujeni in se nemara pogovarjajo o zamenjavi službe.

• Mnogi poslovneži pogosto bodisi ne opazijo takšne vrste izčrpanosti v celotnem 
podjetju, ali pa jo prezrejo, ali vidijo v negativni luči, namesto da bi situacijo 
sprejeli in se z njo ukvarjali

• Preprosti sestanki na štiri oči z zaposlenimi lahko pomagajo ugotoviti, ali so le-ti 
pripravljeni sprejeti kulturne spremembe, ki jih prinašajo pobude za rast.



2.10 Preživetje
• Zavedaj se, zakaj si v „preživetvenem načinu“: recesija je zadosten razlog, 

ki lahko vsako start-up podjetje požene v ‚preživetveni način‘. Pomembno 
pa je, da ugotovimo, ali je gospodarsko okolje edini vir težav ter da 
obravnavamo druge možne težave, kot so neustrezno vodenje podjetja ali 
nenadzorovana rast, preden se lotimo novih projektov.

• Podjetniki naj angažirajo člane uprave (svetovalce ipd.), da jim pomagajo 
pri (pošteni) oceni prednosti in slabosti podjetja, saj lahko s strokovnimi 
mnenji pomagajo seznaniti vodstvo z dejanskimi razmerami v podjetju. 

• Vodstvo podjetja bo morda preveč optimistično glede lastne sposobnosti 
spreminjanja ekonomskih razmer podjetja. Zato je za vodstvo priporočljivo, 
da ima ob sebi ekipo ljudi, na katere lahko računa, da bodo delovali kot 
dobri mentorji oz. svetovalci.



2.10 Preživetje
• Načrt tranzicije: fazo tranzicije lahko primerjamo s "prenosom 

bolnika iz operacijske sobe na nosila„, ali z rumeno lučjo na 
semaforju, pri čemer rdeča luč pomeni „preživetveni način“, 
zelena pa „način rasti“. 

• V okviru priprav se je dobro povezati z zaposlenimi in se 
prepričati o njihovi nameri, da ostanejo v podjetju, se pogovriti
z glavnimi kupci o njihovih pričakovanih potrebah v naslednjih 
mesecih, izvajati raziskave trga ter vzpostaviti nove posojilne 
linije.  



2.10 Preživetje
• Zmanjševanje tveganja: ne glede na to, ali se podjetje širi na mednarodno raven 

poslovanja, ali se predstavlja novim strankam – premik iz preživetvenega načina v 
način rasti je lahko tvegan. 

• Vprašati se morate, ali ste pripravljeni zgrabiti novo priložnost, lotiti se novih 
podvigov in razumeti, da lahko na poti naletite na ovire.

• Podjetniki morajo razmisliti o varnostnih načrtih za reševanje potencialnih 
tveganj in izvajanje strategij, ki bodo omogočile, da njihova podjetja ostanejo 
nespremenjena.

• Najem svetovalcev namesto zaposlenih s polnim delovnim časom lahko na 
primer omogoči hitrejšo rast podjetja in zmanjša tveganje. Če želite hitro rast, 
morate biti sposobni pritegniti ljudi s trga dela, ne da bi s tem na svoja pleča 
prevzeli veliko količino fiksnih stroškov.

• Novi podvigi so res lahko tvegani, toda predolgo zadrževanje v preživetvenem
načinu, osredotočanje na ohranjanje obstoječih sredstev, in strah pred tem, da bi 
se zavezali načrtom za prihodnost, vas lahko stanejo velike priložnosti. 



2.11 Hitra rast podjetja

• Vodenje in upravljanje sta ključna dejavnika ohranjanja hitre rasti in 
uspešnosti majhnih in srednje velikih podjetij (MSP)

• Večina MSP ni zmožna ohranjati hitre rasti
• Prakse upravljanja, ki lahko MSP pomagajo pri prilagajanju na rast 

zagotavljajo potrebno infrastrukturo za MSP takrat, ko uveljavljene 
formalne strukture in sistemi ne zmorejo podpreti hitro rastočega podjetja:
– Poslovna logika
– Zajem in souporaba informacij
– Graditi na odnosih
– Upravljanje organizacijske politike
– Način vodenja. Vzpostavitev jasne vizije in dosegljivost za zaposlene – dva izmed 

temeljnih konceptov poslovne logike – omogočata vodjem, da usmerjajo podjetje 
in hkrati spodbujajo zaposlene k ustvarjalnosti in deljenju novih idej.



2.11 Hitra rast podjetja

• Za tvegano rast so značilne faze življenjskega cikla, ena izmed 
njih je tudi hitra rast. 

– Podjetja se po predvidljivem življenjskem ciklu, vendar posamezne 
faze ne sledijo vedno linearno. Čas posamezne faze se med podjetji 
precej razlikuje.

– Z različnimi stopnjami rasti so povezani drugačni dejavniki uspeha.

– Vsaka od različnih stopenj življenjskega cikla sledi določeni krizi. 
Preživetje in uspeh sta odvisna od obvladovanja teh kriz.

– Podjetja naj se na razvoj strategij osredotočijo v razmeroma stabilnih 
fazah, da se bodo lahko spopadla z izzivi in stiskami v fazah tranzicije. 



2.11 Hitra rast podjetja

• Hitro rastoča tvegana podjetja se soočajo s posebnimi 
managerskimi izzivi:

• Hitro povečanje obsega

• Občutek zanesljivosti

• Notranji pretresi

• Potreba po izrednih virih za podporo rasti

– Učinkoviti odzivi na takšne izzive vključujejo:

• Jasen občutek vizije za prihodnost

• Vpeljava organizacijskih sprememb preden nastopi kriza

• Ohranjati pretekle prakse in hkrati rasti



2.11 Hitra rast podjetja

• Upravljanje tranzicije v podjetjih z visoko stopnjo rasti je 
ključnega pomena za uspeh.
– Rast zahteva veliko bolj kompleksno vodenje podjetja.
– Podjetja z visoko stopnjo rasti morajo za spoprijemanje z zapletenostjo 

izvajati organizacijske spremembe. Za to obstaja veliko različnih pristopov, 
vendar nobenega ne kaže izpostavljati kot izključno najboljšega. 

– Pri podjetjih z visoko stopnjo rasti obstaja splošen vzorec določanja faz 
tranzicije. Vsaka tranzicija zahteva različne vire, ki jih je treba zagotoviti 
pred samo fazo. 

– Podjetja z visoko stopnjo rasti lahko izboljšajo svojo sposobnost upravljanja 
hitre rasti, tako da skrajšajo čas cikla med večjimi tranzicijami. 

– Tranzicij ni mogoče vedno upravljati z vrha (navzdol). Lahko se pojavijo tudi 
prek samo-organiziranih procesov. 



2.12 Zrelost

Značilnosti uspešnega kmetijsko-živilskega podjetja

• Vsako kmetijsko-živilsko podjetje, ne glede na to, na kateri tržni 
segment cilja, mora razviti specifične značilnosti, če želi 
razvijati podjetje in slediti izbranemu poslovnemu modelu.

• V tem smislu bi morala vizija vsakega deležnika (znanstvenika, 
svetovalca, proizvajalca / predelovalca) vključevati alternativne 
in inovativne pristope k pridelavi poljščin in na podlagi tega 
proizvajati izdelke, ki jih je mogoče opredeliti kot lokalne ali 
regionalne, z uporabo okolju prijaznih metod, ki jih bodo 
razlikovale od izdelkov iz drugih držav.



2.12 Zrelost
• Če želi to omogočiti, mora vsako kmetijsko-živilsko podjetje podpreti svoje 

delovanje z:
– temeljnimi načeli biotske raznovrstnosti / varstva okolja

– temeljnimi poslovnimi načeli

– ozaveščanjem / usposabljanjem različnih ciljnih skupin

• Prav tako je bistveno, da vsako podjetje izkoristi trenutno ponudbo v tržnih 
segmentih, povezanih s kmetijsko proizvodnjo, in spodbuja prehod od 
povpraševanja po "običajnih" izdelkih k povpraševanju po:
– izdelkih lokalnega značaja (npr., v primeru Grčije, po mediteranskih izdelkih),

– izdelkih, pridobljenih iz certificiranih rastlinskih materialov,

– tradicionalnih izdelkih s certifikatom varnosti, posebej tistih, ki so namenjeni 
prehrani.



2.12 Zrelost

• Nekatere od ključnih lastnosti oz. značilnosti uspešnih podjetij:

– Projektna naravnanost. Vse dejavnosti se izvajajo po načelih 
upravljanja (kmetijskih) projektov, dobrih praks in mednarodnih 
standardov ter upoštevajo tehnična tveganja. 

– Zvesto sledijo specifičnemu poslovnemu modelu, hkrati pa so odprta 
za spremembe in zmožna slediti toku sprememb. 

– Pridobivajo znanje za učinkovito uresničevanje lastnih idej.



2.12 Zrelost
– Znajo predstaviti svoje ideje in ustrezno komunicirati (znanje 

pridobljeno med ustvarjanjem kmetijskega poslovnega načrta).

– Ustvarjajo pozitivne finančne rezultate z ukrepi za zaščito biotske 
raznovrstnosti; uporabljajo trajnostne vire in si delijo upravičene 
koristi.

– Zagotavljajo kakovostne proizvode in storitve, ne da bi s tem 
škodovala okolju; ustvarjajo dodano vrednost za stranke, dobavitelje, 
lokalne skupnosti, zaposlene; zagotavljajo poštene in trajne donose 
vsem deležnikom.

– Razumejo ekološko-kmetijske trende, po katerih trenutno obstaja 
povpraševanje; določijo načine vlaganja in področja, na katerih bodo 
vlagala. 



2.12 Zrelost
– Znajo prisluhniti kmetijskemu trgu in se odzivati na potrebe potrošnikov.
– Razvijajo celostne komunikacijske načrte, ki vsem deležnikom zagotavljajo dosleden 

in učinkovit pretok informacij.
– Uporabljajo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) kot sodobno sredstvo za 

zagotavljanje učinkovitega izvajanja njihovega komunikacijskega načrta (internet, 
Skype itd.).

– Investirajo v blagovne znamke kmetijskih proizvodov in pri tem ciljajo na čustva 
potrošnikov tako, da jim povedo svojo edinstveno zgodbo.

– Razvijajo in izvajajo učinkovite strategije ti. „virusnega trženja“ in socialno-
komercialne tržne strategije za področje kmetijstva. 

– Vlagajo v razvoj in usposabljanje človeških virov (kmetje, osebje, zunanji 
specializirani delavci). 

– Upoštevajo razvoj in/ali izboljšanje postopkov nadzora (varnost hrane, sledljivost, 
logistika) kot pomembnih elementov njihove dejavnosti.



2.12 Zrelost

– Sklepajo pogodbe, ki temeljijo na kakovosti in količini proizvedenih 
izdelkov in na ta način zagotavljajo neprekinjeno dobavo na področju 
agroživilskega trga.

– Zaupajo v moč partnerstev in agrikulturnih mrež na nacionalni in 
mednarodni ravni.

– Razvijajo programe izobraževanja in ozaveščanja potrošnikov.

– So družbeno odgovorna v smislu koncepta ekološke inteligence

– Prisluhnejo lastni intuiciji. 

– Znajo vzpostaviti ključne stične točke z Naravo in tako poiskati in 
zagotoviti svoje prednosti v primerjavi z drugimi podjetji.  



2.13 Nekaj koristnih namigov

• Ljudje, ki imajo vlogo pospeševalca v kmetijsko-živilskem sektorju (ali v 
kateremkoli drugem sektorju), bi morali biti prvi zgled samo-usposabljanja 
za "novo„ miselnost, ki jo sicer mnogi označujejo kot utopično, čeprav gre 
za običajna in dolgotrajno prakso na mednarodni ravni.

• Ohlapna in nedorečena logika prostovoljstva brez akcijskega poslovnega 
načrta nikoli ni in nikoli ne bo delovala. Razdrobljeni ukrepi na podlagi EU 
programov, ki so po zaključku projektov pozabljeni ali pa se nanje zanašajo 
ljudje v zgolj občasnih sodelovanjih, povzročajo samo škodo, saj na koncu 
nihče ne "zmaga". To so situacije, v katerih izgubijo vsi sodelujoči.

• Nenazadnje je sodelovanje – torej, vzpostavitev horizontalno strukturiranih 
omrežij brez tekmovalnosti in sebičnosti, tista prva in bistvena sestavina za 
doseganje želenih sprememb, ki si jih vsi želimo in o katerih toliko 
govorimo.



Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)
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Nivo: Podjetniški in vodstveni izzivi v ekološkem 
kmetovanju

Modul 3 
Trajnostno upravljanje zemljišč



Kazalo vsebine
• 3.1.1 Uvod v trajnostno upravljanje zemljišč

• 3.1.2 Vrste struktur in organizacij v ekološki pridelavi

• 3.1.3 Upravljanje zemljišč

• 3.1.4 Upravljanje ekoloških kmetijskih zemljišč

• 3.1.5 Ekološki vidiki trajnostnega upravljanja zemljišč
– 3.1.5.1 Zagotavljanje kakovostne pitne vode

– 3.1.5.2 Zagotavljanje kakovosti tal in s tem povezana biotska raznovrstnost

– 3.1.5.3 Učinkovita raba energije in vode

– 3.1.5.4 Ravnanje z odpadki

– 3.1.5.5 Ravnanje z gnojem

• 3.1.6 Zagotavljanje kakovosti
– 3.1.6.1 Obdelava zemlje

– 3.1.6.2 Setveni cikel

– 3.1.6.3 Upravljanje s travniki in pašniki



Kazalo vsebine

• 3.1.7 Živinoreja
– 3.1.7.1 Vrste in pasme glede na nacionalne pogoje

– 3.1.7.2 Zmanjšanje vsebnosti dušika s krmo

– 3.1.7.3 Zmanjšanje emisij metana s krmo pri prežvekovalcih

– 3.1.7.4 Skrb za zdravje živali

– 3.1.7.5 Upravljanje profila črede/jate - diverzificirano upravljanje

• 3.1.8 Varstvo rastlin
– 3.1.8.1 Trajnostne vrste

– 3.1.8.2 Fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena v ekološki pridelavi



3.1.1 Uvod v trajnostno upravljanje zemljišč

Kmetijstvo je ena najpomembnejših industrij na svetu.

V zadnjih letih se je povečala proizvodnja hrane in živalskih proizvodov zaradi novih tehnologij,

mehanizacije, večje produktivnosti. Te spremembe so imele pozitiven učinek, vendar so povzročila tudi

številna gospodarske, socialne in okoljske probleme. Število malih kmetij se zmanjšuje, kar v podeželskih

občinah zaostruje gospodarske in socialne razmere. Tem trendom se v zadnjih letih posveča veliko

pozornosti; vzpostavljajo se prakse za obravnavo teh vprašanj.

Idejo trajnostnega kmetijstva vedno bolj podpirata družba in politika.

Po mnenju Evropske komisije je 45 % evropskih tal ogroženih zaradi zmanjšane prisotnosti organskih

snovi in intenzivne erozije. Približno 40 % kmetijstva je izpostavljenega onesnaževanju vodnih virov.

Kmetijstvo v Evropi ustvarja 9 % emisij toplogrednih plinov.



3.1.1 Uvod v trajnostno upravljanje zemljišč

• Trajnostno kmetijstvo temelji na treh glavnih ciljih – varstvu okolja,
gospodarski dobičkonosnosti in socialni podpori.

• Trajnost temelji na načelu zadovoljitve obstoječih potreb kmetijstva
tako, da pri tem ne bodo ogrožene prihodnje generacije.

• Zelo pomembni so človeški viri, kar vključuje tudi upoštevanje
družbene odgovornosti - delovnih razmer, zdravja in varnosti
potrošnikov ter potreb podeželskih skupnosti.

• Ohranjanje zemljišč in drugih naravnih virov pomeni njihovo
dolgoročno ohranjanje v dobrem stanju.



3.1.1 Uvod v trajnostno upravljanje zemljišč

Podjetništvo v kmetijstvu je neodvisna gospodarska dejavnost, ki je
usmerjena v zagotavljanje hrane ljudem. Podjetniki opravljajo različne
funkcije, povezane z obdelavo zemljišč, skladnostjo z okoljskimi potrebami
in normami ter povečanjem rodovitnosti. Ekološki kmetovalec se razlikuje
od podjetnikov, ki se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi, na več področjih:
• Zemljišče - ustrezna raba zemljišč v veliki meri določa kakovost in količino proizvodnje. Pomembne so

vrste prsti, mikroorganizmi, ki živijo v prsti in ohranjanje ravnovesja v tem biosistemu.
• Geografske in podnebne značilnosti: pogojujejo vrsto pridelka ter donos in kakovost posameznih

pridelkov. Z uporabo znanstvenih in tehničnih sredstev se lahko zmanjša vpliv zunanjih dejavnikov.
• Sezonska pridelava in delovna sila: sezone so povezane z obdobji razvoja pridelkov; človek nima vpliva

na letni čas.
• Oddaljenost eko-kmetije od naselij: ta dejavnik povečuje proizvodne stroške na račun prevoza.
• Uporaba opreme, zgradb in druge potrebne opreme za proizvodnjo ekoloških izdelkov. Potrebno je

stalno investiranje v opremo, kar dodatno povečuje stroške proizvodov.



3.1.1 Uvod v trajnostno upravljanje zemljišč

Ekološko kmetovanje in živinoreja sta sistema za zagotavljanje in vzdrževanje dobre
kakovosti tal, ekosistemov in človeka. Temeljita na ekoloških procesih, biotski
raznovrstnosti in prilagoditvi lokalnim razmeram. Gre za združevanje tradicije,
inovativnosti in znanosti in izboljševanje kakovosti življenja. Osnovna načela
ekološkega kmetovanja in živinoreje:
• Princip zdravja: ekološko kmetovanje mora ohranjati in izboljševati kakovost tal, rastlin, živali in človeštva kot

celote. Ta princip kaže na enotnost in celovitost vseh živih sistemov. Ekološko kmetovanje proizvaja
visokokakovostne živilske proizvode, ki pomagajo preprečevati bolezni pri živalih in ljudeh.

• Princip ekologije: ekološko kmetovanje mora temeljiti na načelih ekoloških ciklusov in sistemov ter jih vzdrževati.
Vzdrževanje in upravljanje eko-kmetij je treba prilagoditi lokalnim razmeram, okolju, kulturi in obsegu. Ekološko
kmetijstvo vzdržuje ravnovesje z zemljišči, z ustvarjanjem primernih živalskih in rastlinskih habitatov, z
vzdrževanjem genske raznolikosti, z ekonomično rabo virov in energije. Vsi ekološki proizvajalci morajo skrbeti za
naravno okolje - pokrajino, podnebje, biotsko raznovrstnost, zrak in vodo.



3.1.1 Uvod v trajnostno upravljanje zemljišč

• Princip odgovornosti: vodja ekološke kmetije mora izkazovati odgovoren odnos do zdravja sebe in drugih ter tako
skrbeti za dobro počutje ljudi in okolja. Za povečanje produktivnosti se lahko uporabijo nove tehnologije in
inovacije v znanosti, ki zagotavljajo, da bo ekološka pridelava zdrava in varna.

• Princip pravičnosti: ekološko kmetovanje mora temeljiti na harmoničnem odnosu do okolja, ljudi in živali.

Svet Evropske komisije je leta 2002 uradno opredelil izraz “ekološka pridelava” in kasneje, leta 2007, z Uredbo 834
opredelil ekološko pridelavo.



3.1.2 Vrste struktur in organizacij v ekološki pridelavi

1. Ekološke kmetije za pridelavo kmetijskih rastlin

Ekološka pridelava poljščin, sadja in zelenjave z metodami in orodji, ki zagotavljajo
visokokakovostne zdrave proizvode. Takšna proizvodnja izključuje uporabo sintetičnih snovi ali
agrokemikalij, ki kontaminirajo prst in podzemno vodo. Za izboljšanje in ohranjanje plodnosti
tal se uporabljajo naravna gnojila in rastlinski odpadki. Zelo primerna načina za ohranjanje
kakovosti tal sta večletno kolobarjenje in mulčenje. Kmetje bolezni kmetijskih rastlin nadzorujejo
z mehansko obdelavo in uporabo bioloških (naravnih) sredstev za zatiranje škodljivcev.

Na ekoloških kmetijah je priporočljivo primerna območja zasaditi z grmičevjem, da se lahko
tam naselijo ptice, ki se hranijo s škodljivimi žuželkami. Pikapolonice pojedo do 100 uši na dan.
Škodljivci in plevel se odstranjujejo izključno mehansko ali z rastlinskimi pripravki.

Potrebno je izbrati takšne vrste rastlin, ki so primerne glede na podnebne razmere in tip tal.



3.1.2 Vrste struktur in organizacij v ekološki pridelavi

2. Ekološke živinorejske kmetije
Ekološke živinorejske kmetije se ukvarjajo z vzrejo živali različnih vrst, kategorij in pasem, pri tem uporabljajo načine
vzreje, ki so čim bližje naravnemu načinu razmnoževanja, s čimer se zmanjšuje stres živali in zagotavlja njihovo
zdravje. Živali naj bodo takšnih pasem, ki so prilagojene lokalnim podnebnim razmeram in odporne na bolezni. Pri
oblikovanju črede specifične vrste morajo vse živali izvirati iz ekoloških kmetij. Ko se čreda ali jata obnavlja, morajo
biti neekološko vzrejeni odrasli samci in samice sesalcev, ki še niso kotile, naknadno rejeni v skladu s pravili za
ekološko pridelavo. Poleg tega za število samic sesalcev veljajo naslednje letne omejitve: omejitev največ 10 %
odraslih samic konj ali goveda, vključno z vrstama bivol in bizon, in 20 % odraslih prašičev, ovc in koz. Dovoljen je
dokup živali iz konvencionalne reje do 40%.
Zelo pomemben je način prehranjevanja živali. Njihova krma mora biti ekološko pridelana. Za živali, ki potrebujejo
pašo, je potrebno zagotoviti ustrezne pašne površine.
Krma mora biti lastne proizvodnje, ali izvirati od ekoloških pridelovalcev. Minimalno mlečno obdobje za govedo in
kopitarje je 3 mesece, za koze in ovce 45 dni in za prašiče 40 dni.

Na ekoloških živinorejskih kmetijah je strogo prepovedano krmljenje s krmo, ki vsebuje antibiotike,
kokcidiostatike, hormone ali druge pospeševalce rasti, kakor tudi prisilno hranjenje, GSO ter nadomestki mleka
in mleko v prahu. Krmljenje živali z zadostno količino kakovostne krme mora biti v skladu z njihovo vrsto,
starostjo, fiziološkim stanjem in reproduktivnimi zmožnostmi. Za večjo odpornost živali je potrebno zagotoviti
redno gibanje in dostop do paše.



3.1.2 Vrste struktur in organizacij v ekološki pridelavi

Sistemi vzreje vključujejo objekte za živino, vzdrževalno opremo itd. V objektih morajo biti zagotovljeni ustrezni
higienski pogoji in humana vzreja. Prepovedana je vzreja živali na privez, prepovedani so individualni predelki v
svinjakih in vzreja ptic v kletkah. Živali morajo imeti dostop do notranjih dvorišč in/ali paše.

Razmnoževanje v ekološki živinoreji temelji na naravnih metodah, dovoljena je tudi umetna osemenitev. Druge
oblike umetnega razmnoževanja so prepovedane. Operacije kot so: kupiranje repov z elastičnimi obročki, rezanje
mesnatega dela repa, brušenje zob, krajšanje kljunov in odstranjevanje rogov pri ekološkem kmetovanju niso
dovoljene. Uporaba kemičnih pomirjeval pred in med transportom je prepovedana. Dovoljeno je shranjevanje
veterinarskih zdravil, pripravkov in pripomočkov, ki jih je predpisal veterinar, če se shranjujejo nadzorovano in ločeno
od dovoljenih snovi in, če so evidentirane v dokumentaciji. Prepovedana je uporaba:

– sintetičnih snovi za pospeševanje ali zaviranje rasti rastlin oziroma živali (npr. rastni regulatorji, hormoni).

Ohranjanje dobrega zdravja živali se doseže s preventivnimi ukrepi: rejci naj redijo pasme živali, odporne na bolezni,
izogibati se je treba prenatrpanosti v hlevu in s tem povezanih zdravstvenih težav. Bolne živali v karanteni se
namestijo v ločene prostore, opremljene s suho in udobno steljo. Zagotoviti jim je potrebno veterinarsko oskrbo in
voditi podroben dnevnik zdravljenja.



3.1.3 Upravljanje zemljišč

21. Zemljišče je osnovna dobrina, ki je prostorsko omejena,
nepremična, neobnovljiva in vsebuje plast humusa.



3.1.3 Upravljanje zemljišč

– 3.1.3.1. Pridobivanje zemljišč

– 3.1.3.2. Razdelitev zemljišč

– 3.1.3.3. Registracija zemljišč



3.1.3.1. Pridobivanje zemljišč

Razlagalno sporočilo Evropske komisije o pridobivanju kmetijskih zemljišč in pravu
Evropske unije, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije dne 18.10.2017, vsebuje
podroben opis postopka pridobivanja kmetijskih zemljišč. Nacionalne zemljiške
zakonodaje v EU so namenjene različnim ciljem, od ohranjanja kmetijskih zemljišč za
kmetijske namene, preprečevanja pretiranih špekulacij z zemljišči, do razvijanja
vitalnega kmetijstva.

Pridobivanje zemljišč je povezano z nekaterimi omejitvami, katerih začrtani cilj je
omejitev koncentracije zemljišč in špekulacij, ohranjanje dobre in učinkovite rabe
kmetijskih zemljišč, ohranjanje podeželskega prebivalstva, odprava razdrobljenosti
zemljišč ali spodbujanje vitalnih, srednje velikih kmetijskih gospodarstev.



3.1.3.1. Pridobivanje zemljišč

Smernice o urejanju trgov kmetijskih zemljišč v skladu s pravom Unije vključujejo:
obveznost, da pridobitelj sam obdeluje zemljišče; pridobitelj ima določene kvalifikacije
na področju kmetijstva itd. Med cilje javne politike EU spadajo ohranjanje tradicionalne
oblike obdelovanja kmetijskih zemljišč z lastniškimi zemljišči, zagotavljanje, da
kmetijska zemljišča uporabljajo in obdelujejo večinoma lastniki ter ohranjanje stalne
kmetijske skupnosti. Vsaka država članica EU ima na tem področju svojo zakonodajo.



3.1.3.2. Razdelitev zemljišč

Kmetijska zemljišča so v rokah velikega števila lastnikov. Pravila
tržnega gospodarstva so kljub razdrobljenemu številu kmetijskih
nepremičnin povzročila povečanje uporabe kmetijskih zemljišč.
Skoraj 80 % zemljišč je v rokah lastnikov majhnih zemljišč. Lastniki
z nizkimi dohodki pogosto ne morejo prodati svojih zemljišč
zaradi solastništva ali pa jih ne morejo obdelovati.



3.1.3.3. Registracija zemljišč

Vsako zemljišče je potrebno registrirati v zemljiškem kataster (uradna
evidenca zemljišč v posamezni državi).

TURČIJA

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list:  19.7.2005/25880, št.:  
5403) 
https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5403&MevzuatTur=1&
MevzuatTertip=5

Pravilnik o ohranjanju in uporabi kmetijskih zemljišč se na spletni 
strani turškega Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo posodobi vsako 
leto (https://www.tarimorman.gov.tr/).

https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5403&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.tarimorman.gov.tr/


GRČIJA
Grški zemljiški kataster (https://www.ktimatologio.gr/) je enoten, sproti posodabljan informacijski
sistem, ki beleži pravne, tehnične in druge dodatne informacije o nepremičninah.
Namen katastra je ustvariti sodoben, popolnoma avtomatiziran nepremičninski sistem, z vsemi
potrebnimi dokazili, za čim večjo dostopnost informacij in varnost transakcij.

Grški nacionalni zemljiški kataster:
• Na podlagi (lastništva) zemljišč dokumentira vsa dejanja, ki vplivajo na pravice, povezane z

nepremičninami;
• Jamči za podatke, ki jih beleži, saj se registracija vsake transakcije opravi šele po preverjanju

zakonitosti;
• Beleži geografski opis (oblika, lega in velikost) zemljišč;
• Sistematično beleži nepremičnine v javni lasti;
• Zbira podatke o pravici do uporabe zemljišč, ki je zlasti na podeželju najpogostejši način pridobivanja

lastništva zaradi neformalne narave takšnih transferjev.

https://www.ktimatologio.gr/


SLOVENIJA

Dostop do podatkov iz geodetskih evidenc

https://www.e-prostor.gov.si/access-to-geodetic-data/ordering-
data/

Portal množičnega vrednotenja nepremičnin

https://www.mvn.e-prostor.gov.si

https://www.e-prostor.gov.si/access-to-geodetic-data/ordering-data/
https://www.mvn.e-prostor.gov.si/


BOLGARIJA

https://portal.registryagency.bg/:

Vsebuje posnetke nepremičnin, seznam imetnikov lastninskih
pravic, razloge za lastništvo ipd. Vsebuje podatke o lokacijah in
drugih značilnostih nepremičnin, npr. podatke o ceni zemljišča in
davčne informacije.

https://portal.registryagency.bg/


3.1.3.4. Načrtovanje rabe zemljišč

Načrtovanje rabe zemljišč pomeni sistematično oceno zemljišč, vodnih virov,
alternativnih načinov rabe in socialno-ekonomskih pogojev, z namenom
določitve najprimernejših pogojev za uporabo. Načrtovanje rabe zemljišč
poteka na različnih ravneh: na nacionalni in regionalni ravni ter na ravni
posameznih kmetij. Načrtovanje trajnostne rabe zemljišč predvideva:

– zbiranje osnovnih informacij - geografska lega, lastnosti tal, podnebje, relief,
infrastruktura, oblika lastništva, namembnost:

– določitev trajanja obdobja, na katerega se nanaša načrt;
– pripravo načrta za spremembo namembnosti zemljišča in načrtovanje velikosti

površin, ki se uporabljajo za setev in kolobarjenje;
– določitev ukrepov za povečanje rodovitnosti tal;
– izdelavo finančnega načrta;
– oblikovanje ukrepov za varstvo zemljišč in ekološko varstvo pridelkov.



3.1.4 Upravljanje ekoloških kmetijskih zemljišč

Upravljanje eko-kmetije je proces sprejemanja odločitev, v
katerem se omejeni viri razporedijo tako, da kar najbolje
zadovoljijo potrebe celotne družine.

Upravljanje kmetije se nanaša na zagotavljanje učinkovite
uporabe razpoložljivih, a redkih virov (zemljišč, delovne sile,
kapitala) za doseganje ciljev.



3.1.4 Upravljanje ekoloških kmetijskih zemljišč

Strukturiranje kmetijske proizvodnje se nanaša na vzpostavitev in
vzdrževanje optimalnega razmerja med elementi v sistemu, da se
zagotovi njegovo normalno delovanje.
Strukturiranje kmetije predvideva:
a) Podrobno opredelitev soodvisnosti in hierarhije funkcij in nalog
posameznih članov;
b) Natančno porazdelitev vlog in odgovornosti glede na posamezna
delovna mesta in ravni upravljanja;
c) Razporeditev delovne sile, proizvodnih dejavnikov ipd., za
doseganje načrtovanih ciljev.



3.1.4 Upravljanje ekoloških kmetijskih zemljišč

Strukture na kmetiji:

a) Organizacijska struktura, s pomočjo katere se izvaja ureditev in
vzpostavitev povezav in interakcij med elementi kmetijskega
gospodarstva. Osnovni elementi so različne enote, ki tvorijo
kmetijo (sekcije, stroji, osebje, zemljišča itd.).

b) Proizvodna struktura kmetije izraža količinska razmerja med
različnimi pridelki na kmetiji.



3.1.4 Upravljanje ekoloških kmetijskih zemljišč

Na kmetiji, ki proizvaja meso, mleko (kravje) in žita je kmetovanje lahko:

• ozko specializirano (relativni delež je več kot 50% skupnega prihodka);

• kmetijsko gospodarstvo brez jasne specializacije, kjer več proizvodov
ustvarja približno enak relativni delež prihodkov;

Struktura upravljanja določa pravice, pooblastila in odgovornosti
posameznega delovnega mesta.

Med temi strukturami obstaja neposredna povezava.

V vseh organizacijskih oblikah (od družinskih do povsem neformalno
organiziranih kmetij) se pojavljajo specifični managerski izzivi povezani s
specifičnimi značilnostmi vsakega sistema. organizacijskih vedenj sistema



3.1.4 Upravljanje ekoloških kmetijskih zemljišč

 



3.1.5 Ekološki vidiki trajnostnega upravljanja 
zemljišč

• Trajnostno upravljanje zemljišč (TUZ) temelji na uporabi počasi obnovljivih virov (tal, vode,
rastlin, živali) za proizvodnjo surovin in pridelkov.

• Upravljanje zemljišč zahteva ravnovesje med kmetijsko proizvodnjo in varstvom okolja.

• Glavna vidika trajnostnega upravljanja zemljišč sta omejevanje globalne degradacije tal in
zmanjšanje revščine.

• Degradacija tal v različnih oblikah je zaskrbljujoča in dolgotrajna težava, ki je med drugim
povezana z revščino in migracijami. Degradacija tal, ki jo povzroča človeška dejavnost,
prispeva tudi k podnebnim spremembam.

• Vpliv človeka povzroča motnje delovanja ekosistemov.



3.1.5 Ekološki vidiki trajnostnega upravljanja 
zemljišč

 



3.1.5.1 Zagotavljanje kakovostne pitne vode

• Izvajanje kmetijskih ukrepov, ki vplivajo na vodne bazene in vodne
vire, z namenom zmanjševanja kontaminacije, uporabe
agrokemičnih proizvodov, patogenov itd.

• Ustvarjanje varovalnih območij v bližini tekočih voda, kjer je
prepovedana uporaba gnojil in pesticidov.

• Sajenje dreves pripomore k biotski raznovrstnosti.
• Ustvarjanje umetnih mokrišč na strateških lokacijah za

preprečevanje odtekanja vode.
• Sodelovanje med kmetijami ob upoštevanju znakov erozije, tipa tal

in hidrološke povezave z vodnimi telesi.



3.1.5.1 Zagotavljanje kakovostne pitne vode

Na številnih območjih po svetu zaloge pitne vode upadajo, zato je treba
predvideti rešitve za recikliranje vode, ki se lahko uporabi za zalivanje poljščin,
kar bi pomenilo veliko korist za okolje. Večina težav na tem področju je
povezanih s pomanjkanjem obratov za recikliranje vode.

• Sistem za zbiranje deževnice zbira deževnico s strešnih površin, z asfaltiranih
igrišč, a poti, ki jih med deževjem obilno zalije ali poplavi voda itd. Voda, zbrana
na ta način, se lahko kasneje uporabi za zalivanje oz. za namakalne sisteme. Hiša
s 150 m2 strešne površine lahko na primer zbere 15.000 litrov vode na leto.

• Sistemi za recikliranje vode, ki se uporablja v gospodinjstvu (do 85%) z
ultravijoličastimi žarki očistijo in razkužijo vodo iz prh, pomivalnih strojev in
pralnih strojev. Na ta način se zmanjšajo škodljive emisije in poraba energije.



3.1.5.2 Zagotavljanje kakovosti tal in s tem povezana 
biotska raznovrstnost

Tla
• Upravljanje kakovosti tal se nanaša na za zmanjšanje tveganja degradacije 

tal na obdelovalnih zemljiščih ter na kmetijah, ki se ukvarjajo s sadjarstvom 
in vrtnarstvom.

• Zaščita tal je usmerjena v ohranjanje kakovosti in funkcije tal:
– izdelava poročila o znakih erozije;
– označevanje območij z različnimi tipi prsti;
– redni nadzor nad zalogami hranilnih snovi v tleh.

• Organske snovi za ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal so pomembne 
za kakovostno strukturo prsti. 

• Organske snovi lahko dovajamo s trosenjem gnoja in komposta, s sejanjem 
fižola in graha itd.



3.1.5.2 Zagotavljanje kakovosti tal in s tem povezana 
biotska raznovrstnost

Biotska raznovrstnost
• Upravljanje biotske raznovrstnosti vključuje ukrepe, povezane z ohranjanjem

naravnih habitatov in biotske raznovrstnosti na določenem območju.

• Ustvarjanje bioloških koridorjev - območij velike biotske raznovrstnosti v okolici
in med posameznimi kmetijami.

• Zemljišča z nizko kakovostjo tal se ne obdelujejo; obnovitev naravnih habitatov.

• Zaščita habitatov prostoživečih živali z zmanjšanjem uporabe teh območij za
kmetijske namene.

• Zmanjšanje gostote živali na travinjih in zaščita gnezdilnih habitatov za ptice, ki
naseljujejo obdelovalna zemljišča.



3.1.5.3 Učinkovita raba energije in vode

• Voda se uporablja v vseh gospodarskih sektorjih. Največji potrošnik vode je
kmetijstvo (približno 40 % skupne letne količine porabljene vode v Evropi).
Kljub povečanju učinkovitosti v tem sektorju bo kmetijstvo v prihodnjih letih
prispevalo tudi k pomanjkanju vode. Približno 9% vseh kmetijskih zemljišč
uporablja namakalne sisteme. Kljub relativno majhnemu deležu takšnih
zemljišč napovedi kažejo, da se bo poraba vode v prihodnje povečala zaradi
podnebnih sprememb.

• Velike količine vode se uporabljajo v proizvodnji energije: za hlajenje jedrskih
elektrarn, v rudarski industriji itd.



3.1.5.4 Ravnanje z odpadki

Cilj politike Evropske unije za ravnanje z odpadki je zmanjšanje
njihovega vpliva na okolje in zdravje ljudi ter spodbujanje
učinkovite uporabe virov. Dolgoročno težimo k čim manjši
uporabi dodatnih naravnih virov in k recikliranju odpadkov.

Primeri:

• trdni odpadki : https://www.youtube.com/watch?v=9KMMwHjJ9R8

• tekoči odpadki : https://www.youtube.com/watch?v=pUDJfpEOzMk

https://www.youtube.com/watch?v=9KMMwHjJ9R8
https://www.youtube.com/watch?v=pUDJfpEOzMk


3.1.5.4 Ravnanje z odpadki

• Prakse ravnanja z odpadki vključujejo:

– Anaerobna razgradnja ali kompostiranje (kompostiranje je razgradnja 
organskih materialov preko aerobnih in anaerobnih bioloških 
procesov, pri čemer nastane kompost – biološko gnojilo). Razgradnjo 
povzroči delovanje mikroorganizmov, ki te proscese izvajajo za 
ohranjanje lastnih življenjskih funkcij. 

– Upošteva se razmerje med ogljikom in dušikom v sestavi komposta. 



3.1.5.4 Ravnanje z odpadki

• Optimalna vlažnost pri kompostiranju je med 35 in 40%. Pri
nizki vlažnosti se aktivnost mikroorganizmov upočasni. Visoka
vlažnost pa lahko povzroči anaerobne procese, kar ima za
posledico neprijetne vonjave.

• Najboljša metoda kompostiranja je aerobna razgradnja, kar
pomeni, da imajo mikroorganizmi dovolj kisika.



3.1.5.4 Ravnanje z odpadki

Metode kompostiranja:

• Kompostne gomile, ki jih ne obračamo med procesom
kompostiranja;

• Kompostiranje s črvi ali deževniki (npr. kalifornijski deževnik).



3.1.5.5 Ravnanje z gnojem

Dobre prakse:

• načrtovanje učinkovitih sistemov za čiščenje in za zbiranje gnoja v 
prostorih za vzrejo živali

• ohranjati suhost in čistočo vseh prostorov

• hitro odstranjevanje iztrebkov ter ločevanje urina od trdnih 
iztrebkov.

• uporaba anaerobne razgradnje v obratu za pridelavo bioplina.

Primer: https://www.youtube.com/watch?v=OrMIexTBNcE

https://www.youtube.com/watch?v=OrMIexTBNcE


3.1.5.6 Ravnanje z gnojem
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3.1.6 Zagotavljanje kakovosti

– 3.1.6.1 Obdelava zemlje

– 3.1.6.2 Setveni cikel

– 3.1.6.3 Upravljanje s travniki in pašniki



3.1.6.1 Obdelava zemlje

• Tla so glavni vir pridelave poljščin. Vsi procesi za kultivacijo rastlin so
povezani s prstjo: gnojenje, pridobivanje hranilnih snovi iz prsti,
namakanje, zaščita rastlin itd.

• Glavni namen obdelave zemlje je ohraniti strukturo tal in povečati njihovo
rodovitnost za večji donos pridelkov.

• Obdelava tal vključuje rahljanje, mešanje, dovajanje hranil in uničevanje
plevela.

• Potrebno je zagotoviti ravnovesje hranilnih snovi v tleh (posledično
minimalna uporaba gnojil).

• Ukrepi za ohranjanje kakovosti tal: merjenje pH vrednosti in nadzor nad
vsebnostmi dušika, kalija in fosforja; spremljanje učinkovitosti absorpcije
hranilnih snovi; izbira okolju prijaznih gnojil.



3.1.6.2 Setveni cikel

• Eden izmed ukrepov za zaščito tal je kolobarjenje.

• sheme kolobarjenja pomagajo ohranjati rodovitnost tal.
Posevki tla obogatijo z dušikom.

• Ukrepi za ohranjanje rodovitnosti tal :
– ustvarjanje začasnih travišč, ki zmanjšujejo erozijo obdelovalnih

zemljišč;

– kolobarjenje zimskih in spomladanskih pridelkov.

• Kolobarjenje pomaga zaustavljati širjenje patogenov in
škodljivcev ter zmanjšuje tveganje za erozijo tal.



3.1.6.2 Setveni cikel

Kolobarjenje je koristno iz treh glavnih razlogov.

• Zmanjšuje količino plevela, vpliva na nižjo prisotnost patogenih
mikroorganizmov in škodljivcev.

• S pravilnim kolobarjenjem zagotovimo optimalno strukturo
zgornje plasti tal (tam se nahajajo korenine rastlin).

• Zemlja se s kolobarjenjem ne izčrpa, temveč se obogati s
potrebnimi hranili.



3.1.6.2 Setveni cikel



3.1.6.2 Setveni cikel

Sorodne rastline:
• grah, fižol, zeleni fižol, čičerika (stročnice);
• krompir, paradižnik, jajčeci, paprika (povrtnine);
• repa, koleraba, hren, zelje, vodna kreša, ogrščica;
• korenje, koper, zelena, peteršilj, pastinak, kumina, koriander, janež;
• pesa, borovnice, špinača;
• kumare, melone, buče, squash buče;
• rabarbara, navadna kislica;
• bazilika, meta, origano, timijan;
• solata, estragon;
• čebula, česen.



3.1.6.2 Setveni cikel

Priporočila za alternativne poljščine:
1. Gojenje poljščin, ki zahtevajo zgodnje sajenje (npr. korenček, peteršilj, zelje itd.) se

odsvetuje.
2. Ne sadite poljščin iste vrste na istem mestu!
3. Za rastline iz skupin, ki so druga za drugo neugodne, je najbolje, da se na prejšnjo lokacijo

vrnejo čez 3-4 leta. Glavna poljščina se lahko vrne na isto gredo prej, če smo tam sadili žita
(pšenica, rž, oves).

4. Koristno je izmenično posaditi poljščine z globokimi in plitvimi koreninami; prve lahko na
ta način dobijo hranila iz globljih plasti tal.

5. Izmenjavati rastline glede na njihovo odpornost proti plevelu.
6. Ločiti poljščine glede na to, ali jim ustreza gnojenje z gnojem ali ne.
7. Stročnice tla oskrbujejo z dušikom, zato so dobri predhodniki skoraj vseh drugih poljščin.
Primer: lani smo na vrtu posadili buče, letos na isti gredi krompir, po spravilu krompirja pa
solato, peteršilj, koper.



3.1.6.2 Setveni cikel

Primer:

• 1. leto 
– Sektor št. 1. Krompir, zelenjava, ki slabo prenaša mraz (kumare, bučke itd.); 
– Sektor št. 2. Korenovke (korenje, pesa itd.);
– Sektor št. 3. Križnice (zelje, zelena solata itd.);
– Sektor št. 4. Čebula, česen, stročnice (grah, fižol itd.).

• 2. leto
– Sektor št. 1. Čebula, česen, stročnice ;
– Sektor št. 2. Krompir, zelenjava, ki slabo prenaša mraz;
– Sektor št. 3. Korenovke;
– Sektor št. 4. Križnice.



3.1.6.2 Setveni cikel

• 3. leto
– Sektor št. 1. Križnice;
– Sektor št. 2. Čebula, česen, stročnice;
– Sektor št. 3. Krompir, zelenjava, ki slabo prenaša mraz;
– Sektor št. 4. Korenovke.

• 4. leto
– Sektor št. 1. Korenovke;
– Sektor št. 2. Križnice;
– Sektor št. 3. Čebula, česen, stročnice;
– Sektor št. 4. Krompir, zelenjava, ki slabo prenaša mraz.



3.1.6.3 Upravljanje s travniki in pašniki

Upravljanje s travniki je pomembno za živinorejske kmetije:
dobro upravljanje poveča kakovost pašnika ter s tem uporabnost
za živali, ki se tam pasejo. To ima za posledico boljšo prebavljivost
in višjo hranilno vrednost krme – kar dolgoročno pomaga
zmanjšati emisije metana in amonijaka.

Za zagotovitev visoke kakovosti krme je treba upoštevati

• uskladitev gostote živali in rasti trave;

• možnost obročne paše glede na vrsto zemljišča (travnika).



3.1.7 Živinoreja
3.1.7.1 Vrste in pasme glede na nacionalne pogoje

Primerne pasme se izberejo glede na vrsto kmetijskega gospodarstva;
upošteva se prilagojenost lokalnim razmeram.
Mesne pasme so prilagojene podnebnim značilnostim geografskega
območja, kjer živijo. Mesne pasme in primitivne pasme so bolj
odporne proti številnim nalezljivim boleznim in zajedavcem.
Tradicionalne pasme, ki so specifične za določena območja, so
pomemben del naše kolektivne dediščine (v smislu biotske
raznovrstnosti) in predstavljajo edinstven vir genetskega materiala.
Mesne pasme, redke pasme in tradicionalne pasme so pomembnejše
za obsežne živinorejske kmetije, kjer je mogoče dajati prednost
načelom zaščite biotske raznovrstnosti in varstva okolja.



3.1.7.1 Najpomembnejše vrste pasem v državi

Slovenija:

Glavna avtohtone vrste pasem v Sloveniji so opisane v
dokumentu, ki je dosegljiv na povezavi:

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/22-slovenske-
avtohtone-in-tradicionalne-pasme-domacih-zivali/file

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/22-slovenske-avtohtone-in-tradicionalne-pasme-domacih-zivali/file


3.1.7.2 Zmanjšanje vsebnosti dušika s krmo

Zmanjšanje vsebnosti dušika dosežemo z uporabo prehranskih
ukrepov :

• Prežvekovalce krmimo s silažo iz koruze z visoko vsebnostjo
sladkorja, s travami bogatimi s celulozo. S tem, ko prežvekovalci
jedo travo, se zmanjša raven dušika v želodcu, izboljša se
sinteza mikrobnih beljakovin in zmanjša se izločanje dušika.

• Uporaba krme z nizko vsebnostjo beljakovin, kot je silaža z
nizko vsebnostjo lucerne, vodi v dobro absorpcijo dušika in
zmanjšane emisije amonijaka.



3.1.7.3 Zmanjšanje emisij metana s krmo pri 
prežvekovalcih

• Zmanjšanje emisij metana (zaradi fermentacije) pri
prežvekovalcih lahko dosežemo s povečanjem prebavljivosti
krme.

• To velja samo za prežvekovalce.

• Krma iz stročnic ima visoko vsebnost vlaknin, kar spodbuja
hitrejšo prebavo.



3.1.7.4 Skrb za zdravje živali

• Skrb za zdravje živali zmanjšuje potrebo po veterinarskem
zdravljenju in obolevnost živali ter prispeva k zmanjšanju
umrljivosti.

• To dosežemo s preventivnimi zdravstvenimi programi, vključno
z rednimi profilaktičnimi pregledi.

• Veterinarji na kmetijah spremljajo zdravje živali in pri tem
upoštevajo epidemiološko stanje zadevne regije. Zdravila
morajo uporabljati na odgovoren način, zato, da ne povečajo
odpornosti patogenih bakterij.



3.1.7.4 Skrb za zdravje živali

Ohranjanje dobrega zdravja živali je v veliki meri odvisno tudi od
kmeta, ki:

• vsem živalim zagotavlja kakovostno prehrano (krmo);

• uporablja obročno pašo za druge vrste živali, saj s tem nadzira
širjenje zajedavskih bolezni;

• odredi karanteno za novo kupljene živali na posestvu;

• skrbi za dobro počutje živali na podlagi petih svoboščin, kot jih
določa Evropska unija.



3.1.7.5 Upravljanje profila črede/jate -
diverzificirano upravljanje

Nadzorovanje profila črede pomaga zmanjšati škodljive emisije
metana in optimizirati produktivnost:

• Optimizacija starostne strukture črede;

• Povečanje pričakovane življenjske dobe živali z izboljšanjem
zdravja;

• Optimizacija plodnosti živali.



3.1.8 Varstvo rastlin

V tem delu predstavljamo najboljše načine, s katerimi lahko
kmetje izvajajo celo paleto aktivnosti za varstvo rastlin, s čimer
lahko preprečijo pojav škodljivcev ter optimizirajo oz. zmanjšajo
uporabo fitofarmacevtskih sredstev.



3.1.8 Varstvo rastlin

Zaščita pridelkov pred boleznimi je pomemben dejavnik; varstvo rastlin 
dosežemo:
• S kolobarjenjem, ki preprečuje razvoj zajedavcev in škodljivcev;
• Z uporabo odpornih sort rastlin;
• Z biološkem nadzorom škodljivcev (to je metoda nadzora škodljivcev, kot so

npr. pršice);
• Z ne-kemičnimi metodami (toplota sonca, kolobarjenje itd.), kjer je to

mogoče;
• Z izobraževanjem kmetovalcev na področju učinkovite rabe

fitofarmacevtskih sredstev, uporabe osebne zaščitne opreme in najvišje
ravni varstva okolja.



3.1.8 Varstvo rastlin

Biološki nadzor škodljivcev je zelo pomemben za ekološke
kmetije, kakor tudi za velike konvencionalne kmetije.

Biološki nadzor je razmeroma enostaven v pokritih vrtovih in
sadovnjakih, kjer so nadzorovani pogoji omogočajo gojenje
rastlin.



3.1.8.1 Trajnostne vrste

Rejci lahko vplivajo na vzroke in posledice podnebnih sprememb:

• Z ustvarjanjem sort, odpornih proti škodljivcem in boleznim;

• Z ustvarjanjem sort, primernih za ekološko kmetovanje;

• Z ustrezno izbiro poljščin.

Spreminjajoče se podnebne razmere in tržne zahteve povzročajo
potrebo po ustvarjanju novih sort v kmetijstvu.



3.1.8.2 Fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena v 
ekološki pridelavi

Odločitev o uporabi fitofarmacevtskih sredstvih mora biti v
skladu z Direktivo 2009/128 Evropske unije, ki opredeljuje
uporabo proizvodov z najnižjim možnim vplivom na okolje in
najmanjšim možnim tveganjem za zdravje ljudi.



Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)
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Podjetniški in vodstveni izzivi v ekološkem kmetovanju

Modul 3
Enota 2: Promocija novih tehnologij in inovacij glede na 
vizijo posamezne države



Kazalo vsebine

3.2.1. Kmetijstvo in IKT

– 3.2.1.1 Opredelitev digitalizacije v kmetijstvu

– 3.2.1.2 Pozitivni vidiki vpeljevanja digitalizacije v kmetijstvo

– 3.2.1.3 Monitoring kmetijskih procesov

3.2.2. Evropska strategija za razvoj digitalizacije v kmetijstvu

3.2.3. Nacionalni predpisi



3.2.1. Kmetijstvo in IKT

Kmetijstvo se vse hitreje razvija, vendar se v tem sektorju
gospodarstva še išče trajnostni model, ki bo že dosežene
rezultate na tem področju utrdil. Povečanje produktivnosti in
konkurenčnosti ter odprava pomanjkanja delovne sile so glavni
cilji razvijanja in uporabe IKT v kmetijstvu.

Prednostna naloga evropskega kmetijstva v okviru skupne
kmetijske politike EU je spodbujanje prenosa znanja in inovacij v
kmetijstvu. Izjemno pomembno je sodelovanje med kmetovalci
ter znanostjo, tehnologijo in varstvom okolja.



3.2.1. Kmetijstvo in IKT

Integracija t.i. natančnega kmetovanja (precision farming) in
satelitskih sistemov za navigacijo (GPS) že omogoča bistveno
izboljšanje učinkovitosti setve - inovativne satelitske navigacijske
tehnologije imajo v kmetijstvu velik potencial. Uporaba in
implementacija IKT sta v splošnem zelo pomembni za izboljšanje
življenjskih pogojev ljudi in živali, za ustvarjanje novih delovnih
mest.



3.2.1. Kmetijstvo in IKT
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3.2.1.1 Opredelitev digitalizacije v kmetijstvu

Digitalizacija kmetijstva na različnih področjih kmetijstva -
spremljanje parametrov, povezanih s podnebjem, ekologijo in
proizvodnjo hrane:

a) Prilagajanje podnebnim spremembam (večja energetska
učinkovitost, uporaba obnovljivih virov energije, zmanjšane
emisij ogljikovega dioksida, večja diverzifikacija, zmanjšanje
uporabe pesticidov s pomočjo biotehnologije).

b) Učinkovita in trajnostna uporaba virov (biomasa in biogorivo
za proizvodnjo zelene energije).



3.2.1.1 Opredelitev digitalizacije v kmetijstvu

Biomaso, najstarejšega izmed obnovljivih virov energije, lahko pridobivamo iz
rastlinskih ali živalskih materialov. Biomasa zagotavlja pomemben del energije za
naše potrebe, zmanjša emisije ogljikovega dioksida in preprečuje globalno
segrevanje. Deluje kot baterija za shranjevanje sončne energije. V procesu
fotosinteze klorofil v rastlinah ujame sončno energijo; ogljikov dioksid se pretvori v
kompleksne ogljikove hidrate (ti so sestavljeni iz ogljika, vodika in kisika). Pri
razkroju ogljikovih hidratov pa ponovno nastanejo ogljikov dioksid, voda in energija.
Viri biomase: energija biomase izhaja iz različnih virov energije:
- smeti,
- lesa,
- zemeljskega plina ter
- odpadkov.



3.2.1.1 Opredelitev digitalizacije v kmetijstvu

V procesu izgorevanja biomase nastane para, ki se uporablja za proizvodnjo električne
energije. Biomass to Electricity 

Material 

Products 
Food Products Consumers 

Process residues 

(ex. dung) 

Decomposition and 

Combustion 

Process residues 

(ex. sawdust) 

Municipal solid waste 

Construction and demolition wood 

Yard trimmings 

Non – recyclable organics 

Pulp 

Paper 

Lumber 

Plywood 

cotton 



3.2.1.1 Opredelitev digitalizacije v kmetijstvu

c) Povečanje produktivnosti in izboljšanje kakovosti prehranske
verige, za zmanjšano odvisnost od uvoza, za zdravje in dobrobit
evropskih potrošnikov.

d) Trajnostna potrošnja (inovativni pristopi k spodbujanju
zdravega načina življenja, varne hrane in zaščite ranljivih skupin;
informiranje in izobraževanje potrošnikov)



3.2.1.1 Opredelitev digitalizacije v kmetijstvu



3.2.1.2 Pozitivni vidiki vpeljevanja digitalizacije v kmetijstvo

Digitalizacija omogoča uresničitev potenciala kmetijstva, njen cilj je, da bi kmetijstvo dosegalo
enake uspehe kot drugi (visokotehnološki) sektorji gospodarstva: povečanje produktivnosti,
dodana vrednost, izboljšanje kakovosti in varnosti hrane in življenja, drastično zmanjšanje
onesnaževanja, prilagodljivi in hitri odzivi na tržne trende.
Primeri:
• Spremljanje proizvodnih pogojev v realnem času
• Natančen nadzor nad uporabo pesticidov
• Sledljivost „od vil do vilic“
• Uravnoteženje potrošnje in novih tehnologij
• Zmanjšanje administrativnega bremena
• Natančno predvidevanje stopenj razvoja pridelkov

Vse to je možno z uporabo robotske tehnologije in umetne inteligence.



3.2.1.2 Pozitivni vidiki vpeljevanja digitalizacije v kmetijstvo

Pozitivni vidiki uporabe IKT tehnologij
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Povečanje 
proizvodnje
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proizvodnji v 
realnem času

Boljša kakovost

Boljše zdravje 
živali

Manjša 
poraba vode

Nižji proizvodni 
stroški



3.2.1.3 Monitoring kmetijskih procesov

Glavni cilj digitalizacije kmetijskega sektorja in s tem povezanih
kmetijskih podjetij je ustvariti visokotehnološko, trajnostno,
izjemno produktivno in privlačno področje delovanja, ki bo
kmetovalcem omogočilo življenje in delo v ugodnih, izboljšanih
pogojih.



3.2.1.3 Monitoring kmetijskih procesov

Področja vpliva:
1. Vzpostavitev in razvoj ustrezne digitalne infrastrukture za komunikacije in

povezljivost;
2. Naložbe v modernizacijo in kmetijske tehnologije za natančno kmetovanje

(precision farming). Gre za tehnološko-informacijski pristop k prepoznavanju,
analizi in upravljanju spremenljivk v kmetijstvu, z namenom povečanja oz.
optimizacije proizvodnje in ohranjanja naravnih virov. Natančno kmetijstvo
varčuje z vodo in z delovno silo ter ohranja plodnost (rodovitnost) tal.
Primer:
Kmet lahko na terenu s pomočjo dostopnih sistemov uporablja zemljevide s
podatki o vlažnosti/suhosti tal ipd. in se na ta način odloči za morebitno zalivanje,
gnojenje, uporabo posebnih pripravkov ali drug poseg.



3.2.1.3 Monitoring kmetijskih procesov

3. Razvoj digitalnih omrežij in uporaba programskih aplikacij pri upravljanju in
sprejemanju odločitev;

4. Usposabljanje in svetovanje za razvoj digitalnih spretnosti in kvalifikacij;

5. Raziskave in inovacije, partnerstva za izmenjavo inovacij in prenos, razvoj
infrastrukture in dostop do le-te;

6. Razvoj na področju digitalizacije javne uprave in upravnih storitev;

7. Obdelava, izmenjava in zaščita podatkov.



3.2.1.3 Monitoring kmetijskih procesov

Učinki digitalizacije:
1. Višje prodajne cene kmetijskih proizvodov, ki ustrezajo zahtevam po kakovosti;
2. Boljše obvladovanje tveganj (vklj. z naravnimi nesrečami);
3. Višji donosi;
4. Zmanjšanje škodljivih učinkov kmetijstva na okolje;
5. Zmanjšanje števila posrednikov in skrajšanje dobavne verige;
6. Učinkovitejši distribucijski kanali;
7. Povečanje učinkovitosti in sposobnosti predvidevanja;
8. Zmanjšanje pojava goljufij;
9. Diverzifikacija proizvodnje in zanemarljivi stroški;
10. Izboljšanje delovnih pogojev za kmetovalce.



3.2.2. Evropska strategija za razvoj digitalizacije v 
kmetijstvu

• Na evropski ravni so prednostne naloge na področju informacijskih
in komunikacijskih tehnologij začrtane v strategiji EU 2020 za
pametno, trajnostno in vključujočo rast. Pomembni dokumenti:

– Digitalna agenda za Evropo, sprejeta leta 2010; (Digitalna agenda za
Evropo)

– Strategija enotnega digitalnega trga, sprejeta maja 2015 (Strategija
enotnega digitalnega trga za Evropo)

– Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014DC0442

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014DC0442


3.2.2. Evropska strategija za razvoj digitalizacije v 
kmetijstvu

Kmetijstvo in podeželska območja lahko z novimi (digitalnimi)
tehnologijami in znanji ogromno pridobijo, ne da bi pri tem ogrožali
funkcionalnost kmetov. Digitalizacija je zato ključna prednostna
naloga v predlogu Evropske komisije za uredbo o strateških načrtih
skupne kmetijske politike (SKP). Na podlagi tega osnutka uredbe bodo
države članice financirale svoje kmetijstvo v obdobju 2021–2027.

Evropska komisija želi z uredbo okrepiti povezanost na nivoju
raziskovalnih politik, tako da izmenjavo znanja postavlja v središče
implementacijskega modela.



3.2.2. Evropska strategija za razvoj digitalizacije v 
kmetijstvu

Digitalizacija je usmerjena v posodobitev kmetijstva in
podeželskih območij ter spodbujanje njihove uporabe.

Digitalizacija je del Digitalne agende EU.

Peti člen osnutka Uredbe EU, ki opredeljuje splošne cilje,
izpostavlja, da „te cilje dopolnjuje horizontalni cilj posodobitve
sektorja s spodbujanjem in razširjanjem znanja, inovacij in
digitalizacije v kmetijstvu in na podeželskih območjih ter s
spodbujanjem njihovega prevzemanja.“



3.2.3. Nacionalni predpisi

Vse države članice Evropske unije morajo v okviru nacionalne
zakonodaje pripraviti svoj strateški načrt ter tako pomagati doseči
zastavljene cilje z oblikovanjem sodobnega in digitaliziranega
kmetijstva. Glavna institucija na evropski ravni, odgovorna za
digitalizacijo kmetijstva in spodbujanje inovacij, je Evropsko
partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in
trajnosti (EIP-AGRI).
Bodoča skupna kmetijska politika Evropske unije bo državam članicam
nudila več svobode pri razpolaganju s sredstvi za kmetijstvo, pod
pogojem, da bodo izpolnjevale ambiciozno zastavljene okoljske cilje
EU v luči podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja.



3.2.3. Nacionalni predpisi

• Vsaka država bo oblikovala svoj strateški načrt na področju
kmetijstva, toda podpiranje digitalnih inovacij je prednostna
naloga celotne Evropske unije.

• Kmetje morajo spodbujati inovativnost, če želijo postati bolj
konkurenčni in ponuditi bolj kakovostne proizvode.



3.2.3. Nacionalni predpisi

Bolgarija:

• Strategija digitalizacije kmetijstva in podeželskih območij
Republike Bolgarije, sprejeta s sklepom sveta ministrov št. 247 z
dne 2.5.2019:

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-
strategii/strategiya-za-cifrovizaciya-na-zemedelieto-i-selskite-
rajoni-na-/

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/strategiya-za-cifrovizaciya-na-zemedelieto-i-selskite-rajoni-na-/


3.2.3. Nacionalni predpisi

Grčija:
Regionalni direktorati za kmetijsko gospodarstvo in veterinarsko medicino so v Grčiji
odgovorni za zbiranje vseh potrebnih informacij od kmetovalcev ali zadrug:
• Kreta: https://www.crete.gov.gr/contact-categories/periferiaki-enotita-

irakliou/dieythinsi-agrotikis-ikonomias-ktiniatrikis-pe-hrakleioy
• Zahodna Grčija: https://www.pde.gov.gr/gr/perifereia/organotiki-domi/genikes-

dieuthunseis/gdpaok/dao.html
• Južnoegejsko območje: http://www.pnai.gov.gr/dieythinseis.aspx?gd=25
• Tesalija: https://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=94&gd=3&dn=19
• Peloponez: https://www.ppel.gov.gr/kentriki-ipiresia-periferias-

peloponnisou/geniki-diefthinsi-periferiakis-agrotikis-ikonomias-ke-ktiniatrikis/

https://www.crete.gov.gr/contact-categories/periferiaki-enotita-irakliou/dieythinsi-agrotikis-ikonomias-ktiniatrikis-pe-hrakleioy
https://www.pde.gov.gr/gr/perifereia/organotiki-domi/genikes-dieuthunseis/gdpaok/dao.html
http://www.pnai.gov.gr/dieythinseis.aspx?gd=25
https://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=94&gd=3&dn=19
https://www.ppel.gov.gr/kentriki-ipiresia-periferias-peloponnisou/geniki-diefthinsi-periferiakis-agrotikis-ikonomias-ke-ktiniatrikis/


3.2.3. Nacionalni predpisi

Slovenija:

•Oblikovanje digitalne (r)evolucije v kmetijstvu:
https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/281-oblikovanje-
digitalne-r-evolucije-v-kmetijstvu/file

•Nove tehnologije in digitalizacija na podorčju kmetijstva:
https://www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-
pametne-vasi/nove-tehnologije-in-digitalizacija

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/281-oblikovanje-digitalne-r-evolucije-v-kmetijstvu/file
https://www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-pametne-vasi/nove-tehnologije-in-digitalizacija


Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)
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Podjetniški in vodstveni izzivi v ekološkem kmetovanju

Modul 3
3. enota: Širše vodstvene veščine



Kazalo vsebine

• 3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave
– 3.3.1.1 Strukturiranje ciljev na eko-kmetiji

• 3.3.1.1.1 Merila učinkovitosti eko-kmetije

• 3.3.1.1.2. Splošne značilnosti proizvodnega sistema kmetije

• 3.3.1.1.3. Tehnologija 

• 3.3.2. Proizvodna zmogljivost eko-kmetije
– 3.3.2.1. Največja proizvodna zmogljivost

– 3.3.2.2. Upravljanje s človeškimi viri

• 3.3.3. Stroškovna učinkovitost proizvodnega procesa
– 3.3.3.1. Opredelitev proizvodnih stroškov



3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave

Ekologija je kot znanost postala vidna šele v drugi polovici 20.
stoletja. Izraz je leta 1866 uvedel nemški znanstvenik Ernst
Haeckel in z njim označil odnose med živimi bitji ter živim in
neživim okoljem. Ekologija je široko področje, ki zajema več
poddisciplin: uporabno, evolucijsko, krajinsko, populacijsko,
vedenjsko ekologijo, ekologijo ekosistemov itd., ter trajnostni
razvoj.



3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave

Ekosistem
Izraz "ekosistem" je leta 1935 predlagal ugledni angleški ekolog in botanik Arthur Tensley (1871-1955), in
se nanaša na naravni kompleks živih organizmov in fizično okolje, v katerem živijo. Ekosistem vključuje:
•biotsko komponento: skupnost vseh različnih živih organizmov, imenovano tudi biocenoza
•abiotsko komponento: naravni življenjski prostor skupnosti, ki se imenuje biotop
Med biotopom in biocenozo poteka kroženje snovi in skozi pretok energije se ustvari določena biotska
struktura. Glede na okolje se ekosistemi delijo na vodne - reke, jezera, močvirja, morja in oceani ter
kopenske - gozdne, travnate, puščavske, stepske.



3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave

Glede na izvor ekosistemi delimo na:
•Naravne – ustvarila jih je narava. Človek ima le malo vpliva na njih. Največji naravni 
ekosistem je naš planet.
•Umetne ali antropogene – ustvaril jih je človek, za pridelovanje hrane in v druge
namene (npr. vrtovi, sadovnjaki, kmetije, jezovi itd.). Najpomembnejša značilnost
umetnega ekosistema je nezmožnost obstoja brez človekovega so-delovanja. Združba
živih biij na kmetijskem prostoru se imenuje agrocenoza.
V vsakem ekosistemu obstajajo:
•Proizvajalci – rastline, ki s pomočjo sončne svetlobe proizvajajo hranilne snovi;
•Porabniki – organizmi, ki se hranijo z rastlinami in drugimi živimi organizmi;
proizvajalci in porabniki v tej skupnosti zagotavljajo popolno kroženje snovi v
prehranjevalni verigi.



3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave
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3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave

Ekološki proizvodi/pridelki
Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo ter Svetovna zdravstvena organizacija v
Codex Alimentarius navajata, da je “ekološko kmetovanje celovit sistem za upravljanje
proizvodnje oz. pridelave, ki spodbuja in krepi trajnost agroekosistema, vključno z
biotsko raznovrstnostjo, biološkimi cikli in biološko aktivnostjo tal”.
Ekološki proizvodi so namenjeni za prehrano in so ekološko pridelani. V nekaterih
državah EU se uporablja izraz organsko pridelan proizvod.



3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave

Ekološki proizvodi
Glavni cilji ekološke pridelave so izraba energije in naravnih virov ob čim manjši
količini odpadkov, ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje plodnosti tal,
živinoreja itd.
Ekološki proizvodi se delijo v dve glavni skupini – živilske in neživilske proizvode.
Ekološka živila se gojijo in predelajo brez uporabe sintetičnih gnojil, pesticidov,
antibiotikov, hormonov, regulatorjev rasti in prehranskih dopolnil, konzervansov,
barvil, umetnih sladil in pripomočkov za predelavo. Uporaba gensko spremenjenih
organizmov in njihovih derivatov je prepovedana. Neživilski proizvodi morajo
ustrezati enakim zahtevam kot živilski.
Ekološki proizvodi vključujejo med drugim npr. eterična olja, organsko kozmetiko,
oblačila iz ekoloških materialov in drugo.



3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave

Svet Evrope je sprejel ekološko pridelavo kot del strategije za okoljsko
povezovanje in trajnostni razvoj v skupni kmetijski politiki.

Skupna kmetijska politika določa pogoje, ki kmetom omogočajo proizvodnjo
hrane, razvoj podeželskih skupnosti (ustvarjanje delovnih mest) in ekološko
pridelavo. Z ekološkim, trajnostnim kmetijstvom lahko kmetje proizvajajo
hrano, ki ohranja in ščiti naravo in biotsko raznovrstnost. SKP vključuje
pomembne cilje, kot so skrb za okolje, varstvo hrane in zdravja, varstvo
krajine in biotska raznovrstnost, revitalizacija podeželskih območij itd.

Skupna kmetijska politika EU: https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en


3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave

EU v okviru evropskega akcijskega načrta za ekološko prehrano in kmetijstvo (2004) izpostavlja:
• Podpora ekološkemu kmetovanju, ki temelji na ukrepih za razvoj podeželja;
Ekološko kmetovanje vodi v stabilizacijo dohodkov ekoloških kmetovalcev, pri čemer se razvijajo trgi za
pridelavo kakovostne zdrave hrane in zmanjšuje brezposelnost. To pomeni, da ima ekološka proizvodnja
dvojno socialno vlogo - upravljanje zemljišč in korist za razvoj podeželja in proizvodnjo. Finančno
podporo kmetom zagotavljajo naložbeni programi in ciljno usmerjene subvencije ter tudi financiranje
bank.
• Uvedba standardov za ekološko pridelavo in trgovino;
Za ekološko kmetovanje po vsem svetu veljajo določena skupna načela, v splošnem pa je ekološko
kmetovanje odvisno od specifičnih socialno-ekonomskih, geo-klimatskih in kulturnih značilnosti
posamezne pokrajine.
Mednarodni urad za ekološko akreditacijo (IOAS) izvaja program akreditacije in zagotavlja mednarodna
jamstva za kakovost ekoloških proizvodov na lokalni in regionalni ravni. Osnovni standardi Mednarodne
zveze gibanj za ekološko kmetijstvo IFOAM so bili na tem področju uvedeni leta 1980. Določajo gojenje,
predelavo in shranjevanje ekoloških proizvodov. Standardi predstavljajo minimalne zahteve, ki morajo
biti izpolnjene, z največjimi možnimi dovoljenimi odstopanji.



3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave

• Proizvodnja in označevanje ekoloških proizvodov;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=EN

• Oznaka "List Evrope" je obvezna za pakirane ekološke živilske 
proizvode, ki se proizvajajo v državi članici EU in izpolnjujejo 
zahtevane standarde. Poleg logotipa mora embalaža vključevati 
oznako inšpekcijskega organa in kraj proizvodnje kmetijskih surovin.

• Primeri - Bolgarija:
– GU Gornooryahovski sudzuk, PGI Bulgarian Rose Oil, HTSH Fillet Elena, 

HTSH Lukanka Panagyurska

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=EN


3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave

• Primeri - Slovenija:
– Označevanje ekoloških proizvodov v Sloveniji: 

https://www.zps.si/index.php/okolje-topmenu-320/broure/275-eko-oznaevanje
– Ameriško podjetje CDA je zasnovalo širok spekter naprav za označevanje, ki se 

prilagajajo posebnostim ekoloških in naravnih izdelkov (svežega ekološkega 
sadnega soka, kompota, ...): https://cda-usa.com/our-packaging-solutions-by-
sectors/filling-labelling-complete-packaging-line-natural-organic-products/

– Lažja izbira zdravih živil za potrošnike: primerjava različnih shem označevanja na 
sprednji strani embalaže s pomočjo slovenske zbirke podatkov : 
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/4/399/htm

• Primeri - Turčija:
– Govedina Kayseri, marelice Malatya, fige Aydin.

https://www.zps.si/index.php/okolje-topmenu-320/broure/275-eko-oznaevanje
https://cda-usa.com/our-packaging-solutions-by-sectors/filling-labelling-complete-packaging-line-natural-organic-products/
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/4/399/htm


3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave

• Izvajanje koncepta trajnostnega kmetijstva vključuje ukrepe za
gospodarski, socialni in okoljski razvoj kmetijstva in ohranjanja
biotske raznovrstnosti;

• Vzpostavitev učinkovitega sistema nadzora in ekološkega
certificiranja.

Uredba 2092/91 iz leta 1998 uvaja zahtevo, da vsi nadzorni organi
ekološke pridelave v državah članicah Evropske unije izpolnjujejo
zahteve standarda EN 45011 (standard za certifikacijske organe za
področje certificiranja proizvodov) ter tako zagotavljajo merila za
neodvisnost, nepristranskost, učinkovitost in kompetentnost.



3.3.1.1 Strukturiranje ciljev na eko-kmetiji

Ekološka kmetija lahko zastavljene cilje doseže tako, da sledi osnovnim proizvodnim
načelom in praksam, usmerjenim v trajnostni razvoj kmetijstva:

• Sistematičen pristop k proizvodni enoti in prizadevanje za minimalno človekovo poseganje v
regulativne mehanizme narave;

• Stabilizacija kmetijskih ekosistemov na podlagi dopolnilnih dejavnosti, biotske raznovrstnosti
in integracije;

• Diverzifikacija proizvodnega sistema;
• Ustreznost pristopov, metod in sredstev za zatiranje škodljivcev; alternativni sistemi varstva

rastlin;
• Izvajanje glavnih ukrepov varstva rastlin v skladu s standardi za ekološko kmetovanje in

izkušnjami v naši državi;
• Reja takšnih pasem živali, ki so prilagojene lokalnim razmeram;



3.3.1.1 Strukturiranje ciljev na eko-kmetiji

• Uporaba metod vzreje, ki so blizu naravnemu načinu življenja, ki zmanjšujejo
stres in ki skrbijo za dobro počutje živali;

• Zagotavljanje zadostnega prostora, da se živali lahko vedejo naravno (prostor
v hlevih, na dvoriščih, sprehodi in paša na prostem);

• Zagotavljanje zadostne količine kakovostne, ekološko pridelane krme;

• Prepoved uporabe regulatorjev rasti in antibiotikov (le kot skrajna možnost);

• Ohranjanje zdravja živali s preprečevanjem bolezni in uporabo naravnih
proizvodov;

• Ohranjanje strogega ravnovesja med številom živali in površino obdelovalnih
zemljišč (odvisno od vrste živali in njihovega števila).



3.3.1.1.1 Merila učinkovitosti eko-kmetije

• Merila za uspešnost učinkovitosti proizvodnje in upravljanja
ekološke kmetije so zasnovana na kazalnikih, ki merijo končni
obseg proizvodnje, dobiček, donosnost, čas itd.



3.3.1.1.1 Merila učinkovitosti eko-kmetije

• Kvantitativni kazalniki uspešnosti sistema upravljanja vključujejo
– kazalnike dela: ekonomija živega dela, število delavcev;

– finančne kazalnike: zmanjšanje stroškov upravljanja;

– kazalnike za prihranek časa: manj časa za management na račun
informacijskih tehnologij in naprednih organizacijskih postopkov.

• Posebnega pomena so kvalitativni kazalniki (socialna učinkovitost):
– dvig znanstvene in tehnične ravni managementa;

– stopnja integracije procesov upravljanja;

– zadovoljstvo pri delu;

– krepitev družbene odgovornosti podjetja in izboljšanje vpliva na okolje;



3.3.1.1.2. Splošne značilnosti proizvodnega sistema 
kmetije

Sodobno kmetijstvo je obsežna in specializirana dejavnost, ki se lahko po
količini proizvodov in energiji, ki jih za njihovo proizvodnjo porabi, primerja z
industrijskim sektorjem. Glavne težave kmetijstva so:

• intenzivna uporaba in degradacija naravnih virov;

• uporaba tehnologij in rešitev brez upoštevanja interesov ljudi.

Številni gospodarski projekti negativno vplivajo na okolje, z onesnaževanjem
povzročajo kvalitativne in kvantitativne spremembe naravnih virov, kot so
poslabšanje zdravja ljudi zaradi onesnažene vode in zraka ali zmanjšanje
kmetijske produktivnosti na industrijskih območjih, ki jih onesnažuje
industrija. Žal se ekonomska ocena škodljivih posledic običajno opravi šele po
vidnih spremembah v naravnem okolju.



3.3.1.1.2. Splošne značilnosti proizvodnega sistema 
kmetije

Industrijsko kmetijstvo vodi k višjim gospodarskim rezultatom, vendar ima
negativen vpliv na okolje zaradi intenzivne rabe zemljišč, onesnaževanja vode ipd.

V skladu s konceptom trajnostnega razvoja podeželja mora sodobno kmetijstvo
prispevati k zagotavljanju trajnostne gospodarske rasti na podeželskih območjih.

EU določa tri glavne cilje za doseganje rasti, povečanje stopnje zaposlenosti in
zvišanja življenjskega standarda na podeželskih območjih: povečanje
konkurenčnosti kmetijstva, trajnostno upravljanje naravnih virov in uravnotežen
teritorialni razvoj podeželskih območij. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in
Evropski socialni sklad (ESS) pri tem sodelujeta z Evropskim kmetijskim skladom za
razvoj podeželja (EKSRP).



3.3.1.1.2. Splošne značilnosti proizvodnega sistema 
kmetije

Povečanje stopnje zaposlenosti prebivalstva:

Glavna področja, na katerih aktivno deluje Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), so 
naslednja:
• Ustvarjanje delovnih mest zunaj kmetijskega sektorja (nova podjetja, razvoj dejavnosti,

povezanih s turizmom itd.);
• Ustvarjanje dostopa in povezav med mesti in podeželskimi območji, zlasti v kontekstu

informacijske družbe;
• Podpora malim in srednje velikim podjetjem (MSP) iz kmetijskega sektorja (podpora

inovacijam in razvoju novih proizvodov), kmetijsko-živilskega ali gozdarskega sektorja;
• Obvladovanje tveganja v kmetijskem in gozdarskem sektorju;
• Gradnja osnovne infrastrukture v vaseh, zlasti v novih državah članicah.

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/themes/rural-development/

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/themes/rural-development/


3.3.1.1.2. Splošne značilnosti proizvodnega sistema 
kmetije

Ohranjanje ekološkega ravnovesja z ohranjanjem narave in
biodiverzifikacijo:

S širjenjem ponudbe ekoloških proizvodov in preusmerjanjem
trga se poveča učinkovitost proizvodnje, kar omogoča
gospodarsko korist. Za ohranitev ekološkega ravnovesja v naravi
je potrebno preučiti dinamiko ekološke pridelave in razvoja
releavntnih sektorjev v kmetijstvu.



3.3.1.1.2. Splošne značilnosti proizvodnega sistema 
kmetije

Pospešen razvoj intenzivnega industrijskega kmetijstva ni rešitev za
podeželsko prebivalstvo, saj predstavlja preveliko tveganje za okolje.
Trajnostni razvoj podeželja je zato prednostna naloga EU.

• Sodobno kmetijstvo v ekonomsko-socialnem tržnem gospodarstvu
zahteva kompleksne rešitve, ki so drugačne od rešitev za
industrijske sisteme. Pri tem sta pomembni dve skupini nalog:
– proizvodni cilji - proizvodnja hrane, industrijskih surovin in proizvodov iz

obnovljivih virov energije, s katerimi ravnajo po tržnih principih;

– cilji ohranjanja okolja in zaposlovanja ljudi, kulturni in družbeni cilje,
povezani z domačo regijo, krajino, zemljo.



3.3.1.1.2. Splošne značilnosti proizvodnega sistema 
kmetije

• Ekološka proizvodnja zahteva drugačno rabo specifičnih znanj,
vodstvenih veščin in tehnologij kot konvencionalna kmetijska
proizvodnja.

• Včasih je pridelava ekoloških kmetijskih rastlin integrirana v
živinorejsko industrijo. Takšna diverzifikacija v polnosti izkorišča
proizvodne vire in predstavlja učinkovit način premagovanja
sezonskega pomanjkanja izdelkov. Diverzifikacija je tudi
predpogoj za zmanjšanje gospodarskega in tržnega tveganja.



3.3.1.1.2. Splošne značilnosti proizvodnega sistema 
kmetije

Kljub številnim omejitvam je opaziti porast kulture majhnih
družinskih kmetij za pridelavo ekološkega sadja in zelenjave,
začimb, zelišč in drugega, ki na trgih ustvarjajo konkurenčno
okolje. Ekološke kmetije so vodilne na področju inovacij v
proizvodnji - uporabljajo nove sorte rastlin, odporne na bolezni in
škodljivce, ekološka (zelena) gnojila (npr. kalifornijske deževnike)
itd.



3.3.1.1.2. Splošne značilnosti proizvodnega sistema 
kmetije

• Na ekoloških kmetijah se donos pridelkov zelo razlikuje, saj je odvisen od
številnih dejavnikov, od vodstvenih sposobnosti kmetovalca, do
rodovitnosti tal, podnebnih značilnosti, sodobnosti razpoložljivih tehnologij
itd. V splošnem pa velja, da je donos pridelkov iz ekološke pridelave nižji od
donosa iz konvencionalne kmetijske proizvodnje.

• Proizvodni stroški ekoloških izdelkov so običajno višji v primerjavi z
neekološkimi, saj ekološka pridelava uporablja ekološka gnojila, ki so
praviloma dražja, več je ročnega dela in specifičnih tehnik, ki povečajo
vrednost končnega izdelka.

• Tudi struktura proizvodnih stroškov je drugačna. Pri ekološki pridelavi
nastanejo višji stroški ekoloških semen in sadik, stroški dela (mehanizirano
in ročno okopavanje), stroški vzdrževanja plodnosti tal in zaščite rastlin itd.



3.3.1.1.2. Splošne značilnosti proizvodnega sistema 
kmetije

• Pri ekološki pridelavi nastanejo tudi specifični, neproizvodni
stroški, na primer:

– nadzor in certificiranje, kar sta precej pomembna stroška, saj sta
odvisna od izbire certifikata (certifikatov), velikosti kmetije itd;

– stroški posebnih analiz sestave tal;

– stroški za posebno embalažo (ekološki papir in karton, barvno steklo
itd);

– stroški za vzdrževanje biotske raznovrstnosti (varovalni
pasovi, prostor v okolici njiv z ekološko pridelavo).



3.3.1.1.2. Splošne značilnosti proizvodnega sistema 
kmetije

• Pri ekološki pridelavi so višji tudi stroški prodaje na debelo in
na drobno, zaradi posebnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati
pridelovalci, predelovalci in trgovci z ekološkimi izdelki.

• Ekološka pridelava običajno povečuje dobičkonosnost
predvsem na račun optimizacije stroškov, medtem ko pri
konvencionalni kmetijski proizvodnji donosnost temelji
predvsem na njeni intenzivnosti.



3.3.1.1.3. Tehnologija

• V deklaraciji o pametni in trajnostni digitalni prihodnosti za
evropsko kmetijstvo in podeželje je poudarjen potencial naprednih
digitalnih tehnologij za evropsko kmetijstvo in podeželska območja.
Poseben poudarek je na raziskavah in inovacijah, sprejemanju in
uvajanju tehnologij ter boljši uporabi podatkov. Nujno je, da se čim
prej posvetimo reševanju okoljskih, gospodarskih in socialnih
problemov, pri čemer sta digitalizacija in uvajanje tehnologij za
precizno kmetovanje edini način za njihovo reševanje.

• Inteligentno kmetijstvo temelji na optimizaciji vnosa onesnaževal v
tla, kar je odvisno od gojenega pridelka. Pravilno odmerjen vnos
zmanjšuje količino odpadkov, onesnaževanje podtalnice itd.



3.3.1.1.3. Tehnologija

• V uporabi so različne tehnologije z daljinskim zaznavanjem za
doziranje količine gnojil, pesticidov in vode v pridelkih. Uporaba
ustreznih količin prispeva k večji preciznosti v kmetijstvu: proizvede
se več, z manj stroški.

• Pomemben vidik digitalizacije kmetijstva je prava izbira tehnologij,
kar omogoča pravilno interpretacijo podatkov in upoštevanje
strokovnih priporočil. Prenos znanja bo v kmetijstvo pomagal
privabiti mlade. Hkrati se bodo izboljšale možnosti za razvoj
podeželja. Potrebno je vzpostaviti povezave med podeželskimi in
urbanimi skupnostmi.



3.3.2. Proizvodna zmogljivost eko-kmetije

Proizvodna zmogljivost ekološke kmetije predstavlja možno
količino proizvodnje določene nomenklature, sortimenta in
kakovosti, ki bi jo lahko pod optimalnimi pogoji in v optimalnem
načinu delovanja proizvedli v določenem časovnem obdobju.



3.3.2. Proizvodna zmogljivost eko-kmetije

• Proizvodna zmogljivost podjetja je opredeljena v proizvodnem
programu, ki se oblikuje na podlagi tržnih raziskav.

• Stopnja proizvodne zmogljivosti se spreminja glede na čas:
• začetna – proizvodna zmogljivost ob začetku načrtovanega obdobja;

• končna – proizvodna zmogljivost ob koncu načrtovanega obdobja;

• na letni ravni – zabeleženo povečanje ali zmanjšanje proizvodne zmogljivosti v
enem letu.



3.3.2. Proizvodna zmogljivost eko-kmetije

• Proizvodna zmogljivost glede na velikost (obseg):
– največja proizvodna zmogljivost;
– optimalna proizvodna zmogljivost – upošteva specifičnost posameznih dejavnikov v

določenem trenutku;
– najmanjša proizvodna zmogljivost je ekonomična, stroškovno učinkovita;
– s tehničnega stališča je najmanjša proizvodna zmogljivost povezana z varnostjo.

• Vrste proizvodne zmogljivosti glede na pogoje delovanja.
– Teoretična zmogljivost: največji obseg proizvodnje pod idealnimi (teoretičnimi) pogoji

delovanja;
– Tehnična zmogljivost: največji obseg proizvodnje z neomejeno tehnologijo, surovinami

(materiali) in energijo v omejenem časovnem obdobju (eno leto);
– Ekonomična zmogljivost: največji obseg proizvodnje ob najučinkovitejši rabi virov in

proizvodnega časa.



3.3.2.1. Največja proizvodna zmogljivost

• Proizvodna zmogljivost podjetja je največja količina proizvodnje
določenega asortimaja in kakovosti, ki se pod optimalnimi pogoji in v
optimalnem načinu delovanja proizvede v določenem časovnem obdobju.

• Razlikujemo:
– optimalna proizvodna zmogljivost podjetja - optimalna količina proizvodov na

podlagi analize dinamike tržnih potreb. Predstavlja lahko 70-80 % največje
proizvodne zmogljivosti;

– tehnična proizvodna zmogljivost podjetja - upošteva omejitve delovnega časa
(praznike, dopust, prenehanje dela iz objektivnih razlogov), kakovost in surovine
(materiale);

– ekonomična proizvodna zmogljivost podjetja - najbližje realnemu omejenemu
delovnemu času in omejitvam virov;



3.3.2.2. Upravljanje s človeškimi viri

Upravljanje s človeškimi viri je skupni izraz, ki označuje način vodenja in razvoja
zaposlenih znotraj organizacije (tj., vse dejavnosti, povezane z upravljanjem človeškega
kapitala v organizaciji). Proces upravljanja s človeškimi viri vključuje več ključnih
dejavnosti:

• Iskanje in najemanje novih zaposlenih

• Urejanje nadomestil in bonusov

• Usposabljanje in izobraževanje osebja

• Organizacijski razvoj



3.3.2.2. Upravljanje s človeškimi viri

Oddelek za upravljanje s človeškimi viri (tj., kadrovska služba)
je odgovoren za zaposlovanje osebja, razvoj in spodbujanje
kadrovskih politik, izobraževanje in usposabljanje osebja,
posredovanje ob konfliktih na delovnem mestu itd.
Upravljanje s človeškimi viri vključuje:
• Obravnavanje tekočih zadev zaposlenih - dodatki, plače, pokojninski načrti,

usposabljanje itd.;
• Iskanje novih zaposlenih – kadrovska služba išče potencialne zaposlene,

nadzoruje postopek izbire zaposlenih itd.
• Zaposlovanje sezonskih delavcev.



3.3.2.2. Upravljanje s človeškimi viri

• Sezonsko delo je v skladu z zakonodajo opredeljeno kot občasna oblika
dela ali zaposlitve v kmetijstvu in gozdarstvu, ki je neločljivo povezana s
sezono, v kateri je za posamezno dejavnost značilen izrazito povečan obseg
potrebe po delovni sili.

• Sezonski delavec. Tujci iz tretjih držav lahko v Sloveniji opravljajo sezonsko
delo do 90 dni v koledarskem letu. Tujec, ki prihaja iz tretje države v
Republiko Slovenijo z namenom zaposlitve oziroma opravljanja dela kot
sezonski delavec v kmetijstvu ali gozdarstvu, svoje delo lahko opravlja na
podlagi dovoljenja za sezonsko delo in vizuma C. Skupno trajanje enega ali
več veljavnih dovoljenj za sezonsko delo, ki ga opravlja tujec pri istem ali
drugem delodajalcu ali naročniku dela, ne sme presegati 90 dni v
koledarskem letu.



3.3.2.2. Upravljanje s človeškimi viri

• Skrb za postopke odpovedi delovnih razmerij – v primerih, ko
delavec da odpoved ali je odpuščen.

• Dvigovanje morale v podjetju – kadrovska služba naj bi
spodbujala zaposlene, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da
prispevajo k razvoju podjetja.

• Strateški pristopi k upravljanju s človeškimi viri in ustvarjanju
primernega delovnega okolja

• Ustvarjanje in upravljanje programov, politik in postopkov za
podporo zaposlenim in njihovemu razvoju.



3.3.2.2. Upravljanje s človeškimi viri

Oddelek za upravljanje s človeškimi viri (kadrovska služba) naj:

• se osredotoči na prednosti zaposlenih - podjetja morajo na tem
področju vložiti veliko truda, da razumejo svoje zaposlene na
najboljši možni način in jih razvrstijo na ustrezna delovna
mesta, kjer bodo lahko svoje delo opravili po najboljših močeh.

• se trudi za doseganje ciljev podjetja in merjenje uspešnosti le-
tega, ter

• obvešča zaposlene o trenutnem stanju v podjetju.



3.3.3. Stroškovna učinkovitost proizvodnega 
procesa

Stroškovna učinkovitost proizvodnega procesa se oceni na
podlagi najnižjih možnih stroškov za doseganje določene ravni
uspešnosti (oziroma, na podlagi najvišje možne ravni uspešnosti
ob določenih stroških). Financiranje s strani EU v smislu načela
učinkovitosti zahteva vzpostavitev najboljšega razmerja med
uporabljenimi viri in doseženimi rezultati.



3.3.3.1. Opredelitev proizvodnih stroškov

Stroške delimo:
• glede na naravo stroškov:

– materialni - za surovine, rezervne dele itd.;
– stroški dela - za plače in zavarovanja.

• Glede na njihov vpliv na obseg proizvodnje:
– fiksni - imajo zanemarljiv učinek (amortizacija));
– variabilni - se spreminjajo sorazmerno ali bistveno vplivajo na obseg proizvodnje.

• Glede na značilnosti stroškov:
– enostavni - stroški z enako ekonomsko vsebino - plače, zavarovanja, amortizacija;
– kompleksni stroški - različni v ekonomski sestavi - so vsota stroškov vseh oddelkov

in proizvodnih enot organizacije (stroški organizacije in upravljanja
(managementa), plače, zavarovanja, stroški ogrevanja itd.).



3.3.3.1. Opredelitev proizvodnih stroškov

• V skladu z davčno zakonodajo so stroški lahko:

• obratovalni stroški;

• upravni stroški:
– finančni stroški; 

– izredni stroški; 

– davčni stroški.

Stroški so pomemben kazalnik gospodarske dejavnosti. Proizvajalci ne
morejo vplivati na tržne cene, zato morajo, če želijo povečati
prihodke, zmanjšati svoje stroške.



3.3.3.1. Opredelitev proizvodnih stroškov

Stroški predstavljajo izraženo denarno vrednost nastalih izdatkov. Razvrščamo
jih lahko na različne načine, kar omogoča boljši nadzor nad njimi in s tem
njihovo upravljanje. Obstaja več delitev stroškov:
• Glede na nivo:

– individualni stroški – stroški posameznega podjetja;
– sektorski – povprečna raven proizvodnih stroškov na sektor.

• Glede na obseg:
– delni
– skupni stroški.

• Glede na način izračuna:
– načrtovani
– dejanski.



3.3.3.1. Opredelitev proizvodnih stroškov

• Učinkovitost - relativni kazalnik uspešnosti; lahko je samo
pozitivna vrednost. Za izračun stroškovne učinkovitosti je
uporabna formula:

• Učinkovitost (E) = (Rezultat (R) / Strošek (C)) * 100%

• Danes so v uporabi različni izrazi, ki opisujejo to razmerje -
učinkovitost, smotrnost, ekonomičnost, produktivnost.



Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)
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Podjetniški in vodstveni izzivi v ekološkem kmetovanju

Modul 3
Enota 4 Zaupanje in spoštovanje v poslovnem okolju



Kazalo vsebine

• 3.4.1. Odnosi z zaposlenimi
– 3.4.1.1. Zdravje in varnost v delovnem okolju

– 3.4.1.2. Spoštovanje zaposlenih
• 3.4.1.2.1. Obvladovanje konfliktov

• 3.4.1.2.2. Nadlegovanje in diskriminacija

• 3.4.1.2.3. Socialni dialog

• 3.4.2. Zakonodaja o varnosti in varstvu okolja

• 3.4.3. Integriteta in visoki standardi profesionalnega vedenja
– 3.4.3.1. Izogibanje navzkrižju interesov

– 3.4.3.2. Intelektualna lastnina v ekološkem kmetovanju



3.4.1. Odnosi z zaposlenimi

Ljudje smo socialna bitja, kar velja tudi v poslovnem okolju. Vsak
posameznik ima določeno znanje, sposobnosti, motivacijo,
osebnost ter svoje mesto v podjetju/organizaciji in v družbi
nasploh.

Dejavniki, ki vplivajo na dobre odnose med zaposlenimi:
komunikacija, lojalnost, spoštovanje uspešnosti zaposlenega,
enakost, dajanje priložnosti za razvoj. Z upoštevanjem teh
dejavnikov lahko vsem zaposlenim omogočimo osebnostni
razvoj.



3.4.1. Odnosi z zaposlenimi

Komunikacija med vodjo in zaposlenim poveča motivacijo za delo
in s tem produktivnost.

Pripadnost in lojalnost podjetju se lahko razvijeta le pri
posameznikih, ki so zadovoljni s svojim delom.



3.4.1.1. Zdravje in varnost v delovnem okolju

Varni delovni pogoji so pogoji, ki upoštevajo duševne in telesne
zmožnosti delavcev ter zmanjšujejo tveganja zaradi delovnih
obremenitev, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri
delu.

Zagotavljanje zdravja in varnosti na delovnem mestu je
obveznost delodajalca; to področje je urejeno s posebno
zakonodajo v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu.



Pogoste nevarnosti na eko-kmetiji (zdravje in 
varnost)

• živali – poškodbe, ki jih povzročijo živali, vključujejo ugrize, brce, poteptanje in prenos nekaterih nalezljivih 
bolezni, kot so zajedavec giardia, salmonela, kožna plesen in leptospiroza

• kemikalije – pesticidi in herbicidi lahko povzročijo poškodbe, kot so opekline, bolezni dihal ali zastrupitev

• zaprti prostori – npr. silosi, rezervoarji za vodo, posode za mleko in jame za gnoj lahko vsebujejo nevarne pline, 
ki lahko povzročijo zastrupitev ali zadušitev

• elektrika – nevarnosti vključujejo pokvarjena stikala, kable, stroje ali električno napeljavo

• višina – padci z lestev, streh, silosov in vetrnih mlinov so pogost vzrok poškodb

• stroji – nevarnosti vključujejo traktorje brez pritrjenih varnostnih konstrukcij ali priključnih gredi, motorne žage, 
svedre, motorna kolesa in stroje z nezaščitenimi gibljivimi deli

• zvočno onesnaževanje – hrup, ki ga proizvajajo živali in stroji lahko vpliva na vaš sluh

• vozila – nesreče ali padci z motorjev, traktorjev itd. lahko povzročijo hujše poškodbe

• voda – človek se lahko utopi v samo petih centimetrih vode. Jezera, ribniki, reke, kanali, rezervoarji, potoki so 
lahko potencialno nevarni. Pri tem so majhni otroci še posebej ogroženi

• vreme – nevarnosti vključujejo sončne opekline, toplotni udar, dehidracijo in podhladitev



3.4.1.1. Zdravje in varnost v delovnem okolju

Slovenija:
Smernice za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja za kmete
vsebujejo osnovne napotke za pripravo izjave varnosti z oceno
tveganja, v kateri je potrebno opredeliti nevarnosti in oceniti tveganja
na kmetijah ter opredeliti ukrepe in vire za zagotavljanje varnosti in
zdravja oseb na kmetijah.
http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-
delu/informacije-po-dejavnostih/kmetijstvo
Vodič za varnost in zdravje pri vzdrževalnih delih v kmetijstvu -
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-
agriculture-a-safety-and-health-guide

http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-dejavnostih/kmetijstvo
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide


3.4.1.1. Zdravje in varnost v delovnem okolju

• Delodajalec je dolžan zagotoviti varne in zdrave delovne pogoje
na ekološki kmetiji ter zaposlenim na tem področju nuditi
izobraževanje in usposabljanje. Priskrbeti jim mora delovno
obleko in osebno zaščitno opremo ter zagotoviti varno
delovanje naprav, s katerimi delajo.

• Delodajalec je dolžan zagotoviti tudi letne preventivne
zdravstvene preglede in opraviti oceno tveganja za podjetje.



3.4.1.2. Spoštovanje zaposlenih

Spoštovanje na delovnem mestu lahko opredelimo kot zaznano
vrednost, ki jo posamezniku pripisujejo sodelavci ali nadrejeni.

Spoštovanje pomeni tudi sprejemanje osebe takšne kot je, ne da
jo poskušamo spremeniti. Gre tudi za sposobnost razumeti in
sprejemati druge ne da se pri tem osredotočamo na razlike med
posamezniki: vsi smo enakopravni člani družbe.

Pomanjkanje spoštovanja v medosebnih odnosih na delovnem
mestu privede do nezadovoljstva.



3.4.1.2.1. Obvladovanje konfliktov

Konflikti so v življenju in delu ljudi nekaj normalnega in so
neizogibni. Dobro obvladovanje konfliktov omogoča vodji, da se s
težavami spopade na konstruktiven način ter tako izboljšuje
medosebne odnose, rešuje probleme in podpira uspešnost vseh
zaposlenih pri delu.



3.4.1.2.1. Obvladovanje konfliktov

Pondy (1967) je pri razvoju svojih modelov in konceptov
reševanja konfliktov izpostavil, da je za razumevanje konflikta
veliko bolje, če ga obravnavamo kot dinamični proces, ki
prehaja skozi več faz:
1. Faza latentnosti konflikta
2. Faza zaznavanja konflikta
3. Faza občutenja konflikta
4. Faza izražanja konflikta
5. Zaključna faza



3.4.1.2.1. Obvladovanje konfliktov

Načini obvladovanja konfliktov
Dober način za obvladovanje konfliktov vključuje pomoč mediatorja.
Mediacija poteka v več fazah:
- Namen začetne faze mediacije je predstavitev namena mediacije in

določitev osnovnih pravil.
- V raziskovalni fazi udeleženca konflikta opišeta problem, vsak iz svoje

perspektive, mediator pa povzema bistvo.
- V fazi pogajanj se išče nabor koristnih idej in predlogov za sporazum;

poiščejo se možne rešitve spora.
- Zaključna faza vključuje usten ali pisen sporazum med vpletenima

stranema.



3.4.1.2.2. Nadlegovanje in diskriminacija

Izraz "diskriminacija" pomeni razlikovanje in drugačno
obravnavanje posameznika ali skupine glede na ekonomski
položaj, raso, narodnost, vero, spolno usmerjenost ali druge
lastnosti.

V skladu z evropsko zakonodajo je diskriminacija na delovnem
mestu prepovedana.



3.4.1.2.2. Nadlegovanje in diskriminacija

• Neposredna diskriminacija obstaja, če je oseba ali skupina oseb zaradi
določene osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih
situacijah obravnavana manj ugodno kot druga oseba ali skupina oseb.

• Posredna diskriminacija obstaja, kadar je oseba ali skupina oseb z določeno
osebno okoliščino bila, je, ali bi lahko bila zaradi navidezno nevtralne
določbe, merila ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe.

• Nadlegovanje šteje za eno od oblik diskriminacije in predstavlja nezaželeno
ravnanje, povezano s katero koli osebno okoliščino, ki ima učinek ali namen
ustvarjati zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za
osebo in žali njeno dostojanstvo



3.4.1.2.2. Nadlegovanje in diskriminacija

• Nadlegovanje se pojavlja v številnih oblikah - fizično in
verbalno nadlegovanje, izsiljevanje, nadlegovanje na podlagi
narodnosti, spolno nadlegovanje, spletno ustrahovanje itd.

• O napeljevanju k diskriminaciji govorimo, kadar nekdo
napeljuje, ščuva ali nagovarja drugo osebo k diskriminaciji.

• Prepovedana je viktimizacija, tj. izpostavljanje osebe, ki
opozarja na diskriminacijo oziroma ukrepa (bodisi v svojem
imenu ali v imenu koga drugega), neugodnim posledicam.



3.4.1.2.3. Socialni dialog

Socialni dialog je ključen element evropskega socialnega modela.
Socialnim partnerjem (predstavnikom delodajalcev in
delojemalcev) omogoča, da dejavno prispevajo k oblikovanju
evropske socialne politike o zaposlovanju.



3.4.2. Zakonodaja o varnosti in varstvu okolja

Evropska okoljska politika temelji na previdnostnem načelu in načelih preprečevanja, odpravljanja okoljske škode pri
viru ter odgovornosti povzročitelja.
Evropske direktive o varnosti in zdravju pri delu:
• Direktiva o okoljski odgovornosti - https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-

directive/the-osh-framework-directive-introduction
• Delovna mesta, oprema, znaki, osebna zaščitna oprema -

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment
• Izpostavljenost kemičnim sredstvom - https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-

agents-and-chemical-safety/
• Izpostavljenost fizičnim nevarnostim- https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-

hazards/
• Izpostavljenost biološkim sredstvom- https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-biological-

agents/
• Določbe o obremenitvi, ergonomskih in psihosocialnih tveganjih 

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/provisions-on-workload-ergonomical-and-psychosocial-risks/
• Določbe o posameznih sektorjih in delavcih- https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-

and-worker-related-provisions/

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-biological-agents/
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/provisions-on-workload-ergonomical-and-psychosocial-risks/
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/


3.4.2. Zakonodaja o varnosti in varstvu okolja

Evropski parlament ima pomembno vlogo pri oblikovanju
okoljske zakonodaje EU. Poziva k večji varnosti naložb v podporo
okoljski politiki in k prizadevanjem za boj proti podnebnim
spremembam ter k večjemu upoštevanju okoljskih vprašanj.



3.4.3. Integriteta in visoki standardi profesionalnega 
vedenja

• Vsak poklic sledi univerzalnim vrednotam, kakor tudi specifičnim vrednotam, ki
določajo okvir poklicnega standarda.

• Kmet mora biti kompetenten za področje, na katerem deluje ter odgovoren za
uporabo specifičnih znanj in izkušenj.

• Poštenje je nepogrešljiva lastnost vsakega kmetovalca. Kupci pričakujejo, da jim
bodo kmetje ponudili kakovostne pridelke ter zaupajo, da ekološki kmetovalci ne
podlegajo željam po hitrejšem in višjem zaslužku.

• Dobra podpora strankam določa visoke standarde vedenja. Kmetje naj
promovirajo poklic kmetovalca in namensko vlagajo v pridobivanje zaupanja in
spoštovanja do tega poklica.

• Konkurenca spodbuja poklicni razvoj kmetovalcev. Konkurenčnost naj temelji na
znanju, veščinah in izkušnjah in se izogiba dejanjem, ki bi lahko omajala poklicni
ugled.



3.4.3.1. Izogibanje navzkrižju interesov

• Navzkrižje med javnimi dolžnostmi in osebnimi interesi
zaposlenega, kar lahko vpliva na izvajanje delovnih nalog.

• S konfliktnimi situacijami se je potrebno soočiti in iskati rešitve
za njihovo razrešitev.



3.4.3.1. Izogibanje navzkrižju interesov

Nekaj ukrepov za preprečevanje navzkrižja konfliktov:

• vzpostavitev dobrih praks za zaščito interesov podjetja /
kmetije;

• upoštevanje zakonodaje pri razkrivanj konfliktov interesa;

• spoštovanje načel odgovornosti, transparentnost;

• spoštovanje etičnih pravil na kmetiji / v podjetju;



3.4.3.2. Intelektualna lastnina v ekološkem 
kmetovanju

Izraz intelektualna lastnina se nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz
človekovega intelekta oziroma razuma.

Z intelektualno lastnino je mogoče trgovati na delniških trgih.

Intelektualna lastnina je lahko v zasebni lasti, a vseeno ohrani
značaj javne dobrine, ne da bi pri tem izgubila svojo vrednost.



3.4.3.2. Intelektualna lastnina v ekološkem 
kmetovanju

• Kakovost kmetijskih proizvodov in živil ureja Uredba EU št. 1151/2012, kjer
je zapisano, da sta „kakovost in raznovrstnost kmetijske in ribiške
proizvodnje ter ribogojstva Unije (…) ena od njenih pomembnih prednosti,
ki proizvajalcem Unije dajeta konkurenčno prednost in pomembno
prispevata k njeni živi kulturni in gastronomski dediščini.“

• Označevanje poteka v skladu s simboli EU: zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in t. i.
neobvezna navedba kakovosti (hribovski proizvodi).

• Registracijo zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb v
Evropskem registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih
označb izvaja pristojni nacionalni organ za zaščitene geografske označbe in
živila tradicionalnega posebnega značaja.



3.4.3.2. Intelektualna lastnina v ekološkem 
kmetovanju

• Proizvajalci izdelka predložijo vlogo in ustrezne priloge v skladu
z zakonodajo. Po odobritvi na nacionalni ravni se dokumenti
pošljejo na ES. Zavezanci se registrirajo v Uradnem listu EU. V
Evropi je trenutno registriranih več kot 1400 kmetijskih in
živilskih proizvodov. Vsi kmetijski proizvodi in predelana živila
lahko zaprosijo za zaščiteno oznako.

• Skupna kmetijska politika EU spodbuja proizvajalce, naj
ponujajo proizvode z zaščiteno geografsko označbo in
zajamčene tradicionalne specialitete.



3.4.3.2. Intelektualna lastnina v ekološkem 
kmetovanju

Slovenija:

Intelektualna lastnina na področju kmetijskih proizvodov in živil
je opredeljena v okviru nacionalna zakonodaje o posebnih
kmetijskih pridelkih in živilih (št. 16368). Podrobneje:

https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/vsebina/Dok
umenti/Nacionalna-zakonodaja/Posebni-kmetijski-pridelki-in-živila/16368

https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/vsebina/Dokumenti/Nacionalna-zakonodaja/Posebni-kmetijski-pridelki-in-živila/16368


3.4.3.2. Intelektualna lastnina v ekološkem 
kmetovanju

• Zaščitena označba porekla (ZOP):

– Kot ZOP se registrirajo imena tistih proizvodov, ki so najtesneje
povezani z območjem, na katerem se proizvajajo;

• Zaščitena geografska označba (ZGO):

– Označba ZGO poudarja povezavo med specifično geografsko regijo in
imenom proizvoda, pri katerem se kakovost, sloves ali druge
značilnosti pripisujejo predvsem njegovemu geografskemu poreklu.



3.4.3.2. Intelektualna lastnina v ekološkem 
kmetovanju

• Uredba Sveta (EGS) št. 2082/92 o certifikatih o posebnih lastnostih za
kmetijske proizvode in živila od 24. julija 1993 dalje omogoča
prepoznavanje in zaščito tradicionalnih kmetijskih proizvodov in živil
posebnega značaja na evropski ravni. Specifičnost teh proizvodov je v
metodi pridelave in/ali priprave, ne pa v geografskem poreklu.

• Z označbo geografskega porekla je lahko označen kmetijski pridelek
oziroma živilo, katerega:

- lastnosti so izključno ali bistveno rezultat naravnih in človeških dejavnikov in

- pridelava, predelava in priprava za trg potekajo znotraj označenega
geografskega območja.



3.4.3.2. Intelektualna lastnina v ekološkem 
kmetovanju

Slovenija:

• Sheme kakovosti in zaščiteni kmetijski proizvodi in živila:
• https://www.gov.si/teme/sheme-kakovosti-in-zasciteni-kmetijski-pridelki-

in-zivila/
• V Sloveniji je področje geografskega porekla in intelektualne lastnine v 

kmetijstvu urejeno s številnimi predpisi, na primer:
• Geografska označba ali geografsko poreklo za kmetijske pridelke 

oziroma živila v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00).
• Zaščiteno geografsko poreklo, priznana geografska oznaka ali priznano 

tradicionalno poimenovanje v Zakonu o vinu in drugih proizvodih iz 
grozdja (Uradni list RS, št. 70/97, 16/2001).

https://www.gov.si/teme/sheme-kakovosti-in-zasciteni-kmetijski-pridelki-in-zivila/


3.4.3.2. Intelektualna lastnina v ekološkem 
kmetovanju

Razlike med označbama ZOP in ZGO so predvsem v tem, koliko
surovin mora izvirati iz območja ali kolikšen del proizvodnega
postopka mora potekati v določeni regiji. GO je posebna označba
za žgane pijače in aromatizirana vina.

Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) poudarja tradicionalne
vidike, kot so način priprave proizvoda ali njegova sestava, brez
povezave z določenim geografskim območjem. Ime proizvoda, ki
je registrirano kot ZTP, je zaščiteno pred ponarejanjem in zlorabo.



3.4.3.2. Intelektualna lastnina v ekološkem 
kmetovanju

• Navedba kakovosti „gorski proizvod“ poudarja posebnosti 
proizvoda, proizvedenega na gorskih območjih s težavnimi 
naravnimi razmerami.

• Priznavanje teh proizvodov je prednost za kmete in potrošnike, 
saj omogoča boljši tržni položaj izdelka, potrošniku pa 
zagotavlja nekatere značilnosti izdelka.

• Surovine in krma prihajajo iz gorskih območij. Za predelane 
proizvode bi morala tudi proizvodnja potekati v teh območjih.



3.4.3.2. Intelektualna lastnina v ekološkem 
kmetovanju

Uredba (EU) (1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
21. novembra 2012 o shemah kakovosti za kmetijske proizvode in
živila.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1151

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012R1151


Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)

597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

Podjetniški in vodstveni izzivi v ekološkem kmetovanju

Modul 3
Promoviranje skupinskega podjetništva



Kazalo vsebine

• 3.5.1. Opredelitev skupinskega podjetništva in zadružnega 
podjetništva

• 3.5.2. Vrste zadružnega podjetništva

• 3.5.3. Glavne značilnosti zadrug

• 3.5.4. Pravno okolje

– 3.5.4.1. Pravne oblike

– 3.5.4.2. Organizacijske oblike 



3.5.1. Opredelitev skupinskega podjetništva in 
zadružnega podjetništva

Izraz podjetnik je francoskega izvora in dobesedno pomeni „vmesnik“ ali
„posrednik“.

• Glavni elementi podjetniškega procesa so začetna ideja (inovacija), začetek
procesa, uresničitev namenov in rast.

• Na podjetniški proces vplivajo osebne lastnosti, družbene značilnosti in 
organizacijske značilnosti.

• Dinamika podjetništva v državi je močno odvisna od institucionalnega
okvira in se razlikuje glede na raven gospodatrskega razvoja države.

• Za razvoj podjetništva morajo biti zagotovljeni določeni gospodarski,
politični, socialno-kulturni, tehnološki, okoljski in geografski pogoji.



3.5.1. Opredelitev skupinskega podjetništva in 
zadružnega podjetništva

• Podjetniška dejavnost je samostojna dejavnost državljanov ali
civilnih združenj, ki delujejo na lastno odgovornost in za
dobiček.

• S socialno-psihološkega vidika je podjetniška dejavnost
sredstvo za samouresničevanje, doseganje neodvisnosti,
prizadevanje za materialni in družbeni status.

• Glede na udeležence v podjetniškem procesu je podjetništvo
lahko individualno ali kolektivno / skupinsko.



3.5.2. Vrste zadružnega podjetništva

• Skupinsko podjetništvo izvaja kolektiv - dve ali več oseb ali
organizacij.

• Skupinsko podjetništvo predstavlja koncentracijo kapitala in
odgovornosti. Potencialne slabosti: nesoglasja med udeleženci,
porazdelitev dobička med njimi.

• Zadrugo vodi generalna skupščina, ki izvoli upravni odbor in
predsednika ter nadzorni odbor. Izvoljeni organi generalne
skupščine delujejo na poročevalnih in volilnih sejah. Skupščin se
udeležujejo člani zadruge in upravni odbor skupaj s predsednikom.



3.5.2. Vrste zadružnega podjetništva

Obstaja več vrst zadružnega podjetništva glede na lastništvo in
zastavljene cilje:

• Kolektivno lastništvo in kolektivni cilji

• Kolektivno lastništvo in individualni cilji

• Individualno lastništvo in individualni cilji

• Individualno lastništvo in kolektivni cilji



3.5.2. Vrste zadružnega podjetništva

Glede na lastništvo ločimo:

• Tradicionalna zadruga 

• Zadruga s sorazmernimi deleži

• Zadruga s hčerinskimi družbami

• Zadruga z neomejeno odgovornostjo

• Zadruga kot delniška družba



3.5.3. Glavne značilnosti zadrug

Zadruge so način za spodbujanje podjetniškega procesa v
kmetijstvu. Zadruge so demokratično vodene skupnosti, ki
delujejo po principu medsebojne pomoči. Podjetniki lahko sami
odločajo o izbiri partnerjev, virov, trgov in proizvodne strukture.

Prednosti zadrug:

- Ekonomska prednost – organizacija gospodarskih dejavnosti ,

- Izboljševanje socialnega, kulturnega in ekonomskega standarda
članov zadruge.



3.5.3. Glavne značilnosti zadrug

Zadruge imajo več funkcij:

a) gospodarske funkcije - povezane s tržnim uspehom in
gospodarskim uspehom

b) Skupnostne funkcije - družbene funkcije in samouresničevanje.

Rezultat medsebojnega sodelovanja je izboljšanje življenjskega
standarda.



3.5.4.1. Pravne oblike

Vrste podjetij glede na lastnino:

• državna

• zasebna

• zadruge

• občinska ali javna podjetja in organizacije

• družbe z omejeno odgovornostjo - ustanovljene s pogodbo ene
ali največ 50 fizičnih in/ali pravnih oseb



3.5.4.1. Pravne oblike

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo se izvede s podpisom
pogodbe o družbi, v kateri so opisane pravice in obveznosti
družbenikov ter glavna dejavnost, ki jo bo družba opravljala.
• Delniška družba je oblika kapitalske družbe, primerna predvsem za

zbiranje in upravljanje velikega kapitala. Omejuje ekonomsko
tveganje udeležencev pri izvajanju dejavnosti. Delniške družbe so
razširjene v vseh državah s tržnim gospodarstvom.

• Komanditna delniška družba je hibridna kapitalska družba. Partnerji
so lahko fizične in pravne osebe, ki z medsebojno pomočjo
opravljajo komercialne dejavnosti za izpolnitev svojih ekonomskih,
socialnih in kulturnih interesov.



3.5.4.2. Organizacijske oblike

Na vsakem poslovnem subjektu je funkcionalna organizacijska 
struktura, katere shema mora odražati statični položaj 
strukturnih enot in naravo njihovih medsebojnih razmerij.

Znani so naslednji odnosi:

• linearno, izraženo v administrativni podrejenosti;

• funkcionalno, ki se lahko določi brez neposredne upravne 
podreditve na področju dejavnosti;

• kooperativni (medfunkcionalni), ki ga predstavljajo povezave 
med posameznimi enotami iste ravni.



3.5.4.2. Organizacijske oblike

Poznane organizacijske strukture lahko na temelju njihovih 
značilnosti opredelimo kot: 

• klasične, 

• adaptivne, 

• kombinirane in 

• nove.



3.5.4.2. Organizacijske oblike

Temeljni klasični strukturi sta:  funkcionalna (osnovna, standardna, 
razvita; procesna) in divizijska struktura (predmetna, teritorijalna, 
organizacijska struktura usmerjena na porabnike), ki predstavljata 
primera birokratske organiziranosti.

Pomembne značilnosti klasičnih struktur so:

• horizontalna razčlenitev dela na čim širše enote,

• določitev odnosov avtoritete in odgovornosti med deli delovanja,

• oblikovanje poslov v okviru posamezne naloge in

• delegiranje nalog



Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)

597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

Podjetniški in vodstveni izzivi v ekološkem kmetovanju

Modul 3
Upravljanje in povečanje učinkovitosti v proizvodnji



Kazalo vsebine

• 3.6.1 Opredelitev proizvodne učinkovitosti
– 3.6.1.1. Bistvo proizvodne učinkovitosti
– 3.6.1.2. Kazalniki uspešnosti

• 3.6.1.2.1 Razvrstitev dejavnikov
• 3.6.1.2.2 Dejavniki učinkovitosti v povezavi s proizvodnimi viri
• 3.6.1.2.3. Zunanji dejavniki
• 3.6.1.2.4. Notranji dejavniki
• 3.6.1.2.5. Notranji dejavniki, povezani z vhodnimi - izhodnimi viri
• 3.6.1.2.6 Notranji dejavniki proizvodnega procesa

• 3.6.2. Upravljanje virov
– 3.6.2.1. Učinkovitost procesa upravljanja
– 3.6.2.2. Kazalniki uspešnosti
– 3.6.2.3. Nasveti za zmanjšanje porabe virov v proizvodnem postopku

• 3.6.3. Strategije za premagovanje ekoloških in ekonomskih problemov
– 3.6.3.1. Strategije za premagovanje ekoloških in ekonomskih problemov
– 3.6.3.2. Trajnost virov
– 3.6.3.3. Ohranjanje naravnih virov



3.6.1 Opredelitev proizvodne učinkovitosti

• Proizvodna učinkovitost odraža kvantitativna in kvalitativna
razmerja med rezultati in stroški ali viri za njihovo pridobitev.

• Učinkovitost je razmerje med rezultatom dejavnosti in
uporabljenimi viri. Učinek pomeni določeno posledico
dejavnosti podjetja. Kriteriji za merjenje in ocenjevanje
gospodarske učinkovitosti ekoloških kmetij so odvisni od
časovnega obzorja analize in kmetovih ciljev.



3.6.1.1. Bistvo proizvodne učinkovitosti

• Uspešnost je rezultat povečanja gospodarske uspešnosti na
enoto uporabljenega vira.

• V zasebnih organizacijah (podjetjih, ekoloških kmetijah) se
učinkovitost proizvodnje in učinkovitost upravljanja
obravnavata ločeno.

• Učinkovitost upravljanja na ekoloških kmetijah se nanaša
predvsem na doseganje največjih proizvodnih rezultatov ob
minimalnih stroških dela.



3.6.1.1. Bistvo proizvodne učinkovitosti

• Stroškovna učinkovitost pomeni, da proizvodni sistem
proizvede optimalno količino končnega proizvoda ob omejenih
in vnaprej določenih količinah proizvodnih dejavnikov in
uporabljeni tehnologiji.

• Učinkovita proizvodnja pomeni, da proizvajalec ustvari izdelke z
najboljšo razpoložljivo tehnologijo ob optimalni kombinaciji
dejavnikov in minimalnih stroških.



3.6.1.1. Bistvo proizvodne učinkovitosti

za doseganje učinkovitosti proizvodnje morata biti izpolnjena
dva pogoja:

• Prvi: gospodarske enote morajo delovati, kot da je njihova
proizvodnja na ravni krivulje stroškov in ne nad njimi. (X-
krivulja)



3.6.1.1. Bistvo proizvodne učinkovitosti

• Drugi: gospodarske enote v panogi morajo imeti enake mejne
stroške.



3.6.1.1. Bistvo proizvodne učinkovitosti

Alokacijska učinkovitost vključuje koncept učinkovitosti
proizvodnje, vendar govori o tem, ali so bili proizvodni tvorci
porabljeni skladno z željami in finančnimi možnostmi končnih
potrošnikov. Odgovarja na vprašanje ali javni sektor proizvede
raven in mešanico javnih storitev, ki jih zahteva trg.



3.6.1.1. Bistvo proizvodne učinkovitosti

Konkurenčni tržni mehanizmi vodijo do:

• učinkovite distribucije omejenih virov med ekološkimi
kmetijami;

• do učinkovite distribucije izdelkov med potrošnike;

• do optimalne kombinacije proizvodnih rezultatov;



3.6.1.2. Kazalniki uspešnosti

Kazalnik je orodje za merjenje uspešnosti ali finančnih rezultatov,
pridobljenih s pomočjo finančne ali računovodske analize. Dva
pomembna kazalnika sta

• razmerje stroškovne učinkovitosti = prihodki / odhodki.

Obstajata dve vrsti stroškov: tekoči stroški (proizvodni in prodajni
stroški, ki nastajajo skozi vse leto in so značilni za stroške proizvodnje)
in pavšalni stroški (kapital, naložbe, inovacije itd.).

• razmerje dohodkovne učinkovitosti = stroški / prihodki. Prihodki
nastanejo s prodajo izdelkov, storitev ali drugih dejavnosti.



3.6.1.2. Kazalniki uspešnosti

Zbirni kazalniki merijo:

a) produktivnost dela - LP = Q / T, kjer je Q obseg proizvodnje in T čas
(delovne ure, delovni dnevi)

b) faktor obremenitve MDA - LF = Q / MDA,

c) karakterizacijo materiala (MCH = Q / MC, kjer je Q količina
proizvodnje v 1 letu, in MC porabljen material v istem obdobju) in
absorpcija materiala (1 / MA).

d) Skupaj s temi kazalniki se v praksi pogosto uporabljajo kazalniki
dobička, donosnosti, stroškov in kakovosti proizvodnje.



3.6.1.2. Kazalniki uspešnosti

Podjetje je učinkovito in uspešno takrat, ko dosega želeni dobiček
in ko se mu premoženje veča. Donosnost ali rentabilnost je
gotovo najbolj sintetični kazalnik uspešnosti delovanja podjetja,
ki ga je možno oceniti s tremi kazalniki:

• čista donosnost prihodkov iz prodaje (čisti dobiček/čisti
prihodki iz prodaje)

• donosnost kapitala (čisti dobiček/povprečno stanje kapitala)

• donosnost sredstev (celotni dobiček + odhodki
financiranja/povprečno stanje sredstev).



3.6.1.2.1 Razvrstitev dejavnikov

• Vsako podjetje ima določeno strukturo, ki je opredeljena z
različnimi funkcijami, vrsto proizvodnje in specializacijo.

• Menedžerske odločitve so pomembne za povečanje
učinkovitosti proizvodnje, pri čemer na proizvodnjo vplivajo

– Zunanji dejavniki vplivajo kratkoročno; vodja kmetije (podjetja) ne
more nadzorovati zunanjih dejavnikov.

– Notranje dejavnike nadzira vodja kmetije (vodstvo podjetja).



3.6.1.2.1 Razvrstitev dejavnikov

Proizvodni proces je sestavljen iz štirih faz:

• začetek: dejavniki, povezani z porabljenimi viri

• proces: začetni viri se spremenijo v končne izdelke

• rezultat: proizvodnja, namenjena prodaji in storitvam

• povratne informacije: merjenje rezultatov



3.6.1.2.2 Dejavniki učinkovitosti v povezavi s 
proizvodnimi viri

• Učinkovitost podjetja ali ekološke kmetije je odvisna od
zunanjih dejavnikov - gospodarskih, socialnih in političnih
razmer, infrastrukture, odločitev, ki jih sprejema vodstvo itd.

– Delovna sila - je najbolj dragocen vir

– Zemljišča so temeljni vir in pomemben dejavnik učinkovitosti. Rabo
kmetijskih zemljišč ureja nacionalna politika. Povečanje
produktivnosti na kmetijah lahko pospeši erozijo tal; gnojenje lahko
povzroči onesnaženje okolja.



3.6.1.2.3. Zunanji dejavniki

Zunanje dejavnike razvrščamo glede na:
a) Poslovno dejavnost in strukturne spremembe:

– Konkurenca, poslovno upravljanje
– Sprememba strukture kapitala
– Povečanje obsega proizvodnje
– Demografske spremembe
– Družbene spremembe

b) Vire
– Delovna sila - izobrazba, mobilnost
– Razpoložljivost zemljišč, cena
– Dostop do financ



3.6.1.2.4. Notranji dejavniki

a) Notranji dejavniki so povezani z izhodnimi viri, kot so:
– naložbe
– energetski viri
– tehnologija in znanje
– pridobivanje novih delavcev

b) Dejavniki, povezani s proizvodnim procesom
– delovna sila: motivacija, usposabljanje
– tehnologija in oprema
– delovne metode
– povratne informacije
– slog upravljanja podjetja / kmetije



3.6.1.2.5. Notranji dejavniki, povezani z vhodnimi -
izhodnimi viri

Glavne dejavnike, povezane z izhodnimi viri, delimo na:
• kapitalske naložbe, proizvodne stavbe, oprema - vključuje obseg in

strukturo naložb.
• kazalniki učinkovitosti za povečanje energije odvisni od kakovosti

uporabljenih materialov
• Pri izbiri ustrezne tehnologije je treba upoštevati tehnološka merila

in strokovna merila (gospodarska korist, varstvo okolja itd.).
• Delovna sila je zelo pomemben vir. Pomembne so strokovne

kvalifikacije in stopnja izobrazbe, odnos do dela, zdravstveno stanje
delavcev.



3.6.1.2.6 Notranji dejavniki proizvodnega procesa

Učinkovitost in organizacija proizvodnje sta ključnega pomena,
saj se na ta način razpoložljivi viri spreminjajo v končne izdelke.
Glavni notranji dejavniki v proizvodnem procesu so povezani z
delovno silo in premišljeno rabo človeških virov. Delavci lahko
hote ali nehote vplivajo na trajanje proizvodnega procesa, npr. za
različnimi oblikami nepravočasnosti v delovnem procesu ali v
primeru nesreč ali bolezni.



3.6.2.1. Učinkovitost procesa upravljanja

Učinkovitost procesa upravljanja je odvisna od:

• Prilagajanja organizacije okolju

• Zastavljanja in doseganja ciljev

• Vključevanja in usklajevanja dejavnosti na kmetiji (v
podjetju)

• Ohranjanja družbene strukture in razvoja organizacije



3.6.2.1. Učinkovitost procesa upravljanja

Upravljavci kmetij morajo zagotoviti ustrezne metode za
kakovostno delovanje tudi z omejenimi viri.

Za uspešno in učinkovito delovanje je potrebno natančno
opredeliti cilje in načrtovati delovne naloge. Pomanjkanje
strateškega načrtovanja ima za posledico napetost in stres.

Načrtovanje je tesno povezano z drugimi funkcijami upravljanja
oz. menedžmenta in lahko podjetju/kmetiji zagotovi pomembno
prednost pred konkurenti na trgu.



3.6.2.1. Učinkovitost procesa upravljanja

Nekaj načinov za povečanje učinkovitosti proizvodnje:

• hitro izvajanje proizvodnega procesa, ne da bi se zmanjšala
kakovost izdelkov

• nadzor uporabljenih materialov

• skrajšanje časa izdelave

• strateško načrtovanje, upoštevajo se analize potreb trga,
čas skladiščenja itd.



3.6.2.2. Kazalniki uspešnosti

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) kazalnik opredeljuje
kot "kvantitativni ali kvalitativni faktor ali spremenljivko za enostavno in
zanesljivo merjenje uspešnosti, ki odraža spremembe, povezane z
intervencijami, ali pomaga pri ocenjevanju uspešnosti razvojnih akterjev“. Pri
razvoju kazalnikov morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

• Celovitost – meri veliko število značilnosti.

• Visoka stopnja natančnosti – najmanjša odstopanja od objektivne
resničnosti.

• Varnost informacij – razpoložljivost dostopnih podatkov objektivne narave.

• Uporabnost zbranih informacij – zagotavlja pomembne informacije za
odločanje.



3.6.2.2. Kazalniki uspešnosti

• Pomembni kazalniki naj bodo odvisni od ciljev podjetja /
kmetije, od tega, kaj je treba doseči v določenem časovnem
obdobju. Ključni kazalniki so lahko širitev ciljnih skupin strank,
povečanje prodaje, večji prihodki, večji tržni delež in
učinkovitost upravljanja premoženja.



3.6.2.3. Nasveti za zmanjšanje porabe virov v 
proizvodnem postopku – 9 nasvetov

1. Opravite celovito oceno – temeljita in realistična ocena vseh 
proizvodnih obratov bi morala biti prvi korak pri obravnavi 
kakršnekoli težave na kmetiji / v podjetju

2. Izmenjava izkušenj naj bo prednostna naloga – razmisliti velja
o tem, ali je proizvodni proces mogoče prilagoditi tako, da se
več vlaga na področja, ki izboljšujejo interakcijo s strankami.



3.6.2.3. Nasveti za zmanjšanje porabe virov v 
proizvodnem postopku – 9 nasvetov

3. Izboljšave iščite znotraj podjetja/kmetije – nagrajevanje 
zaposlenih za njihove predloge za izboljšave (prihranjeni izdatki) 
je odličen način, da jih motivirate za nadaljnje iskanje dodatnih 
načinov za varčevanje.

4. Ponovno razmislite o starih idejah.  

5. Upoštevajte standarde kakovosti, ki se uporabljajo v  
kmetijskem sektorju. 

6. Zmanjšajte porabo energije.



3.6.2.3. Nasveti za zmanjšanje porabe virov v 
proizvodnem postopku – 9 nasvetov

7. Delajte pametno s pomočjo avtomatizacije.

8. Prodaja odpadnega materiala – številni proizvajalci na ta način
prihranijo nekaj denarja.

9. Pogajajte se z dobavitelji in prevozniki tovora za boljše cene.



3.6.3.1. Strategije za premagovanje ekoloških in 
ekonomskih problemov

Osnovna ideja je ponovno
oblikovanje odnosa med
kmetijstvom in naravnimi
ekosistemi.

Omejene naravne vire
izkoriščajo vse države na svetu.
Trajnostni razvoj zadovoljuje
trenutne potrebe prebivalstva,
ne da bi ogrožal prihodnje
generacije.



3.6.3.2. Trajnost virov

• Politika EU podpira trajnostno rast s spodbujanjem dobrega
upravljanja z vodo in odpadki, okolju prijaznih in inovativnih čistih
tehnologij ter ukrepov za zaščito zraka, biotske raznovrstnosti in
narave.

• EU ima za cilj izvajanje novih politik in pobud na področju
podnebnih sprememb in onesnaževanja ter čezmerne rabe
naravnih virov.

• EU je sprejela številne ukrepe, vključno s predelavo odpadnih voda,
recikliranjem odpadkov in razvojem zelene infrastrukture.



3.6.3.2. Trajnost virov

Glavni načini za zmanjšanje porabe energetskih virov na
ekoloških kmetijah:

• Izboljšanje tehnoloških procesov in uvajanje sodobnejših in
visokotehnoloških procesov

• Povečanje učinkovitosti proizvodnje z uporabo naprav in
strojev, ki varčujejo z električno energijo

• Avtomatizacija tehnoloških procesov v kmetijstvu

• Uvedba tehnologij brez odpadkov



3.6.3.3. Ohranjanje naravnih virov

• Naravni viri se ohranjajo s pomočjo dolgoročnih naravnih
procesov. Ljudje moramo skrbeti za ohranjanje plodnosti tal,
gozdov, čistosti zraka itd.

• Če se bo poraba še povečevala, bo v prihodnosti težko
ohranjati naravne vire. Določenih naravnih virov tudi ni
mogoče obnoviti.



Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)
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Podjetniški in vodstveni izzivi v ekološkem kmetovanju

Modul 3
Dolgoročni načrt upravljanja z ekološko kmetijo 



Kazalo vsebine

• 3.7.1. Opredelitev

• 3.7.2. Temeljne funkcije menedžmenta

– 3.7.2.1. Načrtovanje

– 3.7.2.2. Organiziranje

– 3.7.2.3. Vodenje

– 3.7.2.4. Nadzor



3.7.1. Opredelitev

• Vsak ekološki kmetovalec si zastavi cilje in s svojimi
dejavnostmi stremi k njihovi izpolnitvi. Gonilna sila teh
dejavnosti pa je dober menedžment, ali dobro upravljanje.

• Upravljanje se nanaša na celoten socialno-ekonomski sistem
organizacije/podjetja/ekološke kmetije.

• Menedžment kot proces je vodenje poslovanja
podjetja/kmetije in vodenje ljudi v delu in poslovanju k
doseganju ciljev.



3.7.2. Temeljne funkcije menedžmenta

Štiri temeljne funkcije menedžmenta so:

•načrtovanje

•organiziranje

•vodenje

•nadzor

Med seboj so smiselno povezane.



3.7.2.1. Načrtovanje

Načrtovanje je namenska dejavnost, usmerjena v doseganje
ciljev. Strateško načrtovanje predvideva aktivnosti za obdobje od
3 do 5 let, taktično načrtovanje predvideva aktivnosti za obdobje
od 1 do 2 let (taktično načrtovanje izhaja iz strateškega),
operativno načrtovanje pa predvideva aktivnosti za obdobje
manj kot 3 mesecev (operativno načrtovanje sloni na taktičnem).



3.7.2.1. Načrtovanje

Načrt je okvir za doseganje zastavljenih ciljev, v katerem so navedeni
potrebni viri, časovni roki in odgovornosti posameznikov. Načrti se delijo
na strateške, taktične in operativne načrte.

INPUT FORM: 

 Leadership  

 Workforce 

 Stakeholders   



3.7.2.1. Načrtovanje

Cilji naj bodo realistični, merljivi, zavezani določenim vrednotam.

Namen načrtovanja dejavnosti je izbrati ekonomsko najučinkovitejšo
dejavnost glede na razmere na trgu in lastne zmožnosti ekološke
kmetije (razpoložljivi naravni viri, število delavcev itd.). Večina
ekoloških kmetij v EU so mala družinska podjetja. Običajno je lastnik
tudi menedžer (vodja, upravitelj), ki mora določiti cilje poslovanja.
Običajno omejen kapital, ki ga ima na razpolago ekološka kmetija, ne
more obroditi največjega možnega donosa/dobička. Eden od ciljev
načrtovanja na ekoloških kmetijah je tudi zagotavljanje zaposlitve
družinskim članom.



3.7.2.2. Organiziranje

Druga pomembna funkcija menedžmenta je organiziranje. Ko so
ustrezno pripravljeni posamezni načrti (za opremo,
surovine/materiale, zaposlene itd.), jih je potrebno učinkovito
združiti. Proces organizacije vključuje oblikovanje strukture
odnosov znotraj podjetja ter razporeditev nalog in odgovornosti
za izpolnitev zastavljenih načrtov. „Organizacija" kot funkcija
menedžmenta (upravljanja) ni enako kot "organizacija" v smislu
strukture.



3.7.2.2. Organiziranje

Za obstoj v tržnem gospodarstvu morajo ekološke kmetije
nenehno vlagati v svoje proizvodne tehnologije, v opremo, v
sorte rastlin in pasme živali ter v izobraževanje človeške delovne
sile itd. Vse to je povezano s številnimi spremembami v
proizvodnem, ekonomskem in socialnem podsistemu kmetije.
Naložbe lahko pomagajo pri nadgradnji logističnih zmogljivosti
kmetije (s tem se poveča učinkovitost proizvodnje in zagotovi
ustrezen odziv na potrebe potrošnikov).



3.7.2.3. Vodenje

• Vloga in zgled vodje sta zelo pomembna v vsaki
organizaciji/podjetju/ekološki kmetiji.

• Dober vodja upošteva interese in potrebe zaposlenih ter jih
motivira, da svoje dodeljene naloge opravljajo na najboljši možni
način, ob tem pa razvijajo svoj potencial in ustvarjalnost v lastno
korist in v korist celotne organizacije/podjetja/kmetije. Pomembne
lastnosti/veščine: razumevanje potreb in potencialov ljudi; prevzeti
odgovornost ob pravem času; dostopnost; jasno in natančno
predstaviti naloge; motivirati zaposlene.



3.7.2.4. Nadzor

Nadzor je nujno dopolnilo vsakega načrtovanja v podjetju. Je funkcija v 
domeni menedžmenta in tudi njegova odgovornost. Nadzor je prvi pogoj za 
obvladovanje podjetja. Nadzor naj bo pravočasen, dosleden, trajen in 
ekonomičen

Glavna področja nadzora so:

- finančni nadzor: nadzor denarja, knjigovodstva, finančnih tokov, bilanc…

- nadzor proizvodnje oziroma dejavnosti podjetja: nadzor količin, rokov,
kakovosti, produktivnosti, ekonomičnosti…

- nadzor trženja: ustreznost, stroški, tržni delež, konkurenca…

- celovit nadzor poslovanja: finančna revizija, pridobivanje certifikatov…



Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)

597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

Podjetniški in vodstveni izzivi v ekološkem kmetovanju
Modul 3:
Uporaba specializirane programske opreme



Kazalo vsebine

• 3.8.1. Programska oprema, ki se uporablja pri vzreji živine

– 3.8.1.1. Identifikacija živali na ekoloških kmetijah

– 3.8.1.2. Spremljanje zdravstvenega stanja

– 3.8.1.3. Živalski rodovnik na ekološki kmetiji

– 3.8.1.4. Imunoprofilaksa

• 3.8.2. Programska oprema, ki se uporablja v ekološkem kmetijstvu

– 3.8.2.1. Vrste primerne programske opreme

– 3.8.2.2. Kartiranje polj

– 3.8.2.3. Kartiranje in napoved strukture ekološke kmetije



Uvod

Sodobno kmetijstvo deluje po enakih načelih kot vsako podjetje,
katerega cilj je nenehno zniževanje stroškov proizvodnje in
produktivnosti ob nizkih stroških materialov.

V dvajsetem stoletju so bili ti cilji doseženi s klasičnimi orodji, vključno
z uporabo kmetijskih strojev, produktivnih sort, visoko donosnih
živalskih pasem in racionalnih agrotehnoloških metod. Te metode se
uporabljajo še danes, vendar se pojavljajo nova orodja, ki lahko
kmetu pomagajo pri njegovem delu. Satelitske in računalniške
tehnologije postajajo vse bolj napredne, široko dostopne in uporabne
v kmetijstvu.



3.8.1. Programska oprema, ki se uporablja pri 
vzreji živine

Globalizacija močno vpliva na konkurenčnost v živinorejskem
sektorju. Skrb za visokokakovostne izdelke vzpodbuja rejce, da
iščejo bolj racionalne rešitve z novimi tehnologijami, pri tem pa
morajo pri vseh procesih slediti določenim zahtevam. Zaradi
širitve kmetij je njihovo upravljanje še bolj zapleteno in odvisno
od inovativnih tehnik.

Pri vzreji živine programske rešitve rejcem pomagajo
učinkovitejše organizirati in povečati proizvodnjo kmetij na treh
ravneh - administrativni, tehnični in finančni.



3.8.1. Programska oprema, ki se uporablja pri 
vzreji živine

Primeri:

• Živali je mogoče identificirati s pomočjo sledilnih naprav, kot so
ušesne znamke, mikročipi in skenerji;

• Priprava poročil o teži, prehrani, cepljenju in vzreji;

• Posebni dokumenti, kot so potni listi za živali, identifikacijski
obrazci, evidenca kmetij;

• Zagotavljanje standardov biološke varnosti, okolja in kakovosti ter
številnih drugih dejavnosti operativnega in finančnega
poslovodenja.



3.8.1. Programska oprema, ki se uporablja pri 
vzreji živine

Programska oprema za nadzor kmetij vzdržuje:

• Register živali

• Informacije o vsaki posamezni živali:

– Kartonček z informacijami o vsaki živali na ekološki kmetiji

– zgodovina lastništva in migracij živali na ekoloških kmetijah

– nadzor produktivnih zmožnosti živali

– vnos v rodoslovne knjige

– tiskanje zoo-tehničnega spričevala, potnega lista.



3.8.1.1. Identifikacija živali na ekoloških 
kmetijah

• Inovativna programska oprema za živinorejske kmetije
omogoča vnašanje podatkov za vsako žival. Uporablja se lahko
za sledenje prehodu živali v drugo skupino, oploditev, rojstvo,
prehrano in obroke, količino in kakovost mleka.

• Programska oprema lahko pomaga pri urejanju
administrativnih dokumentov na kmetiji.



Primeri

• Slovenija
– Identifikacija in registracija živali - programska oprema (nacionalna raven): 

https://www.gov.si/podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-in-
prehrana/veterinarstvo/identifikacija-in-registracija-zivali/

– Identifikacija in registracija živali - programska oprema (regionalna raven): 
http://www.kgz-ptuj.si/oddelek-za-zivinorejo/identifikacija-in-registracija-
zivali

https://www.gov.si/podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrana/veterinarstvo/identifikacija-in-registracija-zivali/
http://www.kgz-ptuj.si/oddelek-za-zivinorejo/identifikacija-in-registracija-zivali


3.8.1.2. Spremljanje zdravstvenega stanja

• Visokotehnološki biometrični senzorji spremljajo zdravje živali.
Namestijo se na ušesno znamko, na ovratnico ali vstavijo v
obliki vsadka. Upoštevajo realne podatke, kot sta temperatura
in aktivnost živali. Najsodobnejši senzorji za vzrejo goveda
lahko predvidijo prebavne težave živali in nudijo priporočila za
spremembo obrokov.



3.8.1.2. Spremljanje 
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3.8.1.2. Spremljanje zdravstvenega stanja

• Biometrične senzorje lahko namestimo na ušesne znamke,
ovratnice, zapestnice, ipd. Spremljajo gibanje živali, njeno
telesno temperaturo in aktivnost. Podatki se nato prenesejo na
pametni telefon uporabnika. Programsko opremo je zasnovalo
podjetje HerdDogg.

• GOOGLE je na nizozemski kmetiji skupaj z družbo Connecterra
zasnoval izdelek IDA, ki spremlja vedenje vsake živali in s tem njeno
zdravstveno stanje.

• www.bgfermer.bg

http://www.bgfermer.bg/


3.8.1.3. Živalski rodovnik na ekološki kmetiji

Funkcije programske opreme za ustvarjanje rodovnika živali so:
• Sestavljanje seznama živali;
• Izdelava rodoslovja živali (2D, 3D);
• Gradnja veje rodovnika živali;
• Sestavljanje seznama generacij;
• Priprava skupnega in osebnega albuma fotografij.
• Priprava splošnih in osebnih video arhivov
• Shranjevanje podatkov v arhiv
Vir:
https://www.microsoft.com/bg-
bg/p/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
-
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/9wzdncrdc9d
1?activetab=pivot:overviewtab

https://www.microsoft.com/bg-bg/p/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/9wzdncrdc9d1?activetab=pivot:overviewtab


3.8.1.4. Immunoprophylaxis

Ferma Web je specializirana spletna programska oprema za
dokumentiranje, načrtovanje in poročanje o dejavnostih oskrbe živali.
Imunoprofilakso živali na kmetiji spremljamo individualno - kdaj je
bila žival cepljena, vrsta cepiva, leto in število cepiva. Primerno za
veliko govedo (krave, bizone) in srednje veliko govedo (koze, ovce) ter
tudi za prašičje, ptičje ali zajčje kmetije.
http://tan-sys.com/%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0-
%D1%83%D0%B5%D0%B1/
Primer: Cepljenje goveda proti vozličastemu dermatitisu – cepivo je
označeno s podatki o državi proizvodnje, številki serije cepiva, letnici
odobritve cepiva itd.

http://tan-sys.com/%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B5%D0%B1/


3.8.2. Programska oprema, ki se uporablja v 
ekološkem kmetijstvu
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3.8.2. Programska oprema, ki se uporablja v 
ekološkem kmetijstvu

• Precizno kmetovanje je sistem za upravljanje pridelkov z uporabo
satelitske in računalniške tehnologije.

• Na podlagi satelitskega zemljevida se določijo značilnosti
posameznega zemljišča. Tako se lahko uravnava izkoriščenost virov
in poveča produktivnost.

• Takšno „pametno kmetijstvo" je koncept, ki temelji na tehnologiji
satelitskega pozicioniranja in geo-informacijskih sistemov ter
natančnem kartiranju.

• Tako je mogoče določiti točne podatke o kemijski sestavi tal, stopnji
vlažnosti, količini sončnega sevanja, vetru, lokaciji cest, gozdov,
stanovanjskih stavb, vodnih teles v bližini kmetije itd.



3.8.2. Programska oprema, ki se uporablja v 
ekološkem kmetijstvu

Primer:
Precizno kmetovanje temelji na zbiranju in shranjevanju ter analizi
referenčnih podatkov meritev agrometeoroloških in podzemnih voda:
• Izvaja ga regionalni grozd severovzhodne Evrope v okviru projekta

SmartAgriHubs.
• Za vsako operacijo na kmetiji je bil razvit podatkovni model, tehnologija pa

omogoča dostop do natančnih podatkov o klimatskih pogojih in stanju
rastlin na podlagi satelitskih podatkov spremljanja podzemnih voda.

• Podatki se uporabljajo za izdajo priporočil in načrtovanje drugih potrebnih
intervencij.

Vir: SmartAgriHubs - https://agrohub.bg/umni-senzori-podpomagat-
proizvodstvoto-na-zelenchutsi-v-latvia/

https://agrohub.bg/umni-senzori-podpomagat-proizvodstvoto-na-zelenchutsi-v-latvia/


3.8.2. Programska oprema, ki se uporablja v 
ekološkem kmetijstvu

• Samovozeči traktorji se, na primer, vozijo po poljih koruze in soje,
pomagajo pri kmetijskih opravilih, poleg tega zbirajo kopico podatkov,
merijo denimo vlažnost tal in locirajo plevel in škodljivce, nato jih
kombinirajo z vremenskimi podatki in satelitsko sliko, s čimer kmetom
pomagajo do boljših odločitev – kdaj gnojiti in kje, kdaj pobrati pridelek,
kdaj zalivati itd.

• Najnaprednejši kmetovalci poleg samovozečih traktorjev zaposlujejo
brezpilotne letalnike, drone. v poljedelski proizvodnji Perutnine Ptuj jih
uporabljajo za pregledovanje posevkov. Pri pregledih prek slike in
zemljepisnih koordinat opazujejo zdravstveno stanje posevkov, pojav
škodljivcev, prizadetost zaradi vremenskih ujm itd.



3.8.2. Programska oprema, ki se uporablja v 
ekološkem kmetijstvu

Namakanje kmetijskih zemljišč je tehnološki ukrep, ki
dolgoročno okrepi kmetijska gospodarstva, pripomore k
učinkovitejši rabi vode v pridelavi hrane in daje potrošniku
možnost lokalne oskrbe z varno in zdravo hrano. Naravne danosti
za razvoj namakanja v Sloveniji so prostorsko raznolike, a dobre.
Program razvoja podeželja (PRP) 2014–2020 omogoča
nepovratna finančna sredstva za vzpostavitev namakalnih
sistemov.



3.8.2.1. Vrste primerne programske opreme

Vektorski in rastrski podatkovni model

• Vektorska organizacija geometričnih podatkov temelji na treh
osnovnih grafičnih gradnikih (točkah, linijah, likih).

• Rastrska organizacija geometričnih podatkov temelji na mreži
enakih gridnih celic.



3.8.2.2. Kartiranje polj

Pridobivanje podatkov z visokoločljivim večspektralnim
aerofotografiranjem s pomočjo dronov imenujemo kartiranje.
Kartiranje omogoča:
•Pridobivanje objektivnih in ažurnih podatkov
•Pridobivanje podatkov o pridelovalnih pogojih, razvoju in
zdravstvenem stanju rastlin
•Izračunavanje vegetacijskih indeksov, ocenitev rasti rastlin
•Pravočasno in ustrezno odzivanje
•Racionalizacijo rabe gnojil in varovanja okolja
•Na podlagi karte pridelka omogoča izvedbo analize tal



3.8.2.3. Kartiranje in napoved strukture ekološke 
kmetije

Tudi postavitev individualnih vremenskih postaj na območju
kmetijskih zemljišč omogoča preciznejšo odzivnost na vreme
(ukrepanje v primeru pozebe, žleda, suše itd.)

Primer: V sklopu pilotnega projekta je slovenski kmetovalec škodljivce
lovil s pomočjo vremenske postaje, ki jo je postavil v vinograd, in
elektronskimi pastmi. »Imel sem koruzno veščo, ki smo jo na vabo
privabili s feromonom,« razlaga. Na podlagi posnetkov štirih kamer, ki
so periodično fotografirale, je sistem izračunal število škodljivcev, on
pa se je lahko še pred odhodom na njivo glede izplena ulova
škodljivcev odločil, kakšno zaščito bo uporabil.



3.8.2.3. Kartiranje in napoved strukture ekološke 
kmetije

Računalniška oprema, satelitska
navigacija in informatizacija postopkov v
kmetijskih procesih so dobrodošle tudi,
ker razbremenijo človeka težkega dela in
skrajšajo birokratsko delo, kljub temu pa
je delež kmetov, ki bi se odločili za
digitalizacijo, majhen. Delni razlog za to
so cena digitalne opreme in obratovalni
stroški.

Foto: http://cadis.bg/

http://cadis.bg/


3.8.2.3. Kartiranje in napoved strukture ekološke 
kmetije

Slovenija

• Geodetska agencija Republike Slovenije: 
https://eurogeographics.org/member/surveying-and-mapping-authority-of-the-
republic-of-slovenia/

• Širokopasovno kartiranje v Sloveniji: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/Europe/Documents/Events/2019/Mapping%20Warsaw/SIMONCIC%20-
%20GEOportal%20AKOS.pdf

• Infrastruktura za informacije o prostorskih podatkih, spletni zemljevidi: 
http://www.geoportal.gov.si/eng/viewers/

https://eurogeographics.org/member/surveying-and-mapping-authority-of-the-republic-of-slovenia/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Documents/Events/2019/Mapping Warsaw/SIMONCIC - GEOportal AKOS.pdf
http://www.geoportal.gov.si/eng/viewers/


Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)

597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

WP5: Skupni kurikulum kvalifikacij za pridobitev managerskih 
in podjetniških veščin ekoloških kmetovalcev v MSP 

Modul 4: Dostop do virov financiranja in trgov
Avtorja: dr. Baboo Ali in dr. Firat Alaturk, 
Univerza Canakkale Onsekiz Mart, Turčija
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4.1 Financiranje podjetništva

Vsak nov podjetnik, tudi ekološki kmetovalec, potrebuje za svoje delovanje
financiranje. Podjetniki finančno podporo za zagon svojih podjetij v
ekološkem kmetijstvu pridobivajo iz različnih kanalov. Osnovni finančni viri so
navedeni v nadaljevanju.

4.1.1 Viri financiranja

Ključni problem podjetništva na področju ekološkega kmetijstva je
pomanjkanje finančnih sredstev. V splošnem se viri financiranja delijo na
notranje in zunanje.



4.1 Financiranje podjetništva

4.1.1.1 Notranji viri

• Notranji viri financiranja prihajajo iz države, kjer mladi ekološki
podjetnik ustanavlja svoje podjetje (ekološko kmetijo).

• Notranje vire nadalje delimo na:

– Regionalne vire financiranja

– Nacionalne vire financiranja



4.1 Financiranje podjetništva

Regionalni viri financiranja

▪ zadruge

▪ občinska podjetja

▪ kmečke kreditne zadruge

▪ neformalni viri financiranja (družina, prijatelji, sorodniki itd.)



4.1 Financiranje podjetništva

Nacionalni viri financiranja

• Za nemoteno delovanje in razvoj kmetije včasih lastnih sredstev ni
dovolj.

• Pri financiranju ciklov pridelave kmetijskih pridelkov, financiranju
dejavnosti do prejema subvencij, seveda pa tudi za različne investicije
kmetijam lahko pomagajo bančni krediti.

• Bančni svetovalci se skupaj s kmetovalcem najprej pogovorijo ter
poiščejo ustrezne vire financiranja glede na namen in za to potrebno
dokumentacijo.



4.1 Financiranje podjetništva

Nacionalni viri financiranja

• Deželne banke

• Zasebne banke

• Komercialne banke



4.1.1.2 Zunanji viri financiranja

• Zunanji viri financiranja prihajajo izven države, kjer mladi
ekološki podjetnik ustanavlja svoje podjetje (ekološko kmetijo).

• V obliki najema, posojil za obratni kapital, osebnih posojil,
tveganega kapitala, posojil podjetij, posojil vladnih agencij ali druge
vrste posojil

• Zunanji viri financiranja se črpajo predvsem iz:

4.1 Financiranje podjetništva

Bančna 
posojila

Tvegani 
kapital

Državna 
posojila



4.1 Financiranje podjetništva

4.1.1.2 Zunanji viri financiranja
Bančna posojila (deželne banke, komercialne banke)

• V bankah ponujajo različne standardne pakete posojil za kmetijska podjetja. (različne obrestne mere
itd.).

• Kmetijam so na voljo vse oblike financiranja, od limitov na poslovnem računu, kratkoročnih kreditov z
enkratnim plačilom ali z mesečnim anuitetnim vračilom banke, do dolgoročnih kreditov za investicije.
Treba pa je izbrati finančno rešitev, ki je za posamezno kmetijo najprimernejša.

• Za manjše kmetije, ki iščejo bolj kratkoročno financiranje, so dovolj podatki o samem kmetijskem
gospodarstvu in poročilo o tržnih viških, s katerim se izkazuje dohodek kmetije.

• Večja kmetijska gospodarstva, ki so organizirana kot d.o.o., že sestavljajo poslovne izkaze, ki jih zanje
najpogosteje pripravljajo računovodska podjetja. Te bilance predložijo banki, ko zaprosijo za
financiranje.



4.1 Financiranje podjetništva

4.1.1.2 Zunanji viri financiranja
Tvegani kapital

• Tvegani kapital je posebna oblika lastniškega kapitala zasebnikov ali
investicijskih podjetij, vložen v mlada, hitro rastoča podjetja ali v
posameznike, ki imajo izvirno idejo ali patent. Investitorji vlagajo v nova
podjetja, ker pričakujejo hiter in visok donos. Tvegan kapital je za mala in
srednje velika podjetja pomemben vir finančnih sredstev in je bistven pri
zagonu in razvoju podjetja.

• Malo gospodarstvo je najpomembnejši del gospodarstva EU, saj v državah
članicah deluje skupno več kot 17 milijonov enot malega gospodarstva, oz.
spada med mala podjetja kar 98,8% vseh podjetij v EU.

• Trendi v EU kažejo, da je tvegani kapital tisti vir financiranja, ki ima pozitivne
učinke tako na hitro rast podjetij in podjetništvo, ko tudi na razvoj družbeno
ekonomskega okolja.



4.2 Nove strategije financiranja

Vsak podjetnik mora upoštevati tudi:

• Stroški trženja: stroški trženja, povezani z izdelki. Na primer, stroški
oglaševanja itd.

• Nove tehnologije: sredstva, namenjena uporabi novih tehnologij pri
proizvodnji in spravilu ekoloških proizvodov, kamor spadajo orodja,
oprema itd.

• Naravne razmere, ki vplivajo na pridelek: sredstva za odpravo posledic
naravnih nesreč (poplave, neurja, žled itd.).



4.3 Poslovodno računovodstvo

Računovodstvo ima posebno mesto tako v poslovanju
gospodarskih družb kakor v poslovanju (ekoloških)
kmetij. Kmetije in gospodarske družbe imajo tako
možnost vpogleda v poslovne knjige, s tem pa lažje
načrtujejo poslovanje in stremijo k zastavljenim
ciljem. Poslovno uspešne so lahko le tiste kmetije, ki
se znajo prilagoditi standardom EU in mednarodnim
standardom.

https://pixabay.com/

Stroški upravljanja Stroški proizvodnje Stroški trženja

https://pixabay.com/


• Podatki o stroških poslovanja so izredno pomembni za načrtovanje,
vodenje in nadzor nad poslovanjem na področju ekološkega kmetovanja
za nove podjetnike.

• Vsak ekološki kmetovalec se mora seznaniti s točnimi, zanesljivimi in
uporabnimi poslovodnimi sistemi.

• Računovodstvo v kmetijstvu je eno izmed področij računovodstva, ki v
Sloveniji šele pridobiva na veljavi. S 1.1.2014 je stopil v veljavo Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki zavezuje k vodenju
knjigovodstva vse tiste kmetije, ki presegajo mejo (katastrski dohodek + 50%
obdavčenih subvencij) 7.500,00 eur.

4.3 Poslovodno računovodstvo



4.3.1 Finančni vidiki ekološkega kmetovanja

Sodobna poslovna praksa vključuje ne le pregled tekočega 
poslovanja, temveč tudi pregled pravilnosti poslovanja. 
seznanjenje s posebnostmi dejavnosti ekološke kmetije;

redno pregledovanje računovodskih dokumentov, ugotavljanje 
stopnje skladnosti s predpisi;

spremljanje vseh računovodskih, davčnih in zavarovalnih 
podatkov v zakonsko določenih obdobjih;

4.3 Poslovodno računovodstvo



4.3.1 Finančni vidiki ekološkega kmetovanja

izdelava letnih računovodskih izkazov;

analiza dinamike finančnih rezultatov, tekočih sredstev, 
terjatev, obveznosti in kapitalske strukture, povzetek analize 
finančnih razmerj;

izdelava vmesnih računovodskih izkazov;

izvajanje revizij.

4.3 Poslovodno računovodstvo



4.3.2 Opredelitev stroškov trženja

and develop and promote its business brand in eco-farming. Marketing costs are
generally composed of two factors; Stroški trženja so skupni izdatki za tržne
dejavnosti. To so vsi stroški, ki jih podjetje ali kmetija nameni za trženje in prodajo
svojih proizvodov (kmetijskih pridelkov in živalskih proizvodov) ter za razvoj in
promocijo svoje poslovne blagovne znamke.

4.3 Poslovodno računovodstvo

Fiksni stroški Variabilni stroški



4.3.2.1 Fiksni stroški

• Fiksni stroški so enaki ne glede na količino
posevkov, ali število rejenih živali.

• Izračun fiksnih stroškov upošteva veliko
spremenljivk, zato je potreben previden
pristop ali posvetovanje z davčnim
strokovnjakom.

4.3 Poslovodno računovodstvo
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Povezava: https://projects.ncsu.edu/project/arepublication/AREno31.pdf

https://projects.ncsu.edu/project/arepublication/AREno31.pdf


4.3.2.2 Variabilni stroški

• Spremenljivi ali operativni stroški so stroški,
povezani neposredno z gojenjem in
trženjem pridelka.

• Večina gotovinskih izdatkov so spremenljivi
stroški, povezani s proizvodnjo ali trženjem
pridelka.

4.3 Poslovodno računovodstvo
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Povezava:
https://projects.ncsu.edu/project/arepublication/AREno31.pdf

https://projects.ncsu.edu/project/arepublication/AREno31.pdf


4.3.3 Proizvodni stroški

Proizvodni stroški so stroški, ki jih kmetija ustvari v procesu 
zbiranja kapitala.

Poznamo več vrst stroškov:

a) Glede na naravo stroškov:

materialni - za surovine, rezervne dele itd.

stroški dela - za plače in zavarovanja.



4.3.3 Proizvodni stroški

Stroški predstavljajo izraženo denarno vrednost nastalih izdatkov.
Razvrščamo jih lahko na različne načine, kar omogoča boljši
nadzor nad njimi in s tem njihovo upravljanje. Obstaja več delitev
stroškov:

• Glede na nivo:

– individualni stroški – stroški posameznega podjetja;

– sektorski – povprečna raven proizvodnih stroškov na sektor



4.3.3 Proizvodni stroški

• Glede na obseg:

– delni

– skupni stroški.

• Glede na način izračuna:

– načrtovani

– dejanski.



4.3.3 Proizvodni stroški

Glede na njihov vpliv na obseg proizvodnje:

• fiksni - imajo zanemarljiv učinek (amortizacija) 

• variabilni - se spreminjajo sorazmerno ali bistveno vplivajo na obseg 
proizvodnje 

Glede na značilnosti stroškov: 

• enostavni - stroški z enako ekonomsko vsebino - plače, zavarovanja, 
amortizacija

• kompleksni stroški - različni v ekonomski sestavi - so vsota stroškov 
vseh oddelkov in proizvodnih enot organizacije (stroški organizacije in 
upravljanja (managementa), plače, zavarovanja, stroški ogrevanja itd.). 



4.3.3 Proizvodni stroški

V skladu z davčno zakonodajo so stroški lahko: 

• obratovalni stroški 

• upravni stroški

• finančni stroški

• izredni stroški

• davčni stroški



4.3.3.1 Stroškovna učinkovitost proizvodnega 
procesa

Stroškovna učinkovitost proizvodnega procesa se oceni na
podlagi najnižjih možnih stroškov za doseganje določene
ravni uspešnosti (oziroma, na podlagi najvišje možne ravni
uspešnosti ob določenih stroških).



4.3.3.2 Opredelitev ekonomske učinkovitosti

• Konceptualno pomeni učinkovitost razmerje med vloženimi enotami
(angl. inputs) in rezultati (angl. outputs), s ciljem maksimizacije
proizvodnje za dano količino vložene enote ali pa optimalno uporabo
vložene enote ob nespremenjenem rezultatu oz. končnem proizvodu.
Učinkovitost pa ne pomeni nujno tudi uspešnosti, saj se slednja nanaša
predvsem na uspešnost doseganja ciljev. Primerjava med uspešnostjo in
učinkovitostjo je zato zahtevna.

• Uspešnost torej pomeni primerjavo med rezultatom in planiranim
ciljem, učinkovitost pa razmerje med doseženim rezultatom in vloženimi
sredstvi, potrebnimi za doseganje le-teh.



4.3.3.2 Opredelitev ekonomske učinkovitosti

• Kriteriji za merjenje in ocenjevanje ekonomske učinkovitosti ekoloških
kmetij so odvisni od časovnega obzorja analize in kmetovih ciljev.
Ekološko kmetovanje je uspešno v primeru, ko je denarni tok zadosten
za pokritje vseh stroškov, v katere so všteti tudi stroški gospodinjstva.
Velik vpliv na ekonomsko učinkovitost imajo izplačila podpor za ekološko
kmetovanje.

• Na splošno velja, da je ekološko kmetovanje sistem proizvodnje, ki ima
nizko raven produktivnosti, potrebno je več dela in ljudi, zahteva majhne
vložke energije in ima spremenljive dohodke ter prodajne cene.



4.3.3.2 Opredelitev ekonomske učinkovitosti

• Učinkovitost - relativni kazalnik uspešnosti; lahko je samo pozitivna
vrednost. Za izračun stroškovne učinkovitosti je uporabna formula:

• Učinkovitost (E) = (Rezultat (R) / Strošek (C)) * 100%

• Danes so v uporabi različni izrazi, ki opisujejo to razmerje -
učinkovitost, smotrnost, ekonomičnost, ekonomika, produktivnost.



Redna finančna poročila izkazujejo status, finančne rezultate
dejavnosti in denarni tok podjetja/kmetije. Temeljni računovodski
izkazi ali finančni izkazi so končni rezultat procesa računovodenja. To
so obrazci, ki sistematično prikazujejo učinke poslovnih dogodkov, ki
so se zgodili v preteklem obdobju (ponavadi v enem letu). To je
pravzaprav skupek različnih finančnih poročil, ki razkrivajo finančno
stanje podjetja, spremembe ter poslovni rezultat v določenem
obdobju, na katerega se računovodski izkazi nanašajo.

Izredna finančna poročila so računovodski izkazi v primeru enkratnih
dogodkov, npr. likvidacije, poslovnega stečaja ali preoblikovanja
podjetja/kmetije.

4.3.3.4 Finančna poročila



• Upošteva se namen kmetijske dejavnosti.

• Izračunajo se odhodki, ki bodo nastali med izvajanjem
kmetijskih dejavnosti.

• Določi se vrsta in količina pridelkov/proizvodov.

• Potreben je razmislek o tržnih nihanjih.

• Potrebno je analizirati razmerje med prihodki in odhodki.

4.4 Poslovni načrt

https://www.fastbusinessplans.com/sample-business-plans/organic-farm-business-plan.html

https://www.fastbusinessplans.com/sample-business-plans/organic-farm-business-plan.html
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4.4 Poslovni načrt

▪ Preden začnemo razmišljati o podjetništvu moramo
imeti dobro idejo.
▪ Nato je potrebno pripraviti strategijo.
▪ Razmisliti je treba o virih financiranja, notranjih ali
zunanjih.
▪ Pomembno pozornost je treba nameniti strankam –
kupcem, pri čemer je priporočljivo, da so ciljne skupine
tako znotraj kakor tudi zunaj regije. Pomembno je tudi
oglaševanje.
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4.4 Poslovni načrt

▪ Pripravi se povprečna ocena stroškov vse do prodaje
vašega izdelka.
▪ Razmislite o ustreznih prodajnih metodah.
▪ Napoved ponudbe, povpraševanja, cen.



4.4.1 Izvajanje strateškega poslovnega načrta

• Ekološki kmetovalec naj bo podjetnik, ki nenehno išče in 
uporablja učinkovite rešitve za povečanje konkurenčnosti preko 
inovacij.

• Kmetovalec naj si zastavi jasne in realistične cilje.

• Poslovni načrt je delovno orodje za obstoječe in novo 
ustanovljene kmetije.

• Poslovni načrt opisuje predviden način razvoja podjetja v 
prihodnosti.



4.4.1 Izvajanje strateškega poslovnega načrta

• Strateški poslovni načrt temelji na dolgoročnih tržnih, 
finančnih, proizvodnih napovedih oz. predvidevanjih.

• Po svoji naravi mora biti poslovni načrt usklajen z drugimi 
načrti - marketinškim načrtom, prodajnim načrtom, 
proračunom, proizvodnim načrtom, razvojnim načrtom itd.

• Strateški poslovni načrt opisuje cilje kmetije in načrtuje faze 
njenega razvoja.

• Uporablja se na vseh področjih podjetništva v kmetijstvu, ne 
glede na obseg, lastništvo ali pravno obliko (ekološke) kmetije.



4.4.1 Izvajanje strateškega poslovnega načrta

Vrste poslovnih načrtov:

A) Strateški (dolgoročni), glavni cilji kmetije za obdobje od 3 do 
10 let.

B) Taktični (srednjeročni), glavni cilji kmetije za obdobje od 3 
do 5 let, podpora strateškemu načrtu. 

C) Operativni (kratkoročni) načrtujejo se aktivnosti za obdobje 
1 leta.



Vitki poslovni načrt

• Če želimo, da bo podjetje
delovalo, moramo pripraviti
delujoči poslovni načrt. V
preteklosti je bilo pisanje
poslovnega načrta zelo
zahtevno, celo dolgočasno,
danes pa ga lahko pripravimo
na eni strani. Imenuje se vitki
poslovni načrt, lahko tudi vitki
okvir.





• Opomba: Vitki okvir je izpeljan iz poslovnega okvira 
(www.businessmodelgeneration.com) in je registriran z licenco Creative 
Commons Attribution - Share Alike 3.0 Un-ported.

• (vir: 
https://www.famnit.upr.si/sl/resources/files/novice/prirocnikpopri.pdf) 

• Vse o vitkem poslovnem načrtu in kako ga izpolnjevati najdete na 
povezavi: https://ecofar.fnm.um.si/course/view.php?id=3#section-2

• Na spletnem mestu 
https://ecofar.fnm.um.si/mod/page/view.php?id=24 vam bo na voljo 
tudi spletno orodje za izpolnjevanje vitkega poslovnega načrta, v 
katerega boste dostopali z lastnim uporabniškim imenom in geslom. 

https://www.famnit.upr.si/sl/resources/files/novice/prirocnikpopri.pdf
https://ecofar.fnm.um.si/course/view.php?id=3#section-2
https://ecofar.fnm.um.si/mod/page/view.php?id=24


4.4.2 SWOT analiza

• Opredelitev: SWOT analiza ocenjuje splošne prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti podjetja.

• Prednosti se nanašajo na notranje dejavnike, ki vplivajo pozitivno za
dosego določenega cilja. Del poslovanja, kjer se počutimo močne,
smo boljši od konkurence in predstavljajo pomembno strateško
prednost.

• Slabosti predstavljajo šibkosti, področja kjer bi se morali izboljšati ter
področja, kjer smo resnično ranljivi.

Vir: https://ohioline.osu.edu/factsheet/anr-42

Vir: http://agrilife.org/uvalde/files/2015/03/Full-Swot-Report-SCBS-Final.pdf

https://ohioline.osu.edu/factsheet/anr-42
http://agrilife.org/uvalde/files/2015/03/Full-Swot-Report-SCBS-Final.pdf


4.4.2 SWOT analiza

• Priložnosti do tisti del analize, ki se nanašajo na elemente izven našega vpliva,
vendar pozitivno vplivajo na naše delovanje ali bodo v zunanjem okolju nastopili
v bližnji prihodnosti.

• Nevarnosti so tista najbolj pereča zadeva v analizi, ki predstavlja potencialne
negativne vplive, na katere enostavno nimamo vpliva.

• https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-09/module_3_organic_market_and_trade.pdf

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-09/module_3_organic_market_and_trade.pdf


4.4.2 SWOT analiza

• Ena najpogostejših in najbolj popularnih analiz v sklopu poslovnih
ved je SWOT analiza. Analiza je izjemno koristna, ker jo je moč
aplicirati na vse ravni poslovanja – produkt, serijo produktov,
podjetje ter mnogo drugih podobnih kategorij, kot je na primer trg,
konkurenca itn. Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah,
kam točno usmeriti poslovanje, katere programe opustiti ipd.



4.4.2.1 Notranji dejavniki - prednosti in slabosti

Prednosti ekološkega kmetovanja

• Izkušeni strokovnjaki na področju odkrivanja in nadzora škodljivcev in bolezni
pridelka/živali.

• Odpravljena fizična in kemična izčrpanost tal.

• Preprečevanje onesnaževanja pitne in namakalne vode (kmetijstvo z majhnimi
vnosi).

• Minimalna poraba energije v ekološkem kmetijstvu.

• Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

4.4.2 SWOT analiza



4.4.2.1 Notranji dejavniki - prednosti in slabosti

Slabosti v ekološkem kmetovanju

• Pomanjkanje delovne sile za spravilo ekoloških pridelkov.

• Doseganje standardov je drago in težko.

• Gojenje se izvaja pod intenzivnim nadzorom.

• Stroški dela so zelo visoki zaradi ročnih metod nadzora, ki se
uporabljajo proti boleznim, insektom in plevelu.

4.4.2 SWOT analiza



4.4.2.2 Zunanji dejavniki – priložnosti in nevarnosti

Priložnosti v ekološkem kmetovanju

• Povečanje priljubljenosti in povpraševanja po ekoloških proizvodih.

• Institucionalna podpora v regiji.

• Ustrezne podnebne razmere za pridelavo/rejo.

• Dostop do nacionalnih in svetovnih trgov (e-poslovanje)

• Razpoložljivost novih tehnologij za povečanje produktivnosti virov:

• Vertikalni in horizontalni proizvodni modeli za varčevanje s prostorom.

• Uporaba novih tehnologij pri setvi, negi, reji, gojenju, spravilu itd.

• Uporaba tekočih gnojil v zaprtih prostorih (rastlinjaki) ali na odprtih
površinah.

4.4.2 SWOT analiza



4.4.2.2 Zunanji dejavniki – priložnosti in nevarnosti

Nevarnosti v ekološkem kmetovanju

• Nihanja v povpraševanju in cenah kmetijskih proizvodov zaradi vremenskih vplivov, 
politične krize, inflacije ipd.).

• Pojav škodljivcev in bolezni.

• Nihanja v proizvodnji zaradi ekstremnih podnebnih razmer.

• Visoki stroški certificiranja proizvodov.

• Globalna konkurenčnost.

• Stalno povečanje stroškov zavarovanja.

• Konstantno zmanjševanje virov ekoloških gnojil.

4.4.2 SWOT analiza



4.5 Možnosti financiranja na regionalni, nacionalni in EU ravni

4.5.1 Priložnosti za regionalno financiranje – Slovenija

• Regionalna jamstvena shema: socialni podjetnik lahko zaprosi za 
nepovratna sredstva pri Regionalni razvojni agenciji. 

• Pridobitev koncesije za dobavo proizvodov javnim zavodom (šole, vrtci 
itd.).



4.5 Možnosti financiranja na regionalni, nacionalni in EU ravni

• Socialni vlagatelji: Program EU za razvoj podeželja

• Primer dobre prakse: Eko-socialna kmetija Korenika

Na eko-socialni kmetiji Korenika si prizadevajo negovati čim 
boljše odnose tako z lokalnim kot tudi s širšim okoljem, v skladu 
z modro mislijo: deluj lokalno, misli globalno. Ekološko pridelani 
izdelki so izdelani in ponujeni v uporabo s spoštovanjem strogih 
standardov ekoloških certifikatov.

• Vir: https://www.korenika.si/korenika-en

https://www.korenika.si/korenika-en


4.5.2 Možnosti na nacionalni ravni – Slovenija
• SPIRIT Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih

investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija je vstopna točka za vse potencialne tuje investitorje, ki
Slovenijo uvrščajo med možne lokacije za svoje investicije. Slovenijo promovirajo in intenzivno tržijo
kot lokacijo za tuje neposredne investicije z različnimi aktivnostmi. Socialni podjetniki lahko zaprosijo
za sredstva. Gre tudi za zagotavljanje novih zaposlitev v manj razvitih regijah.

• SID banka – dolgoročni mikrokrediti za mala podjetja s statusom državne pomoči (cilj je podpreti
inovativne zelene tehnologije za mala podjetja); sredstva so na voljo v obliki jamstev in subvencij.

• Slovenski podjetniški sklad – namenjen je podpori visoko inovativnim malim podjetjem, ki zaganjajo
svoje delovanje v okviru inkubatorjev/tehnoloških parkov; sredstva lahko pridobijo tudi socialni
podjetniki.

• Mentorske sheme za socialna podjetja (2018–2020) – socialni podjetnik lahko zaprosi za nepovratna
sredstva z namenom izboljševanja socialnih in podjetniških kompetenc.

Viri: http://socialnaekonomija.si/info/socialno-podjetnistvo/financiranje-socialnega-podjetnistva/
http://www.socialni-inovatorji.si/knjiga/socialno-podjetnistvo/54-kako-financirati-dejavnost-

socialnega-podjetja

4.5 Možnosti financiranja na regionalni, nacionalni in EU 
ravni

http://socialnaekonomija.si/info/socialno-podjetnistvo/financiranje-socialnega-podjetnistva/
http://www.socialni-inovatorji.si/knjiga/socialno-podjetnistvo/54-kako-financirati-dejavnost-socialnega-podjetja


4.5.3 Možnosti pridobivanja EU sredstev

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

• V novem akcijskem načrtu o prihodnosti ekološke pridelave v
Evropski uniji, ki ga je Evropska komisija sprejela leta 2014,
komisija priporoča državam članicam, da uporabijo možnosti
financiranja in orodja za podporo ekološkem kmetijstvu, ki so na
voljo v okviru programa za razvoj podeželja

• Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ribičem pomaga pri
prehodu na trajnostni ribolov.



• Sklad podpira obalne skupnosti pri povečanju raznolikosti njihovih
gospodarstev.

• Sklad financira projekte, ki ustvarjajo nova delovna mesta in
izboljšujejo kakovost življenja.

• Sklad podpira trajnostni razvoj ribogojstva.

• Sklad ekološkim kmetovalcem olajšuje dostop do financiranja za
podjetja in projekte.

Povezava: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/

4.5.3 Možnosti pridobivanja EU sredstev

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/


Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

• naložbe ESSR so osredotočene na naslednja ključna prednostna
področja:

– Podpora za malim in srednje velikim podjetjem (MSP)

– Nizkoogljično gospodarstvo

– Inovacije in raziskave

– Digitalna agenda

4.5.3 Možnosti pridobivanja EU sredstev



Obseg sredstev ESRR, dodeljenih za ta prednostna področja, bo odvisen
od kategorije regije:

– v bolj razvitih regijah mora biti vsaj 80 % sredstev namenjenih za vsaj
dve od navedenih prednostnih področij;

– v regijah v prehodu mora biti za ti področji namenjenih 60 %
sredstev;

– v manj razvitih regijah mora biti za ti področji namenjenih 50 %
sredstev.

4.5.3 Možnosti pridobivanja EU sredstev



• ESRR natančno obravnava tudi posebne teritorialne značilnosti. Ukrepi ESRR so 
oblikovani tako, da prispevajo k omejevanju gospodarskih, okoljskih in socialnih 
težav na mestnih območjih s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju mest. Za 
to področje je namenjenih vsaj 5 % sredstev ESRR, in sicer prek "celostnih ukrepov", 
ki jih izvajajo mesta sama.

• Območja, ki so prikrajšana zaradi naravnih geografskih značilnosti (oddaljena, gorata 
ali redko poseljena območja), so obravnavana posebej. Poleg tega je za najbolj 
oddaljena območja na voljo tudi posebna pomoč ESRR za odpravljanje morebitne 
prikrajšanosti, ki je posledica oddaljenosti teh območij.

Povezava: https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/erdf/

4.5.3 Možnosti pridobivanja EU sredstev

https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/erdf/


Kohezijski sklad (KS)

• Kohezijski sklad je namenjen državam članicam EU z bruto nacionalnim dohodkom, manjšim
od 90 % povprečja EU. Njegov cilj je zmanjševanje ekonomskih in socialnih razlik ter
spodbujanje trajnostnega razvoja.

• Iz Kohezijskega sklada se bo dodelilo skupno 63.4 milijard EUR za dejavnosti iz naslednjih 
kategorij:

 vseevropska prometna omrežja, predvsem prednostni projekti evropskega interesa, kot jih 
določa EU. 

 okolje: na tem področju lahko Kohezijski sklad podpre tudi projekte, povezane z energetiko 
ali prometom, če ti predstavljajo jasne koristi za okolje v smislu energetske učinkovitosti, 
uporabe obnovljive energije, razvoja železniškega prometa, podpore intermodalnosti, 
krepitve javnega prevoza itd.

4.5.3 Možnosti pridobivanja EU sredstev



• V obdobju 2014-2020 so do sredstev iz Kohezijskega sklada upravičene
Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva,
Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

• Finančno pomoč iz Kohezijskega sklada lahko začasno zaustavi Svet na
podlagi odločitve, če se izkaže, da ima država članica pretiran
javnofinančni primanjkljaj in tega stanja ni odpravila ali ni sprejela
primernih ukrepov za odpravo tega stanja.

Povezava: https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/cohesion-
fund/

4.5.3 Možnosti pridobivanja EU sredstev

https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/cohesion-fund/


Evropski socialni sklad (ESF)

• projekti ESS se po svoji naravi, obsegu in ciljih zelo razlikujejo;
namenjeni so najširši paleto ciljnih skupin.

• Področja delovanja med drugim vključujejo izobraževalne sisteme,
učitelje in šolarje, mlade in starejše iskalce zaposlitve, potencialne
podjetnike v različnih sektorjih itd.

• Ena od prednostnih nalog ESS je povečanje prilagodljivosti delavcev z
novimi znanji in spretnostmi in podjetij z novimi načini dela.

4.5.3 Možnosti pridobivanja EU sredstev



• Druge prednostne naloge se osredotočajo na izboljšanje
dostopa do zaposlitve: s pomočjo za mlade pri prehodu iz šole
v zaposlitev ali z usposabljanjem manj kvalificiranih iskalcev
zaposlitve za izboljšanje njihovih možnosti za zaposlitev.

• Priložnosti za poklicno usposabljanje in vseživljenjsko učenje, s
katerimi prebivalci pridobivajo nove spretnosti in znanja,
resnično pomenijo velik del številnih projektov ESS.

Več: https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=en

4.5.3 Možnosti pridobivanja EU sredstev

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=en


Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

• vir financiranja, ki podpira strategije in projekte za razvoj podeželja.

• Proračun EKSRP za obdobje 2014–2020 je bil razdeljen glede na šest
prednostnih nalog:

– spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih
območjih;

– krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva ter
spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov;

– spodbujanje organizacije prehranske verige, dobrobiti živali in obvladovanja
tveganj v kmetijstvu;

4.5.3 Možnosti pridobivanja EU sredstev



– spodbujanje učinkovite rabe virov in podpiranje prehoda na nizkoogljično
gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe, v kmetijskem, živilskem in
gozdarskem sektorju;

– obnavljanje, ohranjanje in krepitev ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in
gozdarstvom;

– spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja
podeželskih območij.

Povezava: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en#eafrd

4.5.3 Možnosti pridobivanja EU sredstev

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en


Delavska hranilnica: 

Spletna stran: www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/financiranje/kredit-za-kmetovalce

Potrebni dokumenti:

• Potrebna dokumentacija

• odločbo o statusu kmeta od pristojnega Upravnega organa – MIT obrazec (http://navodila.mit-
ing.si/SitePages/OD_Obrazec%20M4_M8.aspx),

• fotokopija davčne številke in osebnega dokumenta,

• vloga za subvencije,

• potrdilo zadruge o tržnih viških za preteklo leto,

• lastninski list,

• potrdilo o plačanih davkih, mlajše od 14 dni,

• promet za 6 mesecev,

• ZK največ 3 dni star,

• cenitev (če gre za hipoteko).

Krediti so namenjeni osnovni dejavnosti, izgradnji gospodarskih objektov, nakupu osnovne črede in živinorejski proizvodnji, 
nakupu mehanizacije, nakupu zemlje in urejanju zemljišč, ureditvi trajnih nasadov, razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

Vir: https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/financiranje/kredit-za-kmetovalce

Primeri investicijskih bank - Slovenija

https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/financiranje/kredit-za-kmetovalce
http://navodila.mit-ing.si/SitePages/OD_Obrazec M4_M8.aspx
https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/financiranje/kredit-za-kmetovalce


Deželna banka Slovenije: 
Spletna stran: https://www.dbs.si/produkt/kredit-za-kmetijsko-dejavnost

Potrebna dokumentacija:
• Vloga za odobritev kredita kmetu,
• Izjava o lastnem premoženju.

Krediti so namenjeni za financiranje:
• osnovne dejavnosti,
• izgradnje gospodarskih objektov,
• nakupa osnovne črede in živinorejske proizvodnje,
• nakupa mehanizacije,
• nakupa zemlje in urejanja zemljišč,
• ureditve trajnih nasadov,
• razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Vir: https://www.dbs.si/produkt/kredit-za-kmetijsko-dejavnost

Primeri investicijskih bank - Slovenija

https://www.dbs.si/produkt/kredit-za-kmetijsko-dejavnost
https://www.dbs.si/produkt/kredit-za-kmetijsko-dejavnost


4.6 Pridobivanje financiranja, kreditov, bančnih posojil

Slovenski podjetniški sklad: Spodbude za startupe – finance in svetovanje za zagonska podjetja
(https://evem.gov.si/info/razmisljam/spodbude-za-podjetnistvo/)

Zavod za zaposlovanje: Spodbude za samozaposlitev – izobraževanje, svetovanje, finance
(https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj: programi
financiranja in spodbude za razvoj podeželja; vključuje spodbude za ekološko kmetovanje
(https://www.program-podezelja.si/sl/)

Slovenski sklad za regionalni razvoj: povratne finančne spodbude, začetni kapital na področju
podjetništva, kmetovanja, gozdarstva in regionalnega razvoja (http://www.regionalnisklad.si/)

Skladi EU: razpisi iz skladov evropske kohezijske politike (https://www.eu-skladi.si/sl/ekp)

SPIRIT: spodbude na področju podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, internacionalizacije in
tujih naložb (https://www.spiritslovenia.si/)

4.6.1 Primeri – Slovenija:

https://evem.gov.si/info/razmisljam/spodbude-za-podjetnistvo/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju
https://www.program-podezelja.si/sl/
http://www.regionalnisklad.si/
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp
https://www.spiritslovenia.si/


4.6 Pridobivanje financiranja, kreditov, bančnih posojil

4.6.2 Pridobivanje evropskih sredstev

• Izbira primernega sklada

– Izberite primeren sklad EU glede na naravo vašega poslovanja. Nekateri
skladi EU so:

• Evropski sklad za regionalni razvoj

• Kohezijski sklad

• Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

• Evropski socialni sklad

• Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo



4.6 Pridobivanje financiranja, kreditov, bančnih posojil

Povezave do uporabnih spletnih strani:

• https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/erdf/

• https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/cohe
sion-fund/

• https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/rural-development

• https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en

• https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/

https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/


4.7 Izbira primernega tržnega ekosistema 
4.7.1 Slovenija
Korenika se nahaja v Šalovcih, v samem osrčju Krajinskega parka Goričko. Korenika je,
že po nekaj letih delovanja, postala prepoznavna tudi na širšem geografskem prostoru
in je, s strani strokovne javnosti, priznan primer dobre prakse na področju socialnega
podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter
zaščitnega zaposlovanja.

Na Koreniki so vzpostavili sistem ekološke pridelave in predelave živil, tako na dobrih
dvajsetih hektarjih površin pridelajo poljščine, zelišča, sadje in zelenjavo, v naravi pa
naberejo sadeže, ki jih predelajo v ekološke izdelke..

Splet: https://www.korenika.si/
Facebook: https://www.facebook.com/ekokorenika
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/korenika/
You Tube: https://www.youtube.com/user/korenika123

https://www.korenika.si/
https://www.facebook.com/ekokorenika
https://www.linkedin.com/company/korenika/
https://www.youtube.com/user/korenika123


• Veriga supermarketov Auchan v Franciji je zagotovila na stotine hektarjev
zemljišč, na katerih majhne primestne kmetije pridelujejo in prodajajo lokalne,
okolju prijazne ekološke proizvode:

• https://www.retaildetail.eu/en/tags/auchan

• Link: https://www.completefrance.com/living-in-france/utilities-services/11-
french-eco-initiatives-1

• 5780987https://study.com/academy/lesson/sustainability-marketing-definition-
strategies-example.html

• https://www.marketingtutor.net/what-is-e-marketing/

4.8 Vzpostavitev trajnostnih trgov

https://www.retaildetail.eu/en/tags/auchan
https://www.completefrance.com/living-in-france/utilities-services/11-french-eco-initiatives-1-5780987
https://www.completefrance.com/living-in-france/utilities-services/11-french-eco-initiatives-1-5780987
https://study.com/academy/lesson/sustainability-marketing-definition-strategies-example.html
https://www.marketingtutor.net/what-is-e-marketing/


4.9 E-poslovanje za mlade ekološke podjetnike
Dobava (rastlinskih in živalskih ekoloških proizvodov potrošnikom na dom s pomočjo
interneta je znana kot e-poslovanje. Nekatere prednosti e-poslovanja:

• Takojšnji odziv

• Stroškovna učinkovitost

• Manj tveganj

• Več zbranih podatkov

• Interaktivnost

• Personalizirano trženje

• Večja izpostavljenost izdelka

• Dostopnost

Povezava: https://www.marketingtutor.net/what-is-e-marketing/

https://www.marketingtutor.net/what-is-e-marketing/


4.9 E-poslovanje za mlade ekološke podjetnike
Neposredno trženje pomeni prodajo izdelka s kmetije neposredno strankam. Na ta način
kmetje za pridelke pogosto prejmejo podobno ceno, kot jo zaračunavajo trgovci v
trgovinah. Ta način trženja je bolj podjetniški kot veleprodaja. Lahko bi rekli, da kmetje na
ta način „pridelajo več kot pridelek“. Tudi potrošniki radi kupujejo na ta način, saj jim je
omogočen neposreden stik s pridelovalcem. Doživetje nakupa na kmetiji je pravzaprav
del izdelka. Prednosti neposrednega trženja:

• Ker se na ta način prodajajo majhne količine kmetijskih proizvodov, lahko sodelujejo
mali pridelovalci in proizvajalci.

• Kmet določa ali nadzoruje ceno izdelka. Kkaovostne izdelke in storitve kmetje pogosto
ponujajo po privlačnih cenah, zato so lahko dobičkonosne tudi majhne kmetije.

• Običajno gre za neposredno (gotovinsko) plačilo.

Povezava: https://eorganic.org/node/1693

https://eorganic.org/node/1693


4.9 E-poslovanje za mlade ekološke podjetnike

Vrste e-poslovanja:

• Ustvarjanje spletne strani kmetije

• Trženje s pomočjo družabnih medijev (Facebook, Instagram itd.)

• Spletna trgovina

• Blog

• Pošiljanje novic po elektronski pošti

Povezava: https://eorganic.org/node/1493#internet

https://eorganic.org/node/1493#internet


4.9 E-poslovanje za mlade ekološke podjetnike

Zadruga ZEMLJA MORJE – Istra, Slovenija

Zadruga s statusom socialnega podjetja je pred leti vzklila kot samoiniciativna
pobuda istrskih ekoloških kmetov, z željo, da skupaj nastopimo na trgu in
slovenskim potrošnikom zagotovimo dostop do kakovostne lokalne ekološke
hrane. Poleg iskrene skrbi za naše kupce in boja proti zavajanju in goljufanju v
prehranski industriji, naše poslovanje temelji tudi na demokratičnem upravljanju -
en član en glas, neprofitnosti - dobiček zadruge vlagamo v razvoj, pravičnem plačilu
za kmete ter skrbi za naravo in okolje.

Splet: https://www.zemljainmorje.si/

Facebook:https://www.facebook.com/zemljainmorje/

Instagram: https://www.instagram.com/zemljainmorje/?hl=en

https://www.zemljainmorje.si/
https://www.facebook.com/zemljainmorje/
https://www.instagram.com/zemljainmorje/?hl=en


4.9 E-poslovanje za mlade ekološke podjetnike

Trženje rastlinskih pridelkov (ekološko
pridelane zelenjave) na Facebook-u

Primer iz EU: Bio Montaña S.L.

Povezava:
https://www.facebook.com/BioMontan

https://www.facebook.com/BioMontan


4.9 E-poslovanje za mlade ekološke podjetnike

Trženje živalskih proizvodov na Facebook-u

Primer iz EU: EcoVital

Povezava: https://www.facebook.com/Productosecologicosasg

https://www.facebook.com/Productosecologicosasg


4.9 E-poslovanje za mlade ekološke podjetnike

Trženje rastlinskih pridelkov na Instagram-u:

Primer iz EU: Ziani Organic Oils

Povezava: https://www.instagram.com/ziani_organic_oils/

https://www.instagram.com/ziani_organic_oils/


4.9 E-poslovanje za mlade ekološke podjetnike

Trženje živalskih proizvodov na Instagram-u:

Primer iz EU: Biofrisch Nordost

Povezava: https://www.instagram.com/explore/tags/biofrischnordost/

https://www.instagram.com/explore/tags/biofrischnordost/


4.9 E-poslovanje za mlade ekološke podjetnike

Trženje rastlinskih pridelkov na kanalu YouTube:

Primer iz EU: BioTropic

Povezava: https://www.youtube.com/channel/UC95ErHMzUCbR-
WvexhxIVgQ

https://www.youtube.com/channel/UC95ErHMzUCbR-WvexhxIVgQ


4.9 E-poslovanje za mlade ekološke podjetnike

Trženje živalskih proizvodov na kanalu YouTube:

Primer iz EU: BRIO I Produttori biologici spa

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=DeCma3Glj5w

https://www.youtube.com/watch?v=DeCma3Glj5w


Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)

597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

WP5: Skupni kurikulum kvalifikacij za pridobitev 
managerskih in podjetniških veščin ekoloških 
kmetovalcev v MSP

Modul 5: Priznavanje predhodno pridobljenega znanja, 
zagotavljanje internega usposabljanja in mentorska 
podpora novo zaposlenim
Avtorji: ECOLOGYKM Ltd., Bolgarija



Kazalo vsebine

• 5.1 Priznavanje predhodno pridobljenega znanja in zagotavljanje usposabljanja za novo 
zaposlene
– 5.1.1 Priznavanje predhodno pridobljenega znanja 
– 5.1.2 Ujemanje ravni obstoječega znanja z zahtevami praktičnega dela na ekološki kmetiji
– 5.1.3 Pristopi k usvajanju novih znanj

• 5.2 Možni pristopi k usposabljanju
– 5.2.1 Dajanje smernic
– 5.2.2 Predstavitev (demonstracija)
– 5.2.3 Dodelitev praktične naloge 

• 5.3 Mentorska podpora za novo zaposlene
– 5.3.1 Prednosti mentorstva na delovnem mestu
– 5.3.2 Ključni dejavniki uspešnosti
– 5.3.2 Kako postati uspešen mentor?
– 5.3.3 Mentorske dejavnosti
– 5.3.4 Kako oceniti rezultate in učinek?



5.1 Priznavanje predhodno pridobljenega znanja in zagotavljanje 
usposabljanja za novo zaposlene

5.1.1 Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Postopek ocenjevanja, ki vključuje oceno
predhodnega znanja posameznika (znanje
pridobljeno s formalnim, neformalnim in
priložnostnim učenjem) za določanje ravni
njegovega znanja, spretnosti in kompetenc



5.1 Priznavanje predhodno pridobljenega znanja in zagotavljanje 
usposabljanja za novo zaposlene

5.1.1 Priznavanje predhodno pridobljenega znanja zaposlenega

• Ta postopek daje priložnost upravljavcem (vodjem, menedžerjem)
ekoloških kmetij, da prepoznajo začetno raven usposobljenosti novo
zaposlene delovne sile.

• Omogoča zmanjševanje neskladja med ponudbo znanj ter
povpraševanjem po njih, izpolnjevanje zahtev po strokovnem znanju na
hitro spreminjajočem se trgu dela, zagotavljanje stroškovno učinkovitega
internega usposabljanja, promocijo razvoja ekoloških kmetij ter
ohranjanje zaposlenih.



• Priznavanje predhodno pridobljenega znanja
lahko pomaga tistim posameznikom, ki niso
usposobljeni, da se udeležujejo internih
izobraževanj na podlagi obstoječega znanja, kar
prispeva k izboljšanju njihove zaposljivosti,
socialne vključenosti in zvišuje raven
samospoštovanja.

• S takšno inkluzivnostjo na trgu dela pridobijo
vsi. Delodajalci (upravitelji ekoloških kmetij) na
način pridobijo zagotovila o usposobljenosti
delavcev in jih posledično bolje razvrstijo na
primerna delovna mesta, kar povečuje
produktivnost.



5.1 Priznavanje predhodno pridobljenega znanja in zagotavljanje 
usposabljanja za novo zaposlene

5.1.2 Ujemanje ravni obstoječega znanja z zahtevami praktičnega dela na
ekološki kmetiji
• Kot upravljavec ekološke kmetije se lahko obrnete na nacionalne organe

poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da vam zagotovijo dodatno
podporo za izvajanje postopka priznavanja predhodnega znanja ob
zaposlovanju nove delovne sile.

• Za vsak profil delovnega mesta obstajajo pisne zahteve v smislu znanja,
spretnosti in kompetenc, ki bi jih moral imeti zaposleni (v skladu z državni
izobraževalnimi in kvalifikacijskimi standardi).

• Vsi, ki so šli skozi postopek priznavanja predhodnega znanja lahko potrdijo, da
je bila za njih to transformativna izkušnja, ki jim je omogočila rast na osebnem
in poklicnem področju.



Prednosti postopka priznavanja 
predhodno pridobljenega znanja

• Omogoča prepoznavanje, dokumentiranje in potrditev znanja, 
spretnosti in kompetenc zaposlenih. 

• Pomeni priložnost za zastavljanje vprašanj, ki jih ljudje sicer 
redko zastavljajo. 

• Pomeni priložnost za zaposlene, da osmislijo vse znanje in 
veščine, ki so jih pridobili na svoji osebni in poklicni poti. 



Izzivi pri izvajanju postopka priznavanja 
predhodno pridobljenega znanja

• Ni zadostnih informacij o postopku

• Napake pri izbiri ustrezne diplome/potrdila

• Neustrezna priprava

• Pomanjkanje motivacije

• Strah zaposlenega pred obsojanjem

• …





Faze v postopku priznavanja predhodno pridobljenega 
znanja na ekoloških kmetijah

• Opredelitev predhodno pridobljenih izkušenj in znanja

• Pregled pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc (upošteva formalno, neformalno in priložnostno 
učenje)

Identifikacija

• Metodično razvrstite kompetence, povezane z določenim delovnim mestom na ekološki kmetiji

• Dokaz o kompetentnosti - zbiranje dokazov
Dokumentacija

• Primerjajte priznane kompetence z izobraževalnimi standardi v državi

• Uporaba različnih metod: intervju, simulacija dela, razprava, dodelitev nalog
Ocena

• Ponudite alternativne možnosti (npr. delno ocenjevanje)

• Organiziranje interna usposabljanja ali predlagajte nadaljnje usposabljanje na formalni instituciji za 
poklicno usposabljanje

Certifikat



• Faze se lahko izvajajo na različne načine, ob upoštevanju posebnosti
nacionalne ureditve, politik in institucionalnih okvirov. Vse štiri faze pa
morajo biti na nek način zajete v nacionalnem sistemu priznavanja
predhodno pridobljenega znanja.

• Priznana znanja, spretnosti in kompetence je potrebno uskladiti s
profilom delovnega mesta zaposlenega.

• Nikar ne zanemarite vrednosti izkušenj, ki so jih ljudje pridobili
prostovoljno, brez plačila – lahko so neprecenljive.



Potencialna vprašanja

• Katere pridobljene poklicne in prostovoljske izkušnje bi 
vam lahko koristile na delovnem mestu v okviru mojega 
podjetja / kmetije?

• Ali imate zahtevane strokovne izkušnje? Če jih imate, 
prosim, pojasnite, na katerem področju. 

• Kaj mislite, da bi lahko doprinesli k ekipi?

• V kateri smeri bi se želeli izboljšati?

• Imate posebne želje glede pridobivanja dodatnega znanja, 
veščin in kompetenc? Na katerem področju? V kakšni 
obliki? Na kakšen način?

• Ali se strinjate, da bi bilo smiselno izboljšati se na 
področjih, kjer obstajajo vrzeli v znanju?



5.1 Priznavanje predhodno pridobljenega znanja in zagotavljanje 
usposabljanja za novo zaposlene

5.1.3 Pristopi k usvajanju novih znanj

• Znanja ne usvojimo le z branjem knjig ali tako 
imenovanih "predstavitve" ali z "e-učenjem", 
temveč tudi z opravljanjem dejanskega dela. 

• Vse, česar se naučimo med delom, je trajno 
shranjeno v naši podzavesti. 



Možni pristopi, ki jih delodajalec lahko ponudi 
zaposlenim za pridobivanje znanja

• Učenje skozi prakso

• Refleksivne prakse

• Poučevanje (urjenje / coaching) drugih 
/ sodelavcev ali obratno

• Mentorstvo

• Strokovne razprave s 
sodelavci/vodjami

• Nadzor/upravljanje osebja

• Sestanki osebja

• Brifingi

• Strokovni pregledi

• Ocene

• Sodelovanje v posameznih/ekipnih 
dejavnostih razvoja uspešnosti

• Obiski lokacij

• Kroženje na delovnem mestu 



Možni pristopi, ki jih delodajalec lahko ponudi 
zaposlenim za pridobivanje znanja

• Ocena na delovnem mestu

• Posebne interesne skupine, 
usmerjevalne, študijske ali fokusne 
skupine

• Vprašalniki za samooceno

• Študije primerov

• Izvedba predstavitev

• Pojasnitev delovnih nalog sodelavcem

• Interno usposabljanje (formalno in 
neformalno)



5.2 Možni pristopi k usposabljanju

5.2.1 Poučevanje (coaching, urjenje) 
• Dostop do brezplačne, zaupne svetovalne

službe na delovnem mestu je del
delodajalčeve dolžnosti skrbnega ravnanja.

• Svetovanje pomeni zagotavljanje varnega
prostora za pogovor o vprašanjih, ki skrbijo
zaposlene pri čemer jim svetovalci
pomagajo poiskati lastne predloge za
reševanje težav oz. razviti boljše načine za
obvladovanje težav.



• Ne gre za dajanje nasvetov, temveč za empatičnost, dostopnost, brez medsebojnega
obsojanja, ki naj zaposlenim omogočijo, da najdejo pot naprej.

• V pomoč pri boljšem sodelovanju z zaposlenimi, razvijanju empatije, oblikovanju
odprtih in preglednih odnosov ter vzpostavitvi zaupanja vrednih odnosov med vsemi
zaposlenimi.

• Veliko ljudi se nauči spretnosti z usposabljanjem na delovnem mestu. To pogosto
poteka v obliki neformalnega, a zelo učinkovitega coachinga (urjenja). Pomislite na
situacijo, ko ste nekomu individualno pomagali, osredotočili ste se torej na potrebe
posameznika, da bi mu/ji pomagali doseči nek cilj – in prav to je primer coaching-a.



Kaj lahko naredite?

• Pokažite novemu članu/članici ekipe, kako se 
izvaja določena tehnika

• Pomagajte mu/ji pri reševanju težave
• Poskrbite, da bo z nekom sodeloval/a in na ta 

način izboljšal/a opravljanje naloge
• Postavljajte vprašanja, da ugotovite, kaj oseba 

ve/zna in česa ne ve/ne zna 
• Parafrazirajte (ponudite drugačno razlago), da vas 

bodo bolje razumeli
• Pokažite jim, kako se določena stvar naredi v 

praksi, hkrati pa tudi jim zagotovite tudi pisna ali 
ustna navodila



Kaj lahko naredite?

• Po potrebi ponovite prikaz (predstavitev, 
demonstracijo)

• Spremljajte njihovo izvajanje naloge in po 
potrebi svetujte 

• Odgovarjajte na njihova vprašanja.

Preden začnete z urjenjem novo zaposlene/ga,
morate vedeti, koga, kaj, zakaj, kdaj, kje in kako
boste urili.
Ko boste imeli odgovore na ta vprašanja, boste s
tem potrdili potrebo po urjenju in dejstvo, da je to
najustreznejši pristop.



Ne pozabite:

“Kar slišim, pozabim.”
“Kar vidim, si zapomnim.”
“Kar naredim, razumem.”
“Kar vadim, uporabljam.”



5.2 Možni pristopi k usposabljanju

5.2.3 Dodelitev praktične naloge 
• Kot delodajalec lahko dodelite praktično

nalogo, ki naj jo izpolni novo zaposleni
delavec.

• Raven njegove/njene uspešnosti lahko
ocenite na več načinov – orientacijska
vprašanja, opazovanje, spremljanje
napredka v dnevniku, prikaz spretnosti itd.

• Ocena uspešnosti je lahko preprosto
vprašanje za zaposlenega: kako uspešni so
po lastnem mnenju pri izvajanju nalog?



V okviru postopka je priporočljivo, da:

• Zastavljate vprašanja, ki spodbujajo globlji razmislek in sodelovanje

• Spodbujate zaposlene, da oni zastavljajo vprašanja

• Pojasnjujete v skladu z obstoječim nivojem razumevanja 
zaposlenega

• Uporabljate vizualne pripomočke za podporo razlagam

• Pravilno in samozavestno demonstrirate postopke

• Zaposlenemu zagotovite dovolj časa za vajo

• Umestite učenje v kontekst z uporabo resničnih primerov

• Ohranjate osredotočenost diskusij in učenja.



5.3 Mentorska podpora za novo zaposlene

5.3.1 Prednosti mentorstva na delovnem mestu 



Opredelitev mentorstva

• Mentorstvo je razmerje med dvema osebama, v
katerem nobena ne sodi druge in v katerem mentor
prostovoljno nameni svoj čas za podporo in
spodbujanje drugega. (Home Office (UK) 2001).

• Mentorstvo je učinkovito pri razvoju sposobnosti za
soočanje z različnimi izzivi, povezanimi z običajnim
družbenim življenjem.

• Povečanje zaposljivosti je aktualna tema, čeprav
predstavlja le enega od številnih izzivov na področju
mentorstva na delovnem mestu.



Pomen mentorstva 

• Udeleženci so razvrščeni v pare ali skupine na
podlagi več meril (strokovno znanje s področja
ekološkega kmetovanja, velikost kmetije, vrsta
proizvodnje, lokacija, itd.); upošteva se
skladnost z njihovimi cilji in znanji.

• Transformativni učinek mentorstva

• Krepitev podjetniških veščin

• Izboljšane veščine mreženja



Značilnosti mentorstva

• Gre za odnos, ki vključuje redna srečanja med mentorjem in zaposlenim;
pogostost in trajanje sestankov je zelo različna.

• Mentorstvo je mehanizem izmenjave izkušenj med dvema stranema –
dvosmerna ulica – ki prinaša koristi obema udeleženima stranema.

• Mentorstvo je neobvezno.

• Je ciljno naravnano, pri čemer je skupno strinjanje s cilji ključen korak v
začetni fazi procesa mentorstva.

• Obe strani morata privoliti v izbiro druge strani, in čeprav se od obeh
pričakuje, da bosta naredili vse, da bo odnos funkcioniral (pri mentorstvu je
navsezadnje bistven razvoj ključnih veščin in kompetenc), mora imeti vsaka
stran tudi možnost umika v primeru, da odnos ne funkcionira.



Transformativni potencial mentorstva na področju 
(ekološkega) kmetijstva

Mentorski program za kmetovalce –
angažirajte ekološkega kmetovalca, ki
vam lahko predstavi:

• Najboljše prakse za vašo vrsto
kmetovanja

• Kako pripraviti kmetijo za
certificiranje

• Nasveti za uspešno napredovanje
kmetije



Zakaj angažirati mentorja?

• Težko razumljivi predpisi, ki jih je treba upoštevati.

• Edinstvena priložnost, da se mladi eko-kmetovalci učijo od izkušenejših, ki so se s
podobnimi izzivi že srečali. V smislu strokovnega in poslovnega znanja je mentorstvo
priložnost za učenje iz prakse in izkušenj drugega, kar lahko pomaga pri oblikovanju lastnih
ciljev in pristopov.

• Mentoriranci skozi svoj odnos z mentorjem razvijejo skupne učne cilje, interesna področja
in priložnosti za redno izmenjavo idej.



5.3 Mentorska podpora za novo zaposlene

5.3.2 Ključni dejavniki uspešnosti

Pred začetkom mentorskega programa, razmislite:

Kaj je glavna ovira za novo zaposlene?
Ali mladim v podjetništvu primanjkuje 
navdiha ali ustvarjalnosti?
Je treba vlogo mladine na tem 
področju okrepiti? 
Ali potrebujejo inovativne rešitve?
Katera nova znanja in veščine morajo 
razviti vaši novo zaposleni?

Kako motivirati novo zaposlene? 
Ali morate vzpostaviti prilagodljiv 
mentorski okvir?
Katere podporne ukrepe lahko uporabite?
Kako validirati znanje, spretnosti in 
kompetence, pridobljene v obdobju 
mentorstva vaših zaposlenih?



5.3 Mentorska podpora za novo zaposlene

5.3.3 Kako postati uspešen mentor?

• Mentoriranci so lahko kmetje, ki se
šele preusmerjajo v ekološke prakse,
kot tudi ekološki kmetje, ki prvič
pridobivajo certifikate.

• Kandidati za mentorstvo naj imajo
vsaj dve leti izkušenj v
konvencionalnem kmetijstvu.



Primer mentoriranja

• Obvežite se k 12-mesecev trajajočemu mentorstvu. 
• Udeležite se uvodnega srečanja skupaj z drugimi mentorji in mentoriranci.
• Namenite približno 15 ur v obdobju 12-mesečnega programa mentorirancu (po 

potrebi tudi več časa). 
• Skrbno in iskreno delite nasvete, tehnično podporo, modrost, filozofijo in sočutje 

kot dober mentorja, uporabljajte telefon, elektronsko pošto in srečanja v živo. 
• Vsaj enkrat v času mentorskega programa gostite mentoriranca na svoji kmetiji.
• Pripravite zaključno poročilo in evalvacijo o celotni izkušnji. 
• POMEMBNO: Odnos mentorstva je vzajemen – tudi mentorji se lahko od 

mentorirancev učijo (npr. medosebne veščine).



5.3 Mentorska podpora za novo zaposlene

5.3.4 Mentorske dejavnosti

• Sporazum o mentorski podpori na delovnem mestu med mentorjem 
(delodajalcem) in zaposlenim

• Zastavljanje ciljev s strinjanjem obeh strani – oblikovanje akcijskega 
načrta

• Časovni razpored srečanj

• Spremljanje uspešnosti zaposlenega – uporaba portfelja (mape 
dosežkov) 



Primer zastavljanja ciljev

• Izdelava načrta za podaljšanje sezone na kmetiji

• Poglobljeno razumevanje upravljanja z rodovitnostjo prsti 

• Izboljšana proizvodnja sadik in upravljanje rastlinjakov

• Vzreja prašičev v kombinaciji s pridelavo kmetijskih rastlin

• Izdelava poslovnega načrta za novo kmetijo

• Splošna podpora za nove menedžerje

• Naučiti se več o upravljanju z zaposlenimi, o strukturah dela

• Raziskati model kmetije in analizirati filozofijo kmetovalca-mentorja



Struktura mentorskega programa

• Dodelitev mentorja/mentoriranca

– Pari mentorirancev in mentorjev so izbrani glede na interese, cilje in 
lokacijo

– Kandidati lahko zaprosijo zad določenega mentorja.

• Struktura mentorstva

– Zastavljanje ciljev in struktura mentorstva sta v vsakem mentorskem 
odnosu drugačna. 

– Mentoriranci in mentorji izberejo strategijo komunikacije, določijo 
datume obiskov kmetij in izdelajo letni načrt. 



Struktura mentorskega programa

• Podpora koordinatorja

– Omogočanje razvoja učnih načrtov in dostopa do virov, ki bodo
mentorirancem v pomoč pri njihovem poklicnem razvoju v
kmetovalce.

• Delavnice

– Sodelovanje mentorjev in mentorirancev na delavnicah in
konferencah na področju kmetijstva.

– Mentoriranci vzpostavijo stike tudi z drugimi udeleženci delavnic,
konferenc ipd. ter na ta način razvijejo mrežo kmetov-začetnikov, v
okviru katere si izmenjujejo informacije, in vire.



• Srečanja v živo krepijo mentorske odnose in zahtevajo predanost.
• Upoštevajte pomanjkanje časa. Mentorirance je treba spodbujati k

proaktivnosti; ne pričakuje se, da jih bo mentor ves čas „lovil“.
Spodbuja se uporaba digitalnih orodij, kot je npr. Google Koledar, za
uskladitev terminov srečanj ipd.

• Pomagajte mentorirancem tako, da vzpostavite okolje, v katerem
jim ne bo težko prositi za pomoč.

• Redni stiki so pomembni z vidika motivacije in pravočasnega
zaznavanja težav. V prihodnosti je treba poskrbeti za to, da bodo
redna poročanja tako mentorjev kot mentorirancev izvajana na nek
relativno diskreten način, pri čemer jih bosta obe strani doživljali
kot nekaj koristnega in enostavnega za uporabo.



Študija primera mentorstva v kmetijstvu

• Hrvaška // 2016 // Starejši učijo mlade
– Projekt so zasnovala mladinska društva iz okolice Splita, ki 

so mlade povezala s starejšimi (60-70 let), ki so bili celo 
življenje kmetje. Tako so zagotovili, da se njihovo znanje ne 
izgubi, ampak se prenese na današnjo mladino.

– Program je trajal 6 mesecev in obravnaval 6 tematik, 
pomembnih za tradicionalno hrvaško kmetijstvo.

– Program je potekal na kmetijah, kjer so udeleženci lahko 
poskušali izdelke, ki so jih pridelali starejši kmetje.

– Prednosti programa vključujejo vidike socialne vključenosti 
(starejši pogosto živijo sami), preprečevanje izgube znanja 
in zmanjšanje generacijskega prepada s socialnimi 
interakcijami med starejšimi in mladimi.

– Lokalni mediji so promovirali zgodbo, ki je zagotovila 
prepoznavnost ideje prenosa znanja, pa tudi naredila 
reklamo za sodelujoče kmetije.

– Projekt so z majhno podporo financirale lokalne oblasti. 



5.3 Mentorska podpora za novo zaposlene

5.3.5 Kako oceniti rezultate in učinek?

• Ob koncu mentorskega programa lahko primerjate rezultate z začetka
postopka priznavanja predhodnega znanja z rezultati ob zaključku
mentorstva.

• O rezultatih se pogovorite z mentorirancem in se ob večjih vrzelih v
znanju dogovorite za morebitno nadaljnje usposabljanje.

• Vedno bodite pozitivni in spodbujajte mentoriranca/zaposlenega – za
uspešnost sta namreč potrebna oba.



Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)

597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

WP5: Skupni kurikulum kvalifikacij za pridobitev managerskih 
in podjetniških veščin ekoloških kmetovalcev v MSP

Modul 6: Zakonodaja na področju ekološkega kmetovanja
Avtorji: Univerza Canakkale Onsekiz Mart, Turčija



Kazalo vsebine

• 6.1 Zakonodaja na ravni EU
– 6.1.1 Ekološka pridelava

– 6.1.2 Označevanje ekoloških proizvodov

– 6.1.3 Skrb za zdravje živali

– 6.1.4 Varnostna zakonodaja in varstvo okolja

• 6.2 Zakonodaja na nacionalni ravni

– 6.2.1 Kje poiskati informacije o zakonodaji na nacionalni ravni? 

• 6.3 Certificiranje proizvodov

– 6.3.1 Priprava dokumentov za postopke certificiranja



6.1.1 Ekološka pridelava

V Uredbi (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 je zapisano, da:

• Postopek ekološke pridelave igra dvojno družbeno vlogo: po eni strani oskrbuje 
specifičen trg in s tem zadošča povpraševanju potrošnikov po ekoloških proizvodih, po 
drugi strani pa zagotavlja javne dobrine in s tem prispeva k varovanju okolja, dobremu 
počutju živali in razvoju podeželja.

• Povpraševanje potrošnikov se je opazno povečalo zlasti v zadnjih letih. Nedavne 
reforme skupne kmetijske politike, pri katerih sta poudarjeni tržna naravnanost in 
ponudba kakovostnih proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve potrošnikov, bodo trg z 
ekološkimi proizvodi še naprej spodbujale.

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.1.1 Ekološka pridelava

• Ekološka pridelava je celotni sistem upravljanja kmetijskega gospodarstva
in pridelave hrane, ki združuje najboljšo okoljsko prakso, visoko raven
biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih virov, uporabo visokih
standardov dobrega počutja živali in način pridelave v skladu s
preferencami nekaterih potrošnikov za proizvode, pridelane z uporabo

naravnih snovi in postopkov.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1396535236920&uri=CELEX:32007R0834

6.1 Zakonodaja na ravni EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396535236920&uri=CELEX:32007R0834


6.1.1 Ekološka pridelava

• Delež ekološke pridelave v kmetijskem sektorju v večini držav članic narašča.
Povpraševanje potrošnikov se je opazno povečalo zlasti v zadnjih letih.

• Nedavne reforme skupne kmetijske politike, pri katerih sta poudarjeni tržna
naravnanost in ponudba kakovostnih proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve
potrošnikov, bodo trg z ekološkimi proizvodi verjetno še naprej spodbujale.

• Ob upoštevanju tega ima zakonodaja o ekološki pridelavi vse pomembnejšo
vlogo v okviru kmetijske politike in je tesno povezana z razvojem na kmetijskih
trgih.

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.1.1 Ekološka pridelava

• Pravni okvir Skupnosti, ki ureja sektor ekološke pridelave, bi moral
stremeti k zagotavljanju lojalne konkurence in pravilnega delovanja
notranjega trga z ekološkimi proizvodi ter ohranjanju in upravičevanju
zaupanja potrošnikov v proizvode, ki so označeni kot ekološki.

• Poleg tega bi moral stremeti k zagotavljanju pogojev, pod katerimi se bo
lahko ta sektor skladno z razvojem pridelave in dogajanjem na trgu
razvijal dalje.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1396535236920&uri=CELEX:32007R0834

6.1 Zakonodaja na ravni EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396535236920&uri=CELEX:32007R0834


6.1.1 Ekološka pridelava

• Evropski akcijski načrt za ekološko pridelavo hrane in kmetovanje
predlaga izboljšanje in krepitev standardov Skupnosti ter uvoznih in
nadzornih zahtev za ekološko kmetovanje.

• Svet je v zvezi s tem pozval Komisijo, naj zaradi poenostavitve in splošne
skladnosti pregleda pravni okvir Skupnosti za to področje in oblikuje
načela, ki bodo spodbudila usklajevanje standardov in si, kjer je to
mogoče, prizadeva zmanjšati raven podrobnosti ureditve.

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.1.1 Ekološka pridelava

• Zato je primerno natančneje opredeliti cilje, načela in pravila, ki veljajo za
ekološko pridelavo, da bi prispevali k preglednosti, povečali zaupanje
potrošnikov in pripomogli k enotnemu pojmovanju ekološke pridelave.

• Določiti bi bilo treba pravni okvir Skupnosti s splošnimi pravili ekološke
pridelave v zvezi s pridelavo rastlin, vzrejo živali in ribogojstvom, vključno s
pravili za nabiranje divjih rastlin in morskih alg in pravili za preusmeritev na
ekološko pridelavo, pa tudi za proizvodnjo predelane hrane, tudi vina, krme
in ekološkega kvasa.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396535236920&uri=CELEX:32007R0834

6.1 Zakonodaja na ravni EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396535236920&uri=CELEX:32007R0834


6.1.1 Ekološka pridelava

• Razvoj ekološke pridelave bi bilo treba še pospešiti zlasti s spodbujanjem novih
tehnik in snovi, ki so primernejše za ekološko pridelavo.

• Gensko spremenjeni organizmi (GSO) in proizvodi, pridobljeni iz GSO ali z GSO,
so nezdružljivi s pojmom ekološke pridelave in s predstavo potrošnikov o
ekoloških proizvodih. Zato se ne bi smeli uporabljati niti v ekološkem kmetijstvu
niti pri predelavi ekoloških proizvodov.

• Vsebnost GSO v ekoloških proizvodih bi morala biti čim nižja. Pri sedanjih mejnih
količinah, ki zadevajo označevanje, gre zato za zgornje meje, ki so povezane
izključno z naključno in tehnično neizogibno prisotnostjo GSO.

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.1.1 Ekološka pridelava

• Pri ekološkem kmetovanju bi bilo treba v prvi vrsti izkoriščati obnovljive
vire v lokalno organiziranih kmetijskih sistemih.

• Da bi v čim manjši meri uporabljali neobnovljive vire, bi bilo treba
odpadke in stranske proizvode rastlinskega in živalskega izvora
reciklirati, da se zemlji vrnejo hranilne snovi.

• Ekološka pridelava rastlin bi morala prispevati k ohranjanju in izboljšanju
plodnosti tal ter k preprečevanju erozije tal.

• Rastline bi morale hrano dobivati predvsem skozi ekosistem tal in ne s
topnimi gnojili, ki se dodajo tlom.

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.1.1 Ekološka pridelava

• Bistveni elementi sistema upravljanja ekološke pridelave rastlin so skrb za
plodnost tal, izbira vrst in sort, večletno kolobarjenje, recikliranje organskih
snovi in tehnike gojenja rastlin. Uporaba dodatnih gnojil, dodatkov za
izboljšavo tal in fitofarmacevtskih sredstev bi morala biti dovoljena le, če je
združljiva s cilji in načeli ekološke pridelave.

• Vzreja živali je temeljnega pomena za organizacijo kmetijske proizvodnje na
ekoloških kmetijskih gospodarstvih, saj zagotavlja potrebne organske snovi in
hranila za obdelovano zemljo, s čimer prispeva k izboljšanju tal in razvoju
trajnostnega kmetijstva.

6.1 Zakonodaja na ravni EU



Primer: Proizvodnja medu

• Trgovino z medom po vsem svetu urejajo različni predpisi.

• Te predpise lahko razvrstimo v dve kategoriji:

– zagotavljajo, da je izdelek, ki se prodaja kot med, v resnici med, in ne
ponaredek medu.

– zagotavljajo, da je med varen za zaužitje in ni kontaminiran z ničemer,
kar bi lahko bilo zdravju škodljivo

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1396535236920&uri=CELEX:32007R0834

6.1 Zakonodaja na ravni EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396535236920&uri=CELEX:32007R0834


• Glavni namen teh uredb je ohranjanje standardov medu in ohranjanje
varnosti potrošnikov.

• Zakonodaja na področju izvoza in uvoza medu v EU je opisana v Direktivi
96/23/ES.

• Navedena direktiva zahteva, da tretje države, iz katerih se državam
članicam EU dovoli uvoz živali in živalskih proizvodov, ki jih zajema
navedena direktiva, predložijo načrt spremljanja ostankov, ki zagotavlja
potrebna jamstva.

• Države bi morale vzpostaviti sisteme za spremljanje ostankov
antibiotikov, pesticidov in težkih kovin v vzorcih medu.

6.1 Zakonodaja na ravni EU



• Programe nadzora nad ostanki je treba vsako leto predložiti v odobritev
EU.

• Če določena članica EU zaradi te zakonodaje nima dostopa do trga EU, to
ne pomeni, da je njihov med slabe kakovosti. Pomeni zgolj, da niso bili
vzpostavljeni potrebni postopki in dokumentacija, ki bi dokazovali, da se
kakovost medu redno spremlja.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1396535236920&uri=CELEX:32007R0834

6.1 Zakonodaja na ravni EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396535236920&uri=CELEX:32007R0834


Pomembni ekološki proizvodi Bolgarije

• Ekološka pšenica

• Ekološki ječmen

• Ekološka koruza

• Ekološko sadje, jagodičevje in oreški (tudi melone, jagode)

• Ekološka zelenjava

• Ekološke aromatične in zdravilne rastline

6.1 Zakonodaja na ravni EU



Pomembni ekološki proizvodi Turčije

• Suhe marelice

• Lešniki

• Suhe fige

• Jabolčni sok

• Zamrznjeno sadje

• Leča

• Zamrznjena zelenjava

6.1 Zakonodaja na ravni EU



Pomembni živinorejski proizvodi Turčije

• Kravje mleko

• Telečje meso

• Ovčje meso

• Kozje meso

• Čebelji panji

• Jajca

6.1 Zakonodaja na ravni EU



Pomembni ekološki proizvodi Slovenije

• Ekološke olive

• Ekološko grozdje

• Ekološko sadje

• Ekološka zelenjava

• Ekološka zelena krma

• Ekološke žitarice

• Najbolj prodajani ekološki proizvodi so: sveža zelenjava, mlečni izdelki in
žita

6.1 Zakonodaja na ravni EU



Pomembni ekološki proizvodi Grčije

• Olive Kalamata

• Zelene olive Halkidiki

• Ekološko oljčno olje

• Ekološka paprika kapia

• Ekološki morski janež

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.1.2 Označevanje ekoloških proizvodov

• Člen 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91, predvideva:

„V tej uredbi se proizvod šteje za proizvod z označbo, ki se nanaša na postopek 
ekološke pridelave, če so pri označevanju, v reklamnem gradivu ali poslovnih 
dokumentih tak proizvod, njegove sestavine ali posamična krmila opisani z izrazi, ki 
kupcu sporočajo, da so proizvod ali njegove sestavine pridobljeni v skladu s pravili 
pridelave.“

• Primer: logotip ekološke proizvodnje Evropske unije

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_other_aspects_labelling
_report_en.pdf

6.1 Zakonodaja na ravni EU

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_other_aspects_labelling_report_en.pdf


6.1.2 Označevanje ekoloških proizvodov
• Ekološki logotip se lahko uporablja samo za proizvode, katere je pooblaščena

nacionalna agencija ali nacionalni organ certificiral kot ekološke. To pomeni, da
so izpolnili stroge pogoje glede načina proizvodnje, predelave, prevoza in
skladiščenja.

• Logotip se lahko uporablja samo za proizvode, ki vsebujejo najmanj 95 %
ekoloških sestavin in izpolnjujejo stroge pogoje za preostalih 5 %. Ista sestavina
ne sme biti prisotna v ekološki in neekološki obliki.

• Logotip omogoča potrošnikom, da lažje prepoznajo proizvode z ekološkim
poreklom in pomaga kmetom, da jih tržijo v vseh državah EU.

• Ekološki logotip EU zagotavlja ekološkim proizvodom Evropske unije skladno
vizualno podobo.

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.1.2 Označevanje ekoloških proizvodov
• Logotip se mora uporabljati za vsa predpakirana živila EU, ki se v EU

proizvajajo in prodajajo kot ekološka.

• Velikost logotipa ne sme biti manjša od 13,5 mm x 9 mm. Če pri zelo
majhni embalaži to ni mogoče, je dovoljena velikost 9mm x 6 mm.

• Dodatne informacije o označevanju kmetijskih pridelkov in živil z
ekološkim logotipom so na voljo v priročniku za uporabo ekološkega
logotipa:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_sl.pdf

6.1 Zakonodaja na ravni EU

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-logo-user-manual_sl.pdf


6.1.3 Skrb za zdravje živali

• Skrb za zdravje živali je praksa zmanjševanja potrebe po veterinarskem zdravljenju in
zmanjševanja obolevnosti in umrljivosti.

• To dosežemo z razvojem preventivnega zdravstvenega programa, vključno z rednimi
profilaktičnimi pregledi.

• Veterinar, pristojen za kmetijo, spremlja zdravje živali ob upoštevanju epidemioloških
podatkov v regiji.

• Zdravila se morajo uporabljati odgovorno, da ne povzročijo odpornosti patogenih
mikroorganizmov.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/comm_ahac_20181203_pres-
04.pdf

6.1 Zakonodaja na ravni EU

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/comm_ahac_20181203_pres-04.pdf


6.1.3 Skrb za zdravje živali

• Ohranjanje dobrega zdravja živali je v veliki meri odvisno tudi od ekološkega 
kmetovalca, ki,

– zagotavlja kakovostno krmo za vse živali.

– uporablja rotacijsko pašo in nadzira širjenje parazitskih bolezni.

– uporablja karanteno za novo kupljene živali.

– za dobro počutje živali skrbi na podlagi "petih svoboščin", kot zahteva 
Evropska unija.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/comm_ahac_201
81203_pres-04.pdf

6.1 Zakonodaja na ravni EU

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/comm_ahac_20181203_pres-04.pdf


6.1.4 Varnostna zakonodaja in varstvo okolja

• Področje uporabe direktive EU je bilo trikrat razširjeno in danes
pokriva ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih
dejavnosti ter varnost pri pridobivanju nafte in plina na odprtem
morju.

• V zadnjih letih je okoljska politika znatno napredovala, na primer na
področju energetske politike, kar se kaže v sočasno razvitem
podnebno-energetskem svežnju EU ali v načrtu za konkurenčno
nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_other_asp
ects_labelling_report_en.pdf

6.1 Zakonodaja na ravni EU

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_other_aspects_labelling_report_en.pdf


6.1.4 Varnostna zakonodaja in varstvo okolja
• V Evropski uniji:

a) Okoljski akcijski program
Ta akcijski program določa devet prednostnih ciljev, med katerimi so tudi
varstvo narave, močnejša ekološka odpornost, trajnostna rast z nizkimi
emisijami ogljika in gospodarna z viri ter boj proti zdravstvenim
tveganjem, ki so povezana z okoljem.

b) Horizontalne strategije
Leta 2001 je EU sprejela prvo Strategijo trajnostnega razvoja za 
spodbujanje rasti in zaposlovanja z okoljsko razsežnostjo.

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.1.4 Varnostna zakonodaja in varstvo okolja

c) Mednarodno sodelovanje na področju varstva okolja

EU je glavni akter v mednarodnih pogajanjih o okolju. EU je podpisnica
številnih sporazumov na svetovni in regionalni ravni na področjih
varstva narave in ohranjanja biotske raznovrstnost, podnebnih
spremembe in onesnaževanja zraka in vode.

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.1.4 Varnostna zakonodaja in varstvo okolja

Unija je leta 2015 pripomogla tudi k oblikovanju več pomembnih
mednarodnih sporazumov na ravni OZN, kot so Agenda 2030 za
trajnostni razvoj (ki vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja in 169
podciljev), Pariški sporazum o podnebnih spremembah za zmanjšanje
tveganja naravnih nesreč. EU je tudi podpisnica Konvencije o
mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami (CITES).

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.1.4 Varnostna zakonodaja in varstvo okolja

d) Presoja vplivov na okolje in udeležba javnosti

Pred zagonom določenih projektov (zasebnih ali javnih), ki bi lahko
imeli bistven vpliv na okolje (npr. gradnja avtoceste ali letališča) je
potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Okoljska vprašanja so
vključena že v fazo načrtovanja; možne posledice za okolje se
upoštevajo pred odobritvijo projekta, s tem se zagotovi visoka raven
varstva okolja.

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.1.4 Varnostna zakonodaja in varstvo okolja

e) Izvajanje in spremljanje

Okoljska zakonodaja EU vključuje direktive, uredbe in sklepe.
Učinkovitost okoljske politike EU v veliki meri določa njeno izvajanje
na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Spremljanje (monitoring) je
ključnega pomena - tako za okolje kot tudi za stopnjo izvajanja
okoljske zakonodaje EU

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.1.4 Varnostna zakonodaja in varstvo okolja

Evropski parlament ima pomembno vlogo pri oblikovanju okoljske
zakonodaje EU. Poziva k večji varnosti naložb v podporo okoljski politiki in
prizadevanjem za boj proti podnebnim spremembam ter k večjemu
upoštevanju okoljskih vprašanj in drugih politik.

6.1 Zakonodaja na ravni EU



6.2 Zakonodaja na nacionalni ravni

• V vsaki državi obstaja drugačna (nacionalna) zakonodaja na področju
ekološke pridelave.

• Zakonodajo je seveda treba upoštevati na vseh področjih, torej pri
izvozu/ uvozu, trženju, skladiščenju, pakiranju, označevanju in prodaji
ekoloških proizvodov.

• K upoštevanju in izvajanju zakonodaje na nacionalni ravni so strogo
zavezani vsi posamezniki, podjetja, organizacije in institucije vladnega
sektorja, ki so neposredno ali posredno povezani s proizvodnjo ekoloških
proizvodov.



Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21.
oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje
trajnostne rabe pesticidov (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2009/128/ES) se je pričela izvajati v okviru Zakona o fitofarmacevtskih
sredstvih (Uradni list RS (UL RS; Uradni list RS) št. 83/12) v nadaljevanju:
ZFfS-1) in drugih podzakonskih predpisov, ki prenašajo določbe
direktive. Decembra 2012 je Vlada RS sprejela Nacionalni akcijski
program za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev 2012–
2022.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_sup_nap
_svn-rev_en.pdf

Zakonodaja na nacionalni ravni – Slovenija

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_sup_nap_svn-rev_en.pdf


Zakonodaja na nacionalni ravni – Slovenija

To področje obravnava Zakon o živinoreji (ZŽiv) – UL 18/2002.

Vir: https://www.gzs.si/Default.aspx?tabid=43833

• Zakon določa cilje živinoreje, pogoje in način reje ter nemoteno rejo, ureja načine
živinoreje in krmno bazo, rejske programe, spreminjanje in ohranjanje lastnosti
domačih živali, prenos selekcijskih dosežkov v rejo, ohranjanje genetske variabilnosti,
genetske rezerve in avtohtone pasme, strokovne naloge in službe na področju
živinoreje ter genske banke v živinoreji, organizacije v živinoreji, izobraževalno in
raziskovalno delo na področju živinoreje, promet in trg s plemenskim materialom,
načine zagotavljanja sredstev za uresničevanje tega zakona ter nadzor nad izvajanjem
tega zakona.

Več o zakonodaji na tem področju si lahko preberete na povezavi:

https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/vsebina/Nacionalna-
zakonodaja

https://www.gzs.si/Default.aspx?tabid=43833
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/vsebina/Nacionalna-zakonodaja


Zakonodaja na nacionalni ravni – Slovenija

Pri statistiki Obračun živalske prireje (KME-ŽIV/L) se poskuša čim bolje oceniti 
prireja mesa, kokošjih jajc in kravjega, ovčjega ter kozjega mleka v Sloveniji 
glede na zahteve evropske statistične zakonodaje. V ta namen se uporabljajo 
vsi razpoložljivi viri podatkov (statistični in administrativni viri), v kombinaciji z 
nekaterimi strokovnimi ocenami. 
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8054

• https://www.stat.si/dokument/5299/revisionofstatisticaldatamegeneral.pdf

• https://arhiv.kis.si/pls/kis/!kis.web?m=4&j=EN

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8054
https://www.stat.si/dokument/5299/revisionofstatisticaldatamegeneral.pdf
https://arhiv.kis.si/pls/kis/!kis.web?m=4&j=EN


• V Zakonu o živinoreji (ZŽiv) – UL 18/2002 je v 6. členu opredeljena
„živalim prilagojena reja“:

• Domače živali je treba rediti tako, da so zadovoljene njihove biološke
potrebe, da niso motene njihove telesne funkcije in obnašanje, da ni
presežena njihova prilagoditvena sposobnost in da se z njimi ravna
skladno s predpisi, ki urejajo zaščito živali in veterinarstvo.

Vir: https://www.gzs.si/Default.aspx?tabid=43833

Zakonodaja na nacionalni ravni – Slovenija

https://www.gzs.si/Default.aspx?tabid=43833


6.2.1 Kje poiskati informacije o zakonodaji na nacionalni ravni?

V Sloveniji so informacije o zakonodaji na nacionalni ravni dostopne na naslednjih
povezavah:
• Viri: 

– https://www.managementstudyguide.com/social-entrepreneurship.htm

– https://www.toppr.com/guides/business-management-and-entrepreneurship/social-entrepreneurship/meaning-and-
concept-social-entrepreneurship/

– http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6175

• Video:
– https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I&list=PL6HxSyThhJKcEyEqOTRRVuj1QoqaYY7xI

6.2 Zakonodaja na nacionalni ravni 

https://www.managementstudyguide.com/social-entrepreneurship.htm
https://www.toppr.com/guides/business-management-and-entrepreneurship/social-entrepreneurship/meaning-and-concept-social-entrepreneurship/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6175
https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I&list=PL6HxSyThhJKcEyEqOTRRVuj1QoqaYY7xI


Primerjava med nacionalno in EU zakonodajo – Slovenija

Nacionalna raven EU raven

• Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), (Uradni
list RS, št. 20/2011) (link) je bil sprejet marca
2011 in se je začel uporabljati januarja 2012. V
obdobju od sprejema zakona do decembra 2014
je bilo za področje socialnega podjetništva
pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, od 1.1.2015 dalje pa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

• Poleg navedenega, se z novelo zakona
približujemo evropskim praksam, ki
obravnavajo širši kontekst socialne
ekonomije, katere del je tudi socialno
podjetništvo, s tem, da so posamezni
pojmi jasno opredeljeni, s tem, da se
Svet za socialno podjetništvo širi v
Svet za socialno ekonomijo, Strategija
razvoja socialnega podjetništva pa v
Strategijo razvoja socialne ekonomije.



Primerjava med nacionalno in EU zakonodajo – Slovenija

Nacionalna raven EU raven

• V obdobju uporabe Zakona o socialnem podjetništvu
(ZSocP) se je pokazala potreba, da se nekatere določbe
zakona dopolnijo ali spremenijo, zlasti, da se odpravijo
tiste zakonske pomanjkljivosti, ki so v praksi odvračale od
registracije statusa socialnega podjetja v skladu z
določbami tega zakona. Iz tega razloga je bil sprejet Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem
podjetništvu (ZSocP-A) (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 -
ZDU-1I in 13/18), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na 38. seji dne 15. februarja 2018 in je začel
veljati dne 15. marca 2018.

• Načelo nepridobitnosti opredeljuje popolna (100%)
omejitev izplačila dobička oziroma delitve premoženja
med deležnike. To ne pomeni, da socialna podjetja niso
tržno usmerjena. Prav nasprotno; socialna podjetja so
v svojem bistvu podjetja, ki delujejo po tržnih načelih
in na trgu ustvarjajo prihodke.

Vir:
https://www.managementstudyguide.com/social-
entrepreneurship.htm

Vir:
https://www.managementstudyguide.com/social-
entrepreneurship.htm

https://www.managementstudyguide.com/social-entrepreneurship.htm
https://www.managementstudyguide.com/social-entrepreneurship.htm


6.3.1 Priprava dokumentov za postopke certificiranja

Certifikacijski organi ekoloških proizvajalcev morajo izvajati inšpekcijski pregled
dvakrat letno nenapovedano (naključna kontrola) in enkrat letno z vnaprej
napovedanim obiskom (redna kontrola).

• V analizo se pošljejo različni vzorci ekoloških proizvodov, izdelek pa je certificiran v
skladu z rezultati.

• Certifikati o ekoloških proizvodih se obnavljajo vsako leto.

• Tudi semena za vse ekološke pridelke morajo biti ekološkega izvora.

• S certifikati dodajo proizvajalci svojim pridelkom vrednost in pokažejo potrošnikom,
da gre za živila najvišje kakovosti.

6.3 Certificiranje proizvodov



6.3.1 Priprava dokumentov za postopke certificiranja

Koraki v postopku certificiranja:
• Posredovanje vseh potrebnih informacij o postopku certificiranja kandidatom 

s strani certifikacijskega organa.
• Določitev področja in obsega certificiranja.
• Prijava v postopek certificiranja (možnost elektronske predprijave). 
• Podpis pogodbe.
• Izvedba kontrole na kmetijskem gospodarstvu.
• Pogovor s kontrolorjem in dogovor o odpravi morebitnih neskladij.
• Pregled dokumentacije o izvedeni kontroli in izdelava poročila.
• Odločitev o izdaji ali neizdaji certifikata s strani certifikacijskega organa.

6.3 Certificiranje proizvodov



6.3.1 Priprava dokumentov za postopke
certificiranja

• Če so upoštevani vsi predpisi in določila,
ki veljajo za ekološko pridelavo, prejme
kmetovalec po izvedeni kontroli certifikat,
ki zagotavlja, da poteka pridelava skladno
z določili in predpisi ekološke pridelave,
kar je prav tako zagotovilo potrošniku, da
gre za živilo najvišje kakovosti.

6.3 Certificiranje proizvodov

https://pixabay.com/tr/

https://pixabay.com/tr/


Certifikacijski organi v Sloveniji
Uporabne povezave:

• https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/actor_cbeu/ctrl.cfm?targetUrl=view&cb
eu_id=7

• https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/actor_cbeu/ctrl.cfm?targetUrl=view&cb
eu_id=49

• https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/actor_cbeu/ctrl.cfm?targetUrl=view&cb
eu_id=46

• https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/actor_cbeu/ctrl.cfm?targetUrl=view&cb
eu_id=802

6.3 Certificiranje proizvodov

https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/actor_cbeu/ctrl.cfm?targetUrl=view&cbeu_id=7
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/actor_cbeu/ctrl.cfm?targetUrl=view&cbeu_id=49
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/actor_cbeu/ctrl.cfm?targetUrl=view&cbeu_id=46
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/actor_cbeu/ctrl.cfm?targetUrl=view&cbeu_id=802


Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile


Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega
profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (ecoFAR)

597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

WP5: Skupni kurikulum kvalifikacij za pridobitev managerskih in 
podjetniških veščin ekoloških kmetovalcev v MSP

Modul 7: 
SOCIALNO PODJETNIŠTVO
Avtorji: CPI, UM, Slovenija



Poglavitni cilji modula

• Opredeliti in prenesti znanje o konceptu socialnega 
podjetništva

• Ponuditi zbrane informacije o izvajanju socialnega podjetništva

v ekološkem kmetovanju



Kazalo vsebine
7.0 Socialno podjetništvo

7.0.1 Kaj je socialno podjetništvo?

7.0.2 Pravna opredelitev
7.0.3 Socialno podjetništvo in družbena odgovornost
7.0.4 Ključna načela in zahteve socialnega podjetništva
7.0.5 Kdo je socialni podjetnik in katere so ključne lastnosti za uspeh?

7.1 Koncept socialnega podjetništva
7.1.1 Kako razumeti koncept socialnega podjetništva?
7.1.2 Zakonodaja EU na področju socialnega podjetništva
7.1.3 Nacionalna zakonodaja na področju socialnega podjetništva

7.2 Ustanovitev socialnega podjetja
7.2.1 Faze ustanovitve socialnega podjetja

7.2.2 Opredelitev misije
7.2.3 Kako do novih socialno podjetniških idej?
7.2.4 Teorija spremembe
7.2.5 Načrtovanje trajnosti
7.2.6 Zagotavljanje trajnosti v kriznih časih

7.3 Socialno podjetništvo v ekološkem kmetovanju
7.3.1 Ustanovitev socialnega podjetja na področju ekološkega kmetovanja
7.3.2 Dobre prakse
7.3.3 Vloga deležnikov
7.3.4 Mreženje
7.3.4.1 Priložnosti za mreženje
7.3.4.2 Specializirani sejmi za kmetovalce



7.0 Socialno podjetništvo



7.0.1 Kaj je socialno podjetništvo?

• Socialno podjetništvo je oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo
in ljudi;

• motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih
problemov družbe na inovativen način;

• alternativna oblika podjetništva, ki upošteva načelo neprofitnosti;

• spekter gospodarskih dejavnosti, ki niso niti del javnega niti del zasebnega sektorja;

• spodbuja sodelovanje in skupna vlaganja ljudi, prostovoljno delo ter krepi družbeno
solidarnost;

• z ustvarjanjem dodatnih delovnih mest tam, kjer zasebni sektor nima interesa zaradi
nizkih dobičkov in z zaposlovanjem ranljivih skupin na trgu dela (brezposelni, invalidi,
starejši brezposelni itd.), zagotavlja večanje družbene blaginje in bruto dodane
sreče.



7.0.2 Pravna opredelitev (Zakon o socialnem podjetništvu, ZSocP-A)

• Socialno podjetništvo po zakonski definiciji (ZSocP-A) pomeni »trajno opravljanje 
podjetniške dejavnosti s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, 
kjer ustvarjanje dobička ni glavni cilj podjetniške aktivnosti, temveč glavni cilj predstavlja 
doseganje socialnih oziroma družbenih učinkov«.; 

• se lahko izvaja na vseh področjih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti; 

• socialna podjetja običajno predstavljajo nekakšen »hibrid« med javnim in zasebnim ter se 
običajno lotevajo izvajanja tistih dejavnosti, ki jih javni in zasebni sektor ne moreta ali ne 
želita realizirati v zadostnem obsegu zaradi različnih razlogov, kot na primer pomanjkanje 
javnih sredstev ali premajhna dobičkonosnost; 

• Izvajanje dejavnosti socialnega podjetništva ni omejeno samo na integracijo ranljivih 
skupin na trgu dela in opravljanje socialnih storitev splošnega pomena, temveč odpira širše 
možnosti za generiranje socialnih inovacij – ključno pri tem pa je, da zagotavlja (širše) 
družbene učinke.



• Socialno podjetje je po zakonski definiciji »nepridobitna pravna oseba, ki pridobi 
status socialnega podjetja in je lahko društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, 
zadruga, evropska zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava – dobiček se 
vlaga v nove projekte socialnega podjetništva.

Status socialnega podjetja lahko pridobi vsaka nepridobitna pravna oseba, ki se obveže, 
da bo delovala po enajstih načelih socialnega podjetništva, ki so: avtonomna pobuda, 
nepridobitnost, tržna naravnanost, vključevanje prostovoljskega dela, enakopravnost 
članstva, sodelovanje deležnikov pri upravljanju, pregledno poslovanje in družbeno 
koristno delovanje.

Viri:

https://www.managementstudyguide.com/social-entrepreneurship.htm

https://www.toppr.com/guides/business-management-and-entrepreneurship/social-entrepreneurship/meaning-and-concept-
social-entrepreneurship/

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I&list=PL6HxSyThhJKcEyEqOTRRVuj1QoqaYY7xI

https://www.managementstudyguide.com/social-entrepreneurship.htm
https://www.toppr.com/guides/business-management-and-entrepreneurship/social-entrepreneurship/meaning-and-concept-social-entrepreneurship/
https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I&list=PL6HxSyThhJKcEyEqOTRRVuj1QoqaYY7xI


7.0.3 Socialno podjetništvo in družbena odgovornost

Podjetja, ki izkazujejo družbeno odgovornost (angl. Corporate Social Responsibility)
niso nujno tudi socialna podjetja (angl. Social Enterprise). Osnovni namen socialnega
podjetja je ustvarjanje družbenih sprememb, medtem ko družbeno odgovorna podjetja
le reagirajo z nekim delom svoje podjetniške aktivnosti na socialno spremembo v
okviru tako imenovanega »managementa za kakovost življenja« tako da pri svojem
poslovanju upoštevajo širše družbene interese, še vedno pa je ustvarjanje dobička
osnovni namen poslovanja.

Vir: https://socialbusinessearth.org/our-social-business-projects/

https://socialbusinessearth.org/our-social-business-projects/


Primerjava socialnega podjetništva s klasičnim (tržnim, komercialnim) podjetništvom 

Socialno podjetje Klasično/komercialno podjetje

Motiv Poslanstvo Dobiček

Ideja Prepozna trg na področju družbenih problemov Prepozna trg/tržno nišo

Namen Rast družbenega kapitala in družbene spremembe Rast podjetja in ustvarjanje dobička

Dobiček Dobiček gre v rast družbene spremembe Ustvarjanje dobička za podjetnika/lastnika

Primerjavo si lahko ogledate tudi v kratkem filmu: 

http://www.socialenterprisebsr.net/2019/01/what-is-the-difference-social-entrepreneurship-vs-traditional-

entrepreneurship/)

Vir: http://www.socialenterprisebsr.net/2019/01/what-is-the-difference-social-entrepreneurship-vs-traditional-

entrepreneurship/

http://www.socialenterprisebsr.net/2019/01/what-is-the-difference-social-entrepreneurship-vs-traditional-entrepreneurship/
http://www.socialenterprisebsr.net/2019/01/what-is-the-difference-social-entrepreneurship-vs-traditional-entrepreneurship/


7.0.4 Ključna načela in zahteve socialnega podjetništva

V socialno podjetništvo se lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki so ustanovljene in 
poslujejo po naslednjih načelih in zahtevah, ki izkazujejo njihov javno koristni in socialni značaj:

• so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve ustanoviteljev (avtonomna pobuda);

• namen ustanovitve ni izključno pridobivanje dobička (nepridobitni namen ustanovitve); 

• so ustanovljene pretežno z namenom trajnega opravljanja dejavnosti socialnega 
podjetništva ali drugih dejavnosti z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na 
trgu dela, s čimer se dosega javni interes (opravljanje dejavnosti v javnem interesu); 

• člani v njih delujejo prostovoljno (prostovoljnost delovanja); 

• pri upravljanju so samostojne (neodvisnost);

• s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu pretežno poslujejo po 
tržnih zakonitostih (tržna naravnanost).



• praviloma vključujejo prostovoljsko delo (vključevanje prostovoljskega dela); 

• posamezni ustanovitelji ali lastniki pri odločanju nimajo prevladujočega vpliva, odločitve 
sprejemajo vsi člani po načelu en član – en glas, neodvisno od deleža vloženega kapitala 
(enakopravnost članstva); 

• v odločanje vključujejo tudi deležnike (sodelovanje deležnikov pri upravljanju); 

• premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporabljajo za namene socialnega 
podjetništva in druge nepridobitne namene, delitev dobička ali presežkov prihodkov pa ni 
dopustna ali je skladno s tem zakonom omejena (neprofitnost delovanja); 

• zagotavljajo preglednost finančnega poslovanja in notranje nadzorstvo nad materialnim in 
finančnim poslovanjem (preglednost poslovanja); 

• trajno delujejo v korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti (javno koristno 
delovanje.



Da izpolnjuje pogoje, mora socialno podjetje združevati tri dimenzije:

Vir: https://www.researchgate.net/figure/Dimensions-of-social-enterprises-Wilkinson-et-al-2014_fig1_304625254

Družbena dimenzija 
konkreten in v prvi 
vrsti družbeni cilj 
(polje neprofitnih 

organizacij)

Podjetniška 
dimenzija 

neprekinjena 
gospodarska 

dejavnost (polje 
klasičnih podjetij)

Upravljavska 
dimenzija 

omejitve pri 
delitvi dobička

Socialno podjetje

https://www.researchgate.net/figure/Dimensions-of-social-enterprises-Wilkinson-et-al-2014_fig1_304625254


7.0.5 1.4. Kdo je socialni podjetnik in katere so ključne lastnosti za
uspeh?

• Socialni podjetniki so reformatorji in revolucionarji sodobne družbe;
• delujejo z jasnim socialnim poslanstvom in njegov glavni cilj je »obrniti svet na bolje«;
• ustvarjajo korenite spremembe v načinu reševanja izzivov/problemov v socialnem sektorju.

S svojimi vizijami in rešitvami odpravljajo temeljne vzroke socialnih problemov in jih rešujejo
dolgoročno;

• v uresničevanje idej skušajo čim bolj vplesti ljudi, ki pomoč potrebujejo in jim na ta način
omogočiti, da sami izboljšujejo svoja življenja;

• pripravljeni so prevzeti tveganje pri uresničevanju zamisli, pri tem pa je pomembnejše kot
dobiček pozitivna sprememba v okolju in njihovo zadoščenje, da so pomagali ustvariti lepši
in boljši svet.

• Izkoriščajo vse vrste virov, ki jih imajo na voljo, od popolnoma dobrodelnih, kot na primer
donacije, prostovoljno delo, do poslovnih virov, kot so skupna vlaganja s podjetji, ter tako
poskušajo zagotoviti trajno in učinkovito delovanje svojih organizacij;

• Uporabnikom in skupnosti zagotavljajo socialne izboljšave, hkrati pa poskušajo zagotoviti
privlačen socialni ali finančni donos za vlagatelje.



Med ključnimi osebnostnimi lastnostmi uspešnega socialnega podjetnika so:

• Inovativnost/kreativnost – sposobnost »neobičajnega« z namenom poiskati drugačne rešitve in s tem doseči 
spremembe, za katere drugi ne verjamejo, da so sploh mogoče, je osnovno gonilo socialnega 
podjetnika/podjetja. Uspešen podjetnik vedno razmišlja in inovira »izven ustaljenih okvirjev«. (Primer: podjetje 
LG je predstavilo novo vrsto zaslona, ki je dovolj prilagodljiv, da se zvije kot časopis. To je eden najvidnejših 
primerov inovacij, saj rešuje problem prenosljivosti.) 

• Samozaupanje – samozavestni ljudje sledijo svoji intuiciji in realizirajo stvari, katere se drugim zdijo nemogoče in 
niti ne poskušajo. To je ključni faktor uspeha tudi v socialnem podjetništvu. Biti socialni podjetnik pomeni 
zavestno ustvarjati/povzročati spremembe. Socialni podjetnik mora ostati samozavesten tudi v situacijah, ko 
drugi partnerji ne vidijo možnosti uresničitve idej/projektov. (Primer: Ali ste vedeli, da so Michaelu Jordanu rekli, 
da ni za košarko? Toda on ni dovolil, da bi ta majhna ovira začrtala njegovo nadaljnje življenje. Namesto tega je 
ves čas vztrajal in izpopolnjeval svoje veščine. Vedel je, da ima v sebi nekaj posebnega in ni si dovolil, da bi 
karkoli oviralo njegovo pot do uspeha.)

• Vztrajnost – je verjetno ena največjih odlik uspešnega socialnega podjetnika. »Nikoli ne odnehaj« je ključno 
načelo vsakega posla, predvsem pa za socialne podjetnike, ki skušajo spremeniti svet. Biti socialni podjetnik 
pomeni poskušati več in na težji način, kot drugi. (Primer: Thomas Edison je potreboval 1000 poskusov, preden je 
izumil žarnico. Učitelji so mu med odraščanjem govorili tudi, da je preveč neumen, da bi se česa naučil.)



• Vodenje – sposobnost prepričati druge k sodelovanju in jih navdušiti (navdihovati) za spremembe je nujno pri 
doseganju širšega socialnega vpliva. Biti socialni podjetnik pomeni voditi uresničevanje neke inovativne rešitve, 
vse od vključevanja širše skupnosti v idejo z namenom doseganja pozitivnih sprememb in zagotavljanja trajnosti 
le teh. (Primer: vodja mora biti vzor drugim. Barack Obama je bil odličen primer transformacijskega vodenja. 
Tam, kjer je večina videla ovire, je on videl priložnosti. Prizadeval si je za ustvarjanje kulture poštenja in 
transparentnosti v državni upravi, zato so bili zaposleni lojalni in bolj učinkoviti.)  

• Timski duh/solidarnost: sodelovanje z različnimi deležniki je nujno za uresničitev kateregakoli socialno 
podjetniškega projekta, zato je timski duh nujen in pomemben. Biti socialni podjetnik pomeni sodelovati in 
povezovati različne ideje z namenom kreiranja rešitev, ki zadovoljujejo večino potreb vseh vključenih deležnikov. 
(Primer: Čarobnost Beatlov je v tem, da so se štirje posamezniki z mukami in predanostjo naučili igrati kot eno, 
predvidevati dejanja drug drugega in razviti skoraj intuitivno komunikacijo. To je pripravilo teren za razcvet 
njihovih talentov za pisanje pesmi. Prav skupinsko delo je Beatlom omogočilo, da so razvili svoj potencial.) 

• Prilagodljivost – sposobnost prilagajanja hitro spreminjajočemu se svetu okrog nas in iskanje rešitev tam, kjer 
drugi vidijo le probleme, je ključna lastnost vsakega uspešnega socialnega podjetnika. Biti socialni podjetnik 
pomeni voditi in uresničevati inovativne rešitve na področjih, ki so v okolju najbolj kritična. (Primer: med 
pandemijo COVID-19 so mnoga podjetja svoje poslovanje preselila iz pisarn v spletno okolje.)



(vir: povzeto po http://www.sfu.ca/~erg/research/jbv.pdf)

http://www.sfu.ca/~erg/research/jbv.pdf


7.1. Koncept socialnega podjetništva



7.1.1 Kako razumeti koncept socialnega podjetništva?

• Socialno podjetništvo je ključnega pomena za zaposlovanje ranljivih družbenih

skupin - ljudi s posebnimi potrebami, tistih, ki živijo v revščini, manjšin itd., ki jih je

prav tako treba vključiti na trg delovne sile.

• Tako kot komercialno podjetništvo se tudi socialno podjetništvo nanaša na

prepoznavanje, vrednotenje in izkoriščanje priložnosti, ki prinašajo dodano

družbeno vrednost. Tako lahko na socialne podjetnike gledamo kot na socialne

inovatorje, ki jih bolj zanima socialna vrednost kot vrednost dobička. Uspešnosti

socialnega podjetja se zato meri drugače kot pri komercialnih podjetjih. Vendar pa

tudi v socialnih podjetjih ne moremo prezreti usmerjenosti k dobičku, kadar

razmišljamo o dolgoročni trajnosti socialnega podjetja in njegovem razvoju.



7.1.2 Zakonodaja EU na področju socialnega podjetništva

• Evropske prakse, ki obravnavajo širši kontekst socialne ekonomije, katere del je tudi socialno
podjetništvo, s tem, da so posamezni pojmi jasno opredeljeni, s tem, da se Svet za socialno
podjetništvo širi v Svet za socialno ekonomijo, Strategija razvoja socialnega podjetništva pa v
Strategijo razvoja socialne ekonomije.

• Popolna (100%) omejitev izplačila dobička, s čimer se še bolj poudarja načelo nepridobitnosti in daje
poudarek temu, da se za status socialnega podjetja resnično odločijo tiste nepridobitne pravne
osebe, katerih glavno vodilo delovanja je doseganje družbenih učinkov in ne izplačevanje dobička (kar
seveda ne pomeni, da niso tržno usmerjena, prav nasprotno – socialna podjetja so v svojem bistvu
podjetja, ki delujejo po tržnih načelih in na trgu ustvarjajo prihodke).

• Uvedba merjenja družbenih učinkov, ki jih bodo socialna podjetja morala javno objavljati ter o njih
letno poročati pristojnim ministrstvom.

Vir: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en


7.1.3 Nacionalna zakonodaja na področju socialnega
podjetništva

• Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), (Uradni list RS, št. 20/2011) (link) je bil
sprejet marca 2011 in se je začel uporabljati januarja 2012. V obdobju od
sprejema zakona do decembra 2014 je bilo za področje socialnega podjetništva
pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, od
1.1.2015 dalje pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

• V obdobju uporabe zakona se je pokazala potreba, da se dopolnijo ali spremenijo
predvsem tiste določbe zakona, ki so v praksi odvračale pravne subjekte od
registracije statusa socialnega podjetja oziroma oteževale njegovo ohranitev. Iz
tega razloga je bil pripravljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
socialnem podjetništvu - Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP-A) (link), (Uradni
list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18), ki ga je sprejel Državni zbor RS na
svoji 38. seji 15.2.2018 in je stopil v veljavo 15.3.2018.



Ključne spremembe novele zakona so predvsem:

• Odprava tipa A in B socialnih podjetij, ki sta do sedaj ločevala socialna podjetja glede na to,
ali so status pridobila iz naslova izvajanja v zakonu opredeljenih dejavnosti (tip A) in na
socialna podjetja tipa B, ki so pridobila status iz naslova zaposlovanja določenega deleže
težje zaposljivih oseb).

• Omogočanje izvajanja socialnega podjetništva na vseh področjih gospodarskih in
negospodarskih dejavnosti, ki presega integracijo ranljivih ciljnih skupin in opravljanje
socialnih storitev splošnega pomena ter daje več možnosti za generiranje socialnih inovacij.

• Odprava omejitev registracije statusa socialnega podjetja za pravne osebe s statusom
invalidskega podjetja in zaposlitvenega centra, saj so tudi ti del socialne ekonomije.

Vir: Http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6175

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6175


7.2. Ustanovitev socialnega podjetja



Status socialnega podjetja lahko pridobi nepridobitna pravna oseba, npr. društvo, zavod, ustanova, 
zadruga, evropska zadruga, zaposlitveni center, invalidsko podjetje, gospodarska družba ipd., ki 
izpolnjuje načela socialnega podjetništva ter pogoje navedene v ZSocP-A, predvsem pa:

• opravlja gospodarske in negospodarske dejavnosti,

• ne deli premoženja in presežka prihodkov nad odhodki,

• je neodvisna in organizacijsko samostojna v odnosu do pridobitnih gospodarskih družb, pravnih oseb javnega 
prava ali lokalnih skupnosti,

• zagotavlja vključujočo obliko upravljanja, ki temelji na soodločanju in demokratičnem načinu odločanja in

• izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa ta zakon in zakon, ki ureja pravno organiziranost posamezne vrste 
nepridobitne pravne osebe.

• Posamezna nepridobitna pravna oseba je lahko že ustanovljena in se naknadno doregistrira v socialno podjetje 
ali pa to opravi istočasno pri pristojnemu registrskemu organu. Registrski organi in postopek registracije 
socialnega podjetja so opredeljeni v poglavju registrski postopek. Socialno podjetje lahko registrira le pravna 
oseba (različnih pravnoorganizacijskih oblik), medtem ko fizična oseba (npr. samostojni podjetnik, kmet) statusa 
ne more pridobiti.



Kdaj v socialno podjetništvo?

• Običajno se socialni podjetniki lotevajo področij, ki za klasične podjetnike niso 
zanimiva, ker ne prinašajo visokega finančnega donosa. Lotevajo se tudi 
področij, ki bi jih lahko reševala država, pa jih ne zna, ne zmore ali celo noče. 
Pogosto rešujejo problematike okoljevarstva, se borijo proti brezposelnosti, 
izobražujejo na prilagojene in inovativne načine, ustvarjajo dostopne 
turistične produkte ter spodbujajo zdrav način življenja in lokalno oskrbo s 
hrano in drugimi dobrinami. 

• Ekološko/organsko kmetovanje lahko umestimo v področje skrbe z lokalnimi 
dobrinami in reševanje problemov brezposelnosti. 





7.2.1 Faze ustanovitve socialnega podjetja

• Ustanovitev nepridobitne pravne osebe/nepridobitnega podjetja

• Prošnja za pridobitev statusa socialnega podjetja

• Vloga za registracijo spremembe akta o ustanovitvi

• Vpis v register v javno evidenco

Viri:

http://www.invel.si/ostalo/gradiva-podjetnistvo/socialno-podjetnistvo_gradivo.pdf

https://www.the-sse.org/resources/starting/start-social-enterprise-10-steps/

http://www.invel.si/ostalo/gradiva-podjetnistvo/socialno-podjetnistvo_gradivo.pdf
https://www.the-sse.org/resources/starting/start-social-enterprise-10-steps/


7.2.2 Opredelitev misije

Poslanstvo, vizija in vrednote se temeljni elementi vsake organizacije, tudi socialnega podjetja. Literatura
jih pojmuje zelo različno, lahko pa jih razložimo na naslednji način:
• Vrednote - So prepričanja o tem, kaj organizacija in njeni posamezniki cenijo, vrednotijo kot 

pozitivno, zaželeno in vredno truda (npr. delavnost, poštenost, etičnost, empatija…), nekaj kar 
usmerja vedenje ljudi v organizaciji. 

• Poslanstvo – opredeljuje/določa namen oziroma smisel obstoja delovanja neke organizacije ali 
podjetja. Navadno je zapisano v obliki kratke izjave, ki naj bi zajemala vse tiste osnovne pojme, ki 
najbolj jedrnato opišejo organizacijo, njene značilnosti, storitve, »izdelke« in »tržišče«, temeljno 
filozofijo in cilje. (npr. Naše poslanstvo je zagotoviti zdravo, ekološko pridelano hrano po dostopni 
ceni lokalnim prebivalcem, ter s tem izboljšati kakovost njihovega zdravja.)

• Vizija – je zelo enostavno povedano neka želja za prihodnost podjetja, za cilj, kamor naj bi se podjetje 
razvijalo. Izraža želeno podobo podjetja v prihodnosti. (npr. Naša vizija je postati največji ponudnik 
kakovostne lokalne, ekološko pridelane hrane.)

Viri:
https://courses.lumenlearning.com/wm-principlesofmanagement/chapter/reading-mission-vision-and-values/
https://www.ipsos.si/VodenjeVIZ_VI_kaj_je_poslanstvo_vrednote_vizija.html,
https://courses.lumenlearning.com/wm-principlesofmanagement/chapter/reading-mission-vision-and-values/

https://courses.lumenlearning.com/wm-principlesofmanagement/chapter/reading-mission-vision-and-values/
https://www.ipsos.si/VodenjeVIZ_VI_kaj_je_poslanstvo_vrednote_vizija.html
https://courses.lumenlearning.com/wm-principlesofmanagement/chapter/reading-mission-vision-and-values/


7.2.3 Kako do novih socialno podjetniških idej?

Poslovne ideje na vseh področjih najdemo vsepovsod. Kako do novih socialno
podjetniških idej?

• Delovno okolje (pretekle in sedanja zaposlitev)
• Domači in mednarodni sejmi
• Spremljanje trendov in sprememb v okolju (lokalno, mednarodno)
• Članki, literatura
• Dogodki (seminarji, konference, srečanja različnih združenj in klubov…)
• Raziskovanje
• Hobiji in druge interesne dejavnosti itd. 

Nekaj namigov za generiranje idej najdete tudi na:
https://www.entrepreneur.com/article/74184

https://www.entrepreneur.com/article/74184


Zavedati se moramo, da vsaka poslovna ideja še ni nujno dobra podjetniška priložnost.
Potreben je razmislek pred uresničitvijo ideje in predvsem poiskati odgovor na vprašanje – ali
nam bo uresničitev te ideje zagotovila obstoj, rast in dolgoročno poslovanje?



7.2.4 Teorija spremembe

Ponavadi se socialni podjetniki lotevajo področij, ki so za klasične podjetnike nezanimiva, ker ne
prinašajo visokega (finančnega) donosa. Lotevajo se tudi področij, ki bi jih lahko reševala država, pa jih
ne zna, ne zmore ali noče. Pogosto rešujejo okoljska vprašanja, se borijo proti brezposelnosti,
izobražujejo, spodbujajo zdrav način življenja, zvišujejo prehransko samooskrbo, ustvarjajo dostopne
turistične produkte, promovirajo zdrav življenjski slog ter lokalno oskrbo s hrano in drugim blagom.

Socialno podjetništvo bo vse pogosteje sestavni del učnih načrtov univerz in šol ter številnih učnih
predmetov. K temu bodo botrovala podjetja sama, saj bodo s sodelovanjem z izobraževalnim sektorjem
navdahnila in usposobila nove generacije socialnih podjetnikov. S tem se bo razširil spekter panog, in s
tem bomo dobili ogromno bazo visoko izobraženih socialnih podjetnikov in različnih področij – od
umetnosti, strojništva, športa, mikrobiologije itd.



7.2.5 Načrtovanje trajnosti

• Eno od pomembnih načel poslovanja socialnega podjetja je vlaganje dobičkov nazaj v razvoj in
širjenje poslovanja;

• Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti
prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe;

• Velika prednost pri zagotavljanju trajnosti in razvoja v socialnem podjetništvu je prav v njegovi naravi
poslovanja – socialna podjetja rešujejo težave neke družbene skupnosti, izhajajo iz nje in rastejo
skupaj z ljudmi od samega začetka. Skupaj s svojimi zaposlenimi in kupci načrtujejo in gradijo
podjetje, dobiček pa vlagajo nazaj v razvoj – ko kupci spoznajo prispevek socialnega podjetja za
okolje, kjer živijo, ga začnejo spoštovati, nagrajevati in podpirati pri delovanju. V nekem trenutku
okolica pride do spoznanja, da bolj ko pomaga socialnemu podjetju, pomaga tudi sebi.

Vir:

http://www.planbzaslovenijo.si/trajnostni-razvoj

http://www.planbzaslovenijo.si/trajnostni-razvoj


7.2.6 Zagotavljanje trajnosti v kriznih časih

Kako pripraviti podjetje na krizo:

1. Zagotovite kredit (ali za premostitev krize uporabite prihranke): če pride do krize, še ni nujno vsega konec. Morda 
boste potrebovali le malo pomoči, da prebrodite težko obdobje, preden se stvari spet spremenijo. Zagotovite si 
kredit, tako da boste imeli rezervna dodatna sredstva za nepričakovane situacije. 

2. Izdelajte priročnik za krizno upravljanje: stres in negotovost vam lahko zameglita presojo. Zato je treba imeti 
načrt, še preden nastopi kriza. Predstavljajte si nekaj najverjetnejših motenj v delovanju vašega podjetja in 
razmislite, kakšni ukrepi bodo potrebni. Akcijske ukrepe vključite v priročnik za krizno upravljanje.

3. Komunicirajte s svojo ekipo: ko se soočate s krizo, zaposlene na vseh ravneh obvestite, da imate pripravljen načrt 
in priročnik za krizno upravljanje. Zaposlenim zagotovite, da bo to pot, ki ji boste sledili v kriznem obdobju, saj bo 
tako med njimi manj panike in negotovosti. 

4. Komuniciranje s strankami in deležniki: takoj, ko nastopi kriza, bodite pripravljeni na komunikacijo s strankami, 
dobavitelji in drugimi deležniki. Bodite proaktivni, svetujte jim in jih pomirite z informacijami o svoji 
pripravljenosti in vnaprejšnjem načrtovanju. Poskrbite, da zaposleni ohranijo zaupanje v vas (vodjo) in v delovno 
ekipo.

Vir: https://www.forbes.com/sites/jeffbevis/2020/03/19/4-ways-that-business-owners-can-prepare-for-a-crisis/#5b924936281e

https://www.forbes.com/sites/jeffbevis/2020/03/19/4-ways-that-business-owners-can-prepare-for-a-crisis/


Kako voditi podjetje skozi krizo v šestih korakih

• Ukrepajte takoj – ne odlašajte z odločitvami, ki lahko zavarujejo vaše podjetje. Zdaj je čas, da zamrznete 
vse nenujne izdatke. Pogovorite se z dobavitelji glede popustov ali odlogov plačila. Preglejte porabo 
sredstev za trženje ter raziskave in razvoj. 

• Predvidevajte – pripravljeni na najhujše in v upanju na najboljše. Načrtujte, kot da bo kriza trajala najmanj 
tri mesece, skupno pa bo minilo šest mesecev, preden se bodo stvari normalizirale. Pripravite tri scenarije 
napovedi denarnega toka: optimističen, pesimističen in najlažje izvedljiv načrt.

• Razlikujte med gotovino in prihodki – jasno razločite med ukrepi za zaščito denarnega toka (življenjska sila 
podjetja), in ukrepi za ustvarjanje prihodkov. Res je, da je vaš glavni cilj zagotoviti preživetje podjetja, toda 
če boste s prvimi nepremišljenimi potezami iz igre izpadli že na začetku (ogrozili sposobnost ustvarjanja 
dohodka), potem se lahko poslovite kar takoj.

• Delajte na notranji komunikaciji – komunicirajte samozavestno in pogosto. Člani vaše ekipe so obremenjeni 
s skrbmi zaradi zdravja, službe, družine. Molk poglablja negotovost, zato ne dovolite, da ugibajo v prazno, 
temveč poskrbite za nemoten pretok informacij. 

• Ne pozabite, da so v poslu vedno na prvem mestu stranke in ne vi – postavite se v njihov položaj. Kaj bi jim 
pomenil vaš telefonski klic? Kaj preživljajo? Kako jim lahko pomagate zdaj in kako kasneje, ko bodo stvari 
šle na bolje? V čem se vaše sporočilo razlikuje od stotine drugih, ki jih stranke prejemajo? Skušajte 
razumeti, kaj potrebujejo. 

• Zrite v prihodnost – kriza bo minila in podjetja, ki bodo preživela, bodo iz nje izšla močnejša, vitkejša in 
učinkovitejša, kot so bila pred krizo. Vsaka kriza je tudi priložnost, in če obvladate zgornjih pet področij, si 
sedaj lahko vzamete trenutek za umik s prve bojne linije in iskanje priložnosti.

Vir: https://www.entrepreneur.com/article/349493

https://www.entrepreneur.com/article/349493


Ukrepi v času pandemije COVID-19 v Sloveniji (Interventni zakon)

• Ukrepi za ohranjanje delovnih mest (nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač, nagrajevanje zaposlenih in 
aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije, nadomestilo za bolniške odsotnosti, dodatno sofinanciranje 
že subvencioniranih zaposlitev)

• Ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi (status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, nadomestilo za 
brezposelnost od prve dneva nezaposlenosti dalje, ne plačevanje javnih storitev, ki se ne izvajajo, solidarnostni 
dodatek za upokojence)

• Ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim (izredna pomoč, mesečni temeljni dohodek v višini 70 % neto 
minimalne plače, odpis prispevkov ob ohranitvi pravic, odložitev plačila akontacije dohodnine)

• Ukrepi za ohranitev delovanja podjetij (vse prispevke za pokojninsko zavarovanje zaposlenih v podjetjih, ki 
delajo, prevzame država)

• Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo (odkup 
terjatev do slovenskih podjetij, zamrznitev plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na 
dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike, skrajšanje plačilnih rokov za plačila zasebnim dobaviteljem iz 
javnega sektorja, preusmeritev neizkoriščenih sredstev ESS)

• Znižanje sejnin, plač in oprostitev plačila storitev distribucije
• Pomoč kmetijstvu (finančna pomoč, zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

znižanje plačila dajatve na katastrski dohodek za leto 2020, nadomestila plačil ribiških prevezov v višini 40 % 
celotnega nadomestila, gojiteljem vodnih organizmov znižanje plačila vodnega povračila v višini 40 %)

• Ukrepi s področja javnih naročil (sprememba mejnih vrednosti, občinam samostojnost pri izvajanju javnih 
naročil)

Vir: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/vladni-ukrepi/

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/vladni-ukrepi/


7.3. Socialno podjetništvo v ekološkem 
kmetovanju



7.3.1 Ustanovitev socialnega podjetja na področju ekološkega
kmetovanja

Oblike socialnih podjetij - kako izbrati pravo obliko podjetja na področju ekološkega kmetovanja?

Preden ustanovite socialno podjetje, se morate odločiti glede pravne oblike vašega podjetja in si
pripraviti določene podatke in izpolniti določene pogoje. Pogoji so določeni z vrsto dejavnosti, ki jo želite
opravljati (npr. zahtevana izobrazba, tečaji varstva pri delu, HACCP, obrtno dovoljenje….). Na odločitev o
obliki podjetja vplivajo različni dejavniki, kot so vrsta dejavnosti, obseg odgovornosti posameznika,
možnosti zaposlovanja, kandidiranje na vire sofinanciranja ipd.

V evidenci že registriranih socialnih podjetij najdemo:

• Društvo

• Fundacija (ustanova)

• Zasebni zavod

• Zadruga (z.o.o.)

• Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)



Podrobneje si način ustanovitve in specifične prednosti določene oblike pogledate spletnem 
mestu: 

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/32-podjetniski-prirocnik-z-delovnim-zvezkom-
za-socialne-podjetnike-od-ideje-do-socialnega-podjetja-z-druzbenim-ucinkom-avtor-stritar-
tomaz/file

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/32-podjetniski-prirocnik-z-delovnim-zvezkom-za-socialne-podjetnike-od-ideje-do-socialnega-podjetja-z-druzbenim-ucinkom-avtor-stritar-tomaz/file


7.3.2 Dobre prakse

1. Eko-kmetija Brinjevka (https://www.brinjevka.si/): kmetija se nahaja na spodnjem Krasu. 
Glavni proizvod kmetije je ekološko pridelana zelenjava, ki se prodaja na kmetiji in 
distribuira širši skupnosti. Brinjevka je socialno podjetje, ki zaposluje posameznike z 
invalidnostmi ali z motnjami v duševnem razvoju. Vključeni so v različne evropske in 
nacionalne projekte in mreže. Kmetija Brinjevka organizira odprte dneve za vse, ki želijo 
preživeti nekaj uric v neokrnjenem naravnem okolju.  

1. Korenika (https://www.korenika.si/): Korenika je že prepoznavna na širšem geografskem 
območju. Strokovna javnost jo priznava kot primer dobre prakse v socialnem podjetništvu, 
zaposlovanju invalidov in drugih ranljivih socialnih skupin ter zaščitenega zaposlovanja. 
Proizvajajo in prodajajo lastno blagovno znamko zeliščnih čajev, hladno stiskana olja, suho 
in vloženo sadje in zelenjavo, ozimnico, sokove, sirupe in še veliko več. Redno gostijo 
šolarje in skupine otrok. Kmetija Brinjevka je ena izmed najbolj priljubljenih turističnih 
kmetij v Sloveniji.

https://www.brinjevka.si/
https://www.korenika.si/


• Zadruga Zemlja-Morje (https://www.zemljainmorje.si/): zadruga s statusom socialnega 
podjetja je pred leti vzklila kot samoiniciativna pobuda istrskih ekoloških kmetov, z željo, da 
skupaj nastopimo na trgu in slovenskim potrošnikom zagotovimo dostop do kakovostne 
lokalne ekološke hrane. Pridelujejo ekološko zelenjavo in druge kmetijske proizvode. Ribiči 
gojijo različne vrste mehkužcev. Svoje izdelke ponujajo pod blagovno znamko „Zabojček 
Zemlja & Morje", ki ga lahko naročite preko spleta, elektronske pošte ali po telefonu. 
Ponujajo tudi serijo daril (oljčno olje in vina) in so odprti za obiskovalce.

• Primeri mednarodnih ekoloških socialnih podjetij:  
https://socialenterprise.org.hk/en/sedb/cats/se-business-organic-farm

https://www.zemljainmorje.si/
https://socialenterprise.org.hk/en/sedb/cats/se-business-organic-farm


7.3.3 Vloga deležnikov

Kdo so deležniki?

• Deležniki socialnega podjetja so vsi posamezniki, organizacije ali skupine ljudi, ki so 
pomembne za podjetje – tako tisti, na katere delovanje podjetja neposredno vpliva kot tisti, 
ki lahko s svojim delovanjem vplivajo na podjetje.

• Pomembno je, da socialni podjetnik prepozna potencialne zunanje in notranje deležnike 
svojega podjetja:
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• V “življenjskem ciklu podjetja” podjetnik sodeluje z različnimi deležniki –
posamezniki/skupine/inštitucije. Nekateri od njih, ki v fazi zagona še niso deležniki podjetja, 
lahko v kasnejših fazah postanejo ključni pri ustvarjanju “uspešne socialno podjetniške 
zgodbe”.

• Zakaj je pomembno, da podjetnik prepozna deležnike podjetja? Zato, da bo lahko: 
 razumel vplive delovanja svojega podjetja na različne ciljne skupine,

 dovolil deležnikom (ko in če je potrebno), da lahko izrazijo mnenje in vplivajo na delovanje podjetja, 

 povečal ozaveščenost skupnosti o določenih problemih in odzivnost nanje in 

 vzpostavil ustrezne načine komunikacije s posameznimi skupinami deležnikov. 

• Hkrati z razmišljanjem, kako bo delovanje podjetja vplivalo na različne skupine deležnikov 
mora podjetnik razmišljati tudi, kako lahko deležniki vplivajo na delovanje podjetja. Le-ti s 
svojimi povratnimi informacijami, mnenji, sugestijami, podporo ipd. lahko pomembno 
prispevajo k uspehu in trajnostnemu razvoju socialnega podjetja. 



• Različni deležniki lahko s svojimi povratnimi informacijami, mnenji, predlogi, podporo ipd. 
pomembno prispevajo k uspehu in trajnostnemu razvoju socialnega podjetja. 

• Različni deležniki imajo v poslovanju podjetja različne vloge, različne stopnje vpletenosti in 
seveda različne interese. Podjetnik mora biti pozoren, da interesi različnih deležnikov niso v 
konfliktu, kar lahko vpliva na poslovanje podjetja.

• Nedvomno so najpomembnejši deležnik vsakega podjetja kupci, ki kupujejo 
storitev/proizvod zase ali za druge. Lojalni kupci, ki se vračajo, zagotavljajo podjetju 
dolgoročno stabilnost in razvoj. V kolikor podjetje ne izpolnjuje njihovih pričakovanj in ne 
zadovoljuje njihovih potreb, podjetja ne bodo podprli s ponavljajočimi se nakupi in ne bodo 
priporočali nakupov drugim kupcem. Za dolgoročni uspeh je ključna vzpostavitev odnosa s 
kupci in zagotovitev, da za svoj denar kupec dobi želeno vrednost. 



• Druga pomembna skupina so upravičenci. Kako razlikovati kupce od 
upravičencev? Upravičenci so skupina, ki izdelke/storitve uporablja direktno in 
ima od njih koristi. Pomembno za socialno podjetje je, da pri načrtovanju in 
izvedbi upošteva to pomembno skupino deležnikov. To je skupina, kateri je 
storitev/izdelek socialnega podjetja dejansko namenjen, zaradi česar podjetje 
obstaja in morda celo pridobiva vire financiranja/donacij. 

• Tretja pomembna skupina so odločevalci – vplivneži. Ti vplivajo na ozaveščanje 
in mnenje kupcev ter s tem na njihove nakupne navade. Pomembno je, da pri tej 
skupini primerno umestimo socialno podjetje in skozi njihov podporo gradimo 
uspešno podjetje. Zavedati se je potrebno, da naši kupci in upravičenci lahko 
skozi čas postanejo vplivneži, ki s priporočili podjetja širši javnosti lahko vplivajo 
na uspešnost našega delovanja. Ko vplivnež priporoča nakup v našem podjetju, s 
tem “zniža tveganje” za potencialnega kupca, ki se lažje odloči za nakup. 
Pozitivna izkušnja pa vodi v ponovitev nakupa. 

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=WjxvP5eitzk

https://www.youtube.com/watch?v=WjxvP5eitzk


• Močne poslovne povezave se velikokrat izkažejo za ključne za 
uspeh podjetja. 

• Enako velja za socialno podjetništvo. Za socialnega 
podjetnika je pomembna široka mreža raznovrstnoih
kontaktov, ki mu lahko pomagajo pri uspešenem poslovanju. 

• Mreženje je kontinuiran proces. 

• Novih kontaktov podjetnik ne ustvarja le takrat, ko jih nujno 
potrebuje, pač pa mora biti ves čas “na preži” za 
vzpostavljanje novih poznanstev in odnosov. 

• Zavedati se morate, da se nam pri vseh mreženjih učinek ne 
bo pokazal takoj.

Vir: https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/nasvet-iz-prve-roke-kako-se-mreziti

7.3.4 Mreženje

https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/nasvet-iz-prve-roke-kako-se-mreziti


Kako zgraditi uspešno mrežo?

Obstaja veliko načinov za vzpostavitev močne osebne mreže, ki bo pomagala rasti vašega 
podjetja:

• Medosebno mreženje (vzorniki, mentorji, svetovalci, investitorji, donatorji, prostovoljci, 
družina in prijatelji,…)

• Udeležba na dogodkih (seminarji, konference, okrogle mize, tekmovanja, sejmi, 
posvetovalni dogodki,…)

• Pridruževanje različnim združenjem (npr. Združenje ekoloških kmetov itd.)

• Povezave z oblikovalci politik (dogodki in posvetovanja v okviru ministrstev, lokalnih in 
regionalnih organov,…)

• Družbeni mediji (specializirani forumi in skupine na Facebooku, LinkedIn,…)

Vir: https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/nasvet-iz-prve-roke-kako-se-mreziti

https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/nasvet-iz-prve-roke-kako-se-mreziti


7.3.4.1 Priložnosti za mreženje v Sloveniji

Podpora na področju podjetništva in ekološkega kmetovanja:
• SPIRIT Slovenija (https://www.spiritslovenia.si/): Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – organizira različne dogodke 
mreženja, ponuja svetovanje in podporo vsem oblikam podjetniške dejavnosti in zagotavlja splošne 
informacije o socialnem podjetništvu.  

• UMANOTERA (https://www.umanotera.org/): Slovenska fundacija za trajnostni razvoj – ponuja 
izobraževanje, podporo in dogodke mreženja (npr. „eko podjetniška jutra“).

• Regionalne razvojne agencije (v vseh slovenskih regijah): ponujajo dogodke mreženja in druge 
dogodke za različne skupine, izobraževalne dogodke, možnost financiranja projektov itd.

• Kmetijsko-gozdarska zbornica (https://www.kgzs.si/): nudijo podporo in izobraževanje prek lokalnih 
enot, možnosti financiranja itd. 

• Združenje ekoloških kmetov (http://www.zdruzenje-zekzz.si/): združuje več kot 30 ekoloških kmetov v 
zasavski regiji; ponujajo dogodke, izobraževanje, podporo pri trženju itd. 

• Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (https://www.zdeks.si/): podpora ekološkim kmetovalcem z 
izobraževalnimi in mrežnimi dogodki, pomoč pri promociji (dnevi odprtih vrat, promocija prek 
različnih medijev itd.).

https://www.spiritslovenia.si/
https://www.umanotera.org/
https://www.kgzs.si/
http://www.zdruzenje-zekzz.si/
https://www.zdeks.si/


Priložnosti za mreženje v Sloveniji

Specializirane organizacije za socialno podjetništvo:

• Slovenski forum socialnega podjetništva (http://fsp.si/)

• Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma (https://www.fundacija-
prizma.si/index.php)

• Socialni inkubator (https://www.socialni-inkubator.si/

http://fsp.si/
https://www.fundacija-prizma.si/index.php
https://www.socialni-inkubator.si/


7.3.4.2 Specializirani sejmi za 
kmetovalce v Sloveniji

• Sejem AGRA – mednarodni kmetijsko-živilski sejem (http://www.sejem-agra.si/)

• Spomladanski kmetijski sejem v Komendi (https://www.sejemkomenda.si/)

• AgriTech – sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije v Celju (http://agritech.ce-
sejem.si/en/)

• Mednarodni Pomurski kmetijski sejem (http://www.pomurski-sejem.si/za-
obiskovalce/program-sejmov/)

• Mednarodni kmetijski sejem (https://www.inobrezice.com/sejmi.html)

http://www.sejem-agra.si/
https://www.sejemkomenda.si/
http://agritech.ce-sejem.si/en/
http://www.pomurski-sejem.si/za-obiskovalce/program-sejmov/
https://www.inobrezice.com/sejmi.html


Izjava o omejitvi odgovornosti

Za več informacij o projektu ECOFAR obiščite spletno stran www.ecofarm-manager.eu ali Facebook stran 
https://www.facebook.com/Ecofar2018/.
Mobilno aplikacijo si prenesite na naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

https://ecofarm-manager.eu/
https://www.facebook.com/Ecofar2018/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecofar.mobile

