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Izvleček
Geografski vidik povezovanja kmetov v zadrugo (primer Kmetijske zadruge Krka)
Naloga vključuje kratek zgodovinski pregled in aktualno stanje slovenskega
zadružništva ter se osredinja na delovanje KZ Krka. Jedro raziskovalnega dela
predstavlja analiza fizično- in družbenogeografskih dejavnikov povezovanja kmetov v
KZ Krka, ki pogojujejo prostorsko razporeditev in število zadrug ter njihovih podružnic.
Poglavitne motive za sodelovanje kmetje vidijo v prednosti večje količinske pridelave,
zaradi česar lahko ob skupnem trženju lažje konkurirajo večjim agroživilskim
korporacijam, hkrati jim zadruga zagotavlja celotni odkup pridelkov. Vsi anketirani
kmetje so podobnega mnenja, da bi morali obstoječi odkupno-prodajni sistem in politiko
zadruge izboljšati, predvsem pa imeti več posluha za kmete. Ugotovljeno je bilo, da
zadružni sistem KZ Krka s povezovanjem tristotih okoliških kmetov tvori na podeželju
gosto mrežo medsebojnih stikov, ki prispevajo k plemenitenju tako gospodarskega kot
socialnega kapitala. Zadruga ima v prihodnosti namen poglobiti investicije v
specializacijo in predelavo.
Ključne besede: geografija podeželja, zadruga, mreženje, Kmetijska zadruga Krka,
Dolenjska, Slovenija
Abstract
The geographic point of view of farmers linking up into agricultural cooperatives
(case study of the Krka Agricultural Cooperative)
This thesis includes a brief historical overview and the portrayal of the current status of
Slovenian agricultural cooperatives, and it is focussed specifically on the Krka
Agricultural Cooperative. The main part of this work consists of the analysis of physical
and social-geographical factors which affect the linking-up process in the Krka
Agricultural Cooperative. These factors play a decisive role when it comes to the spatial
arrangement and the number of cooperatives and their branches. Farmers see chief
motives for this kind of organisation in bigger quantities of produced crops, so they can
be more competitive compared to larger companies. Additionally, the cooperative
guarantees them that it will purchase the entirety of crops they produced. All the
farmers who participated in this survey think that the existing purchase/sale system
and the cooperative’s policy should be improved, and that the farmers’ opinion should
be taken into account more seriously than it currently is. Results showed that by
connecting three hundred farmers, the cooperative system of the Krka Agricultural
Cooperative forms a well-connected network of interpersonal relations which largely
help with increasing the economic and social capital. In the future, the Krka Agricultural
Cooperative aims to invest more in specialisation and processing.
Key words: rural geography, cooperative, networking, Krka Agricultural Cooperative,
Dolenjska region, Slovenia
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1. UVOD
Ideja o zadrugah kot gospodarskem subjektu, ki deluje v neposrednem interesu svojih
članov, se je začela ukoreninjati v gospodarski sistem številnih držav že sredi 19.
stoletja, medtem ko je na slovenskih tleh zaživela šele v drugi polovici 19. stoletja po
zgledu češkega in nemškega modela zadruge (Avsec, 1996a).
Zadružni način povezovanja velja v Sloveniji za najpogostejšo in zgodovinsko najstarejšo
obliko skupinskega delovanja kmetov. Govorimo o t. i. fenomenu zadružništva, saj z več
kot 140-letno tradicijo sodelovanja kmetov z zadrugami prispeva k večji gospodarski
učinkovitosti kmetovanja in ohranjanju kulturnih pokrajin ter poselitve na podeželju. Na
Slovenskem ima še toliko večjo vlogo zaradi izjemne geografske mozaičnosti, ki je med
drugim razvidna iz izrazito razgibanega površja, velikega deleža območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost in drobne posestne strukture, kar bi sicer lahko
predstavljalo vzvod za ekstenzifikacijo pokrajine. Slovenska javnost je sicer v 90. letih
20. stoletja na zadružništvo gledala kot na ostanek bivšega socialističnega
družbenogospodarskega in političnega režima, vendar pa se je v nasprotju s tedanjimi
prepričanji do danes obdržala večina zadrug.
Na področju delovanja zadrug in njenih dobrobiti ostaja do danes jasna potreba po
preseganju vrzeli med 'starodobno' podobo zadrug in obstoječo realnostjo. Pomanjkanje
teoretske podlage še vedno preprečuje razvoj ustreznih kazalcev za merjenje družbenih
učinkov zadružnih podjetij, hkrati pa je nekritična uporaba kazalcev pri analizi
zadružnih podjetij še utrdila podobo zadrug kot arhaičnih ali ekscentričnih podjetniških
oblik, ki lahko preživijo zgolj zahvaljujoč preživetim tradicijam in/ali državni pomoči
(Ferri, 2012; cv: Slapnik, 2012). Zadružništvo je zadnjih nekaj let postavljeno v nove
razmere, katerim se mora prilagoditi v vsebinskem, organizacijskem in poslovnem
smislu. Ideje zadružništva so zlasti z nastopom finančne krize po letu 2008 prešle in se
začele udejanjati tudi na drugih področjih, npr. pojav prevajalskih zadrug. »Vse več
inovativnih dejavnosti temelji na zadružnih naporih, predvsem pri zagotavljanju novih
storitev, kot so storitve v splošnem interesu, ki izboljšujejo kakovost življenja celotne
skupnosti. Kot take postajajo vse zanimivejša oblika gospodarskih subjektov« (Slapnik,
2012, str. 6).
Zadruge lahko preučujemo z različnih vidikov. Gospodarski vidik zajema zadrugo kot
poslovni subjekt, katerega delovanje je zasnovano po posebnih organizacijskih
(zadružnih) načelih. S sociološkega vidika je mogoče zadrugo analizirati kot
organizirano skupnost, ki ima cilje, notranjo strukturo in način delovanja ter je hkrati
lahko na različne načine povezana z drugimi organizacijami in družbenim okoljem. Z
zgodovinskega vidika se preučujejo zadruge kot pojav, ki se razvija v posameznih
časovnih razdobjih v soodvisnosti od splošnega gospodarskega in drugega družbenega
razvoja. Pravni vidik izhaja iz opredelitve zadruge kot pravne osebe in upošteva zlasti
pravila, po katerih se zadruga ustanovi, deluje in preneha ali preoblikuje kot pravna
oseba (Avsec, 2008).
Obravnavanje kmetijskih zadrug in njihovega pomena je smiselno tudi v okviru
geografije (podeželja), saj lahko ponekod predstavlja ključni element povezovanja ali t. i.
mreženja kmetov in s tem ohranjanja endogenih razvojnih potencialov. Obstoječa mreža
podružnic z zagotavljanjem kmetijskega repromateriala in mehanizacije pripomore k
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vitalnosti in multifunkcionalnosti podeželja, hkrati pa predstavlja eno izmed stičnih točk
druženja podeželanov.

1.1. Namen in cilji
Glavni namen zaključne seminarske naloge je odkriti fizično- in družbenogeografske
dejavnike, ki vplivajo na uspešnost delovanja zadrug ter vzpostavitev mreže podružnic.
Iz tega so izhajali trije cilji:
 analizirati delovanje obstoječih zadrug v Sloveniji;
 z izdelavo različnih kart preučiti učinke fizično- in družbenogeografskih
dejavnikov na prostorsko razporeditev zadrug in njihovih podružnic;
 prepoznati in ovrednotiti push-pull dejavnike vključevanja kmetov v zadrugo.
V okviru naloge so bile zastavljene štiri delovne hipoteze.
1. KZ Krka s povezovanjem kmetov občutno prispeva k plemenitenju njihovega
finančnega in socialnega kapitala ter krepi identiteto lokalne skupnosti.
2. Vzporedno z naraščanjem števila članov KZ Krka prihaja do opaznih teženj
vključevanja večjih kmetov – dobaviteljev.
3. Geografski vidik povezovanja kmetov v KZ Krka se odraža v oblikovanju
izrazitega klustra povezanih pridelovalcev Dolenjske in Bele krajine.
4. Mreženje zadrug in s tem oblikovanje dinamičnih regionalnih gospodarskih
krogov bo v prihodnosti eden ključnih dejavnikov razvoja podeželja.
1.2. Metode dela
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge so bile uporabljene različne raziskovalne
metode.
Pregled in analiza literature. Večina ustrezne literature s področja (kmetijskega)
zadružništva je na voljo v splošnih knjižnicah, pridobljeni pisni viri pa so bili dopolnjeni
s pomočjo medmrežja; pomemben vir je predstavljal arhiv KZ Krka. Teoretske osnove o
potrebah po različnih vrstah povezovanja kmetov so bile povzete iz strokovne literature
in zbornikov iz 90. let 20. stoletja, ko je bilo zaradi različnih načinov prestrukturiranja
zadrug objavljene največ tovrstne literature. Tu gre večinoma za dela slovenskih
strokovnjakov s področja zadružništva, predvsem predavateljev z Oddelka za
agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (Avsec, Udovč, Kovačič). Zbrana
gradiva omenjenih teoretikov je bilo zaradi njihove ustrezne strokovne podpore
smiselno vključiti v teoretska izhodišča seminarske naloge, vendar je težavo
predstavljalo njihovo umeščanje in aplikacija v sedanjosti. Družbenogospodarsko stanje
v času izdaje omenjenih razprav se je namreč precej razlikovalo od današnjega (vstop v
Evropsko unijo, vsesplošna gospodarska kriza itn. so povzročili spremembe v delovanju
družbe, gospodarstva in državnega aparata). Osamosvojitev Slovenije v 90. letih
prejšnjega stoletja in s tem vdor novih oblik združevanja, osnovanih predvsem na
kapitalizmu in ideologiji individualizma, je prinesel dve desetletji zatišja 'zadružne'
literature. Zadružništvo se je namreč ob takratnem pojavu novih, agresivnejših oblik
gospodarskih struktur izkazalo kot manj konkurenčno in tudi manj podprto s strani
države Zadnjih nekaj let se nekoč uspešen model povezovanja malih poslovnih
subjektov počasi zopet vrača v slovensko gospodarstvo, o čemer govorijo novi prispevki
(Avsec, Udovč), predvsem velik vir novejših informacij nudi časopisje (Dolenjski list, S
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podeželja) in nedavno izdane publikacije ZZS in MKGP (Zadružništvo kot učinkovit
model poslovnega organiziranja).
Analiza kvantitativnih podatkov. O delovanju KZ Krka je bilo največ podatkov
pridobljenih iz letnih poročil. Pripravljajo jih strokovne službe KZ Krka, sestavljene iz
sektorja trženja, splošnega in finančno računovodskega sektorja. Poročila so mi bila
posredovana s strani uprave KZ Krka, so pa prav tako javno dostopna na spletni strani
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Najobsežnejši del je
predstavljalo računovodsko poročilo, ki pa ni bilo relevantno za potrjevanje zastavljenih
delovnih hipotez, zato bi bilo njegovo vključevanje v nalogo nesmiselno. Vsa pregledana
letna poročila za obdobje od 2005 do 2015 so bila izdana v spomladanskih mesecih.
Izsledki poročil so bili dopolnjeni z internimi podatki zadruge, posredovanimi s strani
službe za informatiko, pravno-kadrovske službe in finančno-računovodskega sektorja.
Zgodovinski razvoj KZ Krka je bil povzet z njihove spletne strani. Geografski prostor
preučevanja predstavljata regiji Dolenjske in Bele Krajine (ZZS ju združuje kar skupaj v
dolenjsko-belokranjsko regijo). ARSO in GURS sta vira kartografske podlage vsem
kartam. Karte dobaviteljev KZ Krka po vrsti pridelkov so nastale na podlagi internih
podatkov zadruge, zemljevid kmetijskih zadrug s podružnicami v Sloveniji pa s pomočjo
podatkov z medmrežja. Ker v Sloveniji nimamo enotnega registra kmetijskih zadrug, je
bilo sestavljanje seznama vseh KZ s podružnicami in oblikovanje reprezentativne karte
oteženo. Osnovo podatkovne baze je predstavljal obstoječ seznam KZ na spletnem mestu
e-Zadruge, podatki o lokacijah matičnih zadrug pa so bili dopolnjeni z lokacijami
njihovih podružnic. Slednji so bili pridobljeni na poslovnem asistentu Bizi.si. Tovrstno
zbiranje informacij iz več virov je zahtevalo kritično povzemanje, saj so določene
zadruge s seznama e-Zadruge že propadle ali pa bile v procesu likvidacije. Kjer je bilo
mogoče, so bile v različnih oblikah uporabljene grafične vizualizacije. Sem sodi tudi
kartografski prikaz lokacije zadrug, s čimer smo nazorno prikazali njihovo prostorsko
razporeditev. Številčni podatki v določenem časovnem nizu (gibanje števila zadružnikov
v KZ Krka v obdobju 2005–2015, obseg rastlinske proizvodnje KZ Krka med letoma
2005 in 2015 idr.) so zaradi nazornosti zbrani v grafikonih in preglednicah. Kot
učinkovit način pri povezovanju teoretičnih izhodišč z organizacijo zadrug skozi čas, tj. k
prepoznavanju geografskih vidikov povezovanja kmetov v zadrugo, so se izkazali
grafični modeli. Slednji prikazujejo različne vrste interakcij med deležniki v procesih
povezovanja in imajo tako časovno kot prostorsko razsežnost. Prednost tovrstnega
grafičnega prikaza je njihova sporočilnost, ki kljub uporabi osnovnih likov in linij ter
minimalnega števila besednih zvez omogoča argumentirano oblikovanje lastne
interpretacije.
Metode terenskega dela. V spomladanskih mesecih leta 2015 je bilo izvedeno
anketiranje s kmetijami, ki poslovno sodelujejo z zadrugo. Vprašalniki za dobavitelje
(sadja in zelenjave, mesa, mleka) so bili sestavljeni iz sedmih vprašanj in enega
podvprašanja. Zaradi prevladujočega odprtega tipa vprašanj in majhnega numerusa je
bila predstavitev rezultatov anket z dobavitelji otežena, vendar pa je subjektivna narava
odgovorov in v nalogo vključenih citatov naredila nalogo bolj življenjsko. Skupno je bilo
izprašanih 9 kmetov zadružnikov iz različnih delov Dolenjske, s čimer smo hoteli
reprezentativno upoštevati geografsko razpršenost zadružnikov. Za popolno vzorčenje
bi bilo mogoče smiselno opraviti še ankete na območju Bele krajine. V nalogo so bile
vključene štiri ankete z dobavitelji mesa, štiri z dobavitelji mleka in štiri z dobavitelji
sadja in zelenjave. Razlika med številom anketiranih dobaviteljev KZ Krka in številom
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anketiranih različnih tipov dobaviteljev izhaja iz dejstva, da trije kmetje dobavljajo
zadrugi več vrst pridelkov (dva sta hkrati dobavitelja mesa in mleka, eden pa se ukvarja
s pridelovanjem vseh treh vrst kmetijskih pridelkov). Večina anketirancev je pripadala
starejši generaciji, vendar so anketarju povedali, da imajo naslednike, razen enega (kmet –
moški, 60 let, 15 ha, Zbure). Z vidika velikosti kmetije so anketirane kmetije
nadpovprečne v primerjavi s slovenskim povprečjem. Pričakovano so lokacije
posameznih vrst pridelovalcev odvisne od geografskih razmer: tako so bile ankete z
dobavitelji mesa in mleka opravljene na obrobju Krške kotline, kjer gričevnat svet
dopušča tovrstno kmetovanje. Nižje, v osrednjem delu Krške kotline ob reki Krki,
najdemo zaradi ugodnejših geografskih dejavnikov večje število intenzivnih
pridelovalcev sadja in zelenjave, kar smo upoštevali tudi pri našem anketiranju.
Preglednica 1: Izbrane značilnosti anketiranih gospodarjev kmetij.
št.
ankete
1
2
3
4

spol
anketiranca
moški
moški
moški
moški

starost*
anketiranca
50 let
30 let
60 let
50 let

velikost
kmetije**
30 ha
20 ha
15 ha
20 ha

5

moški

60 let

30 ha

6

moški

70 let

25 ha

7

moški

60 let

20 ha

8

moški

30 let

30 ha

9

moški

70 let

20 ha

lokacija
kmetije
Zbure
Zavinek
Zbure
Zameško

tip
dobavitelja
meso
mleko
meso + mleko
meso + mleko
meso + mleko
Dol. Stara vas
+ zelenjava
Veliko
zelenjava
Mraševo
Brod v
zelenjava
Podbočju
Brod v
zelenjava +
Podbočju
sadje
Malence pri
zelenjava
Kostanjevici

Opomba: *ocena anketarja; **ocena anketiranca [ha KZU].
Vir podatkov: Terensko delo, 2015.
Druga terenska metoda je bil strukturirani intervju z direktorjem KZ Krka, g. Juretom
Vončino (2015): vključeval je 14 vprašanj s šestimi podvprašanji. Vsebinski sklopi so
zajemali vpliv državne politike na razvoj zadrug, intenzivnost povezovanja med
zadrugami v Sloveniji, vsesplošen pomen KZ Krka za lokalno okolje, gospodarsko stanje
zadruge (preteklo in sedanje; različen pomen zadružnih enot oz. vrst dobaviteljev skozi
čas), vire financiranja, naraščajočo vlogo marketinga in predelovalcev, intenzivnost
sklicevanja sej in sestankov ter prioritete zadruge v nadaljnji izpeljavi investicij. Trditve
in razmišljanja direktorja so bili zaradi vsebinske vrednosti in strokovnosti direktorja, ki
je najbolje seznanjen z delovanjem zadruge, večkrat citirana tekom naloge.

2. TEORETSKA IZHODIŠČA
Glavni namen zaključne seminarske naloge je preučiti geografski vidik povezovanja.
Jasno izhodišče nam predstavlja izredna razdrobljenost slovenske kmetijske pokrajine –
tako z vidika majhnih parcel kot tudi majhnih kmetov-proizvajalcev, ki ob obstoječi
4

agrarni strukturi težko konkurirajo zahtevnemu trgu. Zato je bilo treba v preteklosti, še
posebej pa danes, to razdrobljenost preseči.
Zadružništvo predstavlja le eno izmed pojavnih oblik povezovanja in nikakor ne edino. V
določenih primerih se za bolj smotrno obliko izkažejo druge oblike
povezovanja/združevanja.
1. Najstarejša in hkrati najpogostejša formalna oblika povezovanja kmetov je
zagotovo vključevanje v zadrugo. Vanjo se prostovoljno vključujejo kmetje, ki bi s
samostojnim nastopom na trgu težje prodali svoje pridelke, predvsem pa je
njihova vključenost povezana s tradicijo (očetje vseh anketirancev so bili že
vključeni v zadrugo, po njihovi upokojitvi/smrti so le-ti prevzeli njihove članske
deleže).
2. Nove oblike ustanavljanja organizacij proizvajalcev na regionalni in lokalni
ravni nastajajo tudi ob spodbudi države. Ta v določenih primerih zaščiti lokalno
pridelane proizvode kmetov s tem, ko jim dodeli ZOP (zaščitena označba porekla)
oziroma ZGO (zaščitena geografska označba; Udovč in sod., 2012). Na ta način je
na primer Društvo oljkarjev Slovenske Istre dobilo večjo podporo in
prepoznavnost, ko je država njihovim ekstra deviškim oljčnim oljem podelila
zaščiteno označbo porekla. Prav tako je dodalo njihovim proizvodom višjo
vrednost in obenem utrdilo obstoječe vezi med pridelovalci (Ekstra deviško…,
2016).
3. Danes so v porastu alternativne oblike omrežij (npr. ekozadruge), tj. oskrbe s
kmetijskimi proizvodi in storitvami, ki jih označuje tesno sodelovanje med kupci
in ponudniki dobrin/storitev ustrezne kakovosti (Wang in Watts, 2006; Di Iacovo
in sod., 2009; cv: Udovč in sod., 2012). V tej nalogi nas zanima tudi stopnja
povezanosti in zaupanja v odnosu pridelovalec – potrošnik. Cilj je iz verige
izločiti različne posrednike (trgovce), ki s svojimi maržami jemljejo dohodek
kmetom in ga lahko potencialno oškodujejo. Vlogo posrednika prevzamejo kar
kmetje sami oziroma njihovo združenje. Uspešen primer sodelovanja kmetov in
potrošnikov, od katerega imata korist obe strani, predstavlja že peto leto delujoč
projekt partnerskega kmetovanja, ki ga koordinira Združenje za ekološko
kmetovanje SV Slovenije v sodelovanju z EKO podeželje z.o.o. in vključuje 13
ekoloških kmetij iz okolice Maribora. Te vsak četrtek od maja do septembra
oskrbujejo tamkajšnje urbano prebivalstvo s t. i. EKO zabojčki, katerih vsebina je
odvisna od želja strank – izbirajo lahko med zelenjavnim, sadnim in žitno-sadnim
zabojčkom oziroma izdelke naročajo sproti. S tem inovativnim pristopom se
poskušajo pridelovalci čim bolj približati željam kupcev, kar dela kupoprodajni
odnos izrazito individualiziran in zato zanimiv (Eko zabojčki, 2016).
Obstajajo različni načini povezovanja, katerih cilj je skrajševanje distribucijske verige
pridelkov in živil do končnega kupca (Kos, 2013): neposredna prodaja (na kmetiji ali na
določenem kraju izven kmetije – lokalne tržnice), kolektivna prodaja (več kmetij skupaj
organizira prodajo svojih proizvodov), prodajni avtomati (skupina kmetov zagotavlja
nemoteno preskrbo), naberi sam (potrošnik kupi neposredno na kmetiji tako, da tudi
sam obere/pobere proizvod), dostava na dom, lokalne prireditve, on-line prodaja. Vse to
so oblike t.i. horizontalnega povezovanja pridelovalcev. Zaradi multiplikativnih učinkov
na celostno podobo in funkcionalnost podeželja je svoje mesto dobilo tudi v evropskem
pravnem okvirju, in sicer kot tretja prednostna naloga politike razvoja podeželja 2014–
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2020 (spodbujanje organizacije prehranske verige in obvladovanja tveganja v
kmetijstvu). Ključni ukrep horizontalnega povezovanja predstavlja uvajanje kratkih
dobavnih verig, ki vključuje omejeno število subjektov, zavezanih k sodelovanju,
lokalnemu gospodarskemu razvoju in tesnim geografskim ter socialnim odnosom med
proizvajalci in potrošniki. Povezovanje je zlasti uspešno v smeri izkoriščanja prednosti
proizvodnega povezovanja, skupne rabe proizvodnih kapacitet in skupnega nastopa na
trgu ter promocije (npr. podprto skupno trženje in razni inovativni pristopi trženja).
Tesnejše povezovanje ima lahko izrazit potencial za lokalizacijo in aktivacijo
neizkoriščenih proizvodnih potencialov na podeželskih območjih ter odločnejšo
vključitev majhnih kmetij v lokalno gospodarstvo (Kos, 2013).

2.1. Zadružništvo kot prevladujoča oblika povezovanja kmetov
Zadružništvo kot oblika socialno-gospodarskega gibanja je sprva nastalo v Zahodni
Evropi v 19. stoletju. Cilj je bil izboljšati položaj malih proizvajalcev in potrošnikov,
kasneje se je njen vpliv razširil v način organiziranja kmetov v zadrugo (Enciklopedija
Slovenije, 1987). Evropskih opredelitev zadružništva je več, vse pa poudarjajo prednost
zadružništva kot družbi prijazne oblike povezovanja proizvajalcev zaradi večanja
pomena družbene blaginje. Te značilnosti vključuje opredelitev »zadružništva kot
svobodne zveze s spremenljivim stanjem članstva in kapitala, ki ne teži za dobičkom,
temveč k izboljšanju stanja družbe in njenega gospodarstva« (Totomianz, 1914; cv:
Tovšak, 2010, str. 42).
Slovenski Zakon o zadrugah opredeljuje zadrugo kot »organizacijo vnaprej
nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske ali družbene
dejavnosti svojih članov in temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu,
enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov« (Zakon o zadrugah, 1992). Veljati je
začel 28. marca 1992, vendar je bil doslej trikrat spremenjen in dopolnjen. »Prva novela
(ZZad–A) iz leta 1993 je bila sprejeta zgolj zaradi prilagoditve s pozneje sprejetim
Zakonom o lastninskem preoblikovanju. Veliko obširnejša je bila druga novela (ZZad–B)
iz leta 2007, ki pa ni posegala v posebnosti zadruge kot posebne pravnoorganizacijske
oblike. Pomembne so predvsem določbe, ki skušajo zadrugam zagotoviti primerljiv
položaj z drugimi gospodarskimi subjekti. Takšno vsebino ima določba, da so zadruge
upravičene do državnih pomoči (tretji odstavek 3. člena), določba, da smejo zadruge
opravljati vse dejavnosti pod enakimi pogoji kot gospodarske družbe (drugi odstavek
56. člena ZZad) in tudi obširen sklop določb o statusnem preoblikovanju zadrug ter
preoblikovanju drugih pravnih oseb v zadruge (novo VI.A poglavje). Tretjo novelo ZZadC je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 22. oktobra 2009: v slovenski pravni red je
uvedla Evropsko zadrugo in nekatere druge novosti (Žerjav, 2012, str. 22).
Po mnenju direktorja KZ Krka sedanji Zakon o zadrugah bolj zavira kot spodbuja
nadaljnji razvoj zadružništva na Slovenskem. Z vstopom v EU in kasneje noveliranjem
zakona je bilo nekoliko prevetreno tradicionalno in takrat manj aktualno zadružništvo.
Kljub temu Vončina (2015) razmišlja, da bi bilo potrebno Zakon o zadrugah spremeniti
in to z dveh vidikov. Kot prvo je potrebna sprememba načina upravljanja zadruge: deleži
oz. zastopanost lastnikov bi morala biti razporejena glede na vložke v zadrugi, kar
sedanji zakon ne omogoča. Po obstoječem zakonu so vsi lastniki enakovredni, različnost
njihovih interesov pa izhaja predvsem iz velikosti njihovih kmetij. Drugi vidik zajema
prilagoditev tržnim razmeram. »Razvojno gledano so zadruge zaostale, zadnjih 15 let so
izključno postavljale podružnice praktično v vsako vas. V slovenskem prostoru nikakor ni
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prostora za 64 zadrug. Tu bi morale nastati 2, 3, 4 močne zadruge, ki bi se specializirale. Še
vedno bi se povezovale med seboj, tako bi se na primer KZ Krka specializirala za zelenjavo,
a še zmeraj bi odkupovala mleko, vendar bi ga tržila prek nekoga, ki upravlja s 500–600
milijoni hektolitri mleka« (Vončina, 2015).
V nalogi se pojavljata dva termina, ki opisujeta vrsto dobavitelja glede na fizično
vpletenost v sam proces pridelovanja hrane. Zadružnik predstavlja vsakega člana
zadruge, ki je formalno vključen v zadrugo in ima pravico soupravljati skupno zadružno
lastnino (Zadružnik, 2016). Na drugi strani se tu pojavi še kooperant, ki ni nujno član
zadruge, vendar ima z njo poslovne stike – npr. kmet – kooperant s svojo krmo redi
teleta v svojem hlevu, lastnik živine pa ostaja kmetijska zadruga, ki nosi tudi tveganje za
nezakrivljeni pogin telet (Kooperant, 2016).
Po določilih ICA (angl. International Co-operative Alliance) zadruge temeljijo na
vrednotah samopomoči, demokratičnosti, samoodgovornosti, samouprave, enakosti,
pravičnosti in solidarnosti. Zadružni člani – v skladu z izročilom prvih ustanoviteljev –
verjamejo v etične vrednote poštenosti, odprtosti, družbene odgovornosti in skrbi za
druge (ICA, 2015). Zadružna načela so se v toku časa s spreminjajočimi se
gospodarskimi in socialnimi razmerami preoblikovala, dopolnjevala, v osnovi pa
vendarle ostajala enaka prvotnim načelom.
Zadružna načela so smernice, s katerimi zadruge uresničujejo svoje vrednote v svoji
dejavnosti; v zaključni seminarski nalogi povzemamo temeljna načela zadružništva (ICA,
2015).
1. Prostovoljno in odprto članstvo. Zadruge so prostovoljne organizacije, odprte za vse
osebe, ki so sposobne uporabljati njihove storitve in so obenem pripravljene prevzeti
članske obveznosti, brez spolnega, družbenega, rasnega, političnega ali verskega
razlikovanja (ICA, 2015). To omogoča veliko mobilnost zadružnikov in njihovega
denarnega kapitala. Dejavnik prostovoljstva predstavlja dvorezni meč: v osnovi sicer
privablja člane, vendar po drugi strani vodi do manj predvidljivega osipa članstva, kar
utegne znatno prizadeti zadruge, zlasti manjše.
2. Demokratično člansko upravljanje. Zadruge so demokratične organizacije, v katerih
imajo člani vlogo upravljavca in usmerjevalca politike. V zadrugah prve stopnje imajo
člani enake glasovalne pravice (en član, en glas) in tudi zadruge na drugih stopnjah (več
o njih v poglavju o povezovanju zadrug) so organizirane na demokratični podlagi (ICA,
2015). Kot gospodarska organizacija ima zadruga svojo hierarhijo vodenja. Ključne
odločitve sprejemajo izglasovani člani na občnem zboru ter v upravnem in nadzornem
odboru, kateri z zavzetjem vodilnih položajev članom tudi odgovarjajo. Načelo
demokratičnosti je po mnenju anketirancev pogosto kršeno v korist večjih kmetov.
3. Gospodarska udeležba članov. Člani pravično prispevajo h kapitalu zadruge in ga
demokratično upravljajo. Premoženje ali vsaj njegov del je skupna lastnina zadruge.
Presežek lahko razporejajo za več namenov: za razvoj zadruge, po možnosti z
oblikovanjem rezerv, ki imajo vsaj delno skupen, nerazdelen značaj, za razdelitev med
člane glede na poslovanje z zadrugo in za podpiranje drugih dejavnosti v skladu s
sklepom članov (ICA, 2015).
4. Avtonomija in neodvisnost. Zadruge si ob dogovarjanju z organizacijami, vključno z
vladami, ali pridobivanju kapitala iz zunanjih virov, zagotovijo takšne pogoje, da sta
zagotovljena demokratičen članski nadzor in zadružna samostojnost (ICA, 2015). Dva
dobavitelja KZ Krka v anketah sicer izpostavljata pojav korupcije na vrhu Zadružne zveze
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Slovenije in vodstvu KZ Krka, vendar pa je večina kmetov zadovoljnih z delovanjem
slovenskega zadružnega sistema.
5. Izobraževanje, usposabljanje in obveščanje. Osnovo za rast in razvoj zadrug
predstavlja zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja tako za njene člane kot
izvoljene predstavnike in ostale zaposlene. Obenem je pomembno obveščanje splošne
javnosti o naravi in dobrobitih zadružništva (ICA, 2015). V ta namen zadruge in
ustanove s področja zadružništva organizirajo posvete, na katerih mednarodno priznani
strokovnjaki predstavijo temeljna izhodišča in primere dobrih praks.
6. Sodelovanje med zadrugami. Zadruge služijo svojim članom in utrjujejo zadružno
gibanje s sodelovanjem na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni (ICA, 2015).
Kot formalna oblika tovrstnega sodelovanja je bila ustanovljena e-Zadruga, ki s
povezovanjem slovenskih kmetijskih zadrug zagotavlja boljše pogoje nastopanja na
skupnem trgu (Vončina, 2015).
7. Skrb za skupnost. Zadruge prispevajo k uravnoteženemu razvoju znotraj skupnosti,
kjer poslujejo, in pri tem upoštevajo smernice, določene s strani članov (ICA, 2015). S
povezovanjem gospodinjstev ter lokalnih pridelovalcev, obrtnikov in trgovcev se
vključujejo v regionalni gospodarski krog in na ta način delujejo v smeri trajnega razvoja
lokalne skupnosti (Potočnik Slavič, 2010). Kot je bilo ugotovljeno s terenskim delom, se
posamezni kmetje lokalne skupnost v praksi povezujejo tudi v smislu solastništva
kmetijskih priključkov.
Zadružno delovanje temelji na članski samoupravi, kar daje članom pravico, da iz svojih
vrst volijo organe zadruge. Poglavitna organa v zadrugi predstavljata upravni odbor s
predsednikom zadruge na čelu in nadzorni odbor (Čeferin, 1993). Organizacijska in
upravljavska struktura je prilagojena velikosti zadruge. Manjše zadruge z manj kot 10
člani morajo imeti poleg občnega zbora vsaj še predsednika in nadzorni organ. Pri večjih
zadrugah je notranja struktura bolj zapletena. Sestavlja jih upravni odbor, pri čemer je
predsednik upravnega odbora po položaju predsednik zadruge. Nekatere zadruge, zlasti
tiste z večjim obsegom poslovanja, imajo za vodenje poslovanja lahko tudi direktorja
(Zadružna zveza Slovenije, 2015a; Kovačič, 1995).
Slika 1: Upravni in nadzorni sistem zadruge.

Opomba: *kmetija-član
Vir: Toplak, 1999, str. 156
Oblikovanje: Teja Anderlič
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Funkcija zadružnih organov se izvaja na treh ravneh (Kovačič, 1999b):
-

-

-

občni zbor ali zbor zadružnikov predstavlja najvišji organ upravljanja, ki ga v
manjših zadrugah sestavljajo vsi člani zadruge, v večjih zadrugah (z več sto člani)
pa izvoljeni predstavniki zadružnikov; naloga občnega zbora je sprejemanje
generalnih poslovnih odločitev, programa in zaključnega računa ter volitev in
razrešitev upravnega in nadzornega odbora zadruge;
upravni odbor sestavljajo izmed članov voljeni predstavniki, ki odločajo o tekoči
politiki zadruge, imenujejo poslovodni organ in usmerjajo delo poslovodnih
delavcev; predsednik upravnega odbora predstavlja zadrugo v poslovnih in
pravnih stikih;
nadzorni odbor v osnovi ni organ upravljanja, vendar je pomemben zaradi
nadziranja zadruge z vidika upoštevanja zadružnega statuta in pravilnosti
gospodarjenja.

Večja aktivnost članov zadruge vodi v večje gospodarske koristi zadruge, kar predstavlja
pomemben vzvod za medsebojno povezovanje. Člani v tem procesu sodelujejo kot
dobavitelji (v prodajnih zadrugah), odjemalci (v nabavnih zadrugah), kot delavci (v
delavskih zadrugah), kot uporabniki ali/in izvajalci storitev zadruge (v stanovanjskih,
kreditnih, zdravstvenih, izobraževalnih ter drugih zadrugah) in ne pretežno na podlagi
pasivne, kapitalske udeležbe (Zadružna zveza Slovenije, 2015a).
Za krovno organizacijo zadružništva na Slovenskem velja Zadružna zveza Slovenije. Kot
nevladna organizacija s prostovoljnim članstvom pospešuje in podpira razvoj
zadružništva ter zastopa interese svojih članic, njeno poslanstvo pa je spodbujanje in
zastopanje trajnostnega razvoja zadrug s sodelovanjem v korist članov in zadovoljstvo
potrošnikov. V zadružni sistem je zelo vpeta, saj sodeluje z vsemi ključnimi akterji –
kmeti, zadrugami, Kmetijsko gozdarsko zbornico in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (Udovč in sod., 2012).
Slika 2: Povezanost deležnikov zadružnega sistema v Sloveniji.

Opomba: K – kmet.
Prirejeno po: Udovč in sod., 2012.
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3. KMETIJSKO ZADRUŽNIŠTVO V SLOVENIJI
3.1. Zgodovinski oris razvoja zadružništva v Sloveniji
Marsikje v Evropi so bile sredi 19. stoletja razmere za malega kmeta, obrtnika in trgovca
zelo neugodne: pogosto so zaradi neuspešnega zaprosila bančnega posojila zapadli v
kreditno odvisnost od raznih oderuhov (Tovšak, 2010). Tovrstna socialna nepravičnost
je vodila v pobudo po skupnem nastopanju na trgu, kjer bi na temeljih gospodarske
samopomoči bili deležni tudi medsebojne pravne, finančne in moralne zaščite.
Na Slovenskem so se ideje o ustanovitvi zadrug razmahnile predvsem iz Češke in
Nemčije, večinoma v drugi polovici 19. stoletja (Avsec, 1996a). Prve zasluge za
uveljavitev zadružništva gre prepisati liberalcu Franzu Hermannu Schulze-Delitzschu, ki
je z ustanavljanjem močnih denarnih zavodov na osnovi lastnega kapitala zasnoval
zadružni sistem. Temeljil je na načelu solidarnosti in samopomoči ter brez vsakršnega
poseganja države v njegovo delovanje. Zadruge so ustanavljali zato, da bi s
povezovanjem malih in v gospodarstvu porazgubljenih interesov posameznikov dosegli
karseda veliko gospodarsko moč, ki bi bila primerljiva z močjo velepodjetij. Njegove
zadruge so torej v tem smislu popravljale kapitalistični gospodarski sistem in s tem
podpirale meščansko družbo. Schulze-Delitzscha je v procesu industrializacije
gospodarstva prehitel stopnjevani industrijski razvoj druge polovice 19. stoletja, zato se
njegove zamisli v gospodarskem sistemu niso docela razvile. Kljub temu je imelo
njegovo zadružno delovanje v politični in družbeni praksi vidno vlogo: z uveljavitvijo
zadružnega zakona leta 1867 so bile vse vrste zadrug, ki jih je zasnoval, formalnopravno
izenačene z ostalimi organizacijskimi oblikami podjetij (Perovšek, 1998).
Slovenci v razvoju zadružništva nismo zaostajali. Prvo »kvazi« zadrugo so leta 1856 na
pobudo Jana Nepomuka Horaka ustanovili ljubljanski obrtniki (»Družbo v dnarno pomoč
obertnikom in rokodelcem v Ljubljani«; Perovšek, 1998). Tedanje slovenske posojilnice
so se ustanavljale izključno po načelih Schulze-Delitzscha, vse dokler niso primeri
dobrih praks s Češke v slovensko javnost prišli z delovanjem inž. Mihaela Vošnjaka. Z
njegovim nastopom v 70. letih 19. stoletja je na zadružnem področju nastopil čas
sistematičnega gospodarsko-organizacijskega dela, kar je v naslednjih desetletjih vodilo
v širši razmah zadružništva na Slovenskem. Dosedanji Schulze-Delitzschev zadružni
sistem, ki je bil namenjen predvsem malim kapitalistom v obrti in trgovini, namreč za
slovenske, skoraj izključno kmečke razmere, ni bil najbolj primeren. V želji pomagati
predvsem kmetom je zato Vošnjak izboljšal koncept zadruge s pomočjo Raiffeisnovega
zadružnega ustroja (Perovšek, 1998).
Prva hranilno-kreditna zadruga je bila leta 1872 po nekoliko prirejenih SchulzeDelitzschevih načelih ustanovljena v Ljutomeru. Enajst let kasneje je po Vošnjakovi
zamisli pričela delovati prva zadružna zveza (Zveza slovenskih posojilnic v Celju).
Ustanovljena je bila zaradi medsebojnega povezovanja in poenotenja internega
poslovanja obstoječih posojilnic, hkrati pa naj bi ta mreža posojilnic predstavljala tudi
močno finančno oporo slovenskemu narodnemu gibanju. Ustanavljanje zadrug je prav
tako olajšal naslednje leto sprejet avstrijski zakon o pridobitnih in gospodarskih
zadrugah (Perovšek, 1998).
Proti koncu 19. stoletja je število ustanovljenih kreditnih zadrug zelo naraslo. »Poleg
gospodarskega pomena je imelo zadružništvo v prvi razvojni dobi tudi
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narodnoobrambni značaj, zatem, na prelomu stoletja, pa predvsem socialno vlogo
(izkoreninjenje oderuštva in zaustavljanje izseljevanja)« (Avsec, 1996b, str. 49).
Z omenjenimi spremembami je prišlo do razvoja krščansko-socialnega gibanja, katerega
nosilec je bil dr. Janez Evangelist Krek. Pod njegovim vplivom so tedaj nastale številne
zadruge Raiffeisnovega tipa, saj naj bi bil le-ta zaradi prevlade kmečkega elementa edino
prikladen za naše razmere (Perovšek, 1998). »Prvo obdobje, v katerem se je slovensko
zadružno gibanje razvijalo pod vplivom Schulze-Delitzschevih zamisli, sta torej
zaključila
politična
diferenciacija
in
nov
socialnogospodarski
program
krščanskosocialne zadružne organizacije. To drugo obdobje, ki ga označuje z letom 1895
začeto prehajanje težišča zadružne pobude s Štajerske na Kranjsko, je bilo bolj pestro in
plodno kot prvo ter je trajalo do konca prve svetovne vojne« (Perovšek, 1998, str. 11).
Kmetijsko zadružništvo je doživelo velik razmah zlasti po prvi svetovni vojni, ko so se
razvile številne predelovalne in specializirane (mlekarske, vinogradniške, sadjarske) ter
storitvene zadruge (živinorejske, strojne; Kovačič, 1995). Leta 1937 je Mednarodna
zadružna zveza na XV. Kongresu v Parizu razglasila 7 izvirnih, t.i. Rochdalskih načel. Gre
za prva načela 'zadrug moderne dobe', ki so bila podpisana leta 1844 v mestecu
Rochdale blizu Manchestra in so postala zopet aktualna v času državnega
intervencionizma v 30. letih 20. stoletja predvsem v Angliji (drugič so jih razglasili na
XXIII. kongresu leta 1966 na Dunaju, ko so jih natančneje opredelili in namesto načela
odprtega članstva poudarili novo načelo prostovoljnosti ter načelo politične in verske
nevtralnosti; Avsec, 1996a). Pred 2. svetovno vojno je v Sloveniji delovalo blizu 1700
zadrug, ki so vključevale več kot 250.000 članov, kar je bila približno šestina takratnega
prebivalstva. Zadružništvo je tedaj predstavljalo najpomembnejši gospodarski sektor v
Sloveniji. V prvih letih po drugi svetovni vojni je oblast začela spodbujati ustanavljanje
nabavno-prodajnih zadrug, ki so se kasneje razvile v različne smeri: v mestnih naseljih v
potrošniške zadruge, na podeželju v splošne kmetijske zadruge. V začetku leta 1948 je v
Sloveniji delovalo 1151 kmetijskih zadrug (Kovačič, 1995).
Razvoj zadružništva je bil prekinjen leta 1949, ko se je začela močna politična kampanja
za kolektivizacijo zasebnega kmetijstva po sovjetskem vzoru. Do konca leta 1950 je
nastalo že 383 kmečkih delovnih zadrug, tri leta zatem pa se je s posebno uredbo o
reorganizaciji kmečkih delovnih zadrug (KDZ) začel proces likvidiranja teh zadrug, s
čimer so bile slednje v naslednjih letih razpuščene. Sočasno se je začel intenziven razvoj
splošnih kmetijskih zadrug po Raiffeisnovih zadružnih načelih (za razliko od KDZ so te
temeljile na svobodnem združevanju kmetov in delno na individualnem obdelovanju
zemlje). Konec leta 1953 je ponovno delovalo 839 splošnih kmetijskih zadrug, ki so
vključevale več kot 60 % kmetov (Kovačič, 1995).
Že leta 1954 seje s postopnim opuščanjem togega državno-planskega gospodarstva
začela preureditev zadružništva na novih pravnih temeljih. Premoženje zadrug je
postalo družbena lastnina, v zadruge pa so predpisi uvedli delavsko samoupravljanje. Po
letu 1957 se je kot temeljna oblika delovanja kmetijskih zadrug začela uveljavljati
»socialistična kooperacija« kot pogodbena oblika proizvodnega sodelovanja med kmeti
in zadrugami. Po letu 1960 se je začel politično naravnan proces integracije zadrug in
njihovega povezovanja z družbenimi kmetijskimi posestvi v agrokombinate. V tem
procesu so se skoraj vsi živilsko-predelovalni obrati, ki so doslej delovali v okviru
zadrug, preoblikovali v samostojna podjetja znotraj agrokombinatov (Kovačič, 1995).
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Granda (1999) uvršča obdobje med letoma 1960 in 1970 med najtemačnejša politična
obdobja slovenskega kmetijskega zadružništva. Vse bolj kapitalistično usmerjene
zadruge so zgubile stik s člani – kmeti. Zaradi spajanja se je število samostojnih zadrug
zmanjšalo, druge pa so se združile s kmetijskimi kombinati, poslovale so kot njihove
ekonomske, temeljne zadružne enote (TZO, TOK in TOZD).
V 70. letih 20. stoletja je pri kmetijskih zadrugah prišlo do ponovnega ustanavljanja
hranilno-kreditnih služb, ki so z lastnimi sredstvi in posredovanjem bančnih kreditov
zagotavljale gospodarsko ugodno kreditiranje investicij in proizvodnje na kmetijah.
Ohranjanje zadružnih organizacij je bil eden izmed ključnih ciljev izvajanja državne
kmetijske politike. V zadrugo včlanjeni kmetje so bili tako deležni davčnih oprostitev in
olajšav, ugodnega socialnega zavarovanja po principu t. i. združenih kmetov itn. V tem
obdobju so zadruge dobile tudi nekatere paradržavne funkcije (pospeševalna služba,
izvajanje pokojninskega zavarovanja kmetov, posredovanje državnih subvencij).
Proti koncu osemdesetih let 20. stoletja, ko je nastopila gospodarska recesija, so bile
zadruge kapitalsko osiromašene. Sodelovanje s kmeti se je skrčilo na čisti kupoprodajni
odnos (Kovačič, 1995). Hkrati so zadružne organizacije, da bi si zagotovile večji
dohodek, vse intenzivneje razvijale vzporedne dejavnosti mimo gospodarskih potreb
svojih članov in ob tem vse močneje uveljavljale podjetniški princip poslovanja, na
primer s trgovinsko dejavnostjo. Pri večini zadrug je obseg teh dejavnosti začel
prevladovati, s tem pa tudi vpliv in interesi zaposlenih. Članstvo je postalo nepomembna
kategorija, zadružna identiteta pa se je zgubila (Kovačič, 1995).
Ena izmed večjih sprememb v pravno-formalno podlagi delovanja zadrug predstavlja
Zakon o zadrugah iz leta 1992, ki je z osamosvojitvijo Slovenije in s tem številnimi
družbenimi spremembami izkazoval nujo po preobrazbi zadrug (Kovačič, 1995). Zakon
je zahteval, da se morajo obstoječe zadružno organizirane združbe preoblikovati po
novih predpisih, ni pa določil natančnega načina njihove preobrazbe, niti ni predvidel
javno organizirane strokovne pomoči zadrugam pri tem procesu. T. i. »samoupravna«
konfrontacija interesov je zato proces reorganizacije vodila zelo različno (Kovačič,
1997b). Sledile so številne spremembe (Kovačič, 1995):
 ponovna uvedba obveznih članskih deležev (višino in način plačila so člani sami
določili v zadružnih pravilih, sprejetih ob reorganizaciji zadruge),
 prej družbena lastnina se je spremenila v lastnino zadruge,
 oblikovanje tradicionalnih organov upravljanja itd.
Prestrukturiranje je zahtevalo predvsem konstitutivne spremembe, pri čemer naj bi nov
lastniški odnos krepil vezi med zadružnimi člani. To se v resnici ni zgodilo, celo obratno
– prišlo je do zmanjševanja obsega proizvodnega sodelovanja z zadrugo in upadanja
članstva. Kovačič (1998) navaja, da se je ob reorganizaciji zadrug vanjo ponovno vpisala
le okoli polovica nekdanjih zadružnikov in kooperantov. Glavni razlog vidi v »močno
popularizirani liberalizaciji poslovnih odnosov, ki je pri mnogih kmetih zbudila
prepričanje, da bodo z individualnim nastopom na trgu dosegli ugodnejše gospodarske
uspehe« (Kovačič, 1998, str. 7).
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Slika 3: Glavne prelomnice in temeljne značilnosti razvoja zadružništva na Slovenskem.

Vir: Avsec, 1996b; Granda, 1999; Kovačič, 1995; Kovačič, 1999a; Perovšek, 1998.
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3.2. Stanje in intenzivnost prostorskega mreženja kmetijskih zadrug v
Sloveniji
»Današnje zadružništvo v Sloveniji je tako po številu zadrug in po gospodarskem
pomenu še najbolj razvito v kmetijstvu. Dejansko ne gre za kmetijske proizvodne, se
pravi delovne ali obdelovalne zadruge (poskus z njimi v začetku petdesetih let 20.
stoletja je propadel), temveč za kmečke prodajne in nabavne zadruge« (Avsec, 1996b,
str. 49).
Po podatkih Zadružne zveze Slovenije (2015b) predstavljajo kmetijske zadruge drugo
najpogostejšo obliko zadružnega povezovanja v Sloveniji. Po podatkih iz marca 2014 je
bilo v Sloveniji registriranih skupaj 370 zadrug: za najbolj razširjeno obliko veljajo
zadruge z dejavnostjo trgovina in vzdrževanje oziroma popravila motornih vozil. Sledijo
ji zadruge z dejavnostjo kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo (86) in na tretje mesto se
po zastopanosti uvrščajo zadruge s področja poslovanja z nepremičninami. Večina
kmetijskih in gozdarskih zadrug (71) je prostovoljno včlanjenih v Zadružno zvezo
Slovenije.
Preglednica 2: Kmetijske zadruge v Sloveniji.
lokacija
glavne enote

ime zadruge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

KGZ GOZD Bled
HMEZAD KZ Braslovče
Kmečka zadruga Brežice
Vinogradniško-vinarska zadruga BizeljskoBrežice
KZ Celje
KZ Cerklje
KGZ Krpan
Splošna kmetijska zadruga Črenšovci
KGZ Holzer
KZ Dolomiti-Dobrova
KZ Dobrunje
KZ Radgona
KZ Grosuplje
KZ Hoče
KZ Nanos
KGZ Idrija
KZ Ig
KZ Stična
KZ Izlake
KGZ Kamnik
KGZ Ribnica
KZ Agraria Koper
Kmečka zadruga Bohor, Koprivnica
Kmečka zadruga Kostanjevica
KGZ Sloga Kranj
KZ Križe
Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci
14

Bled
Braslovče
Brežice

število
podružnic*
3
1
4

Bizeljsko

1

Celje
Cerklje na Gorenjskem
Cerknica
Črenšovci
Zadlog
Dobrova
Ljubljana
Gornja Radgona
Grosuplje
Hoče
Hruševje
Idrija
Ig
Ivančna Gorica
Izlake
Kamnik
Ribnica
Koper - Capodistria
Koprivnica
Kostanjevica na Krki
Kranj
Križe
Ljutomer

4
5
32
4
1
3
2
13
1
3
1
5
1
4
3
1
4
7
1
1
9
1
3

28
29

Kmečka zadruga Krško
KZ Laško

Krško
3
Sevce
6
Lenart v Slovenskih
30 KZ Lenart
goricah
9
31 KZ Lendava
Lendava –Lendva
1
32 KGZ Sava
Lesce
2
33 KGZ Litija
Litija
9
34 KZ Medvode
Medvode
4
35 KZ Metlika
Metlika
10
36 KZ Naklo
Naklo
1
37 KZ Krka
Novo mesto
10
38 HMEZAD KZ Petrovče
Petrovče
1
39 KGZ Pivka
Pivka
1
40 KZ Polzela
Polzela
1
41 KZ Savinjska dolina
Prebold
3
42 KZ Podpeč
Podpeč
1
43 KGZ Postojna
Postojna
9
44 KZ Ptuj
Ptuj
30
45 Mlekarska zadruga Ptuj
Ptuj
1
46 KZ Rače
Rače
3
47 KZ Domžale
Radomlje
6
48 KZ Ruše
Ruše
3
49 KZ Selnica ob Dravi
Spodnja Selnica
3
Šempeter v Savinjski
50 KZ Šempeter
dolini
1
51 KZ Šentjur
Šentjur
6
52 Kmečka zadruga Sevnica
Sevnica
10
53 Vinakras Sežana
Sežana
4
54 KGZ Škofja Loka
Škofja Loka
14
55 Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga
Slovenj Gradec
20
56 Gozdarska zadruga Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
1
57 GKZ Pohorje
Slovenska Bistrica
1
58 KZ Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
8
59 KGZ Slovenske Konjice
Slovenske Konjice
4
60 KZ Šmarje
Šmarje pri Jelšah
12
61 KZ Šaleška dolina
Šoštanj
7
62 GKZ Srednja vas v Bohinju
Srednja vas v Bohinju
6
63 KZ Tolmin
Tolmin
9
64 KZ Trebnje
Trebnje
14
65 KZ Turnišče
Turnišče
1
66 KZ Velike Lašče
Velike Lašče
4
67 KZ Dobrepolje
Videm
1
68 KZ Vipava
Vipava
3
69 KZ Vransko
Vransko
2
70 Hmezad KZ Gotovlje
Žalec
5
71 KGZ M Sora
Žiri
1
72 Vinska klet Goriška Brda
Dobrovo
6
73 Jarina
Litija
1
*Število lokacij, kjer deluje zadruga, vključena je tudi lokacija glavne enote.
Opomba: KGZ – kmetijsko gozdarska zadruga; GKZ – gozdarsko kmetijska zadruga.
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Slika 4: Kmetijske zadruge in njihove podružnice v Sloveniji.
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Zadruge s svojimi poslovnimi enotami danes tvorijo gosto mrežo po celotni Sloveniji. V
času ustanavljanja in zgodnjega razvoja zadrug v prvi polovici in sredini 90. let 20.
stoletja so te delovale izključno na lokalni ravni. Sčasoma se je izoblikoval zadružni
sistem, ki je v danem okolju uspešno zaživel in s tem povečal ambicije po večjem
zadružnem povezovanju. Prišlo je do mreženja zadrug s podružnicami po vsej Sloveniji.
Na osnovi zadostnih denarnih sredstev so tovrstne investicije zahtevale tudi ustrezno
organiziranost in distribucijo, česar ni bila zmožna vsaka zadruga. To je uspelo KGZ
Krpan, ki ima danes več kot 30 podružnic in segajo vse od Izole do Lendave, precej
razvito prodajno mrežo pa imata tudi KZ Metlika in KGZ Sloga Kranj. Največja zgostitev
zadrug je v dolinah, kotlinah in ravninah. Po zgoščenosti zadrug prednjači Spodnja
Savinjska dolina, po številnosti podružnic ene zadruge pa KZ Ptuj. V obeh primerih gre
razlog za takšno prostorsko razporeditev iskati v izjemnem zgodovinskem razvoju
(zadružništvo se je v vzhodni Sloveniji veliko bolj ukoreninilo), seveda pa so k takemu
razcvetu pripomogli tudi ugodni naravnogeografski dejavniki za kmetovanje.
Pomembno razvojno vlogo imajo manj številne podružnice v višje ležečih krajih in
ostalih obrobnih delih Slovenije, kjer je zaradi geografske lege oskrba gospodinjstev z
agroživilskimi izdelki, reprodukcijskim materialom in kmetijsko mehanizacijo otežena.
Podružnice v tem smislu ohranjajo te vasi in zaselke vitalne ter zavirajo proces
praznjenja podeželja.
Temeljni dejavnosti kmetijskih zadrug v Sloveniji sta odkup in prodaja kmetijskih
proizvodov ter oskrba kmetov z reprodukcijskim materialom za kmetijstvo (gnojila,
krmila, semenski material, sredstva za varstvo rastlin). S prodajno in nabavno funkcijo
sta najbolj povezani predelava kmetijskih proizvodov in lesa ter proizvodnja
reprodukcijskega materiala. Še največ predelovalnih zmogljivosti imajo kmetijske
zadruge za predelavo grozdja in mesa, medtem ko je delež mlekarskih predelovalnih
zmogljivosti v zadrugah manjši. Za popolnejšo oskrbo kmetov in podeželskega
prebivalstva je pomembna dejavnost zadrug tudi trgovina z različnim blagom. V
segmentu oskrbe s kmetijskimi repromateriali imajo kmetijske zadruge več kot 50 %
tržni delež pri nabavi rudninskih gnojil in sredstev za varstvo rastlin (Zadružna zveza
Slovenije, 2015b). Prav tako o pomembnosti zadrug priča podatek, da je velika večina
kmetij, skupno 14.000, povezanih v zadruge in še vsaj trikrat toliko jih z njimi poslovno
sodeluje v obliki odkupa kmetijskih pridelkov in oskrbe z repromateriali (Zadružništvo
kot učinkovit…, 2016). Specializirane zadruge, zlasti gozdarske, mlekarske,
perutninarske, sadjarske in vinogradniške se ukvarjajo s prodajo in delno predelavo
(Zadružna zveza Slovenije, 2015b).
Za Dolenjsko in Belo krajino je značilno manjše število zadrug, vendar je znotraj njih
zaposlenih največ zadružnih delavcev v Sloveniji. Od preostalih slovenskih pokrajin se
močno razlikuje po razmerju med številom zaposlenih in številom članov – ta znaša le 1 :
2 (Zadružna zveza Slovenije, 2015b).
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Preglednica 3: Število zadrug, zaposlenih in članov v zadrugah, članicah ZZS po
posameznih regijah (za leto 2014).
regija

število zadrug

število
zaposlenih
170
171

število
članov
724
1482

ljubljanska regija
9
kamniško zasavska
6
regija
štajerska regija
8
159
759
ptujsko ormoška regija
3
140
1938
koroška regija
1
138
1007
celjska regija
8
226
1125
savinjsko šaleška regija
1
61
310
gorenjska regija
8
287
2115
severno primorska
4
252
1374
regija
notranjska regija
2
12
122
južno primorska regija
2
142
375
posavska regija
6
177
702
dolenjsko
3
592
1150
belokranjska regija
prekmursko prleška
4
88
532
regija
skupaj
65
2615
13715
Vir: interni podatki ZZS; cv: Zadružna zveza Slovenije, 2015b.

3.3. Aktualni problemi kmetijskih zadrug
Številni slovenski agrarni ekonomisti in strokovnjaki s področja zadružništva so v svojih
delih opisovali dejavnike, ki so zavirali ponovni zagon zadružnega delovanja po
osamosvojitvi Slovenije in reorganiziranje zadrug. Tako sta npr. Avsenik (1999) in Frelih
(1999) očitala državnemu upravljavskemu aparatu premalo poseganj v zadružno
politiko, Kovačič (1999) pa je zatrjeval, da nekateri politiki vidijo v poslovnem
povezovanju zadrug celo potencialno nevarnost monopola.
Za razumevanje vzročno-posledičnih motivov za povezovanje kmetov v zadrugo se je
bilo potrebno uvodoma seznaniti z zadružništvom, temeljno terminologijo in delovnim
področjem zadrug. Pri tem so bile v pomoč pretekle študije, katerih avtorji so preko
raziskovalnega kabinetnega in terenskega dela prišli do določenih ugotovitev, kaj je
ključno, kar odvrne oziroma pritegne kmeta v sodelovanje z zadrugo. Prva znanstvena
analiza v samostojni Sloveniji z vidika odnosa kmetov do zadrug je bila opravljena sredi
90. let 20. stoletja preko projekta Preobrazba kmetijskega zadružništva v Sloveniji, in
sicer na vzorcu 1098 kmetijskih gospodarstev. Izsledki raziskave se bili sledeči (Kovačič,
1995):
 prodaja kmetijskih pridelkov in nabava sredstev za proizvodnjo sta
najpomembnejša razloga za sodelovanje kmetov z zadrugo;
 bolj okrnjeno je sodelovanje na finančnem področju;
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 pripravljenost kmetov oz. članov za vlaganje finančnih sredstev v zadruge
(predvsem izven hranilnega sistema) je razmeroma majhna.
Drugi obsežen raziskovalni projekt z naslovom Analiza ovir za učinkovitejše združevanje
in povezovanje proizvajalcev kmetijskih proizvodov za skupno trženje je prinesel sledeče
rezultate (Udovč in sod., 2012):
 z večanjem obsega pridelave v zadnjih dveh desetletjih je opazen porast
podjetniške usmerjenosti in specializacije slovenskih kmetov;
 prepričanost večine v raziskavo sodelujočih kmetov, da lahko kmetje sami bolje
tržijo svoje pridelke in ne potrebujejo obstoječih zadružnih poslovnih povezav;
 nepravičen način delitve morebitnega poslovnega presežka zadruge;
 pomanjkljivo medsebojno obveščanje o rezultatih poslovanja zadruge;
 neenakopravni položaj glede storitev zadrug med malimi do srednje velikimi
zadružniki in večjimi kmetovalci;
 v prihodnje razmislek o razvoju sodobnejših organizacijskih oblik povezovanja in
trženja majhnih in srednje velikih kmetij.
Danes gre v večini primerov zadrug za nadaljevanje ali celo stopnjevanje problemov, ki
so se pojavili v procesu prestrukturiranja zadrug po letu 1992. Proces preobrazbe je
sicer formalno končan, vsebinsko pa še marsikje ne. O različnih načinih preoblikovanja
in njihovi nadaljnji usodi je bilo v 90. letih 20. stoletja napisanih precej strokovnih knjig
(Avsenik, 1999; Kovačič, 1995; Kovačič, 1997b; Kovačič, 1998; Kovačič, 1999).
Neuspešnost kmetijskega zadružništva Kovačič (1997b) deloma pripisuje zelo
razpršenim tokovom v zunanjem poslovnem krogotoku ter pojasnjuje, da je v Sloveniji
premalo medsebojne poslovne povezanosti zadrug in preveliko število zunanjih
poslovnih partnerjev. Slednji je sicer organizacijsko in stroškovno zelo zahteven, vendar
se je zaradi njegove fleksibilne narave mnogokrat izkazal kot bolj učinkovit način
poslovanja.
Avsenik (1999, str. 183) meni, da je »slovensko vsebinsko zadružništvo prepuščeno
liberalističnim principom poslovanja bolj kot v državah Evropske skupnosti ali celo bolj,
kot v ZDA, ki na globalnem trgu, za naše pojme, predstavljajo poosebljeni liberalizem«.
Sloveniji in njeni gospodarski politiki pripisuje premalo posvečanja pozornosti
zadružništvu, z izjemo zadrug kot samostojni pravni osebi, zlasti v postopkih lastninjenj
in privatizacije.
Tradicionalni zadružni model se je v Sloveniji v preteklih 140 letih stalno dopolnjeval,
izpopolnjeval in se do danes izoblikoval v vrsto zadrug, ki bolj ali manj uspešno
konkurirajo drugim organizacijskim tipom podjetij. Kljub temu najdemo med zadrugami
več primerov, ki jim izkazovanje pozitivne poslovne bilance onemogoča pretirano
zadolževanje v času prestrukturiranja (zadruga kot ena izmed oblik socialnega
podjetništva v primerjavi z drugimi vrstami podjetij v ospredje postavlja krepitev ne le
gospodarskega, temveč tudi socialnega kapitala). Udovč s sodelavci (2012) vidi v
trenutnem stadiju razvoja zadrug naslednje poglavitne slabosti oziroma nevarnosti:
1. nespecializiranost zadrug (zadruge se praviloma ukvarjajo s številnimi, med
seboj nekompatibilnimi dejavnostmi, kar potencira njihovo premajhno poslovno
učinkovitost);
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2. prešibka poslovna in kapitalska povezanost zadrug (z neenotnim nastopom
na trgu si zadruge med seboj konkurirajo in izčrpavajo, namesto da bi izkoristile
primerjalno prednost medsebojnega sosedstva);
3. kriza zaupanja in identitete (znotraj zadrug prihaja do vse več teženj po
zaslužkarstvu v tem smislu, da se nekateri člani skupnosti želijo okoristiti na
račun ostalih; hkrati morajo vsi prispevati k akumulaciji potrebnega kapitala za
delovanje in razvoj oblikovane povezave).
Vpliv globalizacije se širi tudi na podeželje, kar je odraža v izpodrivanju oz.
modernizaciji obstoječih struktur lokalnega okolja – podeželje je pod vplivom procesa
glokalizacije. Slovenske police trgovin se polnijo s prehrambni izdelki tujih agroživilskih
podjetij in tako pogosto zmanjka prostora za živila slovenskega porekla (npr. kljub 120odstotni samooskrbi Slovenije z mlekom je delež slovenskega mleka in mlečnih izdelkov
na trgovinskih policah le okrog polovični; Šubic, 2016a). Na tem področju so
prizadevanja države usmerjene v zaščito domačih kmetov in obveščanja potrošnikov o
pomenu lokalno pridelane hrane. V ta namen sta sektor mleka in mesa z avgustom 2016
pridobila specifikacijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za shemo
»izbrana kakovost - Slovenija«. Izdelki označujejo mleko in mlečne izdelke iz kravjega,
ovčjega in kozjega mleka ter goveje in perutninsko meso, pri čemer morajo biti vsi
proizvodi v celoti pridelani in predelani v Sloveniji. Poleg tega država za pridobitev
specifikacije pridelovalcem nalaga še izpolnjevanje dodatnih kriterijev. S tem hoče
zagotoviti nadstandardno kakovost proizvodov in njihovo sledljivost vse do končnega
kupca (»Izbrana kakovost«…, 2016; Shema izbrane kakovosti; 2016).
Člani odbora državnega zbora za kmetijstvo so letos pomladi opozorili na kritično stanje
v mlečnem sektorju, ki je nastalo (po desetih letih od vključitve v skupno kmetijsko
politiko EU) z ukinitvijo mlečnih kvot. Slovenski trg je naenkrat postal zasičen z mlekom,
to pa je seveda kmetom zniževalo odkupno ceno. Rešitev se išče v povezovanju
proizvajalcev mleka, izvozu na tretje trge in enakomerni porazdelitvi bremen v mlečni
verigi (Šubic, 2016b).
Poslovne poti tujih agroživilskih podjetij, ki se stekajo v Slovenijo, delujejo kot antipod
čedalje bolj izvozno usmerjenim slovenskim pridelovalcem mesa in mleka. Najpogosteje
se naše meso in mleko znajdeta na italijanskem tržišču, ki omogoča pogosto bolj ugodno
razmerje med nabavnimi in prodajnimi stroški. Ostali zunanji poslovni partnerji so še
države nekdanje Jugoslavije in države Srednje Evrope, slovensko mleko in mlečne
izdelke najdemo tudi na Švedskem (Šubic, 2016b).

3.4. Primeri zadružnega delovanja na evropskih tleh
Zadruge poznajo v vseh državah članicah Evropske skupnosti, a so različno urejene –
bodisi s splošnim zakonom o zadrugah (npr. Portugalska, Nemčija, Norveška) bodisi s
civilnimi oziroma trgovinskimi zakoniki (npr. Estonija, Nizozemska, Italija, Belgija,
Francija). Večina držav posebej ureja kreditne zadruge (npr. Francija, Združeno
Kraljestvo, Finska, Romunija, Španija, Irska, Švedska). Avstrija in Švedska imata tudi
zakon, ki ureja revizijo zadrug (Zadružništvo kot učinkovit…, 2016).
Po podatkih Evropskega združenja kmetijskih zadrug COGECA je bilo v 28 državah
članicah Evropske unije leta 2013 skupaj 21.769 kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki so
letno ustvarile več kot 347 milijard EUR prihodkov in zaposlovale približno 660.000
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delavcev. Njeni kmetje – člani pridelajo okrog 40 % izdelkov celotnega kmetijstva
(Zadružništvo kot učinkovit…, 2016).
V sosednji Avstriji naštevajo okoli 500 zadrug, prve so se pojavile že ob koncu 19.
stoletja. Razlog za njihov nastanek je bil preprost – kmetje so posledice industrijske
revolucije poskušali omiliti s povezovanjem v zadruge in ustanavljanjem majhnih bank.
Na tem področju obstaja Avstrija kot fenomen, saj so vse banke (z izjemo ene) na
temeljih zadružnega koncepta preživele. V državi danes skoraj ni industrijske panoge
brez zadruge, hkrati pa predstavljajo močno konkurenco malih proti velikim (npr. na
Koroškem je 4000 malih posestnikov gozda povezanih v eno veliko zadrugo; Ogrinec,
2016).
V Italiji zadružništvo ne deluje le v kmetijstvu in prehrambni industriji, temveč tudi v
vseh ostalih gospodarskih panogah. Trenutno italijanske zadruge zaposlujejo več ljudi
kot v katerikoli drugi evropski državi. Njihova prisotnost je ključna zlasti v bančnem
sektorju, saj je vanjo vključenih kar 440 zadružnih bank. Drugi steber kooperativnega
sistema predstavlja t. i. kmetijski krožek, ki je po dejavnosti še najbližje našim zadrugam,
saj oskrbuje kmete kooperante s potrebnimi materiali in tehnično opremo po ugodnih
cenah, hkrati pa skrbi za odkup, prodajo in distribucijo znotraj kmetijsko-živilske verige
(Horvat, 2013). Izjemno uspešen zadružni model se je ob državni podpori razvil na
območju Južne Tirolske. V regiji Tridentino na temelju mednarodno priznanih zadružnih
vrednot deluje zadružni sistem, ki ima okoli 255.000 članov, povezanih v 536 zadružnih
podjetij s področja kmetijstva, kreditiranja, potrošništva, proizvodnje in socialnih
storitev. Prav na Tridentinskem so sprejeli prvo zakonodajo s področja socialnega
zadružništva. Bližnja Univerza v Trentu z izobraževalnimi programi podpira
zadružništvo in socialno podjetništvo ter spodbuja zadružno gibanje (Zadružništvo je
temelj…, 2016). Na tem mestu velja izpostaviti sistem italijanskih potrošniških
korporacij Coop Italia, ki upravlja z največjo verigo supermarketov v Italiji. Ustanovljena
je bila leta 1955 z namenom, da bi olajšala kmetom kooperantom prodajo njihovih
pridelkov in izdelkov. Konec 90. let 20. stoletja so na svetu skupščine odobrili
spremembo funkcije zadruge iz nabavne v marketinško centralo. Od takrat naprej je
naloga Coop-a, da v imenu zadrug izdeluje marketinško strategijo, optimizira nakupe,
določa znamke izdelkov in izvaja stalen pregled njihove kakovosti. V veliko podporo
njenemu delovanju je Državni inštitut za gospodarske in družbene raziskave (Istituto
Nazionale Consulenza, Progettazione, Ingegneria), ki načrtuje prodajne strukture Coop-a,
sledi njihovemu izvajanju ter ponuja pomoč pri uvajanju novih tehnologij. Trenutno
prodajno mrežo Coop Italia sestavlja 600 supermarketov, 100 hipermarketov in več
manjših minimarketov (Coop Italia, 2016).
Najbolj uspešen primer zadruge v Evropi velja Mondragon. Istoimensko baskovsko
mestece z 8000 prebivalci je sredi 20. stoletja imelo izrazito slab gospodarski položaj, saj
je premoglo le livarno, imelo ni niti srednje šole. S prihodom duhovnika Jose Marie
Arizmendiarrieta leta 1943 se je ustanovila poklicna šola, ki je priskrbela ustrezno
izobražene delavce za delo v livarni. Obenem se je začelo zbiranje zagonskega kapitala
za ustanovitev podjetja, katerega lastniki bi bili že obstoječi delavci livarne ter novi
strokovno izobraženi kader. Kasneje so v sosednjem kraju odkupili tovarno in zagnali
proizvodnjo ter se leta 1959 uradno preimenovali v zadrugo (History of Mondragon,
2014). Mondragon je danes z 11,9 milijardami EUR prodanega blaga letno in 74.117
zaposlenimi eden vodilnih gospodarskih subjektov v Španiji. Vanj je vključenih 260
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podjetij in zadrug po vsem svetu, njihov tehnološki razvoj pa podpira univerza in 15
tehnoloških centrov (Mondragon Corporation, 2016).
Švicarsko kulturno življenje bi bilo precej osiromašeno, če ne bi imelo Migrosa. Njegova
ustanovitelja Gottlieb in Adele Duttweiler sta družbeno in kulturno življenje postavila
pred dobiček v poslovni politiki zadružne zveze Migros. Ta koncern vsako leto prispeva
pomemben delež vrednosti svojega celotnega prometa za kulturne in družbene namene.
Prav tako je v Švici sinonim za izobraževanje odraslih. Organizira koncerte, daje
štipendije mladim umetnikom itd. (Novak, 2003). Zaradi njegove velike razširjenosti in
vpliva dosledno sledi podnebno-energijski strategiji zmanjševanja emisij CO2. Z letom
2016 je v sodelovanju z avtomobilskim podjetjem Aare postavil na ceste tovornjake z
motorjem na električni pogon, ki bodo po izračunih izpustili 113 ton CO2 manj v zrak v
primerjavi s prejšnjimi tovornjaki na fosilna goriva (Največji zadružni trgovec…, 2016).
Zadružništvo na Irskem ima dolgo tradicijo, predvsem pa pomemben vpliv na razvoj
etničnih vrednot in izobraževanja. Prva zadruga je bila oblikovana leta 1889 z
združitvijo pridelovalcev mleka in sira, pet let kasneje pa je bila že ustanovljena prva
zveza za povezovanje zadrug (danes imenovana Zadružna zveza Irske – Irish Cooperative Organisation Society Limited). Njen ustanovitelj, Sir Horace Plunkett, je
pomagal oblikovati Ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in prehrano na Irskem. Kljub
skromnim začetkom zadružnega povezovanja ima danes na svetovnem trgu kar nekaj
lastnih blagovnih znamk v več kot 50 državah sveta (med najbolj prodanimi je kremni
liker Baileys Irish Cream; Irish Agricultural Organisation, 2016).
Zadružništvo je doživelo največji razcvet v skandinavskih državah. Na Finskem 35
zadrug ustvari več kot 13 milijard EUR prihodkov, na Švedskem pa deluje 30 kmetijskih
zadrug, ki letno ustvarijo 7,5 milijarde EUR prihodkov (Zadružništvo kot učinkovit…,
2016). Zadružna zavest je močno razširjena, saj jo ljudje prepoznavajo kot nekakšno
»srednjo pot«. Strand (2014) navaja kot predpogoj za takšno uspešnost skromno naravo
Skandinavcev ter delovanje po principu 'korak za korakom'. Dolgoletno sodelovanje
skandinavskih podjetij in njihovih deležnikov, vključno z vladami, nevladnimi
organizacijami in dobavitelji, je prineslo zavedanje vseh vpletenih, kako pomemben je
človeški kapital. Prav tako močne zadružne zveze najdemo tudi na Finskem, Norveškem
in Islandiji. Na južnem delu Finske (Hyvinkää) se nahaja edinstven primer povezovanja
manjših podjetniških oblik in njegovih deležnikov na podeželju. Zadružni sistem za
zagotavljanje prehranske oskrbe temelji na energijski in hranilni samozadostnosti, svoje
poslanstvo pa vidijo deležniki v pridelavi lokalne, ekološko pridelane hrane z uporabo
bioenergije in recikliranih hranil (Palopuron…, 2016).
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Slika 5: Shema tokov biomase in biogoriv v lokalni zadrugi.

Prirejeno po: Palopuron…, 2016.

4. UKORENINJENOST KZ KRKA V GEOGRAFSKO OKOLJE
»Kmetijstvo in podeželje z naravnimi danostmi predstavljata pomemben del razvojnih
potencialov Jugovzhodne Slovenije. Največji naravni potencial regije predstavljata les in
voda. Regija se bo specializirala na ekološko pridelavo in vzrejo ter na razvoj lastnih
blagovnih znamk s poudarkom na vinogradništvu, sadjarstvu, pridelavi zelenjave in
avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ter gojenju drobnice« (Regionalni
razvojni program…, 2015, str. 8).

4.1. Geografski oris in stanje kmetijstva na območju delovanja KZ Krka
Preučevano geografsko okolje je rezultat številnih vplivov, procesov in pritiskov, ki jih je
z leti človek vršil na naravno okolje. Intenzivnost antropogenih dejavnosti je opazna v
stopnji preoblikovanosti naravne pokrajine v kulturno: iz tega izhaja več vrst (tipov)
obdelovalnih, zazidljivih in drugih površin, njihov pritisk na okolje (ranljivost) pa
determinirajo predvsem kamninska zgradba, obstoj podvodnih teles, stopnja
urbanizacije, ne nazadnje pa tudi intenzivnosti kmetovanja. Slednja je pogojena z
morfologijo površja, upoštevaje nadmorsko višino, naklon, prisojnost/osojnost itd.
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Slika 6: Gravitacijsko zaledje KZ Krka in njene poslovne enote.

Jugovzhodna Slovenija je geografsko zelo pestra, zato ima tudi zelo raznolike pogoje za
kmetijstvo. Kot najboljša metoda za analizo pridelovalnih pogojev se je izkazala
pokrajinskoekološka tipizacija Slovenije, ki loči med seboj13 pokrajinskoekoloških tipov
(PET; Ramšak, 2004). »Število bi bilo v pokrajinsko izjemno pestri Sloveniji lahko tudi
večje, vendar ta členitev v precejšnji meri kaže tako pokrajinsko raznolikost in hkrati
tudi pokrajinskoekološko homogenost slovenskega prostora« (Špes in sod., 2002, str.
33; cv: Ramšak, 2004).
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Slika 7: PET na območju dobaviteljev KZ Krka.

Preglednica 4: Analiza pridelovalnih pogojev na območju delovanja KZ Krka.
PET

prevladujoč tip kmetovanja

ravnine in širše doline v gričevju notranjega dela
Slovenije
gričevja v notranjem delu Slovenije
nizki kras Dolenjske
nizki kras Bele krajine
kraška polja in podolja
visoke kraške planote in hribovja v karbon. Kamninah

poljedelstvo (namakalno)
sadjarstvo, vinogradništvo
živinoreja
vinogradništvo, sadjarstvo, živinoreja
živinoreja
živinoreja

Vir: Ramšak, 2004; Terensko delo, 2015.
Uravnano do mestoma gričevnato površje ter ugodna struktura in tekstura prsti z
nevtralno do rahlo bazično reakcijo predstavlja optimalne pogoje za kmetovanje.
Kmetijske površine ob rekah so še dodatno obogatene z rečnimi nanosi. Problematično
je dejstvo, da večina kmetijskih površin leži na območju vodnih teles (podtalnice), ki
zaradi intenzivnega kmetovanja in s tem uporabe kemičnih sredstev predstavljajo
pomemben vir onesnaževanja. Z uvajanjem naravi prijaznejšega integriranega načina
kmetovanja je zadruga pristala na bolj sonaravni način pridelave. Razgibano površje se
odraža v velikem številu manjših kmetij v gričevnatem in hribovitem svetu ter majhnem
številu večjih kmetij oz. kmetij, ki si lastijo tudi gozdove. Tovrstna razdrobljena
struktura tržne pridelave povečuje stroške pridelave. Sadjarstvo in vinogradništvo, ki se
večinoma locirata na razgibanih in razdrobljenih površinah (gričevje, prehod iz ravnine
v gričevje), pesti pomanjkanje zavarovanih prostorov pridelave, kar posledično
poslabšuje njihovo konkurenčnost. Sami pridelovalci so pogosto finančno in fizično
nezmožni zagotoviti zaščito za celotne nasade in zato odvisni od (ne)milosti vremenskih
pojavov. Eden glavnih problemov predstavljajo na eni strani presežki sadja/zelenjave v
poletni sezoni (cene so ravno takrat najnižje) in na drugi strani primanjkljaji ponudbe v
zimskem času.
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Slika 8: Število kmetijskih gospodarstev na km2 površine občine.

Vir: Perpar, 2014.
Slika 8: Ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev po podatkih popisa kmetijstva
2010.

Vir: Perpar, 2014.
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Na obravnavnem območju prevladujejo kmetije s srednjo ekonomsko močjo; kmetije z
manjšo ekonomsko velikostjo najdemo v občinah z višjim deležem gozda (Žužemberk,
Semič), turistično usmerjeni in reliefno razgibani občini Šmarješke Toplice ter v občini
Kostanjevica na Krki (poplavni značaj). V pozitivnem smislu izstopata občina Trebnje
(velike živinorejske kmetije) ter izrazito široko kmetijsko usmerjena občina Krško.

4.2. Zgodovinski pregled delovanja KZ Krka
Kmetijsko zadrugo je leta 1941 ustanovila skupina kmetov pod imenom Nabavno
prodajna zadruga Novo mesto. Do leta 1964, ko je dobila ime KZ Krka, so se k njej v
postopku nacionalizacije po 2. svetovni vojni postopoma priključevale zadruge iz
sosednjih vasi in krajev ter Kmetijsko posestvo Novo mesto. Po letu 1964 se je zadrugi
priključilo še Mesno prehrambeno podjetje Novo mesto in TOZD Hmeljnik iz DO
Pivovarne Union (KZ Krka, 2015).
Delovanje zadruge je bilo osredotočeno na dolenjsko regijo, kjer je v začetku 90. let 20.
stoletja poslovala praktično brez večje konkurence z izjemo trgovine Mercator in
Dolenjka v večjih krajih in mestih. Izrazito močna konkurenca se je pojavila sredi
oziroma ob koncu 90. let 20. stoletja, ko se je v Sloveniji razširil trg domačih in tujih
veletrgovcev (Spar, Mercator, Tuš). S količinsko večjo prodajo proizvodov ter z nižjimi
prodajnimi cenami so počasi privabljali dodatne kupce in začeli postajati resen
konkurent drugim zadrugam (Letno poročilo…, 2006).
Leta 1992 je slovenska zakonodaja sprejela nov Zakon o zadrugah, na podlagi katerega
so morale slovenske zadruge opraviti proces reorganizacije. Njihovo delovanje se je
moralo prilagoditi novim predpisom (dejansko je šlo za ponovno uvedbo klasičnih
zadružnih principov). Način preobrazbe je bil prepuščen vodstvu zadrug, zato sta bila
tako čas kot intenzivnost procesa reorganizacije zelo različna med zadrugami (Kovačič,
1997a). Slovenija je v okviru takratne Jugoslavije dosegala visoko stopnjo prehranske
varnosti, ta pa se je z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 in prehodom na kapitalistični
gospodarski sistem zmanjšala. Politično tranzicijo je spremljala tudi sprememba
gospodarske strukture. Vloga kmetijskega sektorja se je zmanjševala še toliko bolj ob
zasičenju slovenskega kmetijskega tržišča z uvoženimi pridelki in prehranskimi izdelki.
Slovenski kmet se je tako znašel na razpotju: ali je smiselno vztrajati s kmetovanjem
navkljub povečani konkurenci in padcu cen ali enostavno opustiti kmetijsko dejavnost.
Za uvajanje novih, razmeram bolj prilagojenih poslovnih modelov, je bila potrebna
ažurnost in s tem povezana ustrezna strokovna podlaga, pridobljena z raznimi
izobraževanji in usposabljanji. Pogled direktorja na prestrukturiranje KZ Krka je
pragmatičen: do drastičnega upada števila članov kljub takratnim velikim političnim in
gospodarskim spremembam sicer v KZ Krka ni prišlo, vendar je zadrugo čakala počasna
in težavna sanacija (Vončina, 2015).
Razcvet zadruge se je pričel z izjemnim povečevanjem količine pridelane zelenjave. O
tem pričajo navedbe Cvelbarja (2005; cv: Udovč in sod., 2012), da so s pomočjo
povezovanja pridelovalcev in dokaj stabilnim odkupom uspeli povečati pridelavo s 100
ton pridelka v letu 1995 na 4000 ton pridelka v letu 2004. Tak uspeh je bil posledica
relativno mladega sektorja zelenjadarstva, ki se je začel razvijati šele leta 1993 in bil kot
tak privlačen za investiranje. Vmes se je leta 2002 h KZ Krka pripojila še KZ Črnomelj
(KZ Krka, 2015). Finančno močna zadruga je začela s sofinanciranjem nekaterih
razvojnih investicij v pridelavi zelenjave, kot so tehnologije in oprema za vzgojo sadik
27

ter svojim članom omogočila pridelavo sveže zelenjave. Obenem je izkoristila obstoječe
prodajne poti drugih segmentov in tako uspešno tržila pridelane vrtnine. Lojalnost
kmetov zadrugi je začela skupaj z razvijanjem lastnih tržnih poti in izboljšanjem
ekonomskega položaja kmetij upadati, določeni pridelovalci so popolnoma prekinili
poslovni odnos z zadrugo. Nastala situacija je bila v veliki meri posledica
nespecializiranosti zadruge, saj se je vrtnarstvo kot ena izmed panog preprosto izgubilo
v velikem sistemu. Pridelovalci zelenjave so začeli oblikovati svojo lastno t.i. organizacijo
pridelovalcev (razlika z zadrugo opisana v poglavju 2) ali pa enostavno razvili
individualno tržno pot. K temu je botrovala tudi neizkušenost tržnikov v zadrugi pri
prodaji novega artikla, kar je zelenjava nedvomno bila in s tem povezano napačno
zasnovano strategijo (nobena zadruga ni vlagala v skladiščne kapacitete in pakirnice;
Udovč in sod., 2012). V nadaljevanju je shematično prikazan razvoj zadruge po vstopu v
Evropsko unijo.
Preglednica2: Glavne prelomnice v delovanju KZ Krka po letu 2004.
2005

ukinitev mešalnice krmil
postavitev skladišča mesa v Črnomlju
2006 oddaja dejavnosti sadjarstva v najem
prodaja Hladilnice Cikava
2007 zaprtje živilske trgovine na Vinici in Samopostrežbe Črnomaljke
2008 začetek vsesplošne gospodarske krize
2009 vrsta ukrepov za ublažitev kriznih razmer
2010 nadaljevanje težav z likvidnostjo poslovanja
2011 afera z E. Coli povzroči velik manko v proizvodnji zelenjave
2012 aktivno promoviranje zadruge na račun evropskih sredstev
2013 Ukrep 133 – Promocija zelenjave in sadja iz integrirane pridelave
Ukrep 123 – Podpora združevanju primarnih kmetijskih proizvajalcev
vstop Hrvaške v EU povzroči pojav novih prekupčevalcev na trgu
sklenitev direktne pogodbe s trgovskim podjetjem Spar
začetek intenzivnega sodelovanja z ostalimi zadrugami
2014 program preventivnega poslovnega prestrukturiranja
20. Gregorjev sejem
odprtje pogodbenih pošt v Dragatušu in Adlešičih
zaprtje Restavracije Farovž v Šentjerneju
2015 selitev predelave mesa iz Grabna v Črnomelj
Vir: Letno poročilo KZ Krka…,2006 – 2016.
Do velikih sprememb je prišlo tudi v številu članov. Prelomnico v tem smislu predstavlja
leto 2002, ko se je h KZ Krka pripojila KZ Črnomelj – število članov je tedaj narastlo s
317 na 548 članov (Interni podatki…, 2015). Od takrat naprej se število članov,
vključenih v zadrugo, zmanjšuje oziroma ostaja na podobni ravni. Delno je za to krivo
neizpolnjevanje članskih obveznosti, delno pa spremembe med kmečkim prebivalstvom.
Mnogo kmetov je predvsem zaradi starosti opustilo kmetovanje, naslednikov pa žal ni
(Letno poročilo…, 2007). 31. 12. 2015 je imela zadruga 300 članov (Letno poročilo…,
2016).
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Grafikon 1: Gibanje števila zadružnikov v KZ Krka v obdobju 2005–2015.

Vir podatkov: Letno poročilo KZ Krka…, 2006 – 2016; Interni podatki…, 2015.
KZ Krka velja danes za enega največjih odkupovalcev kmetijskih pridelkov v Sloveniji.
Združuje 300 kmetov, od tega 25 pridelovalcev zelenjave in 180 pridelovalcev mleka z
območja Novega mesta in Bele krajine, preostali so živinorejci. Njeni dobavitelji izhajajo
pretežno iz Mestne občine Novo mesto ter občin Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej,
Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Črnomelj (KZ Krka vodilni…, 2015).
Direktor zadruge (Vončina, 2015) izpostavlja tri pomembne vidike njenega delovanja. V
prvi vrsti je delodajalec okoli 180 zaposlenim in posledično predstavlja delni vir
preživetja še nekajkrat več ljudem, če štejemo vse člane gospodinjstva. V regiji velja za
enega izmed večjih oskrbovalcev z repromateriali ne le kmečkemu prebivalstvu, temveč
širšemu krogu potrošnikov na podeželju. Najvidnejšo vlogo zadruga doživlja v
zelenjadarski verigi, saj velja za največjega odkupovalca zelenjave v Sloveniji. V
preteklosti je bila dejavnost odkupovanja sicer zmanjšana, v ospredju je bilo
ustanavljanje živilskih trgovin in gostiln, zadnja leta pa se zadruga ponovno zavzema za
večanje pomena dobaviteljev s poudarkom na njihovi specializaciji ter racionalizaciji
lastnih osnovnih sredstev.

4.3. Organiziranost KZ Krka
Zadruga je organizirana v štiri enote (eno zadružno enoto in tri poslovne enote) ter več
strokovnih služb. Kmetijski del predstavlja ZE Kmetijstvo in zajema programe: mleko,
meso, rastlinska proizvodnja ter gozdarstvo. PE Mesarstvo vključuje dejavnosti zakola in
predelave mesa, izvajata pa se v Črnomlju. Trgovinska dejavnost je razdeljena na dve
enoti, in sicer na PE Agrotehnika, v katero spadajo maloprodaja in veleprodaja
neživilskega blaga ter storitve, in PE Živila, ki obsega maloprodajo živilskega blaga in
gostinstvo. Skupne naloge so vključene v enoto Strokovne službe, ki pokriva področja
trženja, splošnega sektorja (pravno kadrovska službe, tehnična službe in informatika)
ter finančno računovodskega sektorja (Letno poročilo…, 2016).
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Slika 9: Organizacijska shema KZ Krka.

Prirejeno po: Letno poročilo…,2016.
KZ Krka ima na območju Jugovzhodne Slovenije 14 tehničnih in 5 živilskih trgovin ter
restavracijo. Trgovinska dejavnost je po obsegu največja izmed vseh dejavnosti v
zadrugi. V letu 2015 so prihodki od prodaje presegli 14 milijonov EUR, kar je
predstavljalo 49,6 % vseh prihodkov (Letno poročilo…, 2016).
Slika 10: Prodajni sistem KZ Krka.

Opomba: * Zadružni nakupovalni center; **vključuje vulkanizerstvo in servis
Vir podatkov: KZ Krka, 2015.
Oblikovanje: Teja Anderlič, 2015.
Ob koncu leta 2015 je bilo v zadrugi zaposlenih 173 ljudi (od tega 95 žensk), stanje po
posameznih enotah (na dan 31. 12. 2015) je bilo sledeče: ZE Kmetijstvo 8, PE
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Agrotehnika 73, PE Živila 43, PE Mesarstvo 26 ter strokovne službe 23 zaposlenih
(Letno poročilo…, 2016).
Grafikon 2: Delež zaposlenih po enotah KZ Krka (v letu 2015).

V strukturi prihodkov v trgovski dejavnosti veleprodaja dosega 13,6 % prihodkov,
maloprodaja 83,3 %, preostalih 3,1 % storitve in gostinstvo. Z maloprodajnimi enotami
je zadruga prisotna na območju Dolenjske in Bele krajine, z veleprodajnim programom
pa se skuša razširiti na celotno Slovenijo. Trenutno je sicer njeno delovanje osredinjeno
na vzhodni del države, vendar se postopno širi tudi na zahodni del (Letno poročilo…,
2016).

4.4. Struktura pridelovalcev
4.4.1. Dobavitelji sadja in zelenjave
Zelenjavna veriga je bila v KZ Krka ustanovljena leta 2011. Do danes je z letnim
odkupom polovice vse zelenjave, ki jo odkupi zadružni sistem v Sloveniji, postala eden
glavnih akterjev v zelenjadarski verigi. Z okrog 3500 tonami zelenjave oskrbuje
približno tretjino slovenskega trga (Vončina, 2015). Pri tem je naloga zadruge
povezovanje pridelovalcev zelenjave in sadja višje kakovosti, izobraževanje članov ter
nudenje pomoči svojim članom s skupnim nastopom na trgu in seznanjanje ciljnih
javnosti o prednostih zelenjave in sadja iz integrirane pridelave (KZ Krka, 2015).
V čedalje večji ozaveščenosti ljudi glede zdravega načina prehranjevanja je zadruga
našla tržno vrzel za specializacijo lastne zelenjavne verige v naravi prijaznejši
integrirani pridelavi zelenjave. To med drugim pomeni, da se pri pridelavi uporablja
bistveno manj fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil, skrajšana pa je tudi pot od
njive do mize.
Zadruga ima največ težav s trženjem povrtnin zaradi neugodnih vremenskih razmer, kot
so pozebe, toče in suše. S slednjimi se dobavitelji zelenjave soočajo v poletnih mesecih,
ko prihaja do največjega navzkrižja povpraševanja s ponudbo. Večina Slovencev namreč
tedaj dopustuje v tujini, zelenjadarske kmetije pa ravno v tem času pridelajo največ
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zelenjave. Cilj zadruge je zmanjšati vpliv sezonskosti na pridelavo, zato nameravajo
podaljšati sezono pridelave s postavitvijo rastlinjakov. S preteklimi investicijami v
pokrite rastlinjake sov zadrugi lansko leto že podaljšali gojenje zelenjave na od 7 do 8
mesecev na leto, pred štirimi leti so jo gojili zgolj od 5 do 6 mesecev (Vončina, 2015).
V KZ Krka je opazna težnja naraščanja števila pridelovalcev zelenjave. Po večini gre za že
obstoječe zelenjadarske kmetije, ki začnejo oddajati pridelke zadrugi, saj jim ta
zagotavlja 100 % odkup in uspe to tudi prodati (Vončina, 2015).
Grafikon 3: Obseg rastlinske proizvodnje KZ Krka med letoma 2005 in 2015.

Vir podatkov: Letno poročilo…, 2006–2016.
V letu 2005 je prodaja vrtnin potekala preko novoustanovljene zadruge »Darovi
narave«, ki naj bi delovala kot organizacija proizvajalcev v smislu tržnega reda za sektor
sadja in zelenjave, vendar se tovrstni koncept zadruge ni izkazal. Istega leta je nasade
jabolk prizadelo neurje, kar je povzročilo še bistveno nižjo količino in kakovost od
običajne (Letno poročilo…, 2006). Naslednje leto je prodaja vrtnin zopet stekla, zadruga
pa je uspela obdržati stare kupce in dobiti nekaj novih (Letno poročilo…, 2007). Enaka
situacija se je nadaljevala naslednjih nekaj let, do vključno leta 2011. Takrat so v zadrugi
beležili večji odkup, vendar pa je z afero E. Coli prišlo do krize v prodaji zelenjave. Ta je
bistveno znižala povpraševanje po zelenjavi in tako povzročila padec odkupne cene za
10–30 %. Na trgovske police je prihajala poceni uvožena zelenjava kot posledica
embarga Rusije (Letno poročilo…, 2007). Leto 2012 je bilo za zadružni sektor sadja in
zelenjave prelomno. KZ Krka je sklenila direktno pogodbo s trgovskim podjetjem Spar in
se na ta način izognila posredni prodaji preko podjetja Darsad. Intenzivno je začela
spodbujati sodelovanje z ostalimi zadrugami v smislu izmenjave informacij, predvsem s
sosednjima KZ Sevnica in KZ Trebnje. To povezovanje je dolgoročno prineslo ugodne
rezultate, saj je izboljšalo pogajalski položaj s kupci v smislu doseganja boljših odkupnih
cen. Leta 2012 je zadruga na razpisu za Ukrep 133 v sklopu Programa razvoja podeželja
2007–2013 (pospeševanje prodaje zelenjave, pridelane na integrirani način) pridobila
slabih 200.000 EUR evropskih sredstev za promocijo v letih 2013 in 2014 ter še
dodatnih 189.000 EUR za izvajanje projekta v letih 2014 in 2015. V tem času je bilo
izvedeno veliko aktivnosti na področju pospeševanja prodaje zelenjave in raziskave trga.
Prodaja se je počasi povečevala, obenem pa tudi ostali stroški, kot so stroški embalaže
(povratna in kartonska), stroški cestnega prometa in druge prodajne storitve (dajatve za
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Spar, Verus, Trif; Letno poročilo…, 2013). Rezultati intenzivnega promoviranja v okviru
Ukrepa 133 ter z letom 2013 na novo uvedenega Ukrepa 123 (podpora združevanju
primarnih kmetijskih proizvajalcev) so se v naslednjih letih kazali v večanju
povpraševanja po domači zelenjavi. Zadruga je s slednjim ukrepom pridobila še
nadaljnjih 120.000 EUR za leta 2013, 2014 in 2015 ter z njimi opravila naložbe v
skladiščne kapacitete in opremo ter kandidirala za pridobitev sredstev za gradnjo
zbirnega centra. V letu 2014 je zadruga začela s Programom preventivnega
prestrukturiranja, katerega cilj je bilo pozitivno in vzdržno poslovanje zadruge (Letno
poročilo…, 2014). Odkup krompirja in ostalih zelenjadnic je istega leta potekal tekoče,
pridelki so bili rekordni in odkupne cene primerne. Kljub temu je bila zadruga
podvržena sankcijam »ruske krize«. Na evropskem trgu je prišlo do poplave pridelkov z
nizkimi cenami, uvažali so se viški iz tujine in zato je bila prodaja zelenjave otežena.
Ocenjuje se, da so približno 50 ton zelenjave zavrgli. Zadruga je še naprej zelo intenzivno
delala na prepoznavnosti domače integrirane zelenjave in preko pridobljenega projekta
za pospešitev prodaje zelenjave izvedla večje število degustacij in promocij v lastnih
poslovalnicah ter pri veletrgovcih (Letno poročilo…, 2015). V letu 2015 se je sektor
rastlinske proizvodnje srečeval z izrazito nizkimi odkupnimi cenami povrtnin (npr. cene
krompirja so se znižale na vsega 0,10 EUR/kg), del povrtnin pa se je zaradi
hiperprodukcije zavrgel. Zadruga je sicer realizirala plan povečanja obdelovalnih
površin takratnih dobaviteljev in obseg pokritih površin, izvršen je bil tudi nakup
sortirne linije za kumare in bučke, ki se je vpeljal v proizvodnjo. Zadruga je danes
največji slovenski organizirani pridelovalec in odkupovalec vrtnin ter glavni
dobavitelj Mercatorja, Tuša in Spara, seveda pa tudi količine, prodane v lastni
maloprodaji, niso zanemarljive (Letno poročilo…, 2016).
Slika 11: Dobavitelji sadja in zelenjave KZ Krka.
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Trenutno prihaja največ pridelovalcev zelenjave iz okolice Kostanjevice in Podbočja (90
%), nekaj jih je tudi iz okolice Ljubljane, Grosuplja in iz Prekmurja. V prihodnosti želi
zadruga razširiti mrežo dobaviteljev na vzhod Slovenije, kjer je večje število večjih
zelenjadarskih kmetij ter ohraniti vodilno mesto v sezonsko pridelani zelenjavi na
slovenskem trgu (Vončina…, 2015).
4.4.2. Dobavitelji mesa
V PE Mesarstvo že dalj časa beležijo upad odkupa živine na terenu. Glavni vzrok je v tem,
da starejša generacija kmetov opušča rejo živali, mladi pa nimajo interesa delati na
malih kmetijah (Letno poročilo…, 2015).
Grafikon 4: Obseg proizvodnje mesa KZ Krka med letoma 2005 in 2015.

Vir podatkov: Letno poročilo…, 2006–2016.
Ponudba domače živine v letu 2005 je bila izrazito majhna, pomanjkanje telet za pitanje
pa iz leta v leto večje. Zadruga je zato nadaljevala z nakupom telet iz tujine, da bi
pomagala pogodbenim rejcem čim bolj zapolniti prazna stojišča, prav tako pa je razširila
prodajo krav v Italijo. V letu 2005 je bila v klavnici v Črnomlju izvedena investicija, ki je
omogočila pridobitev statusa industrijske klavnice z neomejenim klanjem, se je pa
zaradi oviranega zakola ustvaril večji manko v proizvodnji mesa. K zmanjšanju obsega
proizvodnje je prispevalo tudi prenehanje s pitanjem puranov na farmi v Krasincu
(Letno poročilo…, 2006). Zaradi subvencioniranja in drugih ukrepov države na področju
kmetijske politike je bila konec leta 2006 ponudba živine izredno velika, posledica tega
pa so bile nižje odkupne cene. Bistveno večje količine krav je zadrugi uspelo izvoziti v
Italijo, zaradi situacije konec leta pa je v začetku leta 2007 prišlo do pomanjkanja
ponudbe mladega pitanega goveda (Letno poročilo…, 2007). Največje težave so se še
naprej kazale v klavnici, saj je imela svoje kapacitete zasedene daleč pod zmogljivostjo.
Kljub iskanju rešitev, da bi zapolnili kapacitete in izvedli več služnostnega klanja, ni bilo
vidnega povečanja proizvodnje. Zadruga je imela leta 2007 manjši upad prodaje svežega
mesa, kar razlaga kot posledico splošne težnje upadanja porabe svežega mesa, delno pa
kot premalo učinkovito prodajo. Za povečanje prodaje je bil v letu 2007 vzpostavljen
sistem za zagotavljanje točnosti dobav pri kupcih, prodaja in distribucija svežega mesa
pa je bila iz Črnomlja prestavljena v Novo mesto, s čimer so se zmanjšali tudi transportni
stroški (Letno poročilo…, 2008). Po skoraj dveletnih prizadevanjih je na poslovanje
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zadruge ugodno vplival začetek prodaje veletrgovcema Spar in Tuš. Kljub že obstoječim
težavam in novonastali gospodarski krizi se je leta 2008 v primerjavi z letom prej
povečal fizični obseg proizvodnje. Kot je razvidno iz zgornje slike, proizvodnja mesa od
leta 2009 pa do danes počasi upada. Problem v glavnem predstavljajo nabavni stroški,
saj cene živine naraščajo, medtem ko kupci ne sprejmejo takojšnjega in ustreznega
zviševanja cen mesa. Zaradi tega nastaja razkorak med nabavnimi in prodajnimi cenami,
ki ga mora zadruga sama financirati, včasih tudi dalj časa, kar na poslovanje vpliva
negativno. Vse večje postajajo težave v klavnici, kjer gre za problem nezasedenih
zmogljivosti, čeprav se je število zakolov v zadnjih letih povečalo (Letno poročilo…,
2009). PE Mesarstvo se je v letu 2010 srečevala z neštetimi problemi. Surovinsko je
proizvodnja ostajala odvisna predvsem od domačega odkupa, kjer so se odkupne cene
gibale popolnoma drugače kot pa prodajne cene (Letno poročilo…, 2011). V letu 2011 so
beležili višje odkupne cene živine, vendar pa so imeli količinsko manjšo realizacijo,
deloma zaradi agresivne konkurence. Ta je KZ Krka povzročala težave pri odkupu zaradi
krajših plačilnih rokov in kooperacijskega pitanja, ki ga konkurenca nudi (Letno
poročilo…, 2012). »V slovenskem prostoru zelo veliko težavo predstavlja bistveno večje
povpraševanje po živini, kot je ponudba, medtem ko v sosednjih državah (Italija, Avstrija)
pri mesu dosegajo presežke, zato ga lahko ponudijo našim trgovcem po nenavadno nizki
ceni in nas s tovrstnim konkuriranjem prisilijo v nižanje lastne prodajne cene, ki pa ne
pokriva stroške pridelave« (kmet – moški, 60 let, 30 ha, Dol. Stara vas). Zadnja leta
zadruga intenzivno pospešuje prepoznavnost mesa slovenskega porekla, da bi slovenski
kupec posegal po doma pridelani hrani in bi bil zanjo pripravljen tudi nekoliko več
plačati. Rešitev za nadaljnje povečanje odkupa na terenu zadruga vidi v prodaji živih
živali in mesa kupcem iz tujine (Letno poročilo…, 2015; Letno poročilo…, 2016).
Slika 12: Dobavitelji mesa KZ Krka.

35

4.4.3. Dobavitelji mleka
Letni odkup mleka znaša v zadrugi okoli 20 milijonov litrov. Mleko v celoti odkupijo
Ljubljanske mlekarne, ki pa so od leta 2012 v lasti francoskega Lactalisa (Letno
poročilo…, 2016).
Grafikon 5: Obseg proizvodnje mleka KZ Krka med letoma 2005 in 2015.

Vir podatkov: Letno poročilo…,2006–2016.
Medtem ko je leta 2005 veliko kmetov iz drugih zadrug začelo prodajati mleko
italijanskim kupcem, se kmetje KZ Krka niso odločili za prodajo v tujino, saj naj ne bi bilo
perspektivno na dolgi rok (Letno poročilo…, 2006). Leta 2006 so se razmere na trgu
mleka močno zaostrile, vendar se kmetje kljub temu niso odločili za prodajo v tujino.
Mleko so še vedno oddajali v Ljubljanske mlekarne, kjer so se v drugi polovici leta
pojavile hude težave s pravočasnim plačevanjem odkupljenega mleka. To je še dodatno
bremenilo zadrugo, saj je bilo za izplačilo mleka občasno potrebno zalagati lastna
zadružna sredstva (Letno poročilo…, 2007). Kot je razvidno iz zgornje slike, se je zaradi
višjih odkupnih cen letni odkup mleka leta 2007 precej povečal in ostal skorajda
nespremenjen do vključno leta 2011. Istega leta je prišlo do neuspelega sovražnega
odkupa mleka na terenu s strani KZ Sloga, stekla pa so tudi pogajanja o možni prodaji
mleka na tuje trge. Na koncu je bila sprejeta skupna odločitev, da se v danem trenutku
ohrani tedanji kupec mleka – Ljubljanske mlekarne (Letno poročilo…, 2012). V letu 2012
je bila letna proizvodnja mleka izrazito nadpovprečna. Preko Zadružne zveze Slovenije
so zelo intenzivno potekala pogajanja o odkupu Ljubljanskih mlekarn, vendar nakup ni
bil izveden zaradi ugodnejše ponudbe poslovne družbe Lactalis (Letno poročilo…, 2013).
Leta 2013 se je proizvodnja mleka zmanjšala. Pri odkupu mleka sicer ni bilo bistvenih
izgub količin zaradi odpovedi oddajanja, vse nepravilnosti so se rešile v sorazmerno
kratkem času (Letno poročilo…, 2014). V letu 2014 je bilo za zadrugo proizvedenega
18.765.000 l mleka, kar je za 250.000 litrov manj mleka kot leto prej. Tak upad
proizvodnje je predvsem posledica odhoda dveh velikih pridelovalcev iz zadruge, vendar
so bili prihodki od prodaje mleka po izračunih kljub temu višji, saj je bila povprečna
odkupna cena mleka v letu 2014 višja od predhodnega leta. V zadnjih mesecih leta 2014
je odkupna cena mleka padla z 39 na 29 centov na liter. Tak padec cene gre pripisati
ukinitvi mlečnih kvot konec marca ter embargu ruskega trga. Kopičiti so se začeli viški
mleka, posledično pa je sledil padec cene odkupljenega mleka za 20–25 %. Po nekaj
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mesecih se je borza mleka sicer stabilizirala, vendar se je povprečna letna cena mleka
obdržala na nizki ravni. Jeseni 2014 je zadrugo obiskal tudi glavni izvršni direktor
družbe Lactalis za nabavo mleka in zagotovil, da bodo za zveste dobavitelje mleka
poskrbeli tudi v letih, ko bo mleka na evropskem trgu preveč. Vodstvo zadruge se je po
vseh razgovorih in posvetu z njenimi največjimi pridelovalci mleka odločilo, da trenutek
za menjavo kupca ni najprimernejši (padec kvot, viški mleka), pa tudi cene, ki so jih
nudili zadrugi, niso bile bistveno višje od takratnih. KZ Krka je imela istega leta manjši
količinski izpad mleka zaradi pojava toksinov v mleku pri dveh rejcih, ki sta v letu 2014
nehala oddajati mleko v zadrugo (Letno poročilo…, 2015). Leta 2015 je bil ruski
embargo na izvoz mleka še vedno dejavnik, ki je zaviral prodajo še toliko več
proizvedenega mleka v primerjavi s prejšnjim letom. Tudi sicer se je po Evropi beležila
rast količin mleka po ukinitvi mlečnih kvot konec marca 2015. Ta trend naj bi se po
napovedih nadaljeval, zato bo težko obdržati trenutno ceno mleka (Letno poročilo…,
2016).
Slika 13: Dobavitelji mleka KZ Krka.

4.5. Financiranje
Zadružni kapital (vložki članov kmetov) malokdaj zadosti za pokritje celotnih
obratovalnih stroškov podjetja in zaposlenih. Zlasti ob večjih investicijah je zadruga
prisiljena poiskati različne načine kratko- in dolgoročnega kreditiranja. V teoriji se tako
pojavljata dva vira financiranja (Kovačič, 1997b; Deželna…, 2015):
 lastni vir (obstoječa zadružna lastnina),
 kreditiranje (kmetijske zadruge so imele dva močnejša finančna poslovna
partnerja, ki sta sinergijsko delovala v sklopu kmetijskega sektorja: Zveza
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hranilno-kreditnih služb ter Slovenska zadružna kmetijska banka d. d.; od leta
2004 sta navedena partnerja združena v Deželno banko Slovenije d. d.,
dopolnjujeta finančni sistem na področju kmetijstva, zadružništva in živilskopredelovalne industrije).
Finančno poslovanje KZ Krke bilo zadnjih nekaj let izjemno težko. Gospodarska kriza je
vodila v zmanjšanje kupne moči potrošnikov in posledično je v zadrugi prišlo do
upadanja odkupnih cen, zmanjšali so se tudi prihodki od prodaje v zadružnih trgovinah.
Zadruga je leta 2015 nadaljevala z izvajanjem ukrepov za izboljšanje poslovanja, od
organizacijskih do finančnih, ki pa žal vsi niso prinesli želenih in pričakovanih
rezultatov. V največji možni meri je racionalizirala stroške, vendar so nastali nekateri
dodatni stroški zaradi selitve predelave v Črnomelj (del je bil povrnjen preko razpisa).
Dodatni omejitveni dejavnik finančne likvidnosti predstavlja neustrezna finančna
disciplina v državi. Dolžniki svojih obveznosti ne poravnavajo pravočasno, imajo
blokirane račune, pogosto celo pride do stečaja ali izbrisa, zadruga pa tako ostane brez
pokritja stroškov poslovanja. Nekaj več uspeha je bilo doseženega pri stroških
financiranja. Sredi leta 2015 je KZ Krka zaprla račun pri NLB d. d. in od takrat naprej
posluje preko dveh bank, in sicer preko Deželne banke Slovenije d. d. in Delavske
hranilnice d. d. S slednjima je zadruga sprejela dogovor reprogramiranja kreditov na
deset let ter znižanja obrestne mere (Letno poročilo…, 2016). Zadruga ostaja od leta
2000 prezadolžena. Vsako leto se na področju optimiziranja stroškov sicer izvajajo
konjunkture, vendar brez pravih poslovnih načrtov. Eno ključnih investicij, ki se je
ustavila v razvoju, predstavlja Zadružno-nakupovalni center. Ta je bil namreč zgrajen na
osnovi predvsem kratkoročnih virov, ki so dragi, drago je tudi vzdrževanje takega
kompleksa. Največjo krizo je zadružno delovanje doživelo leta 2007 in 2008 ob svetovni
gospodarski krizi, ko so bile trgovine praktično prazne. Zadruga je bila prisiljena
drastično zaustaviti vsa investicijska vlaganja, denarne tokove pa usmeriti v poravnavo
starih obveznosti. T. i. varovalko za zadolženost je predstavljalo dejstvo, da si je zadruga
še vedno lastila ogromno sredstev (Vončina, 2015). V strukturi dolgoročni krediti
predstavljajo 85,9 %, kratkoročni pa 14,1 % vseh virov financiranja, dobljenih pri
bankah. Finančni odhodki so bili v letu 2015 manjši za 91.606 EUR v primerjavi z letom
prej, so se za 1 % zmanjšale tudi finančne obveznosti iz kreditov. Dolgoročne obveznosti
so se v primerjavi z letom prej povečale za 10 %, kratkoročne obveznosti pa se
zmanjšale za slabih 39 %. Povečanje oziroma zmanjšanje je posledica spremenjene
strukture dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti zaradi reprogramiranja kreditov
(Letno poročilo…, 2016).
V zadrugi je opazna rast proizvodnje ob hkratnem padcu odkupnih cen, kar vodi v
neugodno finančno stanje. Zadrugo pri ustvarjanju pozitivne rasti za okoli 50 % zavira
prilagajanje na tržne razmere. Njeno finančno stanje rešuje ohranjanje ravni
maloprodaje – ta denarni tok omogoča poravnavo obveznosti in finančnega
primanjkljaja, ki nastane v sektorju kmetijstva zaradi nizkih odkupnih cen (Vončina,
2015).
V naslednjih letih namerava zadruga izvesti odprodajo nepotrebnega premoženja, saj ga
ima glede na obseg poslovanja preveč in ta denar nameniti za poplačilo dolgov. V letu
2014 je z bankami podpisala prestrukturiranje vseh kratkoročnih finančnih virov, se
pravi kratkoročnih kreditov v dolgoročne. To za zadrugo pomeni, da je njeno
financiranje bodočih investicij lažje, vendar bo še vedno potrebno tehtno premisliti o
smotrnosti vsake investicije posebej (Vončina, 2015).
38

4.6. Podpora PRP pri ustvarjanju tržnih poti in pomen oglaševanja
Tržna funkcija zadrug zajema tržno posredovanje med člani in lokalnim, regionalnim, v
primeru večjih zadrug tudi globalnim trgom. Zadruge izvajajo tržno funkcijo v dveh
oblikah(Avsec, Kovačič, Tivadar, 1997):
 trgovinska (tradicionalna): zadruga nastopa kot trgovsko podjetje z lastno
trgovinsko infrastrukturo (skladišča, prodajalne in odkupne postaje), kar je
smotrno le pri razmeroma velikem obsegu dejavnosti,
 posredniška: zadruga organizira skupno nabavo vnaprej naročenih količin
sredstev za proizvodnjo, distribucija pa se vrši takoj ob dobavi in neposredno na
gospodarstva članov – ni potrebne razvite infrastrukture za hranjenje blaga, saj
se le-ta ob dobavi v kratkem časovnem roku izroči naročniku.
Grafikon 6: Deleži poslovnih prihodkov 2015 po enotah KZ Krka.

Vir: Letno poročilo…, 2016.
KZ Krka zadnjih nekaj let intenzivno dela na promociji zelenjave v okviru Ukrepa 133
Programa razvoja podeželja (PRP) za obdobje 2007–2013. Ta je namenjen delnemu
sofinanciranju izvajanja aktivnosti informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje na
notranjem trgu za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti EU oziroma Republike
Slovenije (Ukrep 133, 2012). KZ Krka je s tega naslova pridobila nepovratna sredstva za
oglaševanje prednosti integrirane pridelave, na katero so pristali njeni kmetje.
Promoviranje skozi ta ukrep je teklo od leta 2012 do prve polovice leta 2015. V drugi
polovici leta se je zadruga prijavila na nove razpise in uspešno pridobila sredstva za
nadaljnje izvajanje Ukrepa 133 in z letom 2013 začela tudi z izvajanjem Ukrepa 123 –
podpora združevanju primarnih kmetijskih proizvajalcev (več v poglavju 4.6.1.; Letno
poročilo…, 2014). V letu 2015 so bila pridobljena nepovratna sredstva za program
razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada – Ukrep 133 in
nepovratna sredstva iz naslova »Podpora za spodbujanje tržnega združevanja primarnih
proizvajalcev kmetijskih proizvodov« v višini 169.080 EUR (Letno poročilo…, 2016).
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Preglednica 5: Višina razpoložljivih finančnih sredstev za ukrepe PRP (2007–2013) in
njihova realizacija.
ukrep/os

123 dodajanje
vred. kmet. in
gozd. proiz.
133 podpore
skupinam
proizvajalcem
pri pospeš.
prodaje

razpoložljiva
sredstva

izplačila do
31.12.2015

poraba do
31.12.2015

odobrena
sredstva do
31.12.2015

delež odobrenih
sredstev glede na
razpoložljiva
sredstva ukrepa
(v %)

(2007-2013)

(EU+ SLO)

(v %)

83.325.891,00

83.260.014,49

99,92

104.648.798,11

115,93

10.179.191,00

9.875.825,35

97,2

11.800.492,43

125,59

Vir: Izplačila…, 2016.
Učinki participacije v večletnem projektu Dvig prepoznavnosti zelenjave in sadja iz
integrirane pridelave so bili izjemni – prišlo je do povečanja pridelave zelenjave na
slovenskih kmetijah in prodaje slovenske zelenjave v trgovskih verigah. Projekti
informiranja in promocij so največ doprinesli na lastnih prodajnih mestih zadruge, kjer
se je prodaja vrednostno dvignila za več kot trikrat (Zadružništvo kot učinkovit…,
2016).
V novem programskem obdobju PRP 2014–2020 je prišlo do manjših sprememb v
poimenovanju obeh ukrepov. Ukrep 123 (podpora združevanju primarnih kmetijskih
proizvajalcev) se po novem glasi Podukrep M3.1. – Podpora za sodelovanje v shemah
kakovosti in se izvaja s ciljem večje vključenosti v sheme kakovosti, večanja števila
proizvodov iz shem kakovosti na trgu in povečane dodane vrednosti kmetijskih
proizvodov z vključitvijo v sheme kakovosti. Ukrep 133 (podpora skupinam
proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so
vključeni v sheme kakovosti hrane) pa se je preimenoval v Podukrep M3.2 - Podpora za
dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na notranjem
trgu. Njegov cilj je zboljšati informiranost potrošnikov o proizvodih iz shem kakovosti,
povečati njihovo prodajo ter zagotoviti boljše vključevanje v agroživilske verige prek
shem kakovosti in dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom (Podukrep M3.2, 2016).
4.6.1. »Dobrote s kmetije«
Oblikovanje lastnih blagovnih znamk je med zadrugami čedalje bolj aktualno, k
tovrstnem načinu dviga konkurenčnosti in prepoznavnosti pa jih spodbuja tudi Program
razvoja podeželja znotraj Ukrepa 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom. Ta je zlasti v prejšnjem programskem obdobju (2007–2013) poskrbel za
kar nekaj novih zadružnih blagovnih znamk, ki so se do danes že precej ukoreninile v
prodajni sistem in lokalno identiteto (primer Ekodarja in Slodarja Kmetijske zadruge
Šaleška dolina, nova blagovna znamka KZ Sevnica »Od tukaj si« itn.; Zadružništvo kot
učinkovit…, 2016). Tovrstna 'zdrava' konkurenca je na kmetijskem trgu dobrodošla, saj
spodbuja inovativnost in rabo endogenih potencialov podeželja. Tudi KZ Krka je v toku
svojega delovanja zasnovala lastno blagovno znamko »Dobrote s kmetije«, katera
označuje kakovostne izdelke slovenskega porekla, pridelane na integriran način. Sadje in
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zelenjava sta pridelani v slovenskih sadovnjakih in poljih, meso in mesni izdelki pa imajo
poreklo tradicionalno vzrejenih živali s slovenskih kmetij (Dobrote s kmetije, 2015).
4.6.2. »Slovenska polica«
V zadružnih trgovinah se krepi prisotnost lokalno pridelane hrane, oblikujejo se domači
kotički, obogateni s pridelki in izdelki lokalnih kmetov. Tudi KZ Krka je na ta način v
Samopostrežbi Zadružnega nakupovalnega centra konceptualizirala »Slovensko polico«,
kjer so zbrani izdelki dolenjskih kmetov. Cilj je bil povezati lokalne pridelovalce in
zagotoviti kakovostne izdelke, saj je hrana pridelana na naraven in okolju prijazen način,
njena proizvodnja pa je kontrolirana. Na polici se nahaja več vrst medu in marmelad,
domači sokovi, likerji, piškoti, razne moke in kaše ter ostali domači izdelki (Dobrote s
kmetije, 2015).
4.6.3. Ostale oblike informiranja in oglaševanja
Oglaševanje velja v zadnjem času za enega izmed najbolj učinkovitih mehkih
marketinških prijemov za privabljanje novih kupcev. Še toliko večjo vlogo ima za kmetezadružnike, saj si posamezni kmet težko privošči oglaševanje, razen načina »od ust do
ust«. Tukaj nastopi zadruga, ki kmete poveže in s kandidiranjem za pridobitev evropskih
sredstev za promoviranje v okviru PRP prispeva k uspešnejšem trženju. KZ Krka je bila
ravno pri slednjem zelo uspešna, saj je v preteklih treh letih za promoviranje zelenjave
in sadja iz integrirane pridelave prejela slabih 400.000 EUR v okviru Ukrepa 133.
Zadruga ima izdelano svojo spletno in Facebook stran, na kateri ažurno obvešča svoje
kupce o aktualnih ugodnostih in dogodkih. Aktivnosti izvajajo tudi na terenu s
promoviranjem v velikih trgovskih središčih, z degustacijami v lastnih živilskih
trgovinah, ne nazadnje pa tudi z obiskovanjem vrtcev, s čimer širijo med otroki zavest o
zdravem načinu prehranjevanja z lokalno pridelano zelenjavo in sadjem.
Prepoznavnost zadruge je bila v zadnjih letih dvignjena na bistveno višjo raven.
»Mercator si v tem trenutku ne more privoščiti, da bi bil brez naše zelenjave, saj nas ljudje
že toliko poznajo, da zahtevajo našo zelenjavo. Prav tako je trgovec ugotovil, da se nas
splača promovirati na svoji spletni strani, tega pa nam dodatno ne zaračunava« (Vončina,
2015).
V zadrugi se zavedajo, da je potrebno obdržati kupce skozi vse leto, zato večkrat letno
prirejajo tematske dneve oz. vikende. Ti potekajo na parkirišču Zadružnonakupovalnega centra v Žabji vasi v sklopu kmečke tržnice. Poudarek je predvsem na
promoviranju zelenjave, ki je lokalnega izvora in pridelana na integriran način. S tem
izpostavljajo prednost lastne pridelave pred uvoženimi pridelki večjih živilskih trgovcev.
Prav tako s prodajo na tržnici ustvarijo bolj »intimen« odnos s strankam, kar prispeva k
večanju števila t. i. povratnikov. Nekateri izmed tovrstnih dogodkov so:








Vikend dolenjskih kumar iz integrirane pridelave,
Dnevi dolenjskega mladega česna iz integrirane pridelave,
Vikend dolenjskih bučk iz integrirane pridelave,
Dnevi dolenjskega mladega zelja,
Vikend dolenjske paprike iz integrirane pridelave,
Vikend dolenjske cvetače in brokolija iz integrirane pridelave in
Dan dolenjskih jabolk iz integrirane pridelave.
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4.7. Zadružno povezovanje
V kmetijstvu je zadružništvo prevladujoča oblika povezovanja kmetov. Ti se v zadrugo
povezujejo iz različnih vzgibov. Pri tem ne gre zgolj za doseganje večje gospodarske
koristi, temveč velja za družbo eno najbolj prijaznih oblik podjetništva. »Socialni
karakter zadruge izhaja že iz same ideje zadružništva (solidarnost in sodelovanje), ki pa
se uresničuje skozi gospodarsko samopomoč članov, torej na gospodarski način«
(Udovč, 1997, str. 121).
Učinki povezanosti so odvisni od stopnje zaupanja med člani zadruge ter med člani in
zadružnim vodstvom. Hansen in sod. (2002) navajajo dve vrsti zaupanja, spoznavno
(kognitivno) in čustveno (emocionalno). Zadruge se med seboj razlikujejo po
kompleksnosti njihovega poslovanja in geografski razpršenost njenih članov, kar vpliva
na moč interakcije med člani samimi ter med člani in zadružnim vodstvom.
V zadrugi s kompleksnejšim načinom delovanja, kjer je plačilo za pridelke odvisno od
trgovanja zadruge skozi vse leto, se izkaže kot pomembnejše spoznavno zaupanje, saj
člani vodstvu zaupajo glede na oceno sposobnosti opravljenih nalog. Hkrati se tu izkaže
zaupanje med člani in vodstvom kot bolj pomembno od zaupanja med člani samimi,
gospodarski cilj pa prednjači pred socialnim. Nasprotno so v zadrugi z manj
kompleksnim delovanjem člani manj spodbujeni k ocenjevanju sposobnosti vodstva, ker
preprosto sprejmejo določeno višino plačila oddanih proizvodov, pri tem pa jim
pomembnejše uresničevanje socialnih in ne gospodarskih ciljev (Hansen in sod., 2002).
Tipizacijo KZ Krka po tem kriteriju ni bilo mogoče. Z nekompleksnim delovanjem v
smislu zagotavljanja 100-odstotnega odkupa ustvarja med člani kognitivno zaupanje,
vendar pa je zadruga deležna številnih kritik s strani anketirancev, zato je med njimi
prisotno tudi čustveno zaupanje.
Člani zadruge, ki so bolj geografsko razpršeni, bolj objektivno vrednotijo vodenje
zadruge, saj njihove ocene temeljijo zgolj na opazovanih dejstvih. V taki zadrugi so
zaradi oddaljenosti interakcije med člani redkejše in zato manj pomembne za
zadovoljitev socialnih potreb. Člani zadruge, ki so si geografsko bližje, pogosteje
prihajajo v medsebojni stik. Bližina oziroma sosedstvo predstavlja z mnenji in čustvi
sočlanov ključni dejavnik vzpostavitve čustvenega zaupanja v zadrugi (Hansen in sod.,
2002).
V procesu oblikovanja poslovnih tokov znotraj zadruge se lahko zgodi, da sodelovanje
kmetov-članov preide iz poslovne na osebno raven. Coleman (1988; cv: Mohan, Mohan,
2002) govori o tvorjenju t.im. socialnega kapitala in predstavlja večinoma rezultate
medsebojnega zaupanja, družbenih pravil in mrež. Pripisuje se mu pozitiven učinek na
celotno lokalno okolje, saj ljudje, povezani v zadruge in podobna društva, učinkoviteje
delujejo na lokalni ravni (Moseley, 2003; cv: Potočnik Slavič, 2009). Zlasti pred nekaj
desetletji so bili na podeželju močno prisotni t.i. strojni krožki, prek katerih so se lokalni
kmetje povezali, skupaj nabavili stroje in si jih nato med seboj izposojali. Eden izmed
anketiranih (kmet – moški, 50 let, 30 ha, Zbure) si še vedno (vendar izven formalno
oblikovanega Strojnega krožka Krka) s štirimi kmeti iz iste vasi deli lastništvo nad
škropilnico, sejalnico krompirja in plugom za pobiranje krompirja. S tem si vseh pet zniža
stroške lastništva oz. stroške, povezane z vzdrževanjem te lastnine.

42

4.7.1. Analiza uspešnosti povezovanja kmetov v KZ Krka
Direktor KZ Krka poudarja pomen vzpostavitve dobrega odnosa s svojimi pridelovalci, ki
temelji na zaupanju. Slednjega poskuša zadruga upravičiti s prodajo vseh odkupljenih
pridelkov, upoštevaje potencialno manjšega zaslužka za kmete. Njena plačilna politika
predvideva plačevanje ob dogovorjenem roku po ceni, ki še omogoča dobaviteljem
izvajanje investicij (Vončina, 2015).
Zelenjadarska veriga, ki deluje pod okriljem zadruge, je bila v zadnjih letih med vsemi
enotami deležna največje podpore. Kljub investicijam se je pojavljal problem gojenja
velikega števila zelenjavnih kultur in s tem prisilna prodaja presežka poljščin na tuji trg
ter nezapolnjene logistične kapacitete – potrebe so bile npr. po enem kamionu kumar,
zadruga pa je razpolagala le z nekaj paletami posamezne kulture (Vončina, 2015).
Pomen predelave je v KZ Krka zaradi prekinitve sodelovanja z Žitom in Eto pred nekaj
leti praktično ničeln, saj zadruga od takrat naprej ni več vezana na nobenega
predelovalca. »Eta je z začetkom uvažanja zelenjave, zlasti kumaric, spustila cenovno
raven za odkup tako nizko, da raje mečemo kumarice stran, kot da jih prodajamo njim, če
malo grobo rečem« (Vončina, 2015). Predelovalne industrije torej ni, vendar jo bo v
okviru povezovanja potrebno zopet vzpostaviti. Zadruga trenutno prodaja prvo
kakovostno zelenjavo veletrgovcem (Mercator, Spar, Tuš), druga kakovostna zelenjava
se znajde na lastnih trgovinskih policah. Največji izziv zadrugi predstavlja zelenjava
tretje kakovosti, saj je ne more nikamor plasirati, kljub temu da bi bila za predelavo še
vedno idealna. V primeru, da zadruga ne vzpostavi lastne predelovalne industrije, bodo
kmetje primorani doma vzpostaviti vsaj en del predelave, sicer bo postal cenovni pritisk
za njih nevzdržen. Po drugi strani zadruga svoje investicijske moči od leta 2013 usmerja
v gradnjo novega zbirnega centra za sadje in zelenjavo, ki bi kmetu olajšal predelavo,
sortiranje, pakiranje itd. (Vončina, 2015). Kmetje se združujejo tudi mimo zadruge.
Dobavitelj KZ Krka v pogovoru zaupa: »Povezovanje kmetov je ključnega pomena. Kmet
kmeta ne sme videti kot konkurenta, temveč zaveznika v boju proti večjim korporacijam.
Pri nas si tako skupaj z dvema sosednjima kmetoma delimo stroj za pakiranje krompirja in
sadilnik krompirja« (kmet – moški, 70 let, 25 ha polj, Veliko Mraševo). V zadrugi si želijo
specializacije v smeri odkupa zelenjave. Strategija predvideva zmanjšanje števila
zelenjavnih vrst pri dobaviteljih na 2 do 3 kulture, npr. pri njihovi največji zelenjadarski
kmetiji Turk so že prešli z 18 poljščin na 10. Vizija direktorja je, da bi v prihodnosti
zadruga tržila kumare, bučke, papriko in solato (Vončina, 2015).
Na področju sektorja mleka ima zadruga cilj najti strateške partnerje, saj bi to pomenilo
boljše pogajalsko izhodišče za dosego višjih odkupnih cen mleka. Konkretno potekajo
pogovori s Kmečko zadrugo Sevnica in Kmetijsko zadrugo Cerklje (Vončina, 2015).
Na področju enote mesarstva poleg KZ Krka vrši odkup mesa še dodatnih 20
odkupovalcev (KZ Sloga, KZ Metlika, KZ Sevnica, KZ Trebnje, Vita Špindler, Pelliconi d. o.
o., razni prekupčevalci itd.), zato se pogosto zgodi, da se za isto žival pogaja pet
odkupovalcev hkrati. S tem se odkupovalci med seboj izčrpavajo, saj cena na terenu na
ta način raste, RVC pa pada. Ena izmed rešitev bi bilo sodelovanje zadrug Dolenjske in
Bele Krajine v takšni smeri, da bi se prodaja odkupljene živine na celotnem ozemlju
vršila iz enega mesta ter da se regijsko uredi odkup na terenu (vsak naj pokriva območje
lastne zadruge; Letno poročilo…, 2013; Letno poročilo…, 2014). Če upoštevamo dejstvo,
da mora KZ Krka prepeljati 90 % živine čez Gorjance in potem zopet iz klavnice v
Črnomlju nazaj, se s tem izgubi že skoraj vsa razlika v ceni (Vončina, 2015).
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Celotno interpretacijo rezultatov anket je otežila subjektivna narava odprtega tipa
vprašanj, zato odgovorov ni bilo možno prikazati v grafični obliki. Anketiranci so bili
večinoma pripadniki generacije, starejše od 50 let, zato je pri določenih odgovorih prišlo
do nejasnosti ali se celo niso nanašali na dotično vprašanje. Analiza rezultatov anket ni
pokazala nobenega zares očitnega razloga, ki bi opredelil uspešnost delovanja kmetijske
zadruge – pri tem nas so najbolj zanimali anketirančevi gospodarski motivi za
povezovanje v zadrugo ter kakšni so posredni vplivi na ohranjanje vitalnih kmetij in
kakovostnih obdelovalnih površin.
Poleg tistih, ki so se z omenjenimi razlogi za sodelovanje strinjali, je bilo dosti tudi takih,
ki se s temi istimi razlogi niso strinjali. Vsi so sicer člani KZ Krka, vendar se ne
udeležujejo zasedanj odborov zadruge. Štirje anketiranci so v pogovoru omenili, da že
dlje časa sodelujejo z drugimi kmeti v smislu izposoje kmetijske mehanizacije. Pri
vprašanju glede intenzivnosti vključevanja mladih (bodočih) kmetov so bili odgovori še
najbolj dvoumni, kar nakazuje na negotovost odločanja mladih kmetov za prevzem
kmetije in posledično vključevanja v zadrugo. Vsi anketiranci nameravajo še naprej
dobavljati pridelke in proizvode zadrugi ter se strinjajo, da ima zadružništvo v Sloveniji
prihodnost. V tem primeru podani odgovori anketirancev kažejo na protislovja–vsi
zagovarjajo obstoj zadruge in napovedujejo nadalnje sodelovanje z njo, a so tudi proti
njej. Od zadruge vidijo zgolj gospodarske koristi (odkup ipd.), kaj več pa vanjo ne bi
vlagali. Oblikovanje socialne mreže kmetov je bolj posledica lokalitete, torej sosedstva,
kot pa vpliva zadruge. Zadruga se je na primeru KZ Krka zato izkazala bolj kot sredstvo
za doseganje individualnih ciljev in manj kot mehanizem, ki bi omogočil gradnjo
skupnosti in zadružne identitete.
4.7.2. Geografski vidik povezovanja kmetov v KZ Krka
Območje trženja KZ Krke je osredotočeno na jugovzhodno Slovenijo, torej se v ospredje
postavlja pomembnost zadruge v okvir regionalnega gospodarskega kroga. Potočnik
Slavičeva (2010) opisuje tovrsten način povezovanja kot dober primer aktivnega
vključevanja endogenih razvojnih potencialov podeželja v lokalno oziroma regionalno
gospodarstvo. »Gospodarski krog v širšem smislu upošteva vezi med podjetji,
gospodinjstvi, bankami in državo: gospodinjstva so udeležena pri delu in nakupih,
podjetja kupujejo surovine, proizvajajo in prodajajo dobrine ter storitve, banke
posredujejo denar, država pobira davke in s tem financira javne storitve« (Opredelitev…,
2002; cv: Potočnik Slavič, 2010, str. 71). Delovanje KZ Krka uvrščamo v regionalni
gospodarski tok iz več zornih kotov.
1. Krepitev notranjih odnosov. Kmetijska zadruga je bila ustanovljena s skupnim
interesom kmetov po doseganju čim boljšega tržnega položaja in lažjega
konkuriranja večjim živilskim korporacijam. Na podlagi gospodarskih koristi so
se razvili tesni socialni stiki in t.i. zadružne vrednote, ki temeljijo na
enakopravnosti ter medsebojnem zaupanju vseh vključenih. Socialni kapital
kmetov še dodatno krepi vključevanje v lokalna društva (strojni krožki, društva
podeželske mladine).
2. Zmanjševanje odvisnosti od zunanjega okolja. S povezovanjem okoliških
kmetov v zadrugo se dosega višja stopnja samooskrbe ne le lokalne in
regionalne, temveč kot največji dobavitelj zelenjave v Sloveniji tudi državne. Na
tak način se slovensko gospodarstvo obvaruje pred vdorom tujega kapitala, saj
domača ponudba zadostuje ali celo presega povpraševanje po kmetijskih
44

3.

4.

5.

6.

7.

izdelkih. Lokalni pridelki so med potrošniki bolj cenjeni zaradi njihove večje
sledljivosti in kakovosti, saj zaradi bližnjega izvora ohranijo več hranilnih
vrednosti, kot pa če bi bili pripeljani z oddaljenih območij.
Večina zaposlenih izhaja iz regije ali celo lokalne ravni. Dobavitelji zadruge
in delavci strokovnih služb so skorajda vsi Dolenjci, Belokranjci ali pa Posavci.
Zaradi tega so transportne poti pridelkov in dnevne migracijske poti delavcev
krajše, kar pomeni tudi manj izpuščenih emisij in posledično manjšo obremenitev
okolja.
Prenos inovacij in informacij do porabnikov. Tekom leta zadruga organizira
številne degustacije in promocije v lastnih poslovalnicah ter pri veletrgovcih. Za
največji organizacijski zalogaj velja Gregorjev sejem v mesecu marcu. Njegovi
začetki segajo v leto 1995, cilj pa vse do danes ostaja enak: na enem mestu zbrati
ponudnike na področju prehrane in kmetijstva iz vse Slovenije in tudi tujine.
Razstavljavci svoje izdelke in storitve predstavljajo na več kot 21.000 kvadratnih
metrih zunanjih in pokritih površin, letno pa sejem privabi okrog 25.000
obiskovalcev (Gregorjev sejem 2016, 2016). Tak dogodek velja za odličen vir
inovacij, ki spodbuja modernizacijo kmetijstva in s tem ohranjanje agrarnega
značaja podeželja.
Ohranjanje obdelovalnih površin, kmetijstva in kulturne pokrajine.
Predstavlja zaradi majhnosti in razdrobljenost kmetijskih gospodarstev eno
izmed ključnih težišč ukrepanj PRP. Dobaviteljem zadruge program predstavlja
različne vrste finančnih spodbud za nadaljnje kmetovanje in pospeševanje
procesov strukturnega prilagajanja kmetijskih zemljišč, hkrati pa sofinancira
zadrugo pri oglaševanju kakovosti lokalno pridelane zadruge in s tem posredno
vpliva na vitalni značaj podeželja.
Mreženje med deležniki na lokalni in regionalni ravni. Pomembno vlogo pri
ohranjanju regionalnega gospodarskega kroga imajo živilske trgovine KZ Krka,
znotraj katerih se povezujejo lokalni kmetje, trgovci in gospodinjstva. Tako
denarni kot tudi človeški in socialni kapital na ta način ostajajo znotraj regije in
sinergijsko prispevajo k razvoju Jugovzhodne Slovenije.
Vključevanje v večje poslovne sisteme in koordinacija več zadrug. Slednja
kaže na prehod iz lokalne na regionalno in državno raven. Največ poslovnih tokov
je sklenjenih z veletrgovci (Mercator, Spar, Tuš), že dlje časa pa obstajajo težnje
po formalnem povezovanju med samimi zadrugami. Glavni konkurenti KZ Krka
so Zrno d.o.o. Raka in tudi zadruge. En primer tovrstnega konkuriranja je bilo
odprtje podružnice KZ Trebnje v Mirni Peči, kjer je imela KZ Krka že obstoječo
prodajalno – kupna moč ostaja ista, prihodek od prodaje pa gre od takrat naprej
na pol (Vončina, 2015).

Najpogostejši načini povezovanja kmetov so bili razvrščeni v hierarhično in prostorsko
komponento, ki pa se med seboj ne izključujeta, temveč dokaj prepletata. Kriterij pri
določanju prostorske komponente je predstavljala oddaljenost primarnega kmeta
pridelovalca od končnega kupca znotraj geografskega prostora. Ustvarjeni sta bili 2
podvrsti – sodelovanje na lokalni in regionalni oz. državni ravni. Lokalno okolje je v tem
kontekstu opredeljeno kot sosedstvo, oddaljenost med deležniki je minimalna. Kriterij
za ugotavljanje tipa gospodarske vpetosti deležnika v celotnem procesu oskrbe
potrošnika je bila stopnja hierarhičnosti (vključevanje dodatnih, tj. višjih členov
agroživilskega sistema). Smiselno je bilo oblikovanje treh podvrsti povezovanja, in sicer
vertikalno, horizontalno in povezovanje prek posrednikov. Ugotovljene so bile sledeče
povezave:
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a.) lokalno – horizontalno (primarni kmet prodaja svoje pridelke neposredno na
sami kmetiji, brez kakršnih koli posrednikov);
b.) lokalno prek sodeležnikov (prodaja pridelkov se vrši znotraj verige
sopridelovalcev; v ta kontekst sodi tudi solastništvo kmetijske mehanizacije);
c.) regionalno – vertikalno (oskrba potrošnika se vrši 'od dol navzgor' – primaren
kmet oddaja pridelke kmetijski zadrugi, slednja zbrana živila ponudi v lastnih
trgovinah);
d.) regionalno (državno) prek posrednikov (pridelke kmetov zadruga preusmeri
k trgovcem (Spar, Tuš, Mercator), kjer jih v roke dobi končni kupec).
Slika 14: Gospodarska in geografska vpetost dobaviteljev KZ Krka.

Nakazani načini povezovanja postavljajo v ospredje horizontalno in lokalno pogojeno
povezovanje, nato vertikalno in prostorsko večje (regionalno, nacionalno ipd.). Obenem
je tudi večtirno: poleg zadružnih vezi obstajajo še druge možnosti prodaje živil
končnemu potrošniku. To danes predstavlja slovenskemu kmetu nekakšno vizijo
prožnosti glede izbiranja ustrezne tržne poti, ki bi optimizirala njegove stroške in mu
zagotovila čim večji dohodek. Seveda ima v celotni agro-živilski verigi z različnimi
spodbujevalnimi ukrepi vpliv tudi MKGP, vendar na modelu ni prikazan zaradi
posrednosti vplivov in ne kot dejanski tržni subjekt v poslovnem procesu.
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Preglednica 6: Vpletenost KZ Krka v lokalno okolje.
POMEN
ZADRUG
oskrba
lokalnega
prebivalstva
povezovanje
lokalnega
okolja s
pridelovalci in
gospodarskimi
subjekti
povečanje
konkurenčnosti kmetij

PROSTORSKI

OKOLJSKI

DRUŽBENI

dodajanje
višje
vrednosti
kmetijskim
pridelkom
zagotavljanje
socialne
varnosti na
podeželju
izobraževanje
zagotavljanje
kratkih verig
preskrbe s
hrano

VPLIV KZ KRKA NA LOKALNO OKOLJE
Kmetijske in gozdarske zadruge oskrbujejo podeželje s kmetijskimi
pridelki in reprodukcijskim materialom.
KZ Krka predstavlja pomemben člen prehranske verige, ki poteka od
kmeta, zadruge, živilskopredelovalne industrije in trgovine do potrošnika
(je največji organiziran odkupovalec zelenjave slovenskih kmetov) ter
obenem skrbi za razvoj lokalnega turizma (Gregorjev sejem) in
ohranjanje majhnih podjetij na podeželju, ki opravljajo storitve zanje. V
prostorih ZNC se nahaja tudi poslovalnica Deželne banke Slovenije.
Z odkupom kmetijskih pridelkov od posameznih kmetov povezuje
ponudbo in s tem zagotavlja članom izravnalno pogajalsko moč. Hkrati
realizira večje prihranke zaradi nižjih stroškov repromateriala in
embalaže ter s 100-odstotnim odkupom zagotavlja dolgoročno stabilnost
in ekonomiko kmetij.
Znotraj zadruge se je oblikovala lastna blagovna znamka lokalno
pridelane in predelane hrane 'Dobrote s kmetije'. Zajema sadje in
zelenjavo iz integrirane pridelave, jabolčni sok, cviček ter sveže meso in
mesne izdelke. Trženje skozi blagovno znamko je še dodatno nadgrajeno z
intenzivnim oglaševanjem s podporo Ukrepa 133.
Zadruga ohranja generacije na podeželju in ponuja zelo raznolike
priložnosti za delo. KZ Krka zagotavlja dohodek okoli 170 zaposlenim in
300 dobaviteljem, s čimer krepi ne le gospodarski, temveč tudi socialni
kapital. Zadružni model omogoča tudi močnejše sodelovanje žensk v
ekonomskih aktivnostih (22 % več od moških), hkrati pa predstavlja
močan socialni model, ki temelji na družinske kmetijah.
Zadruga ima pomembno vlogo pri obveščanju in izobraževanju članov,
zlasti tistih, ki opravljajo odgovorne funkcije v upravnih in nadzornih
odborih, ter zaposlenih.
Surovina ne opravi več sto kilometrov poti, ampak se odkupi in predela v
končni izdelek kar v domačem okolju. S tem se potrošniku lažje zagotovi
sledljivost, visoko kakovost in ustrezno varnost hrane.

varovanje
okolja

V zadrugo vključeni pridelovalci integrirane zelenjave delujejo v okviru
sonaravnega kmetovanja, zato se ne poslužujejo namakanja zelenjave v
raztopine za ohranjanje svežine in videza. S tem dolgoročno ščitijo okolje
in biotsko raznovrstnost ekosistema.

ohranjanje
naravne in
kulturne
krajine

Ohranjanje pokrajine je tesno povezano s sonaravnim kmetovanjem.
Slednjega dejavnost zadruge vnaša v podeželski prostor Dolenjske in Bele
krajine ter s tem prispeva k zdravemu življenjskemu okolju. Še posebej
velik pomen zagotavljanja razvojnih možnosti ima na območjih z
omejenimi dejavniki in v razmerah velike posestne razdrobljenosti, kjer
lahko predstavlja ključen dejavnik ohranjanja poseljenosti in obdelanosti
podeželja.

Vir: Terensko delo…, 2015; Zadružništvo kot učinkovit…, 2016.
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4.7.3. Povezovanje KZ Krka z zadrugami
Zadruga se s svojimi različnimi programi srečuje z različnimi segmenti kupcev in
poskuša zadovoljiti njihove potrebe. V grobem so to trgovci na debelo in drobno,
gospodarske družbe s področja proizvodnje in prehrane, živilskopredelovalna industrija,
mlekarne, gostinci itd. (Letno poročilo…, 2006, str. 15). Zaradi obojestranske koristi z
večanjem vrst in količin ponujenih izdelkov postaja v zadnjem času čedalje bolj zaželeno
oziroma potrebno sodelovanje med zadrugami. S tem nastajajo t. i. zadruge druge
stopnje, katerih namen je povečanje učinkovitosti prodajne funkcije vsake zadruge na
podlagi ekonomije obsega in v interesu njenih članov. Primer zadruge druge stopnje je
Kapitalska zadruga, zadruga za pospeševanje gospodarskih koristi članov, ki povezuje
posamezne zadruge s ciljem pospeševanja gospodarskih koristi včlanjenih kmetijskih in
gozdarskih zadrug predvsem na bančnem področju. Podobno funkcijo ima tudi družba
Mlekop, ki so jo ustanovile gorenjske kmetijske zadruge in je ciljno namenjena
skupnemu trženju mleka (Zadružništvo kot učinkovit…, 2016).
Nabavna in prodajna mreža subjektov, ki sodelujejo z zadrugami, je nepovezana,
nabavni in prodajni tokovi pa razpršeni med konkurenčna podjetja, kar slabi letno
uspešnost celotnega zadružništva. Kot izpostavlja Frelih (1999), je prioriteta skupnega
poslovanja med zadrugami izboljšanje njihovega gospodarskega položaja slednjih, kar je
možno doseči s/z:
 povečanjem tržnega deleža kmetijskih zadrug,
 učinkovitejšim poslovnim povezovanjem z drugimi živilskopredelovalnimi
podjetji,
 razvojem skupnega reklamiranja in promocije slovenskih kmetijskih oz. živilskih
proizvodov,
 oblikovanjem in uveljavljanjem skupnih blagovnih znamk na domačem in tujem
trgu,
 skupnim in s tem učinkovitim nastopom pri javnih razpisih.
KZ Krka je že pred časom začela sodelovati z ostalimi zadrugami v smislu izmenjave
informacij. Na tem področju se je naredil velik premik, kar se je odražalo v boljšem
pogajalskem položaju z njenimi kupci v smislu doseganja boljših odkupnih cen. To
sodelovanje se nadaljuje in nadgrajuje v dolgoročnem smislu povezovanja na trgu,
enotne prodaje zelenjave na trgu in skupne nabave repromateriala (Letno poročilo…,
2014). Na tem mestu gre izpostaviti sodelovanje s KZ Sevnica, ki v primeru boljših
nabavnih pogojev kupi potreben material še za KZ Krka – nakup se izvaja zgolj na
neformalni osnovi, saj ni bilo podpisane nobene pogodbe o sodelovanju (Vončina, 2015).
V želji izboljšanja stanja na področju pridelave in trženja slovenske zelenjave se je KZ
Krka (vključno z njenimi pridelovalci) povezala z ostalimi slovenskimi zelenjadarskimi
zadrugami in uradno oblikovala skupno partnerstvo v obliki zelenjavne verige. Za
predsednika odbora so imenovali Jureta Vončino. Začetki 'veriženja' so bili obetavni –
zanimanje kupcev za lokalno pridelano hrano je vodila v povečanje odkupa slovenske
zelenjave, izboljšala pa se je tudi njena kakovost. Ciljno so se usmerili tudi v mehke
dejavnike uveljavljanja z osveščanjem potrošnikov o pomenu sledljivosti pridelka od
pridelovalca do police. Dogovor je bil že na začetku odprt tudi za druge trgovske sisteme.
Po večletnih pogajanjih so na partnerstvo z zelenjavno verigo pristali Poslovni sistem
Mercator, Engrotuš, KGZS, ZZS, GIZ Slovenska zelenjava in GZS – Zbornica kmetijskih in
živilskih podjetij (Zelenjavno verigo vodi…, 2013). V dveh velikih trgovinah, Mercator in
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Tuš, so vpeljali »slovenske police« z zelenjavo slovenskega kmeta (Markelj, 2015). Odbor
je soglasno podprl tudi uvrstitev predloga okoljskega ukrepa pridelave zelenjave brez
herbicidov v PRP 2014–2020 in se s tem zavzel za sonaravno kmetovanje njihovih
pridelovalcev (Zelenjavno verigo vodi…, 2013). Novembra 2015 je Vončina kjub
velikemu uspehu verige (med letoma 2012 in 2014 se je obseg tržne pridelave zelenjave
dvignil za 32 %) nepreklicno odstopil z mesta predsednika. Za to odločitev je navedel
dva razloga, in sicer neobveščanje pridelovalcev zelenjave s strani MKGP o sestanku in
vsebini sestanka, kjer je bil predstavljen osnutek nacionalne uredbe za izredne ukrepe,
ter njihovo neodzivnost glede pripomb na ta osnutek (Odstopil predsednik zelenjaven…,
2015). Februarja 2016 je njegovo mesto zasedla Patricija Pirnat, predstavnica ZZS, in od
takrat naprej skupaj z novim vodstvom nadaljuje delo prejšnje delovne skupine
(Zelenjavna veriga…, 2016).
V želji po oblikovanju uradne oblike povezave med zadrugami je nastala tudi e–Zadruga
z.o.o. Teži k večji konkurenčnosti na trgu in boljšim nabavnim pogojem, predvsem pa k
ustrezni sodobni organiziranosti v smislu pospeševanja prodaje in optimiziranja zalog
(E–Zadruga, 2016). Vončina (2015) kot eden izmed ustanovnih članov vidi njeno
prednost v dosegi istega rabata na osnovno ceno znotraj nabavnih pogodb in poenoteni
nabavi repromateriala. S tem se zadruge ne izčrpavajo, temveč prihaja do obojestranske
koristi. Kljub naštetim pozitivnim vplivom povezovanja je naletela na težave pri nakupu
nekaterih osnovnih obratnih sredstev za zagon in tako še ni zaživela v polnem teku.
Kljub temu predstavlja zametek povezovanja in v nekem »latentnem« stanju čaka na
priložnost uresničitve svojega potenciala.
V opravljenem intervjuju nam je Vončina (2015) zaupal: »Povezovanja med zadrugami
praktično ni! Ta trenutek imamo v zadružnem sistemu le nekaj somišljenikov, ostale
upravne odbore in lastnike je težko prepričati k sodelovanju, saj so po njihovem
prepričanju sami sebi dovolj. Tudi naša zadruga je v preteklosti je prevzela črnomaljsko in
jo pripojila k sebi, ampak to je nekaj naravnega. Kot podjetje moraš namreč rasti in ko
imaš ekonomijo obsega dovolj veliko, lahko šele poslovno uspešno delaš. Če v prihodnosti
ne bo prišlo do združitve naše zadruge s katero drugo, bo lahko nekdo na tak način pripojil
nas«.
Za zadrugo je izredno pomembno ne le povezovanje med zadrugami, temveč tudi
njihovo povezovanje z živilskopredelovalno industrijo. V tem segmentu se kaže
priložnost uspešnega kooperativnega sodelovanja v t. i. zadrugah druge stopnje. Zadruge
na tak način ohranijo svojo osnovno dejavnost, povežejo pa se le na področju skupne
dejavnosti. Trenutno je v teku projekt povezovanja vseh slovenskih zadrug z dejavnostjo
odkupovanja zelenjave, ko bi povezane ustanovile svojo zadrugo in pod skupno
blagovno znamko prodajali po vsej Sloveniji. KZ Krka velja za enega izmed glavnih
pobudnikov tega projekta, s Pravilnikom za organizacijo pridelovalcev v sektorju
zelenjave je bila sprejeta tudi zakonska podlaga (Vončina, 2015).

5. SKLEP
V Sloveniji se je zaradi parcelne razdrobljenosti in modela družinske kmetije kot
prikladna oblika povezovanja majhnih pridelovalcev razvil sistem kmetijskih zadrug. Pri
tem ne gre zgolj za bolj gospodaren način prodaje, temveč je pomen zadružnega
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delovanja v kmetijstvu globlji, saj spodbuja socialno integracijo, prinaša delovna mesta
in zagotavlja razvoj podeželja.
Število v zadrugo včlanjenih kmetov že več desetletij zaznamuje težnja upadanja, s tem
pa tudi manjša njihova vpetost v dejavnost zadružništva. Za primer aktivnega
vključevanja je zgovoren podatek, da so še pred drugo svetovno vojno zadruge prirejale
razne strokovne ekskurzije, seminarje in razstave, ki so spodbujale inovativnost kmetov,
obenem pa so s številnimi pospeševalnimi odbori ter organiziranimi aktivi mladih
zadružnikov in kmečkih žena spodbujali aktivnost članov tudi izven zadrug (Kmetijska
zadruga…, 2016). Danes je v sistemu slovenskega zadružništva tovrstna oblika
povezovanja bolj izjema kot pravilo; še najbolj prisoten tovrstni relikt predstavljajo
društva podeželske mladine in aktivi kmečki žena, ki posredno vplivajo na ohranjanje
kulturne identitete podeželja.
Multiplikativni učinek zadrug se kaže tudi v prehranski varnosti Slovenije, ki predstavlja
danes eno pomembnejših vprašanj za prihodnost človeštva, saj pridelava hrane zadosti
le 50 % slovenskih potreb. To še bi moralo še dodatno spodbuditi prizadevanja nosilcev
odločanja za povečanje stopnje samooskrbe nacionalnega agroživilskega sistema
(Strategija za izvajanje…, 2014). Cilj zagotavljanja prehranske varnosti pomeni rabo
lokalnih (potencialov) virov za pridelavo in distribucijo hrane ter nadzor nad zalogo
hrane. Tako se moč odločanja ohranja znotraj skupnosti in ta ostaja neodvisna od
zunanjih virov hrane. Lokalna pridelava hrane daje prednost skupnosti in okoljski
integriteti pred dobičkonosnostjo tujih korporacij, s tem pa utrjuje družbeno identiteto
in povezanost (Anderson, M. D., Cook, J., 2000; cv: Feagan, 2007). Stopnja samooskrbe v
Sloveniji je za živalske proizvode precej višja kot za rastlinske proizvode. Stalni presežki
se pojavljajo pri hmelju, perutninskem mesu, svežih jabolkih in kravjemu mleku (stopnja
samooskrbe med 113 in 120 %). V zadnjih letih je Slovenija neto izvoznik tudi pri
govejem mesu (stopnja samooskrbe med 98 in 111 %). Zelo nizka prehranska varnost je
pri zelenjavi (stopnja samooskrbe pod 40 %), svežem sadju, krompirju in svinjskem
mesu, prav tako pa tudi pri žitu (Strategija za izvajanje…, 2014).
»Pomembno vlogo zadružništva na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje zato vidimo
predvsem v okviru učinkovitejšega tržnega organiziranja kmetijstva, krepitve
agroživilskih verig in prepoznavnosti domačih proizvodov, kar je tudi ena od
prednostnih programskih usmeritev razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta
2020. Pomembne strateške cilje do leta 2020 smo zapisali tudi v resoluciji »Zagotovimo
si hrano za jutri«: zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne,
kakovostne in potrošniku dostopne hrane ob hkratnem povečevanju konkurenčne
sposobnosti, varovanju naravnih virov ter skrbi za skladen in socialno vzdržen razvoj
podeželja. Seveda v povezavi z načelom kratkih verig« ((Socialno) zadružništvo…, 2016).
Očitek državi Vončina (2015) namenja tudi v segmentu oskrbe javnih zavodov z lokalno
pridelano hrano. V šolah, vrtcih, bolnišnicah, domovih za starejše občane idr. so sedanje
količine odkupa mizerne, kljub trudu zadruge. »Vso slovensko zelenjavo bi lahko iztržili v
javnih zavodih, ki pa raje kupujejo cenejše tuje in manj kakovostne pridelke, za to pa
potrošijo kar 80 milijonov EUR letno« (Markelj, 2015).
Slaba organiziranost in nepovezanost sta med bistvenimi strukturnimi pomanjkljivostmi
slovenskega kmetijstva. Slovenske zadruge bi se zato, da bi izkoristile pozitivne učinke
ekonomije obsega pred velikim številom zunanjih poslovnih partnerjev, morale bolje
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povezovati. Prav tako se državi očita premalo posluha za institucionalizacijo zadružnega
sistema. Ravno slednja bi morala biti zadrugam tako v moralno kot materialno podporo
(kmet – moški, 60 let, 30 ha, Dol. Stara vas; kmet – moški, 70 let, 25 ha, Veliko Mraševo).
Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva
in živilstva do leta 2020 (2014) namenja v prihodnje več pozornosti podjetniškemu
organiziranju zadrug, ki bi se osredotočile na razvojno naprednejše in projektno
povezovalno usmerjene zadruge. Obenem je potrebno zagotoviti enakovredno
obravnavo zadrug kot vrsto gospodarskega subjekta ter podpreti povezovanje blagovnih
tokov zadrug na nabavni in prodajni ravni in s tem uveljavitev načela kratkih verig.
Posebno skrb bo potrebno nameniti ustanovitvi t.i. zadrug drugega reda, ki bodo
omogočale ponudbo večjih količin kmetijskih pridelkov in živil ter tako postale močnejši
partner v verigi preskrbe s hrano (Strategija za izvajanje…, 2014).
V prihodnosti je pričakovati stekanje tržnih poti kmetijskih zadrug in s tem doseganje
večje enotnosti odkupnih cen na trgu. Cilj KZ Krka je povezati kmete in zagotoviti take
odkupne cene, ki bi pokrivale nastale stroške pridelave ter jim hkrati omogočale
nadaljnji razvoj kmetije. Vončina (2015) odsvetuje pridelovalcem dobavljanje surove
zelenjave/mesa/mleka v zadrugo, veliko večjo dodano vrednost vidi v predelavi, ne le v
povezavi z Dobrotami Dolenjske, temveč tudi spodbuja kmete k registraciji dopolnilne
dejavnosti (predelave) na kmetiji sami.
V sklepnem delu smo preverili začetne hipoteze.
Hipoteza1:»KZ Krka s povezovanjem kmetov občutno prispeva k plemenitenju
njihovega finančnega in socialnega kapitala ter krepi identiteto lokalne
skupnosti.« Hipotezo lahko delno potrdimo.
Socialna integracija kmetov v sodobnosti postaja vse šibkejša, vzvod za povezovanje
predstavljajo dandanes skorajda izključno gospodarske koristi, ki jih s seboj prinaša
tovrstna oblika povezovanja. V nalogi je bila zanimiva ugotovitev, da prihaja do
določenih oblik socialnih vezi tudi pri večjih kmetih in ne le manjših. Vsi se namreč
zavedajo, da skupaj nastopajo proti ogromnim korporacijam na agroživilskem trgu in bi
se zato z medsebojnim konkuriranjem le izčrpavali. Med kmeti je še vedno precej
prisotno solastništvo kmetijske mehanizacije, sodelovanje pa seže tudi na društveno
raven, kar le še plemeniti njihove odnose (vključevanje v društvo podeželske mladine,
prostovoljno gasilstvo društvo). Povezovanje v taki obliki je bolj kot na zadružni ravni
torej prisotno na podlagi sosedstva oz. bližine.
Hipoteza 2: »Vzporedno z naraščanjem števila članov KZ Krka prihaja do opaznih
teženj vključevanja večjih kmetov-dobaviteljev.« Hipotezo lahko delno potrdimo.
Število članov se je v začetni fazi z ustanavljanjem podružnic resda povečevalo, vendar
pa njihova številčnost že nekaj desetletij ostaja na podobni ravni z okoli tristo člani
(izjemo predstavljata le silovit porast članov ob začetku prestrukturiranja leta 1992 in
leto 2002 s priključitvijo KZ Črnomelj, ko se je njihovo število skoraj podvojilo). Obseg
proizvodnega sodelovanja se po sektorjih razlikuje. Za sektor mesa je vzporedno z
izstopanjem dobaviteljev značilno zmanjševanje količine dobavljenega mesa, podobno
velja v omiljeni obliki tudi za sektor mleka, medtem ko prihaja v sektorju sadja in
zelenjave do paradoksa – kljub zmanjševanju števila članov obseg rastlinske proizvodnje
ostaja vsako leto enak ali se celo veča, odvisno od vremenskih razmer. Kot opažajo v
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zadrugi, je to posledica izstopanja manjših in naraščanja števila velikih kmetov. V
zadrugi se čedalje bolj spodbuja in izvaja proces specializacije zelenjadarskih kmetij. Gre
za večje kmetije, ki si z vključevanjem v zadrugo zmanjšajo občutljivost na zunanje
(vremenske) dejavnike. Razsežnost oz. intenziteto naravnih nesreč posamezni kmet
sicer občuti, vendar mu zadruga z zagotovljenim 100 % odkupom, četudi slabše
kakovosti pridelkov, omili škodo. Ravno večji kmetje, ki se ukvarjajo s pridelavo sadja,
zelenjave in mleka, predstavljajo stalne dobavitelje zadrugi, za razliko od njih pa imajo
pridelovalci mesa večjo možnost izbire, komu oddajati meso (ravnajo se glede na
trenutno višino odkupnih cen). Z večanjem števila velikih kmetov prihaja seveda do vse
številčnejših interesov posameznih pridelovalcev, kar vnaša določena navzkrižja v
delovanju zadruge. V tem smislu obstoječi Zakon o zadrugah, skupaj z zadružnim
načelom »1 član - 1 glas«, večje kmete pri odločanju omejuje, saj njihova intenzivnost
dobavljanja ne sovpada z močjo odločanja glede razvoja zadruge. Večji kmetje znotraj
zadruge zato dobijo nekakšen manjvrednostni kompleks, češ da niso dovolj upoštevani
glede na njihovo aktivno vključevanje (kmet – moški, 60 let, 30 ha, Dol. Stara vas). Na tem
mestu bi bila nujna sprememba Zakona o zadrugah, ki bi ta nesorazmerja in s tem ne
soglasja izenačila.
Hipoteza3: »Geografski vidik povezovanja kmetov v KZ Krka se odraža v
oblikovanju izrazitega klustra povezanih pridelovalcev Dolenjske in Bele krajine.«
Hipotezo lahko potrdimo.
KZ Krka predstavlja na območju Dolenjske in Bele krajine formalno krovno organizacijo
tamkajšnjih kmetov. Njena prisotnost na podeželju ima multiplikativne učinke na
aktivne gospodarske tokove, ohranjanje kulturne pokrajine, posredno pa tudi na
krepitev lokalne identitete. Z izdelanimi kartami je nakazano, da je geografska
razpršenost kmetij dobaviteljev predvsem posledica naravnih danosti, hkrati pa so
pridelovalci posamezne kulture locirani dokaj homogeno. Tako skoncentrirana mreža
pridelovalcev ustvarja predpogoj za boljše uveljavljanje zadruge v boju proti večjim
korporacijam. Z mrežo desetih podružnic zagotavlja delovna mesta, oskrbo lokalnega
prebivalstva, inovacije pri kmetijski mehanizaciji in vsesplošen vpliv na živahnost
dogajanja v podeželskem prostoru. Zadruga se je v geografski prostor Dolenjske in Bele
krajine ukoreninila tako globoko, da ji nameravajo njeni dobavitelji ostati zvesti tudi v
prihodnosti.
Hipoteza4: »Mreženje zadrug in s tem oblikovanje dinamičnih regionalnih
gospodarskih krogov bo v prihodnosti eden ključnih dejavnikov razvoja
podeželja.«Hipotezo lahko potrdimo.
Zaradi nepovezanosti in nezmožnosti dobave večjih količin prehrambnih izdelkov
(predvsem iz shem kakovosti) na trg so primarni proizvajalci v podrejenem pogajalskem
položaju v primerjavi z živilskopredelovalno industrijo in trgovci. Soudeležbo na trgu še
dodatno zavirata razdrobljenost in majhnost kmetijskih gospodarstev, ki ne omogočata
pokrivanje potreb po proizvodih višje kakovosti (ekoloških proizvodih; Kos, 2013). Spet
na drugi strani imamo paradokse, ko je kljub presežku domače ponudbe proizvod na
slovenskih policah slabo zastopan. Na tej točki nastopi država, skupaj s svojimi
mehanizmi za vertikalno in horizontalno povezovanje vseh sfer gospodarstva z lokalnim
prebivalstvom. Gre za ustvarjanje t.i. regionalnih gospodarskih krogov, v katerih so
aktivni člen tudi zadruge, saj krepijo lokalne zmožnosti za ohranjanje podeželja in
povečevanje zaposlitve. Z geografskega vidika je njihov pomen še toliko večji ob
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zavedanju, da z mreženjem podružnic prispevajo k učinkovitejšem aktiviranju
endogenih potencialov podeželja in ohranjanju kulture pokrajine.
»Kmetijstvo prihodnosti bo temeljilo na treh medsebojno odvisnih in uravnoteženih
stebrih – ekonomskem, socialnem in okoljskem. Glede na organizacijsko poslovna načela
in močno izražene principe socialnega podjetništva menimo, da so kot organizacijska
oblika prav zadruge tiste, ki bi najlažje pomagale pri izgradnji teh stebrov in doseganju
iz njih izhajajočih ciljev. Poleg tega pa lahko zadruge kot pomembni lastniki slovenske
živilskopredelovalne industrije tudi ohranjajo predelavo v lokalnem okolju in skrbijo za
dolgoročno ohranjanje kmetijske pridelave ter obenem zagotavljajo sledljivost pridelave
kakovostne in varne hrane za potrošnika (Udovč in sod., 2012, str. VIII)«.

6. SUMMARY
In Slovenia, the system of agricultural cooperatives as the most convenient form of linkup between farmers developed because of land fragmentation and the model of the
family farm. The aim of this is not solely a more efficient sale system; its importance is
more embedded: agricultural cooperatives encourage social integration, creates new
jobs and guarantees rural development.
The number of cooperative members has steadily diminished over the past decades, and
as a consequence, have become less and less involved with the cooperatives’ activities.
To illustrate this better, let us consider the following example: even before the Second
World War, agricultural cooperatives organised professional excursions, seminars, and
exhibitions, which encouraged farmers to be more innovative. In the meantime, active
participation of members was promoted by numerous promotion boards and organised
working groups of young members and farm women societies (Kmetijska zadruga…,
2016). Nowadays, this form of cooperation is not the norm in Slovenian agricultural
cooperatives anymore; the most present remain of this legacy are associations of
country youth and farm women society working groups, which have an indirect effect on
preserving the cultural identity of the countryside.
The multiplicative effect of agricultural cooperatives is shown also in food security of
Slovenia, which in this day and age represents one of the most important issues for the
future of mankind. In Slovenia, food production fulfils only 50% of people's needs and
this fact should further stimulate the authorities to increase self-supply of the national
agriproduct system (Strategija za izvajanje…, 2014).The aim of assuring food security
means using (potential) local food production and distribution resources and the control
over food supplies. In this way, the decision-making ability remains within the society,
which is, subsequently, independent from external food sources. Local food production
prioritises the community and environmental integrity over profitability of foreign
corporations, and by this it also reinforces social identity and connectedness (Anderson,
M. D., Cook, J., 2000; cv: Feagan, 2007). The degree of self-supply in Slovenia is much
higher for foodstuffs of animal origin in comparison to products of plant origin. There
has been a constant surplus of hops, poultry, fresh apples and cow milk (a self-supply
degree of 113 – 120%). In recent years, Slovenia has become an exporter of beef (selfsupply degree of 98 – 111%). Food security is very low when it comes to vegetables
(self-supply degree below 40%), fresh fruit, potatoes, and pork, as well as cereal
(Strategija za izvajanje…, 2014).
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»Therefore, at the Ministry of Agriculture, Forestry and Food, we see an especially
important role of cooperatives in more efficient market organisation of agriculture, of
reinforcing the agriproduct chains and of recognisability of local products, which is also
one of the program objectives of the development of Slovenian agriculture and food
production up to the year 2020. We already determined some very important strategic
aims up to 2020 in the »Let's ensure food for tomorrow«(»Zagotovimo si hrano za
jutri«) initiative: ensuring food security by producing safe, quality, and accessible food
while simultaneously improving our competitiveness with foreign companies,
protecting our natural resources and ensuring a coordinated and socially sustainable
development of the rural areas. All this, of course, in connection with the short-chain
principle« ((Socialno) zadružništvo…, 2016).
Vončina (2015) also holds some remorse to the authorities when it comes to supplying
public institutions with locally produced food. In schools, kindergartens, hospitals,
nursing homes, etc. the current purchase quantities are extremely low in spite of the
efforts of cooperatives. »All public institutions could buy food produced in Slovenia, yet
they prefer to purchase foreign products of lower quality instead, spending over €80
million/year« (Markelj, 2015).
Poor organisation and connectedness are among the pivotal structural deficiencies of
the Slovene agriculture. Slovene agricultural cooperatives should work more on their
inter-connectedness with aim to exploit the positive effects of the economics of scale.
Additionally, the state is seen as having too little interest in institutionalising the
cooperative system, which is supposed to act as moral, as well as financial support for
farmers (farmer – male, 60 years old, 30 ha, Dol. Stara vas; farmer – male, 70 let, 25 ha,
Veliko Mraševo).
Then, the strategy for carrying out the resolution regarding strategic aims of the
development of Slovenian agriculture up to 2020 (2014) pays more attention to the
commercial organisation of cooperatives, which would then focus on more advanced
cooperatives and also those oriented towards carrying out projects and connecting
farmers. In the meantime, equal treatment of cooperatives as a form of economic entity
has to be ensured, and the support of connecting goods flows of cooperatives on sales
and purchase level has to be encouraged. By this, the short-chain principle is asserted.
Special attention ought to be paid to the foundation of the so-called »second-degree
cooperatives«, which will allow the supply of larger quantities of agriproducts and
foodstuffs and therefore become a stronger commercial partner in the food supply chain
(Strategija za izvajanje…, 2014).
In the future, convergence of commercial activities of agricultural cooperatives is
expected, and, as a result, more unified prices on the market. The aim of the Krka
Agricultural Cooperative is to connect farmers and ensure buying-in prices that would
cover the costs of production and allow for further development of their farms. Vončina
(2015) advises food producers against supplying raw vegetables/meat/milk to
cooperatives. Instead, he sees a lot more added value in food processing, not only in
connection with »Dobrote Dolenjske«, and he also stimulates farmers to register food
processing at their farms as a secondary activity.
In the concluding part, we evaluated the initial hypotheses.
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Hypothesis no. 1: »By connecting farmers, the Krka Agricultural Cooperative
massively contributes to increasing their financial and social capital, and,
furthermore, it fortifies the identity of local community.« This hypothesis can be
partially confirmed.
Social integration of farmers is in modern times becoming weaker and weaker. The
causes for integration are confined almost exclusively to economic benefits which can be
gained from such kind of connecting. One of the interesting findings of this thesis is that
there are some kinds of social connections occurring among big farmers and not only
small ones, since everyone is aware that they find themselves on the same side in the
fight against gargantuan corporations on the agriproduct market. This is the exact
reason why, acting as competition to each other would only have detrimental
consequences for them. Co-ownership of agricultural machinery is still common practice
among farmers, the cooperation between them is also present on the level of local
associations, which further strengthens their relations (rural youth associations,
volunteer firefighter associations). However, this kind of connectedness is more
common based on the distance between farmers and not on the level of cooperatives.
Hypothesis no. 2: »Parallel to the increasing number of members of the Krka
Agricultural Cooperative, there are visible tendencies of big farmers and suppliers
to join the cooperative.« This hypothesis can be partially confirmed.
The number of members did rise at the beginning, when numerous branches were being
founded, but the number has stagnated at about 300 for the last couple of decades (with
the exception of the years 1992 and 2002, when the cooperative was restructured and
when KZ Črnomelj joined the cooperative and the number of members almost doubled).
The scope of production differs from sector to sector. For the meat sector, the
diminishing number of supplied meat corresponds to how many suppliers left the
cooperative. Similar applies to the milk sector, whereas a paradox arises in the fruit and
vegetables sector – even though there are fewer and fewer members with every passing
year, the production remains the same or even increases, depending on weather
conditions. This is, as testified by members of the cooperative, a consequence of the fact
that it is usually small farmers who leave the association and big farmers who join it. The
cooperative has put a lot of effort into encouraging specialisation of vegetable-producing
farms. This is meant especially for bigger farms, which lower their susceptibility to
external (weather) conditions by joining agricultural cooperatives. In these cases,
farmers are without a doubt still affected by natural disasters, but the cooperative limits
the damage by its guarantee that it will purchase 100% of the farmers' crops no matter
their quality. It is, in fact, the big farmers who produce fruit, vegetables, and milk, who
are the constant suppliers of the cooperatives. On the contrary, meat producers have
more choice who to supply their meat to (they usually make this choice based on the
current buy-in prices). With the increasing number of big farmers also come more and
more interests of certain producers, which of course brings about certain clashes in the
functioning of the cooperative. In this sense, the existing Cooperatives Act, together with
the cooperative principle »one member – one vote«, limits the big farmers when it
comes to decision-making, since the amount of what they supply does not correspond to
their influence on decisions in the development of the said cooperative. This is why
bigger farmers in a cooperative often experience some kind of an inferiority complex, as,
according to them, they are not taken seriously enough in accordance with their active
participation (farmer – male, 60 years old, 30 ha, Dol. Stara vas). Changes to the existing
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Cooperatives Act would be urgent at this point, since they would even out the
differences and the discords.
Hypothesis no. 3: »The geographic aspect of farmers linking up into cooperatives
in the Krka Agricultural Cooperative is shown in the formation of a distinct cluster
of inter-connected farmers from the Lower Carniola and Bela krajina regions.«
This hypothesis can be confirmed.
The Krka Agricultural Cooperative represents the formal umbrella organisation of
farmers of the Lower Carniola and Bela krajina regions. Its presence in the rural areas
has multiplicative effects on the economic flows, the preservation of cultural landscape,
and, indirectly, also on the reinforcement of local identity. Produced maps show that the
geographical fragmentation of supplier farms is, first and foremost, a consequence of
natural causes. But, at the same time, the suppliers of a specific culture are often found
close to each other. Such a concentrated network of producers is a prerequisite for more
powerful agricultural cooperatives in their fight against bigger corporations. With a
network of ten branches, the Krka Agricultural Cooperative provides jobs, supplies for
the local people, innovations regarding agricultural machinery and a general effect on
what is happening in the rural areas. This cooperative is now so deeply engrained in the
geographic regions of Lower Carniola and Bela krajina that their suppliers plan to pledge
their loyalty to it for the future.
Hypothesis no. 4: »Networking of cooperatives and the subsequent formation of
dynamic regional economic cycles will in the future be one of the key factors of
rural development.« This hypothesis can be confirmed.
Due to their non-connectedness and their inability to supply large quantities of
foodstuffs (especially from the quality schemes) to the market, primary producers find
themselves in a subordinate position to food industry and commerce. Participation on
the market is further restrained by the fragmentation and small size of farms, which do
not allow them to satisfy the need for high-quality products (organic products; Kos
2013). On the contrary, there are the aforementioned paradoxes when, in spite of a
surplus production of a certain product, this product is not commonly found on the
shelves in Slovene stores. At this point, the state and its mechanisms for vertical and
horizontal connecting of all spheres of the economy with the local people have to react.
By this is meant the creation of the so-called »regional economic circles«, in which
agricultural cooperatives play a big part since they strengthen local capabilities for the
preservation of the rural areas and for the creation of new jobs. From a geographical
point of view, the importance of cooperatives is even greater if one takes into account
the fact that they contribute greatly to more effective use of endogenous potentials and
the preservation of cultural landscape.
»The agriculture of the future will be based on three mutually independent and balanced
pillars – economic, social, and environmental. According to the organisational and
business principles, and the strongly-expressed principles of social business, we think
that as a form of organisation, agricultural cooperatives are the form that would most
easily help to build these pillars and achieve goals which derive from them. Additionally,
cooperatives as important shareholders in the Slovene food industry also keep food
processing in the local environment, as well as take care for the long-term preservation
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of agricultural production and at the same time ensure production traceability of quality
and safe food for the customer (Udovč et al., 2012, p. VIII)«.
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9. PRILOGE
9.1. Seznam uporabljenih kratic
DO: delovna organizacija
G: gospodinjstvo
HKS: hranilno-kreditna služba
KČ: kmetija – član
KDZ: kmečka delovna zadruga
KGZS: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
PC: profitni center
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PE: poslovna enota
PRP: Program razvoja podeželja
RVC: razlika v ceni (razlika med prodajno ceno brez DDV in nabavno ceno brez DDV)
TOK: temeljna organizacija kooperantov
TOZD: temeljna organizacija združenega dela
TZO: temeljna zadružna organizacija
ZE: zadružna enota
ZZS: Zadružna zveza Slovenije
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9.2. Vprašalnik za dobavitelja KZ Krka

VPRAŠALNIK za dobavitelja KZ Krka
1. Kateri
tip
kooperanta
mleka/mesa/zelenjave…?

KZ

Krka

predstavljate

–

dobavitelj

2. Kako dolgo sodelujete s KZ Krka?

Imate tudi v prihodnosti namen ostati njihov dobavitelj?

3. Kakšne so po vašem mnenju glavne prednosti in slabosti povezovanja v KZ Krka?
Prednosti:

Slabosti:

4. Kako aktivno sodelujete s KZ Krka (pogostost dobavljanja, prisotnost na
sestankovanjih v primeru , da ste njihov član ipd. )?

5. Ali ste kmetje v zadrugi poleg gospodarskih povezav razvili tudi medsebojne
socialne stike? Če ste, na kakšen način sodelujete izven zadrug (npr. izposoja
strojev)?

6. Kako intenzivno se po vašem mnenju mladi vključujejo v zadrugo (problem
oddajanja v Italijo itn.)?

7. Kakšno prihodnost po vašem mnenju čaka KZ Krka ter zadružništva v Sloveniji?
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9.3. Intervju z direktorjem KZ Krka
1. Kako bi opredelili pomen KZ Krka za pridelovalce in potrošnike vaših pridelkov?
2. KZ Krka velja za primer uspešnega prestrukturiranja zadruge z letom 1992
sprejetega Zakona o zadrugah. Kateri so po vašem mnenju ključni razlogi tako
uspešnost reorganiziranja?
-

Kako gledate na sedanji Zakon o zadrugah–spodbuja ali omejuje aktivnost
zadrug?

-

Kaj pa PRP 2014-2020, kolikšna pozornost je namenjena zadrugam (npr. v
primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem)?

3. Kako močno je po vašem mnenju povezovanje med zadrugami v Sloveniji in
koliko se vaša zadruga tega poslužuje?
-

S katero zadrugo dosegate najvišjo stopnjo povezovanja?

-

Zakaj ste se vključili v e-Zadrugo? Kakšne priložnosti vidite v tej povezavi?

4. Katere tipe kooperantov vključuje zadruga in kateri so vaši strateški partnerji?
5. Na katere zadružne enote je razporejeno vaše delovanje in kakšna je vloga
posamezne enote? Kako se je skozi čas spreminjala njena zastopanost v ponudbi?
6. Kakšna je zadnja leta težnja gibanja števila včlanjenih kmetov?
7. Kakšna je zadnja leta vaša bilanca stanja? Ali lahko izpostavite obdobje, ki je za
zadrugo pomenil občutnejšo krizo?
8. Kdo so vaši trenutni konkurenti?
9. Kateri so glavni viri financirana zadruge?
10. Kakšen pomen pripisujete predelovalcem in kakšna je njihova primerjalna
prednost oz. slabost v primerjavi s pridelovalci?
11. Kako rešujete problem presežkov oz. primanjkljajev pridelkov v ponudbi?
-

Kako dojemate kvote za pridelke?

12. Kako pogosto sklicujete seje in sestanke?
-

Se število teh s časom zmanjšuje/povečuje/ je enako?

13. Kako ocenjujete pomen promoviranja zadruge?
14. Kakšno vizijo in prioritete ste si zastavili v nadaljnjem delovanju zadruge ter v
katero smer bi želeli izpeljati investicije – proizvodnja, predelava ali trženje?
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zakonodajo.
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