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POMEN MOBILNE PRODAJE LOKALNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA
RAZVOJ PODEŽELJA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA
Izvleþek
Slovenija poudarja spodbujanje lokalne oskrbe s hrano, saj je v zadnjih desetih letih stopnja
samooskrbe s hrano (zlasti z zelenjavo in žitom, SURS, 2011) zelo upadla. Lokalna oskrba s
hrano ni le sistem, ki oskrbuje lokalno prebivalstvo in omogoþa prehransko varnost, temveþ
ima vrsto dolgoroþnih pozitivnih vplivov, ki se kažejo v lokalnem okolju. Uþinki so vidni
predvsem v izboljšanem gospodarskem, socialnem, zdravstvenem stanju prebivalstva ter v
ohranjanju kulturne pokrajine. Našteta dejstva bi morala opogumiti zlasti obrobna podeželska
obmoþja, kot sta tudi Obsotelje in Kozjansko, da bi bolj aktivirala endogene razvojne
potenciale. Raziskava podeželskih potencialov v Obsotelju in na Kozjanskem je namreþ
pokazala vrsto razvojnih priložnosti, ki še niso v celoti prepoznane in uporabljene. Veþje
razvojne uþinke bi lahko dosegli z aktivnejšim povezovanjem in sodelovanjem med lokalnim
prebivalstvom in lokalnimi ustanovami. Raziskava možnosti vzpostavitve mobilne prodaje
lokalnih kmetijskih proizvodov je pokazala, da se na trgu pojavlja dovolj potencialnih
ponudnikov, ki bi lokalnim prebivalcem lahko ponudili pestro izbiro lokalno pridelanih živil.
Z analizo potencialnih kupcev je bilo ugotovljeno, da na trgu obstajata veliko zanimanje in
podpora potencialnemu projektu. Pri poizvedovanju o morebitni izvedbi mobilne prodaje smo
ugotovili, da Razvojna agencija Sotla, ki je upravitelj LAS Obsotelje in Kozjansko, projekt
ocenjuje kot zanimiv, vendar poudarja, da je njegova uresniþitev s finanþnega vidika
problematiþna. Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah, ki bi bila primerna za izvajanje projekta,
pa trenutno nima zadostnega števila zaposlenih, primernega vozila in potrebnega skladišþnega
prostora. Lokalne kmetijske pridelke bi bili pripravljeni prodajati v verigi svojih trgovin,
vendar bi bilo najprej treba rešiti problem prostorske stiske. S tega zornega kota je mogoþe
govoriti o institucionalni šibkosti, ki obrobni in obmejni pokrajini ne nudi dovolj podpore, da
bi izkoristila svoje potenciale.
Kljuþne besede: Obsotelje in Kozjansko, endogeni razvojni potenciali, lokalna oskrba s
hrano, mobilna tržnica, obmejna pokrajina, podeželje

THE MEANING OF THE LOCAL AGRICULTURAL PRODUCTS MOBILE
MARKET FOR THE DEVELOPMENT OF THE OBSOTELJE AND KOZJANSKO
REGION
Abstract
Slovenia emphasizes the encouragement of the local supply of the food products because of
the huge decline of the self supply rate of the food in last ten years (most especially with
vegetables and corn, SURS, 2011). Local food supply is not just a system which supplies the
local people (inhabitants) and offers a food supply safety, but it has an important long-term
influence seen in the local environment. The results are seen in the improvement of the
economical, social and health situation of the local people, as well as in the preservation of
the regional culture. These facts should encourage most especially the marginal rural regions
like Obsotelje and Kozjansko to activate more its endogenous potentials for its development.
The results of the survey of the regional potentials in Obsotelje and Kozjansko region have
shown different opportunities for the development which are not yet recognized or carried
out. Better results could be achieved by creating a network and cooperation between the local
people and the local authorities. The survey showed us that there are enough local suppliers
who could offer the local inhabitants wide variety of the local food products. With the
analyses of the potential buyers, it was found out that the local buyers have a big interest in
buying local food and the local people support the potential project. In the process of getting
the information about the potential establishment of the mobile market, the development
Agency Sotla, which is the manager agency for LAS (Local Action Group) Obsotelje and
Kozjansko region, found the project interesting but it emphasizes that its realization could be
problematic from the financial point of view. The Agricultural Cooperative Šmarje pri Jelšah,
which would be appropriate for carrying out the project, doesn’t have enough skilled workers,
the appropriate vehicle and appropriate warehouse for the storage of the goods. Otherwise
they would be interested in selling the local agricultural products in their shops, but first they
should sort out the lack of space problem. From this point of view we could talk about the
institutional weakness which doesn’t offer enough support to make good use of these
potentials.
Key words: Obsotelje and Kozjansko region, endogenous development potential, the
local food supply, mobile market, border region, countryside.
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1. UVOD
Slovensko podeželje je od zaþetka 21. stoletja ujeto v globalizacijsko past (Klemenþiþ M. M,
2006). Globalizacija je eden od številnih sodobnih procesov na podeželju, ki povzroþa
spremembe v sami podobi in vlogi podeželja. Omenjeni proces moþno vpliva na naše
vsakdanje življenje. Spremembe, ki jih povzroþa predvsem v kmetijskem gospodarstvu in v
družbi, pa je mogoþe opredeliti s tremi dejavniki:
•
•
•

globalizacija trgovine, v kateri ponujajo hrano iz vseh koncev sveta;
razvoj svetovnih gospodarskih družb – svetovni trg semen obvladujejo le štiri
družbe;
gospodarska globalizacija, ki povzroþa, da se moþ odloþanja prenaša navzgor, na
naddržavne ustanove, razvoj kmetijstva je neposredno odvisen od usmeritev
kmetijske politike v okviru EU (Klemenþiþ M. M., 2010).

V izrazito podeželske pokrajine vdirajo tuje trgovske verige, ki so zaradi novih zaposlitvenih
možnosti za lokalno prebivalstvo po eni strani zelo dobrodošle, po drugi pa zavirajo lokalni
razvoj in prepoznavanje lokalnih potencialov. Tako lahko v trgovinah kupujemo þesen s
Kitajskega, paradižnik iz Nizozemske, korenje iz Avstrije, krompir iz Egipta itd. Zakaj k nam
prihajajo živila iz oddaljenih dežel, þeprav bi jih lahko pridelali na lokalnih tleh?
V zadnjem desetletju se v Sloveniji pomen in zanimanje za lokalno pridelano hrano strmo
poveþujeta. Vse glasnejša so spoznanja, da uvožena hrana zaradi velikih transportnih razdalj
(tudi medcelinskih) negativno vpliva na okolje in je že zato sama po sebi manj zdrava
(zmanjšata se koliþina antioksidantov in vsebnost vitaminov, obdelana je s konzervansi ipd.).
Kljub temu ne moremo mimo dejstva, da Slovenija ne zadovoljuje svojih potreb po
kmetijsko-živilskih izdelkih. Stopnja samooskrbe je predvsem za rastlinske proizvode zelo
nizka, zato postaja vprašanje lokalne in regionalne samooskrbe s hrano ponovno pomembno,
prehranska varnost ter lastna pridelava hrane pa postajata strateški politiþni vprašanji tudi v
Sloveniji (Perpar, Udovþ, 2010).
Obsotelje in Kozjansko, ki se zaradi svoje obmejne lege še danes sooþata z razvojnimi
problemi, imata priložnost, da z vzpostavitvijo sistema lokalne oskrbe s hrano oživita
kmetijsko dejavnost, ki je bila vrsto let postavljena na stranski tir. Kljub dejstvu, da so kmetije
še vedno pretežno samooskrbne, kmetje s pomoþjo registracije dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, s preusmeritvijo v ekološko pridelavo ali prodajo kmetijskih proizvodov po drugih
tržnih poteh išþejo nove možnosti za dodatni zaslužek na kmetiji.
Projektna ideja o mobilni prodaji lokalnih kmetijskih proizvodov je ena izmed možnosti, kako
na preuþevanem obmoþju vzpostaviti organizirano prodajno mrežo, ki bo lokalnim kmetom
zagotavljala redno trženje njihovih proizvodov in poslediþno redne dohodke. Pomen mobilne
prodaje ni le gospodarski, saj dolgoroþno prinaša vrsto pozitivnih uþinkov tudi na okoljskem,
zdravstvenem in socialnem podroþju. Uresniþitev ideje o mobilni tržnici bi prispevala tudi k
hitrejšemu razvoju preuþevanega obmoþja na osnovi endogenih razvojnih potencialov. Zaradi
razpršene poselitve in vse veþjega števila ostarelih prebivalcev, ki so manj mobilni, ter zaradi
zapiranja manjših trgovin z živili bi lahko bilo tako ostarelo kot tudi ostalo prebivalstvo manj
odvisno od veþjih trgovin, do katerih se je treba pripeljati z avtomobilom oziroma z lokalnim
javnim prevozom, ki pa je na preuþevanem obmoþju slabo razvit.
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1.1

Namen in cilji


S potencialnim projektom mobilne prodaje lokalnih kmetijskih proizvodov želimo dopolniti
obstojeþe tržne kanale kmetijskih proizvodov ter povezati lokalne ponudnike v mrežo.
Lokalnemu prebivalstvu bi omogoþili kupovanje lokalno pridelane hrane, ki je bolj
kakovostna in bolj zdrava. Zasnova ideje o organizaciji prodaje lokalnih kmetijskih pridelkov
bi bila dobrodošla predvsem za kmeþko prebivalstvo, saj bi se dohodki na kmetijah poveþali,
sþasoma pa bi se krepile tudi povezave med lokalnimi prebivalci, podjetji in lokalnimi
razvojnimi akterji, kar bi neposredno pripomoglo k uresniþevanju ciljev endogenega
razvojnega pristopa.
Cilji priþujoþe naloge so bili naslednji:
• na osnovi statistiþnih podatkov in terenskega dela preuþiti temeljne geografske
znaþilnosti podeželja v Obsotelju in na Kozjanskem;
• analizirati razvojne probleme in potenciale obmoþja;
• s pomoþjo anketiranja raziskati trg ponudnikov lokalnih kmetijskih pridelkov in
njihovih potencialnih kupcev;
• pripraviti zasnovo o mobilni prodaji lokalnih kmetijskih pridelkov/proizvodov, s
katero bi okrepili mrežo ponudnikov;
• lokalne razvojne akterje (Razvojno agencijo Sotla, LAS Obsotelje in Kozjansko,
obþine in Kmetijsko zadrugo Šmarje pri Jelšah) seznaniti z idejo o mobilni tržnici in
poiskati prihodnje potencialne izvajalce projekta;
• oceniti potencialne uþinke mobilne tržnice na razvoj podeželja Obsotelja in
Kozjanskega.

1.2

Delovne hipoteze

V fazi priprave diplomskega dela so bile zastavljene delovne hipoteze:
1. Kmetijska proizvodnja v Obsotelju in na Kozjanskem omogoþa tržne viške.
2. Klasiþne tržne poti lokalnih kmetijskih proizvodov izginjajo in izgubljajo svojo vlogo, zato
je smiselno iskati nove.
3. Potencialni kupci lokalnih kmetijskih proizvodov podpirajo idejo, vendar za njeno
uresniþitev obstajajo dejanske ovire.

1.3

Metode dela


Za pridobitev potrebnih informacij in podatkov, na podlagi katerih je diplomsko delo nastalo,
smo kombinirali kvalitativne in kvantitativne metode, kar nam je omogoþilo celostni pristop
tako k preuþevanju obravnavane problematike kot tudi pri pripravi zasnove mobilne prodaje
lokalnih kmetijskih proizvodov.
• Pregled in analiza virov in literature sta nam omogoþila seznanitev s temeljnimi
znaþilnostmi podeželja v Obsotelju in na Kozjanskem ter preuþitev temeljnih
razvojnih problemov in potencialov. Prav tako smo preuþili temeljne dokumente o
lokalni samooskrbi, delovanju LAS in pristopu LEADER, zakonskih osnovah glede
registracije dopolnilnih dejavnosti in ekoloških kmetij ter drugih zakonskih aktih, ki
2

jih kmetje morajo upoštevati. Preuþili smo tudi nekatere tuje izkušnje pri trženju
lokalnih kmetijskih proizvodov in kakšne uþinke ima lahko osnovanje preskrbnih
verig v doloþeni pokrajini.
• Priprava in izvedba anket ponudnikov kmetijskih pridelkov in potencialnih kupcev.
Anketiranje ponudnikov je potekalo telefonsko in z anketo, poslano po pošti (januar
2011). Anketiranje potencialnih kupcev (februar–marec 2011) je potekalo terensko in
s pomoþjo spletne ankete, ki je bila dva meseca aktivna na straneh lokalnega þasopisa
Kozjansko.info, spletni strani RAS, spletni strani TIC Kozje in na spletnem portalu
(www.podezelje.com). Anketo za potencialne kupce smo poslali tudi po elektronski
pošti, in sicer spletno povezavo do elektronske ankete. V anketi smo oznaþili, naj jo
rešijo starejši od 18 let, ki prebivajo v petih obþinah Obsotelja in Kozjanskega. Odziv
na anketo s strani potencialnih kupcev je bil velik, saj nam je uspelo zbrati 80 anket,
odziv s strani potencialnih ponudnikov pa tudi ocenjujemo kot zadovoljiv.
• Pridobivanje podatkov s pomoþjo intervjujev. Za pomoþ pri razumevanju in
seznanjanju s problematiko o lokalni oskrbi s hrano smo opravili intervjuje z
zaposlenimi na KSS in KZ Šmarje pri Jelšah. Obiskali smo RAS ter zaposlene
seznanili z idejo mobilne tržnice, predstavili njen namen, cilje in poti, po katerih bi
bilo mogoþe idejo uresniþiti. Zaposleni so pobudo pozitivno sprejeli in ponudili
pomoþ pri nastajanju diplomskega dela. Od zaposlenih na KZ Šmarje pri Jelšah pa
smo želeli predvsem izvedeti, ali bi želeli potencialni projekt tudi izvajati. Intervjuvali
smo tudi zaposlene na LAS Mislinjske in Dravske doline, ki projekt mobilne prodaje
lokalnih pridelkov že izvaja. Zanimale so nas predvsem njihove izkušnje in problemi,
ki so se pokazali med izvajanjem projekta. Prav tako smo želeli pridobiti najnovejše
podatke o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter ekoloških kmetijah na
preuþevanem obmoþju, a smo bili veþinoma neuspešni. Novejše podatke o
registriranih dopolnilnih dejavnostih in številu ekoloških kmetij smo pridobili ob
koncu nastajanja diplomskega dela, zato je bilo anketiranje nosilcev dopolnilnih
dejavnosti izvedeno po registru iz leta 2009, anketiranje ekoloških kmetij pa po
registru iz 2008.
• Analiza in vrednotenje empiriþnih podatkov, ki smo jih pridobili na terenu in s
pomoþjo spletne ankete, sta bila opravljena z naslednjimi raþunalniškimi programi:
Microsoft Excel za izdelavo grafikonov in preglednic, Microsoft Word za izdelavo
raznih shem in Arc View ter Arc Map za grafiþne prikaze.
Uvodni del diplomskega dela predstavlja teoretiþne osnove za razumevanje temeljnih
znaþilnosti podeželja Obsotelja in Kozjanskega z analizo razvojnih potencialov. Osrednji in
glavni del diplomskega dela predstavlja zasnova projektne ideje mobilne prodaje lokalnih
kmetijskih proizvodov, v katerem so predstavljeni rezultati tržne raziskave potencialnih
ponudnikov in kupcev. Naredili smo tudi finanþno oceno, predvideli tekoþe in zaþetne
stroške, izdelali þasovni okvir za izvedbo projektne ideje in predlagali dejavnosti (delavnice,
nateþaji ipd.), s pomoþjo katerih bi motivirali, ozavešþali ponudnike ter potencialne kupce. Na
podlagi tujih izkušenj smo preuþili, katere pozitivne uþinke bi bilo na preuþevanem obmoþju
mogoþe priþakovali, þe bi mobilna tržnica zaživela. V zakljuþku predstavljamo ne le kritiþen
pogled na probleme, ki so se pojavili v þasu oblikovanja projektne ideje, ampak tudi mogoþe
naþine njihovega reševanja.
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1.4

Terminologija


Za lažje razumevanje obravnavane tematike v diplomskem delu so v nadaljevanju
predstavljeni bistveni pojmi: podeželje, obrobno, obmejno podeželje, lokalna oskrba s hrano,
mobilna oskrbna dejavnost in mobilna tržnica.
Podeželje
Opredelitev pojma podeželja, ki je obenem tudi najbolj »tradicionalna«, najdemo v Leksikonu
geografije podeželja (Potoþnik Slaviþ, 2010), ko Kladnik (1999, str. 163) podeželje opredeli
kot »obmoþje zunaj mest, katerega znaþilne poteze so manjša gostota prebivalstva, prevlada
kmetijske in gozdarske dejavnosti v pokrajinski podobi (þeprav to nujno ne pomeni prevlade v
gospodarskem smislu), navezanost precejšnjega dela nekmetijskih dejavnosti na kmetijsko
pridelavo in kmeþko prebivalstvo, poþasnejša prebivalstvena rast in (ali) zaradi poudarjenega
izseljevanja celo upadanje števila prebivalcev, preprostejša socialna slojevitost, tesnejše zveze
med ljudmi. Z industrializacijo in urbanizacijo pa so zunanje meje mest zaþele izginjati in
sþasoma se je marsikje oblikoval t. i. ruralno urbani kontinuum«.
Novejši pristopi k opredelitvi podeželja ne namenjajo veþ tolikšne pozornosti doloþanju
natanþnih mej med mestom in podeželjem. Pozornost prenašajo od statistiþnih znaþilnosti
podeželja k prebivalcem, ki na podeželju prebivajo. Pristop poudarja, da neko obmoþje
opredeljujemo kot podeželsko na osnovi tam živeþih ljudi, ki prostor uporabljajo in ga
zaznavajo kot podeželskega (Woods, 2005).
Danes se raziskovalci osredinjajo zlasti na razumevanje, kako so doloþeni kraji, stvari,
tradicije, navade, obiþaji in ljudje opredeljeni in prepoznani kot podeželski (Klemenþiþ, M.
M., 2006). V zadnjem þasu se pri opredeljevanju podeželja uporabljata tudi pojma: hibridni
prostor, ki ga oznaþuje mrežna struktura, gibljiv in zapleten niz medsebojnih odnosov, ki
oblikujejo razliþne vrste podeželja, ter globalizirano podeželje (rezultat procesov
globalizacije), ki je odprlo nove možnosti za lokalne razvojne projekte, ki izkorišþajo tržne
vrzeli ali poceni delovno silo (Woods, 2005, 2007).
Obrobno in obmejno podeželje
Tuja literatura opredeljuje obrobna in obmejna obmoþja kot problemska ter mednje uvršþa
(Szul, 1988):
• obnemogla obmoþja z nizko življenjsko ravnijo in gospodarsko aktivnostjo ter
moþnim odseljevanjem prebivalstva;
• zelo živahna obmoþja z nadpovpreþno rastjo števila prebivalcev in z nizko življenjsko
ravnijo;
• povpreþna obmoþja z nizko življenjsko ravnijo, stabilno gospodarsko dejavnostjo in
zmanjševanjem števila prebivalstva;
• pogojno obnemogla obmoþja, še vedno dobro razvita, a se jim zaradi izþrpavanja
naravnih virov zmanjšuje gospodarska aktivnost.
Na slovenskih tleh se je s problematiko obrobnih obmoþij veliko ukvarjal Vladimir
Klemenþiþ (1971), ki je opozoril na velike razlike v demografskem razvoju. Benkoviþeva
(2003) je za obmejna in obrobna obmoþja opravila analizo strukturnih problemov in
predlagala naslednjo tipizacijo obmoþij:
• obmoþja z neugodno starostno in izobrazbeno strukturo ter obmoþja odseljevanja;
• obmoþja s pomanjkanjem delovnih mest in monostrukturno gospodarsko sestavo;
• obmoþja s pomanjkljivo infrastrukturno opremljenostjo in nizko kakovostjo življenja.
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Uredba o vrednosti meril za doloþitev obmoþij s posebnimi razvojnimi problemi (UL RS
59/2000) opredeljuje preuþevane obþine Obsotelja in Kozjanskega med:
• obþine Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podþetrtek in Kozje kot gospodarsko šibka
obmoþja, za katere je znaþilno upadanje števila prebivalstva v desetletju (1990–2000);
• obþino Šmarje pri Jelšah kot obmoþje s strukturnimi problemi, v kateri je stopnja
registrirane brezposelnosti v zadnjih treh letih (1990–2000) za veþ kot 20 % presegala
državno povpreþje;
• obþino Kozje kot razvojno omejeno obmejno obmoþje, saj se veþ kot 50 % površine
obþine uvršþa med obmoþja z omejenimi dejavniki, v desetletju (1990–2000) pa je
viden upad števila prebivalstva;
• vseh zgoraj naštete obþine in Rogaška Slatina kot obmoþja s strukturnimi problemi, v
katerem je delež delovno aktivnega prebivalstva, zaposlenega v kmetijstvu, v
primerjavi s številom prebivalstva v zadnjih treh letih za veþ kot 20 % presegal
državno povpreþje, in kot razvojno omejena obmejna obmoþja, ker 50 % površine
vseh obþin meji s Hrvaško.
Lokalna oskrba s hrano/veriga v preskrbi/oskrbna veriga
V angleški literaturi se za izraz lokalna oskrba s hrano uporabljajo izrazi food supply chain,
food network in local food system. Omenjena tematika je na slovenskih tleh še precej
neraziskana, aktualnejša postaja v zadnjem þasu.
Nacionalni program prehranske politike RS 2005–2011 (2005) lokalno trajnostno oskrbo s
hrano opredeljuje kot lokalno pridelavo, predelavo in distribucijo trajnostno proizvedene
hrane, ki je fiziþno in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na lokalnih
trgih (od njive do krožnika v lokalnem okolju). Skrbi za okolje in pitno vodo, razvoj lokalnih
gospodarstev in podeželja ter za vzpostavitev dobre kmetijske prakse.
Mobilna oskrbna dejavnost
Mobilnost se opredeljuje kot vsaka individualna ali skupinska sprememba kraja bivanja
(prostorska mobilnost) ali položaja v družbeni strukturi (družbena mobilnost). Prostorska
mobilnost je zmožnost prebivalstva za premagovanje razdalj v prostoru (Socialni razgledi
2008, 2009). Dandanes se storitve na podeželju zaradi razpršene poselitve, demografske
osiromašenosti in pomanjkanja mladih, neekonomiþnosti nekaterih javnih storitev (na primer
javnega prevoza itn.), zmanjšane mobilnosti starejšega prebivalstva, selitve (ponovno; tako je
že bilo pred množiþno uporabo osebnega avtomobila) približujejo prebivalstvu s pomoþjo
mobilnih oskrbnih dejavnostih, ki se pogosteje uporabljajo za zdravstveno, patronažno in
pastoralno oskrbo, za storitve s podroþja gostinstva, telekomunikacij, javnega prevoza,
izobraževanja, poštne in banþne storitve, veterinarska služba, knjižnica itn. (Rebernik,
Lampiþ, Mrak, 2010).
Mobilna tržnica
Predstavlja eno izmed možnosti naþina prodaje živil. Gre za t. i. trgovino na kolesih (v drugih
virih se pojavlja tudi izraz premikajoþa, potujoþa trgovina), ki je koristna predvsem s stališþa,
da lahko na ta naþin lokalne pridelke in izdelke ponudimo širšemu krogu prebivalcev,
predvsem ostarelim, manj mobilnim, ki nimajo možnosti lastnega prevoza. Za tovrstni naþin
prodaje na obmoþju smo se odloþili zaradi razpršenega vzorca poselitve na preuþevanem
obmoþju ter odsotnosti veþjih lokalnih oskrbnih središþ.
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1.5

Opredelitev preuþevanega obmoþja za potrebe diplomskega dela


Izbor preuþevanega obmoþja je temeljil zlasti na praktiþnemu vidiku, saj je projektna ideja
mobilne prodaje prilagojena obmoþju petih obþin (Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina,
Rogatec, Podþetrtek in Kozje), ki jih pokriva LAS Obsotelje in Kozjansko (pod okriljem
RAS) in je tudi potencialni izvajalec projekta. Omejitev preuþevanega obmoþja temelji tudi na
geografskih znaþilnostih obmoþja, ki so bile kljuþne za oblikovanje LAS:
• manjše homogeno obmoþje, ki predstavlja geografsko, gospodarsko in razvojno
zakljuþeno celoto;
• biotsko zelo raznovrstno obmoþje z velikim deležem zavarovanih obmoþij;
• obmoþje edinstvene kulturne pokrajine – vinogradi, sadovnjaki, prepletanje gozdnih in
travniških površin, razpršena naselja;
• ima oblikovano lokalno identiteto in skupno tradicijo;
• spopada se s skupnimi razvojnimi problemi, ki izhajajo iz obmejne in obrobne lege
obmoþja.
Obmoþje upravno sodi v UE Šmarje pri Jelšah in zajema le manjši vzhodni del
statistiþne regije.

Savinjske

Karta 1: Preuþevano obmoþje, ki ga pokriva LAS Obsotelje in Kozjansko.

Vir podatkov: GURS.
Avtorica: Nina Uršiþ, 2011.
Obsotelje in Kozjansko sta pokrajini v vzhodnem delu Slovenije. Razprostirata se od
vzhodnega obrobja Celjske kotline pa vse do odrastkov Posavskega hribovja, kjer prehajata v
nižji griþevnat svet. Mnogo nejasnosti pri poimenovanju pokrajine je moþno zaznamovala
uporaba poimenovanja Kozjansko, ki se je moþneje uveljavilo po 2. svetovni vojni (Slovenija,
pokrajine in ljudje,1998).
Polšak (1999, str. 49, 51) ugotavlja, da so v prostorski omejitvi Kozjanskega številne zadrege
in nejasnosti, saj je regija opredeljena na podlagi gospodarskih, družbenogeografskih in
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socialnih elementov, ki ne omogoþajo jasne omejitve. Kozjansko je v poimenovanju prešlo
skozi tri faze:
1. zgodovinsko, ko Kozjansko omejimo z dekanijo Kozje;
2. realno, ko je obseg doloþen z delovanjem Kozjanskega odreda v NOB;
3. po 2. svetovni vojni, ko se razširi na ozemlje med Savinjo in Sotlo (tj. prek realnih
meja) ter obsega obþine Šmarje pri Jelšah,1 Šentjur, Laško, Sevnica, Krško in Brežice,
zato so Kozjansko oznaþevali tudi kot svet med štirimi rekami (širše Kozjansko).
Zaradi (pre)širokega poimenovanja je bilo smiselno poimenovanje Kozjanskega prostorsko
omejiti na tiste predele, ki imajo s središþem Kozjanskega (Kozje) kaj skupnega (Ilešiþ,
1985), zato naj bi ožje Kozjansko ležalo zahodno od doline reke Bistrice, kjer je tudi naselje
Kozje (Slovenija, pokrajina in ljudje, 1998).
Polšak (1999, str. 15) Kozjansko uvršþa v vzhodni del Posavskega hribovja, med reke
Savinjo, Sotlo, Voglajno in Savo, pri þemer pa h Kozjanskemu ne prišteva obmoþij
neposredno ob omenjenih rekah (izjema je ob reki Sotli, saj ima s »pravim« Kozjanskim
mnogo skupnega).
Pojavile so se tudi dileme v poimenovanju pokrajine v poreþju Sotle. Ilešiþ (1985, str. 17)
meni: »Kadar gre za poimenovanje celotnega poreþja, se izrazimo s predpono »po«, torej
Posotelje. S predpono »po« poimenujemo tudi pokrajine ob drugih poreþjih slovenskih rek, na
primer Posavje, Pomurje, Podravje itd. Kadar gre za kraje neposredno ob reki ali »za njo«, se
uveljavlja poimenovanje s predpono »ob« ali »za«. V tem primeru gre za ožje Obsotelje ali
Zasotelje«.
Karta 2: Razhajanja in prekrivanja v poimenovanju Obsotelja in Kozjanskega.

Savinja

Sotla

Sava

Vir: Ilešiþ, 1985.
Avtorica: Nina Uršiþ, 2011.

1

Do leta 1994 je Obþina Šmarje pri Jelšah obsegala tudi sedanje Obþine Rogaška Slatina, Rogatec, Podþetrtek͕
Kozje in Bistrico ob Sotli.
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Preglednica 1: Omejitev obmoþja po naravnogeografskih regionalizacijah Slovenije.
avtor regionalizacije

poimenovanje obmoþja

kriteriji za omejitev

Anton Melik (1954–
1960)

Rogaško podolje ali Zgornje Sotelsko in
Kozjansko s Srednje Sotelsko dolino

geomorfološke znaþilnosti (nadmorska višina);
podnebje

Ilešiþ (1958)

Sotelsko oziroma Posotelske gorice

fiziognomija pokrajine in antropogene znaþilnosti, ki
prispevajo k zunanji podobi (poljska razdelitev, oblika
naselij)

Gams (1983)

Voglajnsko-Sotelska Slovenija in
Kozjansko hribovje

fiziognomija

Regionalizacija ZRC
SAZU (1998)

Boþ in Macelj, Voglajnsko in Zgornje
Sotelsko in Srednjesotelsko griþevje

makroreliefne enote (n. v., relativna višinska razlika,
naklon površja, litologija), podnebje (celinsko,
sredozemsko)

Plut (1999)

makroregija: Savinjska Slovenija

kombinacija poreþij veþjih rek in gravitacijska obmoþja
glavnih središþnih naselij

mezoregija: Posotelje
Ogrin, Natek, Žiberna
(2004)

morfološki reliefni tipi, kamninska sestava, podnebje,
morje

makroregija: Obpanonske pokrajine
mezoregija: Obpanonska griþevja
mikroregija: Voglajnsko in Sotelsko

Vir podatkov: Slovenija: Pokrajina in ljudje 1998; Plut, 1999; Ogrin, Natek, Žiberna, 2008.

Po podatkih za leto 2011 živi na obmoþju 30.880 prebivalcev. Prebivalstveno najveþja obþina
je Rogaška Slatina z 11.061 prebivalci, najmanjša pa obþina Rogatec (3162 prebivalcev).
Rogaška Slatina je od leta 2005 mesto, saj ima po zadnjih podatkih 5111 prebivalcev (SURS,
2011). Po površini je najveþja obþina Šmarje pri Jelšah, ki ima tudi najveþje število naselij. V
Obsotelju in Kozjanskem živi 1,5 % slovenskega prebivalstva, glede na celotno površino
Slovenije pa zavzema 1,8 % površja. Gostota poselitve je glede na Slovenijo manjša in znaša
83,7 prebivalcev/ km² (SURS, 2010, 2011).
Preglednica 2: Nekatere geografske znaþilnosti preuþevanega obmoþja.
obþina

število
prebivalcev

Kozje

3253

%

površina
(km²)

10,5

89,7

%
24,3

gostota poselitve
36,3

število naselij
23

Podþetrtek

3326

10,7

60,6

16,4

54,9

26

Rogaška Slatina

11061

35,8

71,5

19,3

154,7

41

Rogatec

3162

10,2

39,6

10,7

79,8

9

10.078

32,6

107,7

29,1

93,6

77

30.880

100

369,1

100

83,7

176

2.049,261

1,5

20.273

1,8

102

6030

Šmarje pri Jelšah
OBSOTELJE IN KOZJANSKO
SLOVENIJA

Vir podatkov: SURS, 2011.
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1.6

Obsotelje in Kozjansko v postmodernistiþni dobi

Obsotelje in Kozjansko sta problemski obmoþji, na katerih se pojavlja vrsta razvojnih
problemov, ki povzroþajo, da podeželje še vedno razvojno zaostaja. V literaturi so opredeljeni
tudi kot strukturni problemi. Benkoviþeva (2003, str. 44) pojasnjuje pojem strukturni problem
s pomoþjo sistemske teorije in v povezavi z geografskim preuþevanjem (na primer pokrajina,
regija). Vsaka pokrajina ima specifiþne naravne in družbene znaþilnosti, ki so med seboj tesno
povezane, souþinkujejo in se prepletajo. Te predstavljajo strukturo pokrajine. Ker je pokrajina
sistem, sprememba ene sestavine vpliva na druge pojave v sistemu. Strukturni problem je tisti
problem, ki negativno uþinkuje na razvoj pokrajine in njeno delovanje kot sistem.
V Obsotelju in na Kozjanskem se po podatkih iz SURS (2011) sooþamo z naslednjimi
strukturnimi problemi.
• Število prebivalcev se je med letoma 1869 in 2010 zmanjšalo kar za dobrih 2400.
• Na obmoþju je opazna težnja staranja prebivalstva: v primerjavi s popisom
prebivalstva 1991 se je število mladih, starih od 20 do 34 let, zmanjšalo za 7 %,
prebivalstvo v starostni skupini od 55 do 74 let pa se je od popisa 1991 poveþalo za 5
%.
• Naravni prirastek na obmoþju je nizek – najnižji je v obþini Kozje (-12 %), najvišji pa
v obþini Rogaška Slatina (+27 %).
• Delež delovno aktivnih se na obmoþju zmanjšuje. Ob popisu 1991 je bilo delovno
aktivnih skoraj 50 % vsega prebivalstva, leta 2010 pa le še 40,3 % vsega prebivalstva.
• Stopnja registrirane brezposelnosti je po podatkih iz leta 2011 za 2 % veþja od
slovenskega povpreþja in znaša 14.3 %.
• Izobrazbena raven prebivalstva je nizka, saj ima 85 % vsega prebivalstva le osnovno
in srednješolsko izobrazbo, 7 % prebivalstva pa ima višjo ali visoko izobrazbo (Popis
prebivalstva 2002, SURS, 2011).
Grafikon 1: Gibanje števila prebivalcev v Obsotelju in na Kozjanskem od 1869 do 2010.

Vir podatkov: Prebivalstvo naselij 1869–1966, Popisi prebivalstva, 1971, 1981, 1991, 2002,
SURS 2010, 2011.
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Avtorica: Nina Uršiþ, 2011.
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Vir: Povzeto in prirejeno po Klemenþiþ M. M., Lampiþ, Potoþnik Slaviþ, 2008.

Slika 1: Razvojni problemi v Obsotelju in na Kozjanskem.

Najveþji problem v Obsotelju in na Kozjanskem, ki zavirapredvsem razvoj podjetništva,
je slabo razvita prometna infrastruktura.  Cestne povezave so zelo obremenjene, še
posebej v þasu jutranje in popoldanske prometne konice. Neurejena so križanja ceste z
železnico (Grobelno, trikratno križanje) ter posamezna cestna križišþa, ki povzroþajo
zastoje (Šentjur pri Celju, Mestinje, Rogaška Slatina). Prikljuþek na avtocesto je le v
Dramljah pri Šentjurju in je relativno zelo oddaljen. Cestna povezava do avtocestnega
prikljuþka je prav tako nujno potrebna prenove. Javni avtobusni prevoz je zaradi redkega
urnika voženj neuþinkovit. Železniška povezava je zelo dobrodošla, vendar njen potencial
ni izrabljen v zadostni meri, zato se veþji del prometnega bremena prenaša na ceste.
Karta 3: Karta nadmorskih višin in glavnih prometnih povezav.

Cestna infrastruktura na obmoþju ne predstavlja perspektivnega razvojnega potenciala, saj
lahko na podlagi analize ugotovimo, da v precejšnji meri razvoj zavira. Obmoþje je za
podjetja pretežno vlagateljsko nezanimivo, in sicer tako zaradi velike oddaljenosti od
avtocestnega prikljuþka kot tudi neuþinkovitega javnega železniškega prometa,
potrebnega sistemske prenove. Ustanovljene obrtno-poslovne cone kljub ugodnim
odkupnim cenam zemljišþ niso v celoti zaživele, saj so zemljišþa v obrtno-poslovnih
conah veþinoma odkupili lokalni obrtniki, ki jih uporabljajo predvsem le za skladišþenje
konþnih izdelkov, oziroma prevozniki za parkirna mesta ali pa so zemljišþa odkupile tuje
trgovinske družbe. Zaradi pomanjkanja podjetniških pobud poslediþno primanjkuje tudi
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novih delovnih mest. Posledica so intenzivne dnevne migracije, ki se bodo glede na
današnje težnje gospodarskega razvoja še poveþevale.
Sistem lokalnih cest je zaradi razpršenosti poselitve zelo razvejan, kar je z vidika razvoja
podeželja pomembno, saj omogoþa mobilnost prebivalstva in dostopnost do veþjih
oskrbovalnih središþ.
Zaradi vseh naštetih razvojnih problemov (ki se še tudi danes pojavljajo na drugih
obrobnih podeželskih obmoþjih v Sloveniji, kot so Haloze, Brkini, Suha krajina, Bela
krajina in Murska ravan, Klemenþiþ, Lampiþ, Potoþnik Slaviþ, 2008) je Slovenija že
kmalu po osamosvojitvi z razliþnimi razvojnimi programi (CPROV, VTC, SAPARD,
Program razvoja podeželja za obdobje 2004–2006 in 2007–2013) želela spodbuditi in
uskladiti razvojne razlike med industrijsko razvitimi pokrajinami ter pretežno kmetijskim
podeželjem. Že prvi dokument (CPROV) je kot enega glavnih ciljev razvoja podeželja
opredelil razvoj na osnovi izkorišþanja endogenih lokalnih potencialov. V sklopu
omenjenega razvojnega programa so bile organizirane izobraževalne delavnice za lokalne
prebivalce, katerih glavni namen je bil spodbuditi celostno razvojno razmišljanje in
delovanje. Pomembna je bila skrb za motiviranost prebivalcev za lasten razvoj in skrb za
ustvarjalno vzdušje, ki je dajalo ideje za razvojne projekte, v katerih je bilo mogoþe
uresniþiti razvojne vizije (Pelc, 2002). Uvedba VTC je razvojne možnosti slovenskega
podeželja nadgradila predvsem z vidika trženja lokalnih kmetijskih proizvodov, saj so se
kmetijam odprle možnosti, da so svoje pridelke, izdelke in storitve ponudile turistiþnim
obiskovalcem. VTC so bile dobrodošle zlasti z vidika prepoznavanja, oživljanja in
povezovanja razvojnih potencialov na slovenskem podeželju (Klemenþiþ, Lampiþ,
Potoþnik Slaviþ, 2008). Drozg (1993, str. 188) meni, da so pomembne za razvoj
obmejnih obmoþij in naj bi v pokrajino vpeljale naslednje pozitivne uþinke:
•
•
•
•
•

veþji prihodek posameznih gospodinjstev in posredno celotnega obmoþja;
boljše ceste in infrastrukturno opremljenost;
rekultivacijo opušþenih zemljišþ, urejeno kulturno pokrajino;
zmanjševanje deagrarizacije in depopulacije;
razvoj vzporednih in dopolnilnih dejavnosti.

Nove smernice razvoja slovenskega podeželja v ospredje postavljajo razvoj na osnovi
endogenih lokalnih potencialov, ki ga je mogoþe poveþati s celostnim pristopom »od
spodaj navzgor«, imenovanim LEADER (þetrta os v Programu razvoja podeželja 2007–
2011). Bistvena sestavina omenjenega pristopa je krepitev zmogljivosti, ki vkljuþuje
dvig ozavešþenosti, usposabljanje, sodelovanje in združevanje lokalnega prebivalstva,
sodelovanje razliþnih interesnih skupin pri sestavi lokalnih razvojnih strategij in doloþitev
jasnih meril za izbor razvojnih ukrepov na lokalni ravni (Skupna kmetijska politika na
dlani, EK, 2008).
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Preglednica 3: Primerjava med pristopom LEADER IN RPP.
naþela LEADER

RPP

Teritorialni pristop.

Veþinoma ustrezno (skoraj celotna Slovenija – 31 obmoþij).

Razvoj »od spodaj navzgor«.

Izkušnje in ustrezna znanja obstajajo.

Povezovanje v partnerstva.

Še nezadostno (ni jasnih odnosov med partnerji, pogodbena zavezanost
je omejena, pravila sodelovanja in odloþanja po skupni metodologiji
RPP).

Decentralizirano odloþanje in
upravljanje projektov.

Neurejeno (pravna oblika javno-zasebnih partnerstev, odloþanje o
projektih, zmožnost za administrativno-finanþno upravljanje projektov).

Povezovanje med sektorji, povezave med
javnimi in zasebnimi pobudami.

Še nezadostno.

Inovativnost.

Veþinoma ustreza.

Mreženje in þezmejno sodelovanje.

Program PREPARE (Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Mreža
za podeželje).

Vir: Kokolj Prošek, 2006.
Uþinki omenjenega pristopa naj bi se kazali predvsem pri razvoju podeželske
infrastrukture, oživljanju podeželja, izboljšanju osnovnih storitev in krepitvi lokalnega
gospodarstva. Glavni cilji projektov so:
• pospeševanje naložb v obnovljive vire energije;
• izobraževanje in pomoþ pri vkljuþevanju kmeþkih gospodarstev v turistiþno
ponudbo ter razvoj drugih dopolnilnih dejavnosti;
• veþji poudarek oziroma vkljuþevanje stare tradicionalne stavbne in druge kulturne
dedišþine na podeželju v turistiþno ponudbo;
• usposabljanje za samostojno promoviranje ter trženje novih in posebnih
kmetijskih izdelkov;
• ohranjanje kulturne (etnološke) raznolikosti podeželja s temeljnim ciljem poveþati
stopnjo lokalne zavesti in lokalne pripadnosti;
• spodbujanje, izobraževanje ter ohranjanje rokodelskih spretnosti (Klemenþiþ M.
M., Lampiþ, Potoþnik Slaviþ, 2008).
Eno od glavnih naþel pristopa LEADER je oblikovanje lokalnega partnerstva,
imenovanega lokalna akcijska skupina (LAS). Naloga LAS je, da opredeli in izvaja
lokalno razvojno strategijo, odloþa o dodelitvi finanþnih sredstev in z njimi upravlja
(Pristop Leader – osnovni vodnik, EK, 2006). V Obsotelju in na Kozjanskem je bilo 10.
4. 2008 s podpisom Pogodbe o ustanovitvi partnerstva ustanovljena LAS Obsotelje in
Kozjansko, ki deluje pod okriljem RAS (javni zavod). Ustanovile so jo obþine Obsotelja
in Kozjanskega, in sicer: Obþina Kozje, Obþina Podþetrtek, Obþina Rogaška Slatina,
Obþina Rogatec in Obþina Šmarje pri Jelšah. Osnovni namen ustanovljene agencije je
bila potreba po organiziranem, enovitem razvoju lokalnega okolja, razvoju obstojeþih
enot malega gospodarstva ter snovanju novih enot podjetništva in obrti, razvoju
podeželja, ustvarjanja novih delovnih mest, zvišanja življenjskega standarda ter
ustvarjanju þloveku prijaznega okolja (RAS, 2011).
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Iz dostopnih podatkov je razvidno, da razvojne spodbude s strani države niso vedno
uspešne. Kušar (2005, str. 116) ugotavlja, da je regionalna politika Obsotelje in
Kozjansko uvrstila med problemska oziroma manj razvita obmoþja v þasu 1971 do 2005.
Tudi novejši pristop, ki daje pobudo lokalnemu okolju, da se razvija v smeri njegovih
prioritet, ki so osnovane v lokalnih razvojnih strategijah, veþinoma še ni pokazal
pozitivnih razvojnih premikov. Novejši podatki (SURS, 2011), zlasti demografski in
socialno-ekonomski, ter stanje na podroþju kmetijstva dokazujejo, da se Obsotelje in
Kozjansko še vedno spopadata z razvojnimi problemi, ki so predvsem posledica obmejne
lege. Kljuþna težava je v tem, da so za uþinkovitost razvojnih »injekcij«, odgovorni
lokalni prebivalci ter obþinske uprave. Nemotiviranost za spremembe, šibke podjetniške
iniciative, nepovezanost in neustrezen dialog med obþinami so kljuþne težave, zaradi
katerih po našem mnenju razvojne spodbude ne uþinkujejo.
Karta 4: Problemska obmoþja v Sloveniji od 1971 do 2005.

Vir: Kušar, 2005.
Eden mogoþih vzrokov za neuspešen razvoj Obsotelja in Kozjanskega je lahko tudi
neprimerno osnovana lokalna razvojna strategija. Smernice za pripravo lokalnih razvojnih
strategij, ki jih je pripravila EK, so po našem mnenju preveþ ohlapne. Premalo pozornosti
namenjajo vsebinam, kako uþinkovito preuþiti lokalne razvojne potenciale in s pomoþjo
katerih dejavnosti (na primer spodbujanje registracije dopolnilnih dejavnosti za predelavo
mleka in mesa zaradi prevlade živinoreje, spodbujanje obrtnih obratov za predelavo lesa
zaradi velike gozdnatosti ipd.) bo njihova raba s trajnostnega vidika najbolj optimalna.
Potoþnik Slaviþeva (2010a, str. 47) je s pomoþjo terenskega dela na osnovi štirih
primerov (Zgornja Savinjska dolina, Goriška brda, Suha krajina in Brkini) razvila
metodo, ki s pomoþjo kazalnikov poskuša oceniti kapitalske zaloge in njihovo sedanjo
rabo ter ovrednotiti razvojne potenciale.
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Preglednica 4: Kazalniki merjenja kapitalskih zalog in njihove rabe na obmoþju x.
oblika kapitala

kazalniki ocene kapitalskih zalog
obmoþja x

gospodarski

•

•

okoljski

þloveški

socialni

organizacijski

kulturni

kazalniki ocene rabe kapitala obmoþja x

Proizvodne lokacija (obrtnoposlovne cone, registrirani
podjetniki, nosilci dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji,
samozaposlene osebe,
podzaposlene osebe).
Starost in kakovost stavb, število
in struktura gradbenih dovoljenj.

•

Število delovnih mest.

•

Povpreþna dohodnina na
prebivalca.

•

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

•

Razpoložljivost naravnih virov in
privlaþnosti.

•

Kolikšna je uporaba lokalne
proizvodne lokacije in stavbe?

•

Koliko se v njihovo rabo vkljuþuje
lokalno prebivalstvo?

•

Kolikšna je uporaba gospodarskih
virov na obmoþju?

•

Koliko in kako je lokalno prebivalstvo
vkljuþeno v vlaganja?

•

Koliko podjetij zaposluje lokalno
prebivalstvo?

•

Koliko in kako so uporabljeni lokalni
naravni viri in privlaþnosti?

•

Število obiskovalcev.

•

Koliko se v njihovo rabo vkljuþuje
lokalno prebivalstvo (individualne ali
tržne potrebe)?

•

Gibanje števila prebivalcev.

•

•

Stopnja formalne izobrazbe.

Kakšne so lokalne demografske
težnje?

•

Razširjenost šolske mreže.

•

Koliko in kako se uporabljajo
þloveški viri obmoþja?

•

Vitalnost gospodinjstev.

•

Število društev.

•

•

Mreženje med podjetji.

Kakšne so oblike sodelovanja znotraj
skupnosti?

•

Kolikšno je vkljuþevanje lokalnega
prebivalstva?

•

Koliko in kako se prebivalstvo
vkljuþuje v dejavnosti za blaginjo
skupnosti?

•

Število in vrsta prepoznavnih in
odmevnih prireditev.

•

Število
sodelujoþih
organizaciji prireditev.

• Lokalna
identiteta.

kultura

in

• Lokalna zgodovina.

pri

lokalna

•

Koliko in kako se lokalno
prebivalstvo vkljuþuje v rabo in
promoviranje kulturnega kapitala
zaradi obþutka lokalne pripadnosti?

Vir: Potoþnik Slaviþ, 2010a.
Podrobnejše ocene razvojnih potencialov na preuþevanem obmoþju bi lahko pripomogle
tudi k veþji motiviranosti ljudi, saj bi jih konkretni predlogi lahko bolj spodbudili k
podjetniškim dejavnostim. Znova pa se pojavi vprašanje o uspešnosti gospodarskega
razvoja, saj so prometne povezave, ki so kljuþni temelj za uspešno gospodarstvo,
neuþinkovite, dotrajane in zavirajo mobilnost. Tako je mogoþe ugotoviti, da se vrtimo v
zaþaranem krogu. Država po eni strani z razvojnimi spodbudami želi pospešiti razvoj, po
drugi strani pa pozablja, da je treba predvsem obrobna obmoþja bolje infrastrukturno
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opremiti. Omenjeni problem je lahko eden kljuþnih problemov, ki prispeva k temu, da
podeželje Obsotelja in Kozjanskega še vedno razvojno zaostaja.
1.7

Endogeni razvojni potenciali in razvojne možnosti Obsotelja in Kozjanskega

V tem poglavju smo želeli ugotoviti, kakšne so v Obsotelju in na Kozjanskem kapitalske
zaloge ter njihova raba ter kakšni so endogeni potenciali.
1.7.1

Okoljski potenciali

Raziskava je pokazala, da je v Obsotelju in na Kozjanskem mogoþe prepoznati izjemen
okoljski potencial. Okoljski potencial predstavljajo naravni viri, zaloge in rezerve, ki so
lahko obnovljive (na primer sonþna energija) in neobnovljive (fosilna goriva). Ti
predstavljajo ekonomski vidik okoljskih virov, ki jih lahko prepoznamo kot ekonomsko in
splošno razvojno vrednost. Sestavine okoljskega potenciala imajo lahko:
• neposredno uporabno vrednost (voda, zrak, gozd);
• posredno uporabno vrednost (biotska raznovrstnost, ekosistemske storitve);
• neuporabno vrednost (zemljišþe, naravni viri, Mrak, 2011).
Pomemben okoljski potencial na preuþevanem obmoþju je velika biotska raznovrstnost,
zaradi katere je bil leta 1999 ustanovljen Kozjanski regijski park. Preuþevano obmoþje
ima 29 % površine na obmoþju Kozjanskega parka (Lokalna razvojna strategija Obsotelje
in Kozjansko 2007–2013, 2007). Na Boþu je bil ustanovljen tudi krajinski park, v katerem
izstopa enkratna kombinacija mediteranskih, alpskih in ilirskih rastlin (velikonoþnica ali
veliki kosmatinec). Park se je razširil tudi na obmoþje Donaþke gore in Plešivca,
predvsem zaradi edinstvenosti, pestrosti in številnih naravnih vrednot ter kulturne
dedišþine. Donaþko goro porašþa pragozd, ki ga sestavlja gozdna združba bukve in
velecvetne mrtve koprive z mnogolistno mlajo in trpežno srebrenko (Lokalna razvojna
strategija Obsotelje in Kozjansko 2007–2013, 2007).
Na podlagi EU Direktive o pticah in Direktive o habitatih sodi 29 % preuþevanega
obmoþja (10.471 ha) v obmoþje NATURE 2000. Širše obmoþje poreþja Sotle in
Kozjanskega uvršþamo med ekološko pomembna obmoþja. Obmoþje Kozjanskega –
Dobrova – Jovsi pa uvršþamo med osrednja obmoþja pojavljanja ptic vlažnih
ekstenzivnih travnikov na NATURI 2000 (ARSO, 2011)
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Karta 5: Obseg Kozjanskega parka.

Vir: Kozjanski park, 2011.
Preglednica 5: Delež zavarovanih obmoþij na preuþevanem obmoþju.
obþina

površina obþine (ha)

površina Natura 2000 (ha)

delež v obþini

Kozje

8.969

7.096

79 %

Podþetrtek

6.056

2.005

33 %

Rogaška Slatina

7.155

1.077

15 %

Rogatec

3.956

154

4%

Šmarje pri Jelšah

10.770

139

1%

skupaj

36.906

10.471

28 %

Vir podatkov: Inštitut za trajnostni razvoj, januar 2007.
Zaradi visokega deleža zavarovanih obmoþij in narašþajoþega povpraševanja po ekološko
pridelanih živilih je smiselno v prihodnosti še bolj spodbujati razvoj ekološkega
kmetijstva, ki bi se intenzivneje usmerilo (zaradi visokega deleža travinje na
preuþevanem obmoþju) v pašno živinorejo (prireja in predelava mleka in mesa).
Spodbujanje ekološkega kmetovanja na obmoþju zagotavlja trajnostno metodo
kmetovanja, ki poleg pridelave kakovostnih živil z visoko prehransko vrednostjo
zagotavlja tudi varstvo okolja in narave (Slabe, 2011). Zanimiva tržna niša, ki še ni
izkorišþena, bi bile zelišþarske ekološke kmetije (ugodno podnebje, veliki nakloni), saj
gojenje zelišþ ne zahteva strojne obdelave.
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Potencial ekološke pridelave je videti tudi v intenzivnejšem razvoju ekološkega
sadjarstva. Pokrajina ima bogate naravne potenciale, ki so povezani tudi s tradicijo
sadjarstva na obmoþju. Zaradi poveþanega pomena zdrave prehrane bi bilo smiselno
spodbujati kmete, da bi obnovili stare travniške sadovnjake in sadili stare, avtohtone
sorte, predvsem na Kozjanskem. V Kozjanskem parku so za to zaþeli s projektom
oživljanja starih travniških sadovnjakov, ki predstavljajo na Kozjanskem pomemben del
kulturne krajine. Park ekološke kmetovalce podpira, vendar se zaposleni zavedajo, da se
kmetje iz lokalni prebivalci ne strinjajo z vsemi omejitvami (Blatnik, Doveþar, 2011). S
prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka poskušajo aktivno varovati naravno in kulturno
dedišþino ter naþela trajnostnega razvoja. Prireditev prispeva k ustvarjanju novih znanj,
novih idej, novih poslovnih priložnosti, sklenitev novih prijateljstev in partnerstev.
Tradicija se združi s sodobnostjo in prijetno s koristnim. Prireditev združuje domaþine,
strokovnjake in obiskovalce, ki radi prihajajo in zaupajo nosilcu projekta (Kozjanski
park).
Gozd kot obnovljiv okoljski vir na obmoþju prav tako predstavlja velik okoljski
potencial. Po raziskavah Zavoda za gozdove Slovenije se obþine Kozje, Podþetrtek in
Rogaška Slatina uvršþajo v 4. rang primernosti rabe lesa za biomaso, Rogatec v 3. rang
primernosti, obþina Šmarje pa kar v najvišji, 5. rang primernosti uporabe lesa za biomaso
(Zavod za gozdove Slovenije, 2011). Zaradi tega je smiselno spodbujati razvoj obrtnoproizvodnih obratov za izdelavo sekancev. Vendar podatki Zavoda za gozdove Slovenije
(2007) nakazujejo na problem majhnosti gozdnih posesti (velikost gozdne posesti ne
presega velikosti 3 ha razen na manjšem delu Kozjanskega, kjer dosega velikost 10 ha in
veþ), kar pomeni veliko lastniško razdrobljenost, saj je 70 % vsega gozda v zasebni lasti.
Omenjeni problem bi lahko postal vir konflikta interesov, saj veliko lastnikov (predvsem
v zadnjem þasu) gozd izkorišþa za lastne potrebe, zato je gospodarski vidik postavljen na
stranski tir. Visoke cene kurilnega olja, zemeljskega plina in drugih energentov so
lastnike gozdov spodbudile k ustvarjanju zalog za potrebe ogrevanja, zato je bolj
smiselno spodbujati dopolnilne dejavnosti, ki se ukvarjajo z spravilom, žaganjem lesa in
predelavo v konþne izdelke. Majhne koliþine neobdelanega lesa namreþ ne bi prinesle
zadovoljivih dohodkov, zato je za veþjo tržno vrednost bolj primerno narediti konþni
proizvod.
Preglednica 6: Raba tal v preuþevanih obþinah.
raba tal (%)

Kozje

Rogaška Slatina

Podþetrtek

Rogatec

Šmarje pri Jelšah

njive in vrtovi

5,6

7,2

12,3

4

11,5

trajni nasadi

2,6

4,3

5,8

1,9

2,3

gozd

59,2

48,8

41,2

64,8

40,3

travnik

27

28,4

30,6

20,3

45

druge kmetijske
površine

1,9

3,4

3

3,6

0,4

ostala nekmetijska
zemljišþa

3,6

0,3

7

5,3

0,4

Vir podatkov: MKO, 2010.
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Karta 6: Raba tal v preuþevanih obþinah.

Vir podlage: MKO, 2011, GURS.
Avtorica: Nina Uršiþ, 2011.
Glede na visok delež travnikov je na obmoþju pomembna pašna živinoreja. Pri tem
lahko prepoznamo potencial v pridelavi in predelavi mesa ter mleka, na osnovi
katerega bi lahko pospešili gospodarski razvoj preuþevanega obmoþja. Potrebno bi bilo
povezati lokalne kmete, ki bi surovine dobavljali lokalnim predelovalnim obratom.
Po podatkih KZ Šmarje pri Jelšah (2011) se s preuþevanega obmoþja letno izvozi okoli
11.000.000 litrov mleka, ki ga pretežno odkupi Mlekarna Celeia. Pred leti je v Šmarju
pri Jelšah že delovala mlekarna (v lasti Mlekarne Celeia), v kateri so izdelovali še danes
poznana sira Šmarski Rok in Šmarska gavda. Danes je mlekarna žal v lasti lokalnega
pivovarja, ki prostore uporablja za proizvodnjo piva.
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Kmetijskovetovalna služba Šmarje pri Jelšah je v zadnjem þasu zaznala tudi zanimanje
kmetov za izobraževalne teþaje, na katerih je mogoþe pridobiti certifikate za predelavo
mesa (osebni vir, KSS Šmarje pri Jelšah, 2011).
Ugodna pedološka sestava (rjave prsti na karbonatnih pešþenjakih ter laporju) z
nevtralnim pH in pretežno južna ekspozicija sta pogojevali razvoj vinogradništva (Atlas
Slovenije, 2006). Naravne razmere omogoþajo uspevanje številnih belih in rdeþih sort, ki
so znaþilne zlasti za štajerski vinorodni okoliš. Vinogradi dajejo pokrajini poseben peþat.
Vinogradništvo je pretežno samooskrbno. Opažamo, da je zaradi nizke cene odkupa
grozdja oz. vina prišlo do opušþanja že v tako majhni meri razvitega tržnega
vinogradništva. Zaradi slabe prodaje pridelava vina s finanþnega vidika ni dobiþkonosna,
zato vinogradniki raje pridelujejo vino zgolj za lastne potrebe oziroma za potrebo turizma
na kmetiji.
Veþino grozdja na obmoþju odkupi Klet Imeno, ki okoli 30 % pridelanega vina proda
neposredno iz kleti, ostalo pa veþinoma ustekleniþi. Vino že tržijo v Termah Olimia,
nekaj ga odkupijo lokalni gostinci ter lokalne trgovine. Veþina vina se proda v okviru
njihove restavracije, v kateri prirejajo dogodke za zakljuþene družbe. V zadnjem þasu se
Klet Imeno trudi poveþati prepoznavnost obsoteljskih in kozjanskih vin. Zato so se lotili
prenove lastne blagovne znamke (preimenovali so se v Hišo vin Emino) ter posodobitve
kletnih prostorov, v katerih so uredili restavracijo s ponudbo lokalnih posebnosti in vin.
Njihov cilj je privabiti tako obiskovalce iz bližnjega turistiþnega središþa Terme Olimia
kot poveþati prepoznavnost v širšem okolju (osebni vir, KZ Šmarje pri Jelšah, 2011).
Najveþji problem kozjanskih vin je z vidika trženja njihov zgodovinski slabšalni prizvok
ter slaba prepoznavnost v slovenskem prostoru oz. širše. Kot vzor uspešnega trženja je
mogoþe navesti Goriška brda, ki svoja vina ter sadje uspešno tržijo na domaþih in tujih
trgih ter dosegajo zadovoljive dohodke.
Eden pomembnih okoljskih potencialov so tudi termalni in mineralni vrelci, ki so
omogoþili razvoj zdraviliškega turizma. Terme Olimia v Podþetrtku in Zdravilišþe
Rogaška Slatina sodita med veþja turistiþna obmoþja v državi. V Termah Olimia so v letu
2011 zabeležili 349. 028 noþitev, v Zdravilišþu Rogaška Slatina pa 265.928 noþitev
(SURS, 2011).
1.7.2

Kulturni potenciali

Med kulturni potencial doloþenega obmoþja sodijo nepremiþna in premiþna kulturna
dedišþina, premiþna materialna kulturna dedišþina, živa dedišþina in kulturni potencial
družbe (Mrak, 2011).
Obmoþje je na podroþju kulturne dedišþine bogato z umetnostnozgodovinsko in
etnološko dedišþino ter kulturnimi vrednotami s podroþja arheološke in zgodovinske
dedišþine. Nekateri zaselki so zavarovani kot urbanistiþno-zgodovinska dedišþina,
posamezni primeri kulturne krajine pa kot vrednota s podroþja krajinske arhitekture. Na
obmoþju je evidentiranih 768 enot nepremiþne kulturne dedišþine (Register nepremiþne
kulturne dedišþine, MIZK, 2011), kar kaže na to, da ima preuþevano obmoþje zelo velik
kulturni potencial, kar je izrednega pomena za razvoj turizma. Lokalno prebivalstvo nima
veliko neposrednih koristi od bogate kulturne dedišþine, saj so objekti potrebni obnove,
šele po njej bi jih bilo mogoþe vkljuþiti v turistiþno ponudbo. Obenem bi lahko od tega
imele koristi lokalne skupnosti, saj bi prispevala k razvoju gostilniške in trgovinske
dejavnosti, izletniških kmetij idr.
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Preglednica 7: Kulturna dedišþina po preuþevanih obþinah.
kulturna dedišþina
arheološka dedišþina

Kozje

Podþetrtek

Rogaška
Slatina

Rogatec

Šmarje pri
Jelšah

3

3

7

1

4

profana stavbna dedišþina

132

109

49

63

240

sakralna stavbna dedišþina

25

12

14

29

29

sakralna profana stavbna dedišþina

0

1

0

0

1

memorialna dedišþina

9

1

9

0

4

naselbinska dedišþina

3

4

3

3

2

kulturna krajina

1

0

0

1

2

vrtno-naselbinska kulturna krajina

0

0

3

1

0

Vir podatkov: Register kulturne dedišþine, MIZK, 2011.
1.7.3 Socialni potenciali
Med socialni potencial doloþenega obmoþja štejemo vkljuþenost prebivalstva v javno
življenje lokalne skupnosti, kakšne oblike sodelovanja obstajajo na obmoþju in
povezovanje ter stopnjo zaupanja v vodstvene strukture (Mrak, 2011).
Podatki o številu registriranih društev po obþinah Obsotelja in Kozjanskega (AJPES,
2011) kažejo na bogato društveno dejavnost. Po zadnjih podatkih je na obmoþju
registriranih 332 društev, od tega najveþ v obþini Rogaška Slatina (106), sledijo obþine
Šmarje pri Jelšah (99), obþina Podþetrtek (44), obþina Kozje (42) in obþina Rogatec (41).
Med najbolj aktivna društva velja omeniti prostovoljna gasilska društva. Gasilstvo na
obmoþju predstavlja zgodovinsko pomembno dejavnost, ki prebivalcem omogoþa
druženje in sodelovanje med lokalnimi skupnostmi. Pomembna so tudi þebelarska
(društvo ýebelarska družina Šmarje pri jelšah, þebelarski društvi v Rogaški Slatini in
Rogatcu) ter društva kmeþkih žena (Društvo kmetic Ajda, društvi žena Donaþka gora in
sv. Rok, Društvo Gaja za ohranjanje slovenskih narodnih jedi in obiþajev obþine Rogaška
Slatina). Zelo dejavno je tudi društvo vinogradnikov in kletarjev Trta iz Šmarja pri Jelšah.
Folklornih in drugih etnoloških društev je malo, še najveþ jih je registriranih v obþini
Kozje.
Sodelovanje med obþinami na preuþevanem obmoþju je skromno, saj vsaka obþina
veþinoma sama poskrbi za kulturno in socialno delovanje, predvsem z organizacijo
razliþnih sejmov in prireditev (na primer številne gasilske veselice, Barbarin sejem v
Šmarju pri Jelšah, Miklavžev sejem v Rogatcu, praznik Kozjanskega jabolka v Kozjem
ipd.). V preuþevanih obþinah ni dogodka, pri organizaciji katerega bi sodelovale vse
obþine, kar ocenjujemo kot slabost.
1.7.4 ýloveški potenciali
ýloveški potencial doloþenega obmoþja izhaja iz osnovnih demografskih znaþilnosti. Od
þloveškega potenciala je v veliki meri odvisen socialni potencial. Osnovne demografske
znaþilnosti prispevajo k živosti socialnega kapitala (Mrak, 2011). V uvodnem delu
poglavja 1.6 predstavljeni demografski problemi preuþevanega obmoþja nakazujejo šibek
þloveški potencial. Kljub visoki stopnji brezposelnosti, ki je posledica skromnih
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zaposlitvenih možnosti na obmoþju, je mogoþe že iz registra dopolnilnih dejavnosti
opaziti, da je motiviranost ljudi v smislu iskanja novih dodatnih virov zaslužka na
kmetijah ali pa s pomoþjo podjetniških sposobnosti relativno (in zaskrbljujoþe) majhna.
Slika 2: Analiza dejavnikov, ki vplivajo na razvoj na osnovi endogenih razvojnih
potencialov v Obsotelju in na Kozjanskem.

Vir: Povzeto in prirejeno po Potoþnik Slaviþ, 2010a.
Avtorica: Nina Uršiþ, 2011.
1.7.5 Kako pospešiti razvoj na osnovi endogenih lokalnih potencialov?
Na preuþevanem obmoþju so se v zadnjem þasu zaþeli premiki k prepoznavanju, uporabi
in trženju lokalnih potencialov s pomoþjo turizma. Eden prvih projektov, ki ga RAS
(2012) ocenjuje kot uspešnega, saj se je z njim na podroþju turizma zaþelo intenzivnejše
sodelovanje med obþinami, je projekt Turizem v sožitju z naravo (projektno obdobje
2008–2009). Z njim so želeli oblikovati nove integralne turistiþne produkte, pri katerih so
sledili glavnim štirim vsebinskim sklopom: Izroþilo preteklosti, Lepote narave – poti
sprostitve, Od baroka do ljudskega izroþila in Doživetja ob Sotli. Omenjeni projekt
vkljuþuje naravno in kulturno dedišþino, lokalno kulinariko in prikaz tradicionalnih
domaþih obrti. Aranžmaji so oblikovani tako za skupine (najveþje povpraševanje), otroke,
mladino kot tudi za posameznike (osebni vir, RAS, 2012).
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Poseben peþat turistiþni ponudbi dajejo vinske kleti imenovane »gor'ce« z obsežnimi
vinogradi, med katerimi poteka Šmarsko-virštanjska vinsko-turistiþna cesta (VTC 10).
Speljana je mimo treh veþjih vinorodnih obmoþjih: prvo je vinorodno obmoþje pod
Boþem (od Dolge Dore proti Zagaju do Rogaške Slatine), drugo vinorodno obmoþje se
razprostira po dolini Zibiškega in Tinskega potoka, tretje pa obsega Virštanjske gorice, ki
je tudi najveþje vinorodno obmoþje. Z namenom ponovne oživitve vinsko-turistiþnih cest
in ponudbe ob njej se v sodelovanju z Avstrijo izvaja projekt Vino-cool (projektno
obdobje 2009–2012). V okviru omenjenega projekta so bile organizirane študijske ture in
delavnice za ponudnike turistiþnih storitev ob vinsko-turistiþni cesti. Naþrtuje se tudi
postavitev enotnega oznaþevanja turistiþne ponudbe za celotno projektno obmoþje, izdana
pa bo tudi skupna promocijska brošura (osebni vir, RAS, 2012).
Obþina Šmarje pri Jelšah se je s podporo ostalih lokalnih obþin odloþila, da je treba v
turistiþno ponudbo vkljuþiti tudi zidanice in hrame, ki so posebnost Obsotelja in
Kozjanskega. Veþina lastnikov svoje zidanice intenzivneje uporablja le jeseni ob trgatvi
ter v þasu posameznih opravil med letom, sicer pa veþinoma samevajo, zato bi jih bilo
mogoþe oddajati gostom, kar bi razširilo tudi možnosti trženja lokalnih kmetijskih
proizvodov (prodaje vina, suhomesnatih izdelkov, zelišþ ipd.) Prva faza projekta Turizem
v zidanicah je bila tako posveþena obvešþanju in spodbujanju (s pomoþjo delavnic)
morebitnih interesentov, ki bi se kot ponudniki želeli vkljuþiti v projekt. Potekalo je tudi
informiranje strokovnih služb, ki je zainteresiranim pomagalo pri urejanju statusa
ponudnikov turizma v zidanicah. Rezultat omenjenega projekta je skupni katalog
ponudnikov ter priroþnik za pomoþ pri registraciji omenjene dejavnosti, ki bo služil kot
pomoþ vsem potencialnim ponudnikom. Ustanovljena je bila tudi strokovna komisija,
katere glavni namen je pomoþ in svetovanje lastnikom zidanic. Doslej so se v bazo
ponudnikov vkljuþili trije lastniki zidanic (osebni vir, RAS, 2012).
Slika 3: Primer zidanice (»gor'ce«) kot turistiþnega produkta.

Vir: Obþina Šmarje pri Jelšah, 2012.
S pomoþjo omenjenih projektov in ostale turistiþne dejavnosti (v okviru term in
zdravilišþ) ter turistiþne infrastrukture se kaže potencialno zaledje za trženje lokalnih
kmetijskih proizvodov, saj v veþini prodaja še vedno poteka na osnovi individualnih
dogovorov. Ponudba lokalnih kmetijskih proizvodov bi bila z uresniþitvijo projekta
mobilne tržnice ne samo bolje organizirana, ampak tudi bolj osredinjena na trženje živil.
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2. STRUKTURA KMETIJSKIH PROIZVODOV IN TRŽNI VIŠKI
Na razvoj kmetijstva v Sloveniji poleg gospodarskih in politiþnih razmer vplivajo pestre
naravne razmere, ki se kažejo v:
• posebni strukturi rabe zemljišþ (prevladujoþ delež gozda, neenakomerno
razporejena kmetijska zemljišþa z veliko prevlado travinje in na ravninska
obmoþja omejene njive);
• visoki stopnji biotske raznovrstnosti in veliki naravni pestrosti;
• veliki kulturni raznovrstnosti (raznolika kulturna pokrajina);
• razpršeni poselitvi (Klemenþiþ M. M., Lampiþ, Potoþnik Slaviþ, 2008).
Po podatkih Popisa kmetijstva 2010 je v Obsotelju in na Kozjanskem registriranih 2501
kmetijskih gospodarstev. Najveþ kmetijskih gospodarstev (42 %) je usmerjenih v pašno
živinorejo, sledijo kmetije, ki so usmerjene v mešano živinorejo (19 %), ter kmetije, ki se
ukvarjajo z mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo (13 %). Po velikosti kmetijske
posesti je še vedno najveþ kmetij (40 %) v velikostnem razredu od 2 do 5 ha. Sledijo
kmetije v velikosti do 2 ha (26 %) in v velikosti od 5 do pod 10 ha (24 %). Najmanj je
kmetij, ki po velikosti presegajo 10 ha obdelovalnih površin (12 %).
Primerjava podatkov iz Popisa kmetijstva 2000 in Popisa kmetijstva 2010 nakazuje na
zaskrbljujoþe stanje kmetijstva na preuþevanem obmoþju, saj je:
• na obmoþju registriranih 400 kmeþkih gospodarstev manj;
• raba zemljišþ za kmetijske namene (KZU) manjša za 167 ha;
• starostna struktura na družinskih kmetijah še vedno neugodna (upad števila mladih
do 25 let);
• še vedno veliko kmetij, ki so pretežno samooskrbne (51 %).
Omenjeni podatki, ki nakazujejo na problem kmetijstva v Obsotelju in na Kozjanskem, so
posledica zlasti neugodnih naravnogeografskih razmer. Razgiban relief pogojuje, da se na
obmoþju pojavlja razdrobljena kmetijska posest (ki je tudi posledica uvedbe zemljiškega
maksimuma z 10 ha po 2. svetovni vojni), zato so kmetije še danes majhne in
samooskrbne. Iz naravnogeografskih znaþilnosti (veliki nakloni) izhaja tudi dejstvo, da se
80 % vseh kmetijskih zemljišþ uvršþa med obmoþja OMD. Najveþji delež OMD je glede
na vsa KZU v obþini Podþetrtek ter Rogaška Slatina, najmanj pa v obþini Kozje.
Relativno visoki deleži kmetijskih zemljišþ z OMD zavirajo razvoj gospodarsko
perspektivnega kmetijstva, ki bi prinašal veþje dohodke na kmetijah.
Preglednica 8: OMD po preuþevanih obþinah.
obþina
Kozje

vsa kmetijska
zemljišþa v uporabi
(ha)
4968,44

kmetijska zemljišþa (ha) z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost
(OMD)
3381,33

delež kmetijskih
zemljišþ z OMD (%)
68,1

Podþetrtek

3159,08

3098,89

98,1

Rogaška Slatina

3682,89

3188,76

86,6

Rogatec

1497,41

1106,60

73,9

Šmarje pri Jelšah

7319,66

5518,90

75,4

OBSOTELJE IN
KOZJANSKO

20.627,48

16.294,48

79,0

Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, MKO, 2011.
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Ena izmed možnosti poveþanja dohodka na kmetiji je registracija dopolnilne dejavnosti.
Potoþnik Slaviþeva (2001, str. 110) ugotavlja, da na odloþitev za registracijo dopolnilne
dejavnosti lahko vplivajo eksogeni (splošno pomanjkanje delovnih mest, nezaposlenost,
poveþan interes za življenje v þistem naravnem okolju, pestrost povpraševanja po
pridelkih, izdelkih in surovinah) in endogeni (razpoložljivi viri, individualna/družinska
iniciativa idr.) dejavniki. Glede na majhnost kmetij in skromne možnosti zaposlitve na
obmoþju je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti smiselno. Pozitivni rezultati se v
tej smeri že kažejo, saj je bilo v letu 2011 na obmoþju registiranih 169 dopolnilnih
dejavnosti, kar je za 47 veþ od leta 2009 (Register dopolnilnih dejavnosti, MKO 2009,
2011). Glede na poskus tipizacije obþin glede na vrsto registriranih dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji sodijo preuþevane obþine med tiste, v katerih se storitvam s kmetijsko in
gozdarsko mehanizacijo enakovredno pridružujejo turizem na kmetiji, specializirana
dejavnost (na primer vinogradništvo) in predelava ter tradicionalna znanja in
izobraževanje (Potoþnik Slaviþ, 2010a).
Preglednica 9: Registrirane dopolnilne dejavnosti v letu 2011 v Obsotelju in na
Kozjanskem.
število registriranih dopolnilnih dejavnosti
(2011)

dejavnost
predelava kmetijskih pridelkov
• mleka

2
6

•

vrtnin

•

sadja

17

•

druga živila (kruh, peciva, slašþice, zelišþa, þaji)

15

•

rastlinske in živalske mašþobe

2

•

mlevski in škrobni izdelki

2

•

pijaþe, žgane pijaþe, pivo

7

• les
prodaja kmetijskih pridelkov
turizem na kmetiji
• kmetija z nastanitvijo
• izletniška kmetija
• ostale dejavnosti, kot so: ježa živali, oddaja prostorov za
piknike, ogled kmetije, prevoz z vprežnimi živalmi)
tradicionalna znanja na kmetiji
• peka kruha, potic in peciva
• domaþa obrt in izdelki tradicionalnih znanj
• unikatni izdelki
• priprava testenin
izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji
kmetijske dejavnosti, ki se v prehodnem obdobju lahko registrirajo
kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji
• vrtnarstvo-vrtnine
• perutninarstvo
• gobarstvo in zelišþarstvo
aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov, ipd., iz lastnega cvetja
pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov - sonþni vir
ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib - gojenih rib
storitve s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo kmetijsko mehanizacijo - delo s traktorjem in drugo strojno
opremo na kmetijah
SKUPAJ

5
2
4
18
7
9
4
2
1
2

8
4
6
2
1
1
42
169

Vir podatkov: Register dopolnilnih dejavnosti, MKO, 2011.
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Najnovejši podatki Registra dopolnilnih dejavnosti (2011) kažejo, da se je poveþala
ponudba predelanih živil (predelava kmetijskih pridelkov, medu in þebeljih izdelkov,
zelišþ, gozdnih sadežev, gob in gozdnih sortimentov). Prav tako se je poveþala tudi
ponudba sadnih sokov, žganih pijaþ (medica, slivovka, ipd.), vloženega sadja in
zelenjave. Poveþalo se je tudi število dopolnilnih dejavnosti, ki se ukvarjajo s turistiþnimi
dejavnostmi (ježa živali, oddaja prostorov za piknike), in število izletniških kmetij. Kljub
dejstvu, da prevladuje pašna živinoreja, se število dopolnilnih dejavnosti za predelavo
mleka ni poveþalo (še vedno sta registrirani samo 2 tovrstni dopolnilni dejavnosti), edina
kmetija, ki se je po registru 2009 ukvarjala s predelavo mesa, pa leta 2011 ni bila veþ
registrirana. Vzrok za takšno stanje so po našem mnenju strogi higienski standardi, ki
zahtevajo velike finanþne vložke za ureditev primernega prostora, nakup primerne
opreme ipd. Po mnenju KSS Šmarje pri Jelšah (osebni vir, april 2011) so kmetje ne le
preveþ obremenjeni z vodenjem evidenc in pripravo drugih dokumentov, ampak tudi zelo
slabo seznanjeni z zakonodajo. Krivda je predvsem na strani države, saj je Veterinarska
uprava RS pristojna za inšpekcijo izdelkov živalskega izvora, za pridelke rastlinskega
izvora pa Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, kar po mnenju KSS kmetom
predstavlja težave. KSS Šmarje pri Jelšah kot glavni dejavnik, ki botruje odloþitvi za
registracijo dopolnilne dejavnosti na preuþevanem obmoþju, izpostavlja veþji zaslužek na
kmetiji. Njihova poglavitna naloga je spodbujanje kmetov k registraciji dopolnilnih
dejavnosti. Ker pa se dejavnost registrira na upravni enoti, KSS nima podatkov, ali do
registracije dejansko pride. Ena glavnih težav po njihovem mnenju je tudi ta, da ima
veliko kmetij potenciale za razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vendar pa je vzrok v
sami miselnosti ljudi (raje hodijo v službo in imajo dopust, redni dohodek) in rajši ubirajo
lažjo pot, kot pa da bi vložili nekaj veþ truda, podjetniških spretnosti in iznajdljivosti. Kot
primer navajajo obþino Kozje, v kateri je zaradi zaprtja industrijskega obrata izgubilo
delo okoli 400 ljudi, vendar nihþe od njih ni odloþil za registracijo dopolnilne dejavnosti,
þeprav so za to potenciali zelo bogati. Povedali so tudi, da se mnogo pridelkov in
izdelkov prideluje ter prodaja na þrno.
Pomemben segment v strukturi kmetijskih proizvodov predstavljajo ekološko pridelana
živila. Na preuþevanem obmoþju je bilo po podatkih iz leta 2008 registriranih 38
ekoloških kmetij, leta 2010 pa 45. Po številu ekoloških kmetij prednjaþi obþina Kozje.
Ekološke kmetije so predvsem mešano usmerjene (poljedelstvo in živinoreja), veliko pa
se jih ukvarja tudi s tradicionalnim sadjarstvom (travniški sadovnjaki; Register ekoloških
kmetij, MKO, 2009, 2010). Ekološki kmetje svoje pridelke prodajajo predvsem doma in
na ekološki tržnici v Celju, nekateri tudi na tržnici v Ljubljani. Svoje pridelke lahko
prodajajo tudi na priložnostnih sejmih in tržnicah, ki so organizirani v bližnjih obþinah
(Miklavžev sejem, Barbarin sejem, Kozjanski sejem, Praznik kozjanskega jabolka),
vendar ne omogoþajo stalnega zaslužka.
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Karta 7: Ekološke kmetije, kmetije z nastanitvijo in izletniške kmetije v Obsotelju in na
Kozjanskem.

Vir podlage: Geopedia, 2012.
Avtorica: Nina Uršiþ, 2012.

27

3. MOŽNOST KREPITVE LOKALNE OSKRBE S HRANO S
POMOýJO MOBILNE TRŽNICE
3.1

Izhodišþna dejstva

Stopnja samooskrbe kaže, v kolikšni meri domaþa proizvodnja pokriva domaþo porabo.
Pri rastlinskih pridelkih je skozi leta je moþno odvisna od letine, ki je pogojena predvsem
z vremenskimi razmerami. V Sloveniji se sooþamo z najnižjo stopnjo samooskrbe z
zelenjavo in žiti, saj je samooskrba z zelenjavo v letu 2010 dosegla najnižjo stopnjo
samooskrbe (31 %), stopnja samooskrbe z žitom pa se je zaþela rahlo poveþevati in je leta
2010 dosegla 55 %. Stopnja samooskrbe s krompirjem je po letu 2004 zaþela padati
zaradi zmanjšanja pridelave in je leta 2010 znašala dobrih 65 %. Samooskrba z živalskimi
proizvodi je v primerjavi z rastlinskimi višja in nekoliko stabilnejša. V zadnjih desetih
letih prireja kot tudi poraba domaþega mesa nihata. Leta 2010 je stopnja samooskrbe z
mesom glede na leto prej porasla in znaša 85 %. Daleþ najvišjo stopnjo samooskrbe v
Sloveniji opažamo za mleko in vino, pri katerih proizvodnja vselej presega domaþo
porabo (mleko 116 %, vino 101 %), nekoliko manjša pa je stopnja samooskrbe z jajci
(okoli 98 %; SURS, 2010).
Grafikon 2: Stopnja samooskrbe po vrstah kmetijskih proizvodov v Sloveniji.

Vir: SURS, 2010.
Trenutno stanje na podroþju samooskrbe (predvsem oskrba z zelenjavo in žiti) pogojuje,
da je Slovenija še vedno odvisna od velikih globalnih trgov. Sodobne razvojne težnje zato
bolj upoštevajo povpraševanje potrošnikov in se njemu prilagajajo, kar naj bi pozitivno
prispevalo k ohranjanju in razvoju slovenskega kmetijstva. Perpar in Udovþ (2010b, str.
191) govorita o konceptu prehranske varnosti, ki bi ga bilo treba vkljuþiti v celotno
prehransko verigo. Koncept prehranske varnosti vkljuþuje:
• sistem zagotavljanja hrane, ki je uþinkovit tudi v izrednih in kriznih razmerah (na
primer poplave, motnje pri oskrbi z energenti ipd.);
• stopnjo potencialne samooskrbe (vezana na obstojeþe, potencialne možnosti
lokalne samooskrbe s hrano);
• sledljivost proizvodnje (zagotavljanje obstojeþih in prihodnjih standardov
kakovosti).
Kljuþnega pomena je tudi skrb za ozavešþenost prebivalstva, s katero bi spodbudili
povpraševanje po svežih in kakovostnih domaþih pridelkih in izdelkih (Perpar, Udovþ,
28

2010a). Poveþanje prehranske samozadostnosti je mogoþe doseþi s spodbujanjem lokalne
oskrbe s hrano.
Roep in Wiskerke (2006, str. 10, 11) poudarjata, da so za uspešno delovanje sistema
lokalne oskrbe s hrano potrebne strateške odloþitve pri upravljanju, vpetosti v lokalno
okolje in trženju, ki jih je treba med seboj usklajevati. Upravljanje preskrbne verige na eni
strani vkljuþuje strukturne opredelitve (kdo bo prevzel vodenje verige, na primer: javnozasebno partnerstvo, zadruga, podjetje ipd.) ter na drugi strani, kakšni bodo naþini
delovanja (postopki upravljanja, kdo bo zadolžen za posamezne naloge, hierarhija
odloþanja, pogodbeni dogovori, ipd.). Koncept vpetosti v lokalno okolje vkljuþuje:
a. lokalno vpetost, ko se za lokalno oskrbo uporabljajo zgolj lokalni viri (lokalna zemlja,
lokalne pasme živine in lokalna semena, lokalna znanja in izkušnje) ter se vkljuþijo
lokalni akterji in organizacije;
b. socialno vpetost, ki doloþa stopnjo oziroma obseg informacij, ki jih delimo z drugimi
ponudniki, vkljuþenimi v verigo, s kupci in na splošno z lokalno skupnostjo (na primer
okolju prijazno živilo, koliko kilometrov je živilo prepotovalo, kakšna je skrb za živali,
vpliv na zdravje ipd.).
V našem konceptu trženja lokalnih kmetijskih pridelkov in proizvodov opredeljujemo pet
pomembnih dejavnosti (povzeto po Roep, Wiskerke, 2006):
a. raziskava trga in njegovih znaþilnosti;
b. opredelitev ciljev, ki jih želimo doseþi;
c. izdelava strategije, s pomoþjo katere bi uresniþili zastavljene cilje
(opredelitev prioritet);
d. opredelitev, ali bo cilj verige množiþna proizvodnja z majhno
raznovrstnostjo živil, povpreþno velika proizvodnja s povpreþno
raznovrstnostjo živil ali velika raznovrstnost živil na majhnem trgu;
e. opredelitev pravil o doloþanju cen, promociji in pravilih komunikacije med
vkljuþenimi v verigo.
Vkljuþevanje vseh treh komponent ima trajnosten uþinek na lokalno okolje, ki se ob
lokalni podpori še okrepi in ohranja.
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Slika 4: Komponente uspešnega delovanja lokalne oskrbe s hrano.

Vir: Povzeto in prirejeno po Roep in Wiskerke, 2006.
Avtorica: Nina Uršiþ, 2012.
Spodbujanje lokalne oskrbe s hrano v Sloveniji je kot strateški cilj opredeljeno v
Resoluciji o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010. Glavni povod za
nastanek omenjene resolucije je bilo nezdravo prehranjevanje prebivalcev in poslediþno
razvoj številnih bolezni (rak, sladkorna bolezen, debelost, bolezni srca in ožilja, povišan
holesterol ipd.). Ugotovljeno je bilo, da so se prehranjevalne navade Slovencev (pa tudi
svetovnega prebivalstva) bistveno poslabšale. Raziskave v Sloveniji kažejo, da sta število
dnevnih obrokov in ritem prehranjevanja povpreþnega prebivalca neustrezna, energijska
vrednost povpreþnega obroka je previsoka, zaužijemo preveþ skupnih mašþob ter preveþ
nasiþenih mašþob, jemo premalo sadja in zelenjave ter prehranskih vlaknin, ki so
pomemben varovalni dejavnik pred kroniþnimi nenalezljivimi boleznimi (Nacionalni
program prehranske politike 2005–2010, MZ, 2011).
Resolucija vsebuje tri strateška podroþja (t. i. stebre): steber varnih živil, steber
uravnoteženega in varnega prehranjevanja ter steber zagotavljanja trajnostne oskrbe z
živili (tretji »kmetijski« steber), ki se zavzema zlasti za poveþanje porabe kakovostnih,
lokalno pridelanih in zdravju koristnejših živil, s tem pa se kažejo tudi pozitivni uþinki v
razvoju lokalnega gospodarstva in podeželja.
A dejstvo je, da je veþina vsebin v programu namenjenih izboljšanju prehranjevalnih
navad, premalo pa konkretnim ukrepom, kako prehranjevalne navade izboljšati. Menimo,
da bi bilo ustrezneje veþji poudarek nameniti naþinom, kako zagotoviti zdravo hrano, šele
nato bi se program osredinil na izboljšanje prehranjevalnih navad. ýe, na primer,
spodbujamo lokalnega kmeta, da bo želel proizvajati hrano, ki bo zaradi lokalne pridelave
tudi bolj kakovostna in zdrava (motivacija s finanþnimi spodbudami), bo to poslediþno
prineslo socialne prednosti (izobraževanje o zdravi pridelavi ipd.). Nato je treba
motivirati lokalne prebivalce (z doseganjem primerne cene živil, z izobraževanjem o
pomembnosti uživanja lokalne hrane ipd.), da bodo hrano kupovali in jo redno uživali.
Konþni rezultat bo seveda izboljšanje prehranjevalnih navad in poslediþno veþ zdravih
ljudi.
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Preglednica 10: Pospeševanje ponudbe in povpraševanja po kakovostni in zdravju koristni
hrani, pridelani lokalno in na trajnostni naþin.
Cilji

Dejavnosti

• vzpostavitev lokalnih
prehranskih strategij;
• izboljšanje oskrbe
prebivalstva s kakovostno in
zdravju koristno lokalno
trajnostno pridelano hrano/
živili;
• poveþanje povpraševanja po
kakovostni in zdravju koristni
lokalno trajnostni pridelani
hrani;
• doseganje þim veþje stopnje
samooskrbe glede na naravne
danosti;
• vzpostavitev novih tržnih
priložnosti za domaþega kmeta
na podroþju lokalne trajnostne
pridelave in prodaje zdravju
koristne hrane;

Nosilna ministrstva

Medresorska in interdisciplinarna
priprava akcijskega naþrta za
vzpostavitev lokalne trajnostne
oskrbe, ki bo vkljuþeval:
• bilanco pridelave in porabe
kmetijskih pridelkov v
Republiki Sloveniji;

• Ministrstvo za zdravje RS;
• Ministrstvo za kmetijstvo,
in okolje RS;
• Ministrstvo za
izobraževanje, kulturo,
znanost in šport RS;

• stopnjo samooskrbe;

• Ministrstvo za finance RS;

• analizo naravnih in
družbenogospodarskih
razvojnih možnosti;

• Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve RS.

• nacionalne in regionalne
udeležence, povezane z lokalno
oskrbo;
• proizvodno in tržno cenovno
politiko.

• okrepitev skrbi za okolje in
pitno vodo, biotsko
raznovrstnost ter razvoj
podeželja;
• izboljšanje možnosti za
samooskrbo z živili/hrano ob
nestabilnih razmerah na
svetovnih trgih.

Vir: Povzeto in prirejeno po Nacionalnem programu prehranske politike za obdobje 2005
do 2010, MZ, 2010.
3.2

Projekti, ki spodbujajo lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji

S pomoþjo svetovnega spleta (2012) smo ugotovili, da v Sloveniji za krepitev lokalne
samooskrbe s hrano poteka 24 projektov. Izpostaviti je treba, da za omenjene projekte ni
znano (razen za projekte LAS Srce Slovenije), kakšni so dejanski konþni rezultati
posameznih projektov ter ali so bili uresniþeni vsi zadani cilji. Za pomoþ smo se obrnili
na MKO (2011), kjer so pojasnili, da bi za podrobnejšo analizo uspešnosti projektov
morali letno analizirati izvedbene naþrte oz. naþrte izvedbenih projektov posameznih
LAS. Še uþinkoviteje bi bilo, da bi izvedli anketiranje vseh izvajalcev projektov, s
katerim bi pridobili podrobnejše podatke
o doseženih in nedoseženih ciljih
posameznega projekta. S tega vidika ne moremo ovrednotiti, kakšno je dejansko stanje
glede izvedbe projektov oskrbe s hrano v Sloveniji, saj je omenjena problematika še dokaj
neraziskana. Glavni cilji in dejavnosti projektov, ki so prikazani v preglednici 11, so:
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promocija lokalne hrane, povezovanje (mreženje) ponudnikov, iskanje novih prodajnih
kanalov, ozavešþanje o pomembnosti uživanja lokalno pridelane hrane ipd.
Preglednica 11: Projekti, ki spodbujajo lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji.
obþine
Gorenja vas-Poljane, Žiri, Škofja
Loka, Železniki
Bled, Bohinj, Jezersko, Radovljica,
Cerklje na Gorenjskem, Jesenice,
Kranj, Kranjska Gora, Gorje, Naklo,
Žirovnica, Šenþur, Preddvor, Tržiþ

nosilec/izvajalec
projekta
LAS Loškega pogorja

LAS Gorenjska
košarica

Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija,
Lukovica, Moravþe, Šmartno pri
Litiji

LAS Srce Slovenije

Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta
Ana, Sv. Jurij v Slovenskih Goricah,
Sv. Trojica v Slovenskih Goricah

LAS Ovtar
Slovenskih goric

Beltinci, ýrenšovci, Velika Polana,
Odranci, Dobrovnik, Turnišþe,
Lendava, Kobilje
Duplek, Kungota, Maribor, Pesnica,
Šentilj
Murska Sobota

ime projekta
Ko vem kaj jem.

Mreža podeželskih tržnic.

Povezovanje v mrežo za lokalno
samooskrbo v Srcu Slovenije.
Podpora promocije in trženja lokalnih
proizvodov obmoþja Srca Slovenije.
Prodajne poti na podeželju Slovenskih
goric.

LAS Pri dobrih ljudeh

AJDA – od njive do ust.

TOTI LAS

Gremo na podeželje.

Center za zdravje in
razvoj

Z lokalno oskrbo s hrano do zdravja.
S partnerstvom do lokalne trajnostne
samooskrbe s hrano.
Lokalna oskrba s hrano v javnih zavodih.

Dravograd, Mislinja, Vuzenica,
Podvelka, Radlje ob Dravi, Muta,
Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec
ýrna na Koroškem, Mežica,
Prevalje, Ravne na Koroškem

LAS Mislinjske in
Dravske doline

Organizacija prodaje produktov s podeželja
(mobilna in/ali stacionarna trgovina).

LAS Mežiške doline

Jem zelenjavo in sadje od bližnje kmetije.
Podeželje za mesto-eko tržnica Ravne.

Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal,
Kobarid, Nova Gorica, Tolmin

LAS Za razvoj

Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna

Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško,
Radeþe, Sevnica
Dobje, Dobrna, Oplotnica,
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje,
Zreþe
Braslovþe, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko, Žalec
Beltinci, Moravske Toplice,
Puconci, Hodoš in Šalovci, Kuzma,
Grad, Rogaševci, Cankova

Društvo za razvoj
podeželja med
Snežnikom in
Nanosom
LAS Posavje

Povezovanje lokalno tipiþnih produktov s
turistiþno ponudbo.
Izboljšanje in veþanje ponudbe podeželja.
Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje
ustrezne infrastrukture za trženje kmetijskih
pridelkov.
Pospeševanje kmetijstva in dopolnilnih
dejavnosti.
Kmetijska tržnica Ilirska Bistrica.
Povežimo kmeþke tržnice ob meji.
Lokalna trajnostna oskrba s hrano.

LAS Od Pohorja do
Bohorja

Mobilna lokalna tržnica.
Tržnica Vitanje.

LAS Spodnje
Savinjske doline

Braslovško podeželje.

Razvojna agencija
Sinergija

Mobilna tržnica.

Vir podatkov: spletne strani, 2012.
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Omeniti moramo tudi projekt Oskrbimo Slovenijo, ki ga izvaja Eko civilna (EKOCI)
iniciativa Slovenije. Njihov glavni cilj je ozavešþanje javnosti s pomoþjo meseþno
organiziranih dejavnosti, kot so izobraževalne delavnice, izobraževanja in sreþanja z
namenom izmenjavanja znanj in izkušenj. Okrepiti želijo povezave med vsemi
posamezniki in skupinami, društvi in organizacijami ter javnimi ustanovami, ki delujejo
na podroþju lokalne oskrbe s prehrano. Povezovati se želijo tudi z ministrstvi, obþinskimi
in strokovnimi službami, z zadrugami, zvezami, društvi, vrtci, osnovnimi in srednjimi
šolami ter posameznimi strokovnjaki na tem podroþju. Gibanje se zavzema za:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

100 % samooskrbo z zdravo hrano, ki naj bo v þim veþji meri ekološko pridelana;
potrebne ukrepe za zmanjšanje števila malih kmetij in hkratno poveþevanje
spodbud za socialno kmetijstvo, ki bo pomagalo zmanjšati število zarašþenih
obdelovalnih površin;
iskanje prostih zemljišþ za vrtiþkarstvo in kmetijstvo;
izvedbo promocije projekte vrtiþkarstva – oskrbi se sam;
da ima vsaj ½ slovenskih družin svoj vrtiþek, zasejan balkon oziroma vsaj nekaj
lonþkov za domaþo samooskrbo;
vzpostavitev skupnostnih vrtiþkov na obrobju mest;
vzpostavitev trajnostno oskrbnih naselij in mest v povezavi z lokalnim kmetijskim
zaledjem;
spodbujanje samooskrbe javnih ustanov in zavodov, kot so vrtci, šole, domovi za
starejše, zapori itd.;
vsaj 70 % zastopanost slovenskih izdelkov na policah trgovin in skrajšanje
prodajnih verig;
poveþanje števila ekoloških kmetij in pridelkov z 2 % na vsaj 10 %, kolikor
dosegajo nekatere ekološko razvite države;
oživitev opušþenih kmetij, vzpostavitev pomoþi na kmetijah z ostarelimi lastniki
in pobuda za nastanek t. i. ekoloških vasi in ekoloških obmoþij;
spodbujanje pridelave tradicionalnih slovenskih poljšþin;
medsebojno izmenjavo znanja, semen in izdelkov;
vzpostavitev banke semen z vsaj 1000 avtohtonimi in tradicionalnimi vrstami;
spodbujanje preusmeritev kmetijstva iz rastlin, ki potrebujejo intenzivno uporabo
gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, v kulture, ki jih potrebujejo manj;
spodbujanje samooskrbe in uporabe tradicionalnih domaþih izdelkov tudi na
drugih podroþjih, kot je na primer tekstil iz lana, konoplje, pridelava zelišþ ter
izdelava lesenih izdelkov in igraþ;
spodbujanje domaþe slovenske kulinariþne ponudbe tudi v slovenskih
restavracijah;
zašþito vodnih virov in uporabo deževnice kot drugega vodnega vira v
gospodinjstvu in industriji.

Maju 2012 jim je uspelo vzpostaviti bazo izmenjave semen. Oskrbovalnica s semeni
deluje prek spleta, s pomoþjo katerega je mogoþe izmenjati semena, sadike in ekološko
oziroma sonaravnopridelane pridelke, organizirajo pa tudi redna sreþanja͘
O uspešnosti projekta še ne moremo govoriti, saj se gibanje še razvija. Eden od doseženih
ciljev je zagotovo ta, da so spodbudili javno razpravo o pomenu lokalne oskrbe s hrano. O
tem, kakšne razsežnosti bo doživelo gibanje in kakšna bo uspešnost, pa bo mogoþe
govoriti ob koncu leta 2012, ko bo projekt zakljuþen (Eko civilna iniciativa Slovenije,
2012). 
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3.3

Razliþni primeri organizacije trženja

Eden glavnih ciljev za izboljšanje ponudbe lokalne hrane, ki je opredeljen v Programu
prehranske politike (2005–2010), je tudi iskanje novih priložnosti za trženje lokalnih
kmetijskih proizvodov, kar je tudi glavni cilj ideje o vzpostavitvi mobilne tržnice v
Obsotelju in na Kozjanskem. Uresniþitev projektne ideje mobilne prodaje bi pripomogla k
bolj organizirani mreži ponudnikov, lokalni kmetijski pridelki pa bi bili lokalnim
prebivalcem ponujeni na enem mestu.
Izkušnje nekaterih držav EU so na podroþju trženja lokalnih kmetijskih držav bogate in
raznolike. FAAN projekt (Local food systems in Europe, 2010) je bil raziskovalni
projekt, financiran s strani Evropske komisije, katerega glavni cilj je bil preuþitev
lokalnih sistemov oskrbe s hrano v petih državah, in sicer: Združenem kraljestvu, Avstriji
in Franciji ter na Poljskem in Madžarskem. Iz omenjenega prispevka je mogoþe ugotoviti,
da se organizacija prodaje lokalno kmetijskih proizvodov od države do države razlikuje.
V Sloveniji se lokalni kmetijski proizvodi prodajajo zlasti na tržnicah, ki so na podeželju
organizirane ob posebnih priložnostih, praznikih in sejmih, v veþjih mestnih središþih pa
je mogoþe prodajati vsakodnevno.
Slika 5: Izkušnje trženja lokalnih kmetijskih pridelkov v EU.

Vir: Povzeto in prirejeno po Local Food Systems in Europe, 2010.
Avtorica: Nina Uršiþ, 2012.
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Študije kažejo, da je za uspešno trženje treba osnovati celotno verigo, v katero so
vkljuþeni lokalni rejci oziroma pridelovalci, partnerji (kot veþji odjemalci) in kupci ter
ostali akterji (na primer kmetijska svetovalna služba), ki z doloþenimi dejavnostmi skrbijo
za administracijo, izobraževanja ipd. Vodenje preskrbnih verig v EU (takšne so tudi
izkušnje v Sloveniji) prevzamejo zadruge, javno-zasebna partnerstva (LAS) ali lokalna
podjetja. Obstajajo pa tudi izjeme, ko je na þelu verige zgolj posameznik. Lokalni rejec
De Hoeve Hans Verhoeven je na Nizozemskem prevzel vodenje verige za prirejo in
trženje svinjskega mesa. Omenjeni rejec se je pred prevzemom vodenja uveljavil tudi kot
inovator (izumil je ogrevalni sistem, ki izkorišþa lastno toploto svinj, ter zasnoval
posebno obliko tal v hlevih, ki zmanjša izpuste amonijaka v okolje). S svojim delom je
obþutno prispeval k zmanjšanju stroškov reje ter dosegel manjše okoljske obremenitve, ki
jih sicer prinaša intenzivna reja prašiþev. Njegova prizadevanja za pomoþ lokalnim
rejcem pri trženju svinjskega mesa so obrodila sadove, ko je dosegel dogovor o znižanju
prevoznih stroškov ter pridobil dva pomembna strateška partnerja, ki sta meso redno
odkupovala (združenje mesarjev in lokalno trgovino). Prav tako je bil uspešen pri
promociji blagovne znamke, saj je imel projekt dobro lokalno podporo. Uspelo mu je
doseþi dogovor o odkupovanju s strani veþje regionalne klavnice, najveþji uspeh pa je
dosegel, ko je podpisal pogodbo z veþjim predelovalnim obratom mesa. Omenjeni projekt
je dober primer, da lahko zgolj posameznik, ki je na þelu verige, z dogovori med partnerji
in upoštevanjem njihovih želj in zahtev (glede kakovosti mesa, mesa doloþenih pasem,
teže prašiþev ipd.) uspešno vodi trženje lokalnih kmetijskih proizvodov in s tem prispeva
k boljši rabi endogenih razvojnih potencialov (Roep, Wiskerke, 2006).
Slika 6: Primer oskrbne verige, na þelu katere je lokalni rejec.

Vir: Roep, Wiskerke, 2006.
Avtorica: Nina Uršiþ, 2012.
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V Sloveniji lahko kot dober primer krepitve lokalne oskrbe s hrano omenimo Zadrugo
Jarino, ki je na þelu preskrbne verige na obmoþju osrednje Slovenije (LAS Srce
Slovenije). Srce Slovenije je tudi uspešna blagovna znamka, s pomoþjo katere uspešno
tržijo lokalne pridelke in izdelke. Svojo ponudbo gradijo na treh stebrih: turizmu,
lokalnem okolju in podjetništvu. V letu 2010 jim je uspelo podpisati pogodbe s 7 vrtci, 23
osnovnimi šolami in eno srednjo, njihove pridelke pa odkupuje tudi znana slovenska
veriga restavracij. V mrežo ponudnikov jim je uspelo vkljuþiti 53 ponudnikov kmetijskih
pridelkov in izdelkov. Kljuþna težava, s katero se sooþajo, je premajhna ponudba na
lokalnem obmoþju, zato želijo še aktivneje vkljuþiti kmetijsko svetovalno službo, ki bo
pospeševala pridelavo in registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. V letu 2011 so
poveþali dobavo veþjim kupcem (vrtcem, šolam, domovom za starejše) in vzpostavili
prodajo lokalnih izdelkov gospodinjstvom (sistem lokalnih tržnic). Najeli so tudi
skladišþne prostore ter ostalo potrebno opremo, saj so organizirali tudi oskrbovanje
starejših obþanov. Lokalne kmetijske pridelke tržijo tudi kot poslovna darila, za embalažo
so poskrbeli lokalni obrtniki (LAS Srce Slovenije, 2012).
Nataša Smrekar (2010), vodja projektov na temo lokalne oskrbe s hrano pri Zadrugi
Jarina, projekt ocenjuje kot zelo uspešen, saj je bilo leta 2010 odkupljenih kar 45 ton
pridelkov s podeželja. Lokalna oskrba s hrano postaja prioriteta zadruge. Kot
pomembnejše rezultate projektov na temo lokalne oskrbe s hrano v obdobju 2007–2010
izpostavljajo:
•
•
•
•

65 vkljuþenih ponudnikov v sistem lokalne samooskrbe s hrano;
15 novih kupcev v sistemu lokalne samooskrbe s hrano;
7 novih kmetij, vkljuþenih v ekološko kmetijstvo;
2 razviti in oživljeni znamki (Predstavitev delovanja in rezultatov LAS Srce
Slovenije, 2010).

Slika 7: Organizacijska shema lokalne oskrbe s hrano LAS Srce Slovenije.

Vir: LAS Srce Slovenije, 2011.
36

Inovativen pristop pri trženju lokalnih kmetijskih proizvodov je uporabila tudi Zadruga
Dobrina, ki deluje na obmoþju Slovenskih goric. Ustanovili so jo lokalni pridelovalci in
predelovalci z majhnih tradicionalnih kmetij. Njihova želja je bila ponuditi sveže,
sezonske pridelke v mestnem okolju, zato so uvedli prodajo v 5- ali 8-kilogramskem
zabojþku, v katerem je pestra ponudba sveže sezonske zelenjave in sadja ter drugih
predelanih živil (kis, jabolþni in korenþkov sok ipd.). Zabojþke razdeljujejo na
dogovorjenih mestih in ob doloþenih urah v središþu Maribora (2012). Želeni zabojþek je
mogoþe naroþiti tudi prek spleta. Uspelo jim je tudi organizirati prodajo vrtcem in šolam
na obmoþju Maribora, nudijo pa tudi »kmeþki katering«.
Na obmoþju Obsotelja in Kozjanskega še ni tovrstne organizirane mreže trženja lokalnih
kmetijskih proizvodov. Trženje s pomoþjo mobilnih storitev je na preuþevanem obmoþju
smiselno, saj prevladuje razpršena poselitev, obenem pa na obmoþju ni veþjih mestnih
središþ. Benkoviþeva (2006, str. 14) ugotavlja, da sta na preuþevanem obmoþju zgolj dve
središþni naselji višje stopnje (Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina), ki ju uvršþamo tudi
med mikroregionalna središþa. Najveþ naselij je povpreþno opremljenih le s trgovino z
živili, gostinskim objektom in podružniþno šolo.
Preglednica 12: Opremljenost naselij glede na stopnjo središþnosti na podeželju
Obsotelja in Kozjanskega.
stopnja središþnosti in
opremljenosti naselja

središþne dejavnosti

naselja

središþna naselja 1.
stopnje (povpreþno
opremljena naselja)

popolna ali nepopolna osnovna šola,
trgovina z živili, gostinski objekt s
hrano ali pijaþo

Lesiþno, Pristava pri Mestinju, Dobovec pri
Rogatcu, Sv. Florijan, Zgornja Kostrivnica,
Kristan Vrh, Mestinje, Sladka Gora, Sv.
Štefan, Šentvid pri Grobelnem

središþna naselja 2.
stopnje (povpreþno
opremljena naselja)

središþna naselja višje
stopnje

popolna osnovna šola, vrtec, trgovina z
živili, gostinski objekt s hrano in
pijaþo, zdravstvena ustanova, pošta,
zobna ambulanta, splošna knjižnica,
banþna podružnica, lekarna, krajevni
urad, bencinski servis, specializirane
obrti in storitve

vse zgoraj naštete dejavnosti (nekatere
v veþjem številu) ter veterinarska
ambulanta, policijska postaja, vsaj pet
specializiranih trgovin, velika izbira
drugih specializiranih storitev in obrti

Vir podatkov: Benkoviþ Krašovec, 2006
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Rogatec, Podþetrtek, Kozje

Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah

Karta 8: Središþna naselja 1. in 2. stopnje leta 2005 v Sloveniji.

Vir: Benkoviþ Krašovec, 2006.
Avtorica prav tako ugotavlja, da iz središþnih naselij nižje stopnje izginjajo oskrbovane
storitve, zato kot rešitev predlaga uporabo premiþnih storitev (potujoþa knjižnica,
zdravstvena oskrba na domu, potujoþa trgovina), ki so najbolj dobrodošle za ostarelo,
predvideno manj mobilno prebivalstvo. S tovrstnimi storitvami so na Finskem rešili
problem oskrbe starejših z zobozdravstvenimi storitvami in prispevali k boljši kakovosti
življenja na podeželju (The European Agricultural Fund for rural development, EK,
2010). Mobilna tržnica v Obsotelju in na Kozjanskem bi bila dobrodošla tudi zaradi
zapiranja manjših trgovin z živili in okrnjenega sistema javnega prometa, ki bi sicer
omogoþal prevoz manj mobilnega prebivalstva v veþja središþa, vendar je na
preuþevanem obmoþju slabo razvit (Benkoviþ Krašovec, 2006). Na Škotskem so
omenjeni problem rešili tako, da so prostovoljci uredili najem avtobusa starejšim osebam
in drugim, ki nimajo dostopa do javnega prevoza (Pickering, 2003).
Mobilne storitve so v Sloveniji slabo razvite. Najveþkrat so zastopane potujoþe trgovine
in potujoþe knjižnice, mobilne pekarne in potujoþe pošte (Kovaþ, 2010). Ena izmed prvih
v Sloveniji, ki so zaþele z oskrbo z lokalnimi živili s pomoþjo vozila, je bila Razvojna
agencija Sinergija, ki je tovrstni naþin prodaje organizirala na obmoþju Goriþkega.
Istoimenski projekt so izvedli na Koroškem (LAS Mislinjske in Dravske doline), kjer so
prodajo lokalnih pridelkov organizirali s pomoþjo preurejenega gasilskega vozila, odprli
pa so tudi trgovino v Slovenj Gradcu, v kateri prodajajo le lokalne pridelke in izdelke
domaþe obrti. Po vzoru LAS Srce Slovenije je LAS Od Pohorja do Bohorja vzpostavil
prodajo lokalnih pridelkov veþjim lokalnim odjemalcem (vrtcem, šolam in restavracijam).
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3.4

Organizacijski okvir mobilne tržnice

Prodajo bi v sklopu naše projektne ideje želeli opravljati s pomoþjo namensko prirejenega
vozila. Predlagamo veþje vozilo (kombi), v katerem bi uredili prostor za prodajo. Pri tem
moramo upoštevati, da je treba vozilo opremiti v skladu z naþeli sistema HACCP. To je
preventivni sistem, ki omogoþa identifikacijo oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje in
nadzor nad morebitnimi prisotnimi dejavniki tveganja v živilih, ki lahko ogrožajo zdravje
þloveka. Za nadzor sta pristojna najbližja enota ZIRS in zdravstveni inšpektor, ki ga tam
doloþijo.


Za ureditev vozila predlagamo:
• privlaþen videz – vozilo izražalo domaþnost – opremljeno naj bi bilo z zvoþno
signalizacijo, ki bi naznanjala prihod vozila, ter bi bilo prepoznavno po razliþnih
napisih, na primer Dobrote s kozjanskih in obsoteljskih kmetij;
• na vidnem mestu obešen seznam vseh ponudnikov ter vrste kmetijskih pridelkov
in izdelkov v ponudbi (možnost poizvedbe kupca, kdo dobavlja pridelke oziroma
izdelke);
• þim boljša notranja ureditev za prodajo (police, vitrine, stojala) ter oznaka polic
oziroma stojal, iz katerih je razvidno, kje so ekološka in kje druga živila.
Slika 8: Primer vozila za prodajo.

Vir͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƵƚŽůŝŶĞ͘ƐŝͬƐĨͬƚŽǀŽƌŶũĂŬͲƉŽƚƵũŽĐĂͲƚƌŐŽǀŝŶĂͲZEh>dͲϱϳϳϳϴͲϭϭϬϮϮϭϮϬϰϯϯϲϯϬϳϱϴϬϬϬ͘Śƚŵů͘





Voznik oziroma prodajalec/-ka in skladišþnik morajo opraviti izobraževanje (za HACCP,
higienski minimum) in morajo biti zdravi.
Za zbiranje pridelkov in izdelkov bi bilo treba urediti skladišþe, v katerem bi se v skladu z
dogovorom s ponudniki zbirali kmetijski pridelki. Urediti bi bilo potrebno tudi hladilnico.
Za nasvet, kje bi bilo mogoþe tak prostor urediti oziroma ali že obstaja, smo povprašali
direktorja Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, Vinka Buta, ki nam je povedal, da
tovrstnega prostora sami kot zadruga ne bi mogli zagotoviti, saj ga v lasti nimajo, novi
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prostori pa bi bili povezani z visokimi finanþnimi stroški. Imajo le hladilnice, ki jih
uporabljajo za skladišþenje vina.
Nemoteno delovanje mobilne tržnice, ki bi v najveþji mogoþi meri zadovoljevala potrebe
uporabnikov, je lahko zagotovljeno le s spremljanjem povpraševanja po posameznih
pridelkih, zato je nujno tedensko usklajevanje dobave. Za dosego tega cilja bo potrebno
intenzivno sodelovanje med ponudniki in organizatorji, zaradi þesar bi bilo treba zaposliti
še eno osebo. ýe bi se na trgu pojavili veþji presežki prodajnih artiklov, bi bilo smiselno
organizirati prodajo tudi veþjim lokalnim odjemalcem (vrtcem, šolam, restavracijam,
domovom za upokojence) oziroma organizirati prodajo tudi v veþjih mestnih središþih.
Naslednji korak je sestavljanje urnika prodaje, ki ga bi bilo treba posredovati vsem
gospodinjstvom na obmoþju prodaje. Urnik mora vsebovati:
• kdaj, kje in kako dolgo bo vozilo stalo na dogovorjeni toþki;
• ob katerih dneh se pridelki in izdelki predvidoma ne bodo prodajali (prazniki,
drugi dnevi);
• naslov spletne strani, na kateri bodo objavljene novice v zvezi s prodajo, kupci pa
bodo lahko zastavljali vprašanja, podajali svoje pripombe in mnenja;
• objava, kdaj bo mogoþe kupovati hitro pokvarljiva živila (na primer sveže meso,
mleþni izdelki);
• predstavitev kmetij in ostalih ponudnikov ter opis ponudbe;
• kontaktno telefonsko številko za tiste, ki spleta ne uporabljajo.
Glede na opravljeno anketo med potencialnimi uporabniki o organizaciji prodaje bi bila
najprimernejša termina za prodajo mobilne tržnice sobota dopoldne oziroma petek
popoldne, torej enkrat tedensko, kar je bil tudi najpogostejši odgovor (67 %) med
anketiranimi. Vsak drugi teden bi v vsaki od petih obþin nakupovalo 24 % vseh
anketiranih.
Grafikon 3: Pogostost nakupa na mobilni tržnici.



Vir podatkov: N=80, spletna anketa, 2011.


Potencialnim uporabnikom se zdi pomembno, da bi vozilo ustavilo v središþu obþine in
ostalih veþjih naseljih.
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Grafikon 4: Najprimernejše mesto za nakup.

Vir podatkov: N=80, spletna anketa, 2011.
V zvezi z organizacijo prodaje moramo poudariti težavi, ki jih glede na analizo ankete
lahko predvidevamo. Prva se dotika potreb potencialnih uporabnikov, da bi vozilo ob
sobotah dopoldne stalo v središþu obþine in ostalih veþjih naseljih. Da bi bilo mogoþe
upoštevati želje anketiranih v zvezi s þasom prodaje, bi bilo treba organizirati še eno ali
celo veþ vozil, s þimer bi se stroški projekta tako poveþali, da ne bi bil realno izvedljiv.
Po drugi strani pa bi se zaradi relativno velikega obmoþja, na katerem bi obratovala
mobilna tržnica, prodaja morala podaljševati v sobotni popoldanski þas oziroma
organizirati prodajo tudi kateri drugi dan.

3.5

Dejavnosti, potrebne za izvedbo projekta

Za potrebe uresniþitve ideje o mobilni tržnici smo s pomoþjo anketiranja izvedli tržno
raziskavo potencialnih ponudnikov in potencialnih kupcev. Kot poglavitne ponudnike
smo predvideli kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ekološke kmetije in razliþna
društva (þebelarska, vinogradniška in društva kmeþkih žena), saj je njihovo število
tolikšno, da bi lahko zadovoljili potrebe uporabnikov oz. bi bilo idejo o mobilni tržnici
mogoþe uresniþiti. Obrtnih podjetij, ki se ukvajajo s pridelavo in predelavo živil, je na
obmoþju malo, zato jih v analizo nismo vkljuþili (Obrtna zbornica Šmarje pri Jelšah,
2010). Potencialne ponudnike bi izbirali na osnovi oblikovanih kriterijev (slika 10). V
projekt bi se lahko vkljuþili tudi izdelovalci izdelkov domaþe obrti ter podjetja, ki bi
skrbela za proizvodnjo embalaže, tiskanje promocijskega in drugega gradiva, podjetja, ki
bi skrbela za osnovanje in posodabljanje spletne strani ipd. K sodelovanju bi povabili tudi
KSS Šmarje pri Jelšah, ki bi s svojimi dejavnostmi skrbela za vkljuþevanje þim veþjega
števila ponudnikov v projekt, dvig njihove motivacije za sodelovanje, obvešþanje in
pomoþ pri reševanju morebitnih težav.
Z anketiranjem potencialnih kupcev smo želeli izvedeti, kolikšno je povpraševanje po
posameznih živilih, kateri dejavniki vplivajo na odloþitev za nakup, kako pogosto in na
kakšen naþin bi se živila prodajala (od vrat do vrat ali na dogovorjenih mestih). Živila, po
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katerih smo spraševali anketirance, so bila izbrana na osnovi registriranih dopolnilnih
dejavnosti, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo živil.

3.5.1 Tržna raziskava potencialnih ponudnikov
V anketo je bilo vkljuþenih 21 nosilcev dopolnilnih dejavnosti.2 Spraševali smo jih, ali
bi bili pripravljeni sodelovati v naþrtovanem projektu in katera živila bi lahko ponudili.
Za sodelovanje v projektu bi se odloþilo 11 nosilcev dopolnilnih dejavnosti (tj. 52 %), ki
bi lahko ponudli:
•
•
•
•
•

sezonsko sadje in zelenjavo ter jabolþne sokove, kis, sušeno sadje ipd.;
mleko in mleþne izdelke;
mlevske in škrobne izdelke (moka iz raznih žit, testenine, pecivo);
zelišþa in gobe (sušene, vložene);
izpuhnjence iz svinjske kože.3

Na ekološke kmetije je bilo poslanih 38 anket. Pozitiven odziv (veþinoma po telefonu)
smo prejeli od 10 ekoloških kmetij (tj. 26 %), ki bi lahko ponudili sveže meso (govedina,
kozliþki, ovþje meso), kar potrjuje dejstvo, da so kmetije predvsem usmerjene v mešano
živinorejo. Prav tako bi lahko ponudili veþinoma jabolka in drugo sadje (aronija,
marelice, grozdje ipd.) ter sezonsko zelenjavo. Ena ekološka kmetija bi lahko ponudila
raznovrstna zelišþa, namoþena v razliþna olja.
Anketiranje ekoloških kmetij je pokazalo, da je ponudba svežega mesa velika in pestra.
Problem je zaznati predvsem v organizaciji prodaje teh živil, saj sodijo v kategorijo hitro
pokvarljivih, zato bi bilo smiselno predlagati predelavo, saj bi s tem pripomogli k lažjemu
naþinu trženja. Prav tako nam ni uspelo ugotoviti (razen za ekološke kmetije, ki so
odgovorile na anketo), kakšna in kolikšna je dejanska ponudba lokalnih ekoloških
pridelkov, saj te informacije še niso zbrane na enem mestu. Smiselno bi bilo razmišljati o
enotnem katalogu za vseh pet obþin, iz katerega bi uporabniki lahko dobili podatke o vseh
ponudnikih ekoloških pridelkov s preuþevanega obmoþja. S tem namenom je Razvojna
agencija Kozjansko vzpostavila portal (www. podezelje. com), na katerem bi se lahko
predstavile tudi ekološke kmetije iz Obsotelja in s Kozjanskega, vendar pa smo po
pregledu ugotovili, da se za tovrsten naþin trženja še ni odloþilo veliko ekoloških kmetij.
Mogoþe je vzroke iskati v nižji raþunalniški pismenosti (glede na izobrazbeno strukturo)
ali pa preprosto v tem ne vidijo koristi.
V anketo smo vkljuþili þebelarska društva, društva vinogradnikov ter sadjarska društva
in društva kmeþkih žena. Na anketo sta se odzvali dve þebelarski društvi (Šmarje pri
Jelšah in Podþetrtek), Društvo vinogradnikov Trta Šmarje pri Jelšah, Društvo kozjanske
jabke Kozje ter Društvo kmetic Ajda Šmarje pri Jelšah. ýebelarski društvi, ki bi poleg
medu lahko ponudili tudi ostale þebelje izdelke (medica, propolis, matiþni mleþek, cvetni
prah, vosek, vošþene sveþe). Društvo vinogradnikov Trta bi lahko ponudilo tako buteljþno
vino kot tudi veþje koliþine vina. Društvo kozjanske jabke bi lahko ponudilo predvsem

2

V anketiranje smo vkljuþili le tiste dopolnilne dejavnosti, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo živil
rastlinskega in živalskega izvora.
3
Košþki ocvrte svinjske kože, ki jih lahko ponudimo kot prigrizek.
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jabolþni sok, Društvo kmetic Ajda pa sveže pekovske izdelke in peciva. Vsa omenjena
društva bi pridelke in izdelke lahko v skladu s povpraševanjem dobavljala redno.
Slika 9: Organizacijska shema mobilne tržnice.

potencialni ponudniki
potencialni kupci (gospodinjstva)
tok živil
tok zahtev in želja

Avtorica: Nina Uršiþ, 2012.
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Avtorica: Nina Uršiþ, 2012
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Slika 10: Kriteriji, po katerih bi izbirali potencialne ponudnike lokalnih kmetijskih proizvodov.

3.5.2

Tržna raziskava potencialnih kupcev

Na anketo se je odzvalo 80 oseb iz Obsotelja in Kozjanskega, od tega 73 % žensk in 27 %
moških. Najveþ anketirancev sodi v starostni razred od 30 do 49 let (45 %), sledijo
anketiranci, stari od 18 do 29 let (27 %), 20 % anketiranih je bilo starih od 50 do 65 let,
najmanj (8 %) pa nad 65 let, kar je reprezentativno s starostno strukturo na obmoþju ter v
odnosu do potencialnih kupcev. Najveþ anketiranih je prebivalcev obþine Šmarje pri Jelšah
(52 %), najmanj pa obþine Kozje (6 %). Anketirani so veþinoma izrazili pozitivno mnenje o
zasnovi mobilne prodaje. Mobilna tržnica bi bila po njihovem mnenju zelo dobrodošla, saj na
preuþevanem obmoþju še ni mogoþe kupovati domaþih kmetijskih proizvodov na stalnih
tržnicah (spletna anketa, 2011).
Seznam prodajnih artiklov (kmetijskih pridelkov, živil, pijaþ in izdelkov domaþe obrti) je
bil izdelan na osnovi analize potencialnih ponudnikov. Potencialni kupci so imeli možnost
izbrati pri posameznem živilu le en odgovor (pozivnega, negativnega ali mogoþe). Izkazalo se
je, da bi bilo najveþje povpraševanje po medu in drugih þebeljih izdelkih, sveži zelenjavi in
sadju, suhem sadju, kisu, mleþnih izdelkih, marmeladah, vloženem sadju in zelenjavi, po
pekovskih izdelkih ter zaþimbah in zelišþih. Najveþji delež anketirancev se ne bi odloþilo za
nakup vina, svežega mesa, mleka in gob (priþakovano zaradi hitre pokvarljivosti omenjenih
živil).
Preglednica 13: Povpraševanje po lokalnih kmetijskih pridelkih, živilih, pijaþah in drugih
izdelkih domaþe obrti.
PRODUKTI

DA (%)

NE (%)

MOGOýE (%)

70

17,5

13,8

suho sadje

67,5

18,8

13,8

marmelade, vloženo sadje in zelenjava

57,5

26,3

16,3

60

23,8

17,5

sveža zelenjava in sadje

kis
sokovi

42,5

30

27,5

pekovski izdelki in peciva

57,5

17,5

25

mleko

46,3

40

13,8

mleþni izdelki

58,8

27,5

13,8

testenine, jušni rezanci in ostali škrobni izdelki (moke iz raznih žit)

53,8

27,5

13,8

zaþimbe in zelišþa

56,3

22,5

21,3

35

35

30

med in ostali þebelji izdelki

87,5

5

7,5

sveže meso

32,5

48,8

18,8

45

28,8

26,3

izpuhnjenci iz svinjske kože

22,5

50

27,5

žganje

28,8

47,5

23,8

vino

23,8

60

16,3

35

26,3

40

izdelki iz lesa

32,5

40

27,5

izdelki iz stekla

16,3

52,5

31,3

gobe (sveže ali sušene)

suhomesni izdelki

posebno pakirana darila (iz domaþih izdelkov)

Vir podatkov: N=80, spletna anketa, 2012.
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Želeli smo ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na odloþitev za nakup na mobilni tržnici.
Anketirani so lahko izbrali najveþ tri odgovore. Ugotovimo lahko, da je najpomembnejši
dejavnik pri nakupu kakovost produkta, drugi najpomembnejši pa cena. Analiza odgovorov
potrjuje dejstvo, da ljudem postaja pomembnejša kakovost hrane kot pa njena cena (Lampiþ,
Mrak, Potoþnik Slaviþ, 2010). Potencialnim uporabnikom se zdi pomembna tudi prijaznost
prodajalca/-ke, ki jo kot dejavnik pri nakupu izberejo pred urejenostjo vozilo, mestom nakupa
in embalažo. Mesto nakupa in urejenost vozila le za petino morebitnih uporabnikov
predstavljata pomembna dejavnika za nakup.
Grafikon 5: Dejavniki, ki vplivajo na odloþitev nakupa na mobilni tržnici.



Vir podatkov: N=80, spletna anketa, 2011.
3.5.3 Druge podporne dejavnosti

Za uspešnost projekta bi bilo treba organizirati dejavnosti zlasti na podroþju motiviranja in
ozavešþanja potencialnih ponudnikov in kupcev, ki bi potekale soþasno. Predlagamo
organizirane delavnice v vseh petih obþinah.
Okvirni program delavnic:

• predstavitev nosilcev projekta;
• poziv udeležencem, da se predstavijo;
• opis projekta: prednosti (zakaj je potrebno spodbujati lokalno pridelavo hrane,
prednosti, ki jih pridobijo kmetije in drugi, ki sodelujejo) in morebitne težave (glede
izpolnjevanja kriterijev, kdo lahko sodeluje pri projektu, drugi priþakovani zapleti in
težave);
• predavanje druge razvojne agencije oziroma LAS, ki že ima izkušnje z oskrbo z
lokalnimi proizvodi;
• spodbujanje razprave in poziv k razmišljanju o predlogih udeležencev; zbiranje
zainteresiranih (izpolnjevanje vprašalnika, katera živila bi lahko ponudili in v kakšni
koliþini). 
Motiviranost in ozavešþanje prebivalcev, ki so obenem tudi potencialni kupci, bi bilo
mogoþe uþinkovito izpeljati s pomoþjo lokalnih medijev. Lokalne radijske postaje bi zaprosili
za vabilo na intervju, v katerem bi lokalna razvojna agencija širše predstavila pomen lokalno
pridelane hrane in podrobneje predstavila idejo o mobilni tržnici. Tudi pri tem naþinu bi bilo
mogoþe vkljuþiti lokalno prebivalstvo, ki bi ga pozvali, da s telefonskimi klici izrazi svoje
mnenje in morebiti poda kakšno novo lastno idejo. Intervju bi lahko v pisni obliki objavili
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tudi v lokalnem þasopisu in lokalnem spletnem þasopisu. Za ozavešþanje bi lahko uporabili
tudi spletne medije, obvešþanje z letaki, po elektronski pošti ipd.
Smiselno bi bilo organizirati tudi nateþaj, s pomoþjo katerega bi zbirali ideje o oblikovanju
blagovne znamke (ime, logotip, pakiranje, embalaža), saj bi v prihodnosti želeli idejo
nadgraditi tudi z vzpostavitvijo lastne blagovne znamke, s katero bi postali bolj prepoznavni.
V ta namen bi lahko k sodelovanju povabili osnovne in srednje šole, domove upokojencev,
varstveno-delovne centre ter na primer društva upokojencev, društvo podeželske mladine,
kulturna in turistiþna društva. S pomoþjo mobilne tržnice bi se omenjeni lahko tudi
promovirali, povabili javnost na razliþna organizirana sreþanja v sklopu njihovega društva ali
pa na kmeþke igre, organizirane sejme ob razliþnih priložnostih, na martinovanje ipd.

3.6

Finanþne in zakonske osnove za uresniþitev projekta ter þasovni okvir



LAS lahko izdela in vloži zahtevek za sofinanciranje projektov na MKO, šele ko je projekt ali
faza projekta v celoti zakljuþena. Pri tem mora biti LAS pozorna, da je projekt, za katerega
vlaga zahtevek, izveden tako, kot je bil opredeljen tudi v LIN.4 Poimenovanje je v veljavi od
sprejema nove Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Ur. l. RS, št. 28/2011) oziroma v
njegovih popravkih, v katerih je LAS posamezen projekt ovrednotila tako finanþno kot
þasovno. ýe bi prišlo do sprememb v finanþni ali þasovni konstrukciji projekta, ki je bil
potrjen v LIN, mora LAS za takšne spremembe pridobiti soglasje s strani MKO (Navodila za
izdelavo zahtevkov za izplaþilo sredstev iz ukrepov LEADER, MKO, 2008).
Ocenjena vrednost predstavljenega projekta je okoli 30.000 €. Razliko do 100 % upraviþenih
stroškov in neupraviþene stroške krijejo prijavitelj projekta in njegovi partnerji (v našem
primeru bi to bile obþine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podþetrtek in Kozje ter
ostale primerne ustanove za partnerstvo, RAS, 2011).
Upraviþeni stroški, ki bi jih lahko uveljavljali pri projektu, so:
•
•
•
•
•

4

stroški vodenja in koordinacije projekta,
stroški dela za izvajanje projektnih dejavnosti,
stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo projekta,
stroški promocije in obvešþanja javnosti o projektu,
splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so študije
izvedljivosti in strategije, v primeru naložb pa tudi honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem (MKO, 2011).

po novem se LIN – letni izvedbeni naþrt, imenuje NIP – naþrt izvedbenih projektov 2012.
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Preglednica 14: Predvideni zaþetni in tekoþi stroški za izvedbo projektne ideje.
Predvideni zaþetni stroški.

Predvideni tekoþi stroški, ki bi jih moral kriti izvajalec
projekta.

Vodenje in koordinacija projekta, ki jo lahko izpelje vodilni
partner oziroma prijavitelj projekta.

Tekoþi stroški, ki bi bili povezani s pridobivanjem potrebnih
dovoljenj in certifikatov, kljuþnih za izvajanje projekta.

Stroški, povezani z zbiranjem ponudnikov (organizacija
delavnic, pisarniški material, potni stroški itd.).

Stroški pakiranja in embalaže.

Stroški promocije: stroški oblikovanje celostne podobe,
postavitev spletne strani, obvešþanje javnosti, oglaševanje v
razliþnih medijih.

Tekoþi administrativni stroški.

Nakup avtomobila in opreme; urejanje, prilagajanje in
morebitna popravila avtomobila.

Stroški, povezani z vzdrževanjem vozila, gorivo, registracija
in ostale pristojbine.

Najem ali nakup skladišþa (mogoþe najem prostorov v
opušþeni mlekarni).

Meseþna najemnina za skladišþe, vzdrževanje hladilne
opreme, redni servis in vzdrževanje prostorov.

Nabava blagajniškega programa in opreme.

Ostali stroški, povezani z administracijo (obvešþanje kupcev
glede novih živil v ponudbi, promocijski material ipd.).

Zaposlitev ene ali veþ oseb (prodajalca/-ke, skladišþnika).

Plaþilo zaposlenih.

Vir: RAS, 2011.
Pri izpeljavi projekta smo s pomoþjo intervjuja zaposlenih na zadrugi LAS Mislinjske in
Dravske doline pridobili informacije, katere zakone, uredbe, pravilnike in soglasja je treba
upoštevati in pridobiti ob uresniþevanju ideje:
pridobitev dovoljenja za prodajo (vloga za registracijo živilskega obrata na ZIRS);
delovanje v skladu z Zakonom o trgovini (UL RS 24/2008);
soglasja za mesta, kjer bo potekala prodaja (soglasje obþin in drugih lastnikov);
ustrezno izobraževanje zaposlenih (izobraževanje HACCP, higienski minimum);
spremljanje novosti pakiranja in oznaþevanja izdelkov (Trgovinska zbornica
Slovenije).
• ostale zakonske omejitve, ki so kljuþne pri uresniþevanju ideje, so v domeni samih
ponudnikov in so opredeljene kot kriteriji, da lahko sodelujejo pri projektu (urejena
potrebna dokumentacija glede na dejavnost, ki jo posameznik opravlja).

•
•
•
•
•

LAS Obsotelje in Kozjansko bi bil nosilec projekta, ne pa tudi izvajalec, saj je organiziran
kot javni zavod, ki je neprofitna organizacija, zato bi bilo potrebno iskati zunanjega izvajalca
(najprimernejši bi bili lokalna podjetja/obrtniki, novoustanovljena zadruga ali lokalni
kmetovalec z izkušnjami trženja lokalnih kmetijskih proizvodov).
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Preglednica 15: ýasovni okvir in program izvedljivosti projektne ideje.
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4. POTENCIALNI UýINKI MOBILNE TRŽNICE NA PODEŽELJE
OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA
Kljub temu da je v zadnjem þasu tematika o lokalni oskrbi s hrano v Sloveniji postala vse
aktualnejša, Cobissov iskalnik s pomoþjo kljuþnih besed »lokalna oskrba s hrano« prikaže
zgolj en þlanek na to temo, ostalih sedem pa je del zbornika, ki je rezultat strokovnega
sreþanja slovenskih geografov (16. Ilešiþevi dnevi), organiziranega leta 2010. Rdeþa nit
omenjenega sreþanja so bile teme, ki so obravnavale pomen lokalne oskrbe s hrano, njen
zdravstveni vidik in realne potenciale v Sloveniji, vkljuþevanje kmetov v oskrbe verige ter
vkljuþevanje teme o trajnostni lokalni oskrbi v pouk geografije (Resnik Planinc, 2010).
Razpoložljiva literatura o pomenu lokalne oskrbe s hrano veþinoma poudarja, da se pozitivni
uþinki v lokalnem okolju kažejo na gospodarskem, socialnem, zdravstvenem in okoljskem
podroþju. V okoljskem smislu lokalna oskrba s hrano prispeva k varovanju in ohranjanju
okolja (kakovosti tal, prispevek k ohranjanju biološke pestrosti ekosistemov, manj intenzivno
zarašþanje kmetijskih površin, ohranjen videz kulturne krajine itd.). Gospodarski uþinki so
pomembni zlasti z vidika oblikovanja regionalnih gospodarskih krogotokov. Po mnenju
Potoþnik Slaviþeve (2010b, str. 6) spodbujanje lokalne oskrbe s hrano pomeni okrepitev
posameznih proizvodnih procesov (proizvodnje, predelave, potrošnje in reciklaže) znotraj
nekega obmoþja ter zagotavlja nova delovna mesta in zmanjšuje prevozne stroške. Glavni cilj
aktiviranja regionalnih gospodarskih krogov, predvsem na manj razvitih obmoþjih, je v
poveþanju uþinkovitosti lokalnih javno-zasebnih partnerstev, spodbujanju in ohranjanju znanj
in vešþin, ki pomagajo aktivirati lokalne endogene potenciale. Endogeni razvoj je uspešen z
intenzivnim sodelovanjem, izmenjavo informacij in s souþinkovanjem med vsemi
udeleženimi.
Endogeni razvoj ni pomemben le za razvoj gospodarstva, ampak predvsem tudi za razvoj
skupnosti, njegovo spodbujanje pa je odloþilno zlasti za obrobna podeželska obmoþja, saj
lahko ustvari dinamiþen in ustvarjalen proces. Ker gre pri tem pristopu za aktiviranje
notranjih virov in potencialov nekega obmoþja, lahko na osnovi tega dosežemo, da se
pozitivni razvojni uþinki povrnejo v lokalno gospodarstvo in da se z njim spoštujejo lokalne
vrednote. Iz tega vidika lahko govorimo tudi o pozitivnih socialnih uþinkih (Potoþnik Slaviþ,
2010a).
Študije kažejo, da ima lokalna hrana, ki jo uživajo potrošniki v neposredni bližini, tudi boljše
uþinke na zdravje. Pri lokalno pridelanem svežem sadju in zelenjavi je bolj verjetno, da bosta
vsebovala veþje koliþine antioksidantov v primerjavi z živili, ki so bila skladišþena in
transportirana daljši þas. Zaradi optimalne dozorelosti in krajše verige dosegajo tudi višje
biološke vrednosti. Pri daljši verigi od proizvajalca do potrošnika pade vsebnost vitamina C,
prav tako se zmanjšajo vrednosti vitaminov A, B in E. (Zavod za zdravstveno varstvo Ravne
na Koroškem, 2011).
Glede pozitivnih uþinkov lokalne oskrbe s hrano je mogoþe trditi, da prihaja do medsebojnega
souþinkovanja. Organizacija preskrbne verige, s pomoþjo katere lahko kmetje tržijo svoje
pridelke, izboljša njihovo gospodarsko stanje, poslediþno se jim torej izboljša socialni status.
Ker se zaslužek na kmetiji poveþa, lahko del denarja namenijo za izboljšave v tehnološkem
smislu (na primer nakup tehnologije za proizvodnjo elektrike iz gnojnice), kar zmanjša vplive
na okolje. Organizacija verige ustvarja tudi potrebe po novih delovnih mestih, zato prispeva
tudi k boljšemu socialnemu stanju širšega lokalnega prebivalstva, ki si prav zaradi tega lahko
privošþi tudi nekoliko dražjo in bolj zdravo lokalno pridelano hrano.
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Slika 11: Pozitivni uþinki lokalne oskrbe s hrano.

Avtorica: Nina Uršiþ, 2012.
Roep in Wiskerke (2006) na osnovi evropskih projektov za krepitev lokalne oskrbe s hrano
ugotavljata, da se pozitivni vplivi, ki se kažejo v lokalnem okolju, od primera do primera
razlikujejo. ýeprav ima veþina projektov podoben namen (tj. krepitev lokalne oskrbe s hrano),
lahko med njimi izlušþimo podobnosti in razlike. V ta namen sta avtorja projekte razdelila na
tiste, ki:
• v lokalno okolje prinašajo inovacije (vzpostavitev lokalne oskrbe s hrano v lokalno
okolje prinaša lokalnim kmetom pozitivne uþinke, saj izboljša njihov socialni in
gospodarski položaj, tovrstna oskrbna veriga pa tvori nove povezave med vsemi
vkljuþenimi, projekt ima dobro lokalno podporo s strani lokalnih razvojnih ustanov,
lokalnega prebivalstva in tudi s strani države);
• v lokalno okolje prinašajo novosti (v okviru že vzpostavljenega sistema lokalne oskrbe
s hrano nastajajo nove poslovne storitve, proizvajajo specifiþne kmetijske proizvode;
trajnostni vidik je v tem primeru postavljen na stranski tir, saj je v ospredje postavljen
gospodarski vidik);
• želijo poveþati prostorsko vpetost (že obstojeþi sistem lokalne oskrbe s hrano se v
smislu doslednejšega upoštevanja naþel obnovi/preuredi).
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Slika 12: Kategorizacija projektov glede na uþinke v lokalnem okolju.

Vir: Povzeto in prirejeno po Roep, Wiskerke, 2006.
Avtorja (Roep in Wiskerke, 2006) poudarjata, da imajo nekateri projekti veþji vpliv na
socialni kapital (zaradi spodbujanja izobraževanja, inovativnosti in spremljanja novih tržnih
potreb) in bolj prispevajo k varovanju okolja (skrb za biodiverziteto, zmanjšanje prevoznih
stroškov, ohranjanje kulturne pokrajine). Glede na oba omenjena vidika je predstavljeni
primer oskrbne verige svinjskega mesa na Nizozemskem najuspešnejši. Pomemben dejavnik,
od katerega je odvisen uspeh lokalne oskrbe s hrano, je lokalna podpora projektu in velikost
projektnega obmoþja. Projekti z manjšim projektnim obmoþjem praviloma nimajo veþjih
gospodarskih uþinkov na lokalno okolje, lahko pa na primer veþ prispevajo k ohranjanju
okolja.
Njune ugotovitve torej potrjujejo, da se pozitivni uþinki, ki naj bi jih prinesla lokalna oskrba s
hrano, ne kažejo vedno na vseh ravneh in so v veþji meri odvisni od zunanjih, nepriþakovanih
dejavnikov. Na osnovi omenjenega dejstva zato ne moremo z gotovostjo odgovoriti, kakšne
pozitivne uþinke bi prinesla mobilna tržnica na preuþevano obmoþje, ampak jih lahko le
predvidevamo.
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ýe loþimo kratkoroþne in dolgoroþne uþinke, lahko kot kratkoroþne opredelimo poveþanje
možnosti za individualno dopolnilno delo na kmetijah ter ustvarjanje povezanosti med
ciljnimi skupinami. Kot dolgoroþne uþinke pa bi poleg okoljskih uþinkov (manjše zarašþanje,
skrb za ohranitev kmetijske zemlje in na splošno za ohranjanje kulturne pokrajine) in boljšega
gospodarskega, socialnega ter zdravstvenega stanja prebivalstva lahko priþakovali:
• krepitev lokalne identitete in veþje povezave med lokalnimi prebivalci (ne samo med
ciljnimi skupinami) ter obþinami;
• veþje prepoznavanje lokalnih potencialov in njihove boljše uporabe;
• veþje zanimanje za ohranitev kmetijske dejavnosti in obdelovalnih površin (dobra
motivacija za mlade naslednike kmetij);
• veþ delovnih mest;
• manjše dnevne migracije in na splošno manj potreb po osebnem prevozu;
• izboljšana kakovost življenja starejših in drugih, ki so predvidoma manj mobilni;
• inovativnost, pozitivno razmišljanje, veþja motiviranost ljudi in ustvarjalno okolje za
podjetniške dejavnosti.
S potencialnim projektom bi dolgoroþno lahko spodbudili tudi intenzivnejše sodelovanje med
obþinami, razvojno agencijo, zadrugo, lokalnimi podjetniki, kmeti in lokalnimi prebivalci. S
tem bi se krepile vezi med njimi, ki bi bile osnova za razvoj preuþevanega obmoþja, saj bi ga
v veþji meri narekovali sami in na osnovi lokalnih virov. Poslediþno bi se lahko tvorile tudi
nove skupine s podobnimi interesi (na primer združenja predelovalcev mesa, mleka, vinarjev
in vinogradnikov idr.), ki bi oblikovali svoje strategije trženja. V projekt bi lahko vkljuþili
tudi lokalna podjetja in obrtnike, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi obrtnimi dejavnostmi.
Smiselno bi bilo posodobiti proizvodnjo in poiskati možnosti, kako na nov, inovativen naþin
uporabiti izdelke tradicionalne obrti in jim s tem poveþati funkcionalnost in uporabnost (na
primer steklarji bi lahko oblikovali privlaþno, moderno embalažo za jabolþne sokove,
marmelade ipd., ki bi jo znova lahko uporabili za shranjevanje drugih živil ali pa samo kot
okras. S proizvodnjo tovrstne embalaže se ukvarja tudi Steklarna Hrastnik, njihova embalaža
je na pogled privlaþna in zanimiva ter daje proizvodu še veþjo dodano vrednost.
Premalo pozornosti se po našem mnenju posveþa vprašanjem, kako zagotoviti stabilen sistem
lokalne oskrbe s hrano. Sistem deluje, þe se vzpostavijo moþne in uþinkovite povezave med
vsemi vkljuþenimi. Kaj se zgodi v primeru nepredvidljivih vremenskih pojavov (toþa, suša)
ter nepriþakovanih naravnih nesreþ (potresi, poplave)? V teh primerih je stabilnost sistema
vprašljiva, saj lahko omenjene težave zmanjšajo ali v celoti uniþijo pridelek, hujše naravne
nesreþe pa lahko povzroþijo škodo tudi na podporni infrastrukturi, ki je za delovanje sistema
nujno potrebna. V teh primerih žal ne moremo govoriti o popolni samooskrbi s hrano
doloþenega obmoþja, saj bi bili prebivalci še vedno odvisni od drugih regionalnih ali celo
globalnih trgov. Vremenske razmere so dandanes zelo nepredvidljive, uþinki globalnega
segrevanja pa povzroþajo vedno veþ ekstremnih vremenskih pojavov, ki prizadenejo zlasti
kmetijske pridelke.
V Obsotelju in na Kozjanskem so v poletnem þasu neurja s toþo vsakoleten problem, ki
najveþ škode povzroþa na vinogradih in sadovnjakih. Zaradi velikih naklonov je obmoþje tudi
plazovito (predvsem na Kozjanskem). Pogoste so tudi spomladanske pozebe, zato obmoþje ni
primerno za gojenje rastlin, obþutljivejših na mraz. Ali bodo lokalni prebivalci kot potencialni
kupci razumeli, da raznovrstnost živil na lokalnem trgu ni tako pestra kot v trgovinah z živili,
ki jih oskrbujejo globalne verige? Se bodo rajši prehranjevali s sezonsko lokalno pridelano
hrano ali bodo zaradi veþje raznovrstnosti živil rajši zahajali v trgovine in tudi tam kupili
tisto, kar bi lahko na mobilni tržnici? Ali se lokalni prebivalci dovolj zavedajo, kako velik
pomen ima lokalno pridelana hrana iz zdravstvenega vidika? Tudi v izrazito podeželskih
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pokrajinah je danes mogoþe kupiti veliko raznovrstnih živil. Ali bodo ljudje stopili korak
nazaj sedaj, ko nam je globalizacija »prinesla na krožnik« tudi živila iz oddaljenih eksotiþnih
dežel? Našteta dejstva in dileme nam predstavljajo velike ovire, vprašanje pa je, kako bi jih,
þe sploh, lahko presegli, saj se v priþujoþem delu spopadamo z obsežnim in kompleksnim
globalnim problemom.
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5. ZAKLJUýKI IN UGOTOVITVE
Obsotelje in Kozjansko sta tipiþen primer obmejne podeželske pokrajine, ki se še danes, kljub
številnim razvojnim spodbudam s strani države, sooþa s številnimi strukturni problemi. Zaradi
skromnih naravnih virov in prometne odmaknjenosti ni uspela razviti uspešnega gospodarstva
in je še vedno pretežno kmetijska. Zaradi propada manjših proizvodnih obratov primanjkuje
delovnih mest, zato prebivalstvo dnevno migrira v okoliška zaposlitvena središþa. Kmetijstvo
je bilo vrsto let postavljeno na stranski tir, saj zaradi velike razdrobljenosti in majhnosti
kmetijskih posesti kmetijska dejavnost ne prinaša zadovoljivih dohodkov.
Ena izmed perspektivnih možnosti za intenzivnejši razvoj se kaže na podroþju kmetijske
dejavnosti, saj je precej neizkorišþenih potencialov v razvoju pašne živinoreje. Kmetije so še
vedno pretežno samooskrbne, kmetijska posest pa zaradi razgibanega reliefa in uvedbe
zemljiškega maksimuma na 10 ha po 2. svetovni vojni razdrobljena in majhna. Zaradi
omenjenih problemov kmetijstvo ne prinaša zadovoljivih dohodkov, zato je treba spodbujati
predelavo živil (glede na potenciale predelavo mesa in mleka), kmetom pa pomagati pri
trženju lokalnih kmetijskih proizvodov.
RAS projektno idejo mobilne prodaje ocenjuje kot zanimivo, vendar poudarja, da je projekt
finanþno težko izvedljiv, saj za uresniþitev zahteva velike zaþetne kapitalske vložke. Prav
tako se sprašujejo, ali bi lokalni prebivalci redno kupovali živila, saj ima skoraj vsaka hiša
tudi vrt, na katerem pridela najnujnejšo sezonsko hrano. Dejansko je prebivalcev, ki možnosti
lastne domaþe pridelave nimajo, na primer prebivalci veþstanovanjskih hiš, blokov, relativno
malo. Potencial trženja vidijo bolj v povezavi z izvozom na mestna obmoþja in prodajo
kmetijskih proizvodom zdravilišþem in hotelom. Kot boljšo idejo ocenjujejo organizacijo
stacionarne tržnice, saj je njena organizacija s finanþnega vidika lažje izvedljiva. RAS se je po
posvetu z lokalnimi obþinami odloþila, da najprej do konca izvedejo že prijavljene projekte in
da obstaja možnost prijave in uresniþitve predlaganega projekta mobilne tržnice v
programskem obdobju 2014–2020 (osebni vir, RAS, junij, 2012).
Za organizacijo stacionarne tržnice se je zavzela Obþina Šmarje pri Jelšah. V fazi priprave je
bil organiziran sestanek, na katerega smo bili povabljeni z namenom, da predstavimo rezultate
anketiranja. Stacionarna tržnica je spomladi 2012 zaþela z obratovanjem vsako prvo soboto v
mesecu. Poraja se vprašanje, ali je stacionarna tržnica res optimalna odloþitev na
preuþevanem obmoþju, na katerem prevladuje razpršena poselitev? Kaj pa ostarelo in drugo
potencialno predvideno manj mobilno prebivalstvo, ki je odvisno od prevoza svojih otrok ali
sorodnikov? Kaj pa þe otrok nimajo, sorodniki pa ne živijo v bližini? Potemtakem ostarelo
prebivalstvo, ki ga je na preuþevanem obmoþju iz leta v leto veþ, nima možnosti, da bi na
primer kupovalo domaþi sir ali domaþo skuto? S tega vidika problem oskrbe manj mobilnega
prebivalstva ostaja nerešen. Tržnica ni samo mesto nakupa, ampak tudi mesto druženja in
socializacije, ki jo potrebuje vsak posameznik. Tudi s tega zornega kota je ostarelo
prebivalstvo, ki je obenem tudi bolj osamljeno, prikrajšano za zadovoljevanje osnovnih
þloveških potreb.
V fazi preuþevanja in zbiranja informacij ni bilo mogoþe ugotoviti, kdo bi imel dejanski
interes za izvajanje projekta, saj gre po mnenju vodvstva Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah
za »imidž« projekt, ki ne prinaša velikih finanþnih koristi. Direktor omenjene zadruge sicer
ocenjuje, da bi bili najprimernejša ustanova za izvajanje projekta, vendar nimajo ne dovolj
zaposlenih, ne finanþnih zmogljivosti in tudi ne primernih skadišþnih prostorov, ki so za
izvajanje projekta nujni. Morebiti bi lahko lokalna živila prodajali v okviru svoje trgovine, kar
pa je zaradi prostorskih težav težko verjetno, saj je obstojeþa trgovina že sedaj majhna in
poslediþno nepregledna (osebni vir, KZ Šmarje pri Jelšah, april 2011).
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Kljub mnenju vodstva ustanove ocenjujemo, da bi bila Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah
najprimernejša za izvajanje projekta, saj je takšna ustaljena praksa številnih zadrug po
Sloveniji. Res je, da projekt ne prinaša visokih dobiþkov, vendar je poglavitna naloga
zadruge, da pomaga lokalnim kmetom pri trženju kmetijskih pridelkov in jim zagotavlja redni
trg prodaje ter posrediþno redne dohodke. S tega vidika lahko govorimo o insticionalni
šibkosti, ki lokalnim kmetom ne nudi zadostne podpore. Omenjena zadruga se je po našem
mnenju ujela v potrebo po ustvarjanju þim višjih dobiþkov, zanemarila pa svojo poglavitno
nalogo in poslanstvo.
Tržna raziskava potencialnih ponudnikov in kupcev je pokazala, da je projekt glede na
njihovo število realno izvedljiv. Pri anketiranju ponudnikov smo naleteli na zadovoljiv odziv
za sodelovanje v projektu. Kljub temu je treba poudariti, da je bila telefonska anketa
opravljena na podlagi podatkov iz Registra dopolnilnih dejavnosti 2009. ýe bi anketiranje
izvedli po novejših podatkih (2011), bi bilo mogoþe priþakovati drugaþen rezultat, saj se je
število ponudnikov dopolnilnih dejavnosti poveþevalo (še posebej med letoma 2009 in 2011),
þeprav je njihovo skupno število glede na potenciale še vedno premajhno. Kljub potrditvi, da
bi v projektu želeli sodelovati, se zastavlja vprašanje, ali bi bili ob morebitni uresniþitvi
mobilne tržnice zmožni redno in v zadostnih koliþinah dobavljati svoje pridelke. Zavedamo
se, da bo do morebitne uresniþitve projekta preteklo precej þasa, zato predvidevamo, da bi se
lahko njihovo stališþe spremenilo tudi glede na tržno dogajanje.
Anketiranje potencialnih kupcev je pokazalo, da je za potrebe geografske analize uporabno
tudi spletno anketiranje, saj nam je v dveh mesecih, ko je bila anketa aktivna, uspelo zbrati
kar 80 anket. Z anketiranjem smo želeli ugotovili, kakšne so nakupovalne navade potencialnih
kupcev, kakšno je povpraševanje po razliþnih kmetijskih proizvodih in kakšna je potreba po
pogostosti in lokaciji nakupa. Pridobljene informacije bi bile ob morebitni realizaciji zelo
dobrodošle, saj bi z njihovim upoštevanjem pripomogli k veþji uspešnosti projekta.
Po mnenju RAS (2012) in KSS Šmarje pri Jelšah (2011) je najveþji problem to, da se za
kmetijsko dejavnost odloþa premalo ljudi, kar se kaže v njihovi miselnosti in nemotiviranosti
za tovrstne dejavnosti. Obe ustanovi ocenjujeta, da z raznovrstnimi dejavnostmi dovolj
spodbujata, obvešþata, motivirata in usmerjata lokalne prebivalce, v katere kmetijske
dejavnosti naj se usmerijo (glede na lokalne potenciale, bi bilo bolj smiselno spodbujati
registracijo dopolnilnih dejavnosti za predelavo mleka in mesa). Razvojna agencija organizira
številne dogodke, na katerih imajo kmetje priložnost prodajati svoje kmetijske pridelke, a
ponudnike le stežka najdejo oziroma jih morajo sami motivirati za udeležbo na dogodku. KSS
Šmarje pri Jelšah je sicer opazila poveþano zanimanje za pridobitev certifikatov za predelavo
mesa, vendar se za registracijo tovrstne dejavnosti glede na podatke Registra dopolnilnih
dejavnosti 2011 ni odloþil še nihþe. Glede na ta podatek bi bilo mogoþe potrditi ugibanja, da
se veliko kmetijskih pridelkov še vedno proizvaja in trži na »þrno«.
V zadnjem þasu naj bi se zanimanje za spodbjanje lokalne oskrbe s hrano na preuþevanem
obmoþju pokazalo s strani Razvojne agencije Savinjske regije. KSS Šmarje pri Jelšah bo za to
izvedla tržno raziskavo ponudbe lokalnih kmetijskih proizvodov, s pomoþjo katere bodo
ocenili, kolikšna je raznovrstnost živil in kakšne so možnosti glede njihove koliþine za
oskrbovanje veþjih lokalnih ustanov (vrtcev, šol, domov za ostarele ipd.) z lokalno
pridelanimi živili (osebni vir, RAS, junij, 2012). Naša raziskava jim bo pri tem delu v veliko
pomoþ.
Zaenkrat ne moremo oceniti, ali so lokalni prebivalci v zadostni meri ozavešþeni o pomenu
lokalne oskrbe s hrano. Sodeþ po anketiranju potencialnih kupcev, zanimanje za lokalno
pridelano hrano obstaja, vprašanje pa je, ali so ljudje dovolj informirani o pozitivnih uþinkih
uživanja lokalno pridelane hrane. Po mnenju Resnik Planinþeve in Ilþeve (2010, str. 168)
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samo ozavešþanje o pomembnosti uživanja lokalno pridelane hrani ni dovolj. Kupovalnih
navad prebivalcev ne moremo zlahka spremeniti. Odrasli ljudje niso tako dovzetni za
spremembe, še posebej ne za takšne, ki spreminjajo njihov življenski slog, zato je treba
ozavešþati že otroke v vrtcih in šolah. Da bi dosegli želeni uþinek, bo treba spremiti uþne
naþrte, niti eden uþni cilj konkretno ne govori o lokalni oskrbi s hrano (Resnik Planinc, Ilc,
2010). K izboljšanju stanju lahko gotovo prispevajo tudi mediji, saj v našem življenju igrajo
vedno veþjo vlogo. MKO RS je že zaþelo z oglaševanjem, naj uživamo hrano, ki je pridelana
v naši bližini. Menimo, da je treba pripraviti veþ tovrstnega oglaševanja ter ga predvsem bolj
približati vsakemu državljanu (oglaševanje skozi življenjske zgodbe, na šaljiv naþin,
konkretni prikazi, npr. delo na polju, prodaja na tržnici ipd.).
Analiza endogenih kapitalov, njihove rabe, zalog in potencialov na preuþevanem obmoþju je
pokazala, da ima turizem, ki ima zaradi zdraviliškega in termalnega turizma že dolgoletno
tradicijo, še neizkorišþene razvojne potenciale, ki izhajajo iz bogate naravne in kulturne
dedišþine. Veliko kulturnih vrednot, kot so cerkve, trgi in posamezni zaselki, ki so zavarovani
kot urbanistiþno-zgodovinska dedišþina, propada in sameva. Žal se velikokrat izkaže, da so za
njihovo obnovo finanþne težave kljuþne in povzroþajo, da številnih objektov ne moremo tržiti
v turistiþne namene. Lahko se pojavi tudi konflikt interesov, saj mora biti obnova teh objektov
v skladu z zgodovinskimi, etnološkimi in arhitekturno-urbanistiþnimi zahtevami, ki jih
doloþajo državni organi. Vlagatelj se tako spopada z velikimi finanþnimi vložki, saj je
njihova obnova po teh zahtevah bistveno dražja od tistih, ki si jih je zamislil sam. Številne
vasi bi lahko zaradi svojih naravnih in kulturnih lepot razvile številne dejavnosti, ki bi
popestrile turistiþno ponudbo, najveþ koristi pa bi imeli prav lokalni prebivalci, saj bi jim
turistiþni obiskovalci prinašali zaslužek.
Za celostni razvoj podeželja je nujno potrebno aktivnejše povezovanje in sodelovanje med
lokalnimi razvojnimi institucijami, obþinami in ne nazadnje tudi z lokalnim prebivalstvom.
RAS ocenjuje, da so se s skupnim projektom Turizem v sožitju z naravo (2008–2009)
povezave med obþinami zaþele krepiti. V prihodnosti imajo lokalne obþine skupaj z RAS v
naþrtu številne skupne projekte, kar bo povezave in sodelovanje med njimi še bolj okrepilo
(osebni vir, RAS, junij, 2012).
Obstojeþa turistiþna infrastruktura predstavlja z vidika trženja lokalnih kmetijskih proizvodov
velike potenciale, treba je le vzpostaviti stabilen sistem lokalne oskrbe s tesnimi povezavami
in sodelovanjem med vsemi vkljuþenimi. Lokalne razvojne institucije morajo biti moþan
podporni þlen in z inovativnimi dejavnostmi poskrbeti, da bo imel sistem podporo na vseh
ravneh. Finanþne težave in spodbujanje finanþnih tveganj bi bilo mogoþe zmanjšati z
dejavnostmi, usmerjenimi v veþjo javno podporo, kar bi ustvarilo kreativen prostor, ki bi bil
dovzeten za spremembe in poslediþno hitrejši razvoj. Med vsemi vkljuþenimi je nujna veþja
mera prilagodljivosti in fleksibilnosti, ki je tudi ena kljuþnih sestavin za uspešno delovanje
lokalne oskrbe s hrano (Roep, Wiskerke, 2006).
Priporoþila, ki jih posredujeta Roep in Wiskerke (2006, str 168–169) za vse, ki so vkljuþeni v
sistem lokalne oskrbe s hrano (partnerje, svetovalce, izvajalce …), so:
• da oblikujejo strategijo, v kateri opredelijo oblike upravljanja, naþin trženja,
organizacijske in administrativne zadeve, standarde pridelave in predelave ipd., vsi
vkljuþeni pa morajo strategijo podpreti;
• razvijejo uþinkovite komunikacijske in koordinacijske vešþine, ki bi olajšale
sporazumevanje vzdolž verige in pripomogle k manjšim proizvodnim stroškom;
smiselno je, da to nalogo prevzame upravljavec, ki skrbi tudi za dobro lokalno
institucionalno podporo;

57

• razvijejo koncept trženja, v katerem opredelijo jasne in obvezujoþe zahteve, ki bi
pripomogle k veþji stopnji zaupanja (glede kakovosti proizvoda) s strani potrošnikov,
poslediþno pa bi se poveþalo povpraševanje;
• poskušajo upoštevati nakupovalne navade, želje lokalnih potrošnikov in njihove
socialne znaþilnosti (tržne poteze morajo biti skladne oziroma ukoreninjene z
znaþilnostmi lokalnega okolja).
Razvoj narekujemo ljudje, ki izražamo svoje želje ter potrebe in jih lahko tudi uresniþujemo.
Vendar razvoja ne morejo spodbuditi le posamezniki, temveþ je treba stopiti skupaj in
nastopiti enotno. Potrebujemo voljo in kanþek znanja, da uresniþimo potenciale, ki nam jih
pokrajina nudi. Sodelovanje in pomoþ med ljudmi je kljuþ do uspeha, da bo naše podeželje
zopet oživelo in zasijalo v pravi luþi.
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6. SUMMARY
Obsotelje and Kozjansko is a bordered rural region which occupy the narrow part of the upper
stream of the river Sotla and the eastern part of Kozjansko region. Because of the lack of the
natural recourses and the bad traffic system, it didn't succeed to develop a successful economy
and because of that it mostly remained the rural region. Because of the downfall of the local
industry there aren't sufficient working places and this is the reason of the local people daily
migration in the neighbouring working centres.
The analyses of the endogenous capital showed us the fact that the local endogenous
development potentials are not used enough. One of the most prospective possibilities is seen
in the agricultural activity because unused potentials are seen in the development of the
pastures cattle breeding. The farms are still mostly self supplied but its land is, because of the
picturesque relief and because of the introduction of the land maximum law (10 ha after the
Second World War), divided into small pieces. Because of the above mentioned problems, the
rural economy doesn’t give the satisfactory incomes and because of that, it is necessary to
encourage the food processing (with regards to meat and milk processing potentials) and on
the other hand helping farmers to sell the local agricultural products.
In Obsotelje and Kozjansko region are market channels of the local agricultural products
carried out very ineffective and the marketing is still based on the individual agreements. The
main object of the diploma thesis is to supplement the existed market channels of the local
agricultural products with the establishment of the mobile market of the products and to create
a net of the sellers. Consequently, the marketing of the local agricultural products would be
more organized. On one hand, the constant agricultural market would offer to the farmer the
constant selling of their products and, on the other hand, it would assure them a regular
income which would improve their economical and social status and would provide a better
and healthier food to the local people. This project would help to establish the system of the
local food supply in the study area.
The mobile market project wouldn't improve only the situation of the local farmers but its
beneficial outcomes would be seen in long terms in the local territory in the economical,
social, environmental and health point of view. The marketing with the idea of the mobile
market would be very sensible in the study area because of the dispelled settlements and
because of the closing of the grocery shops in small villages. Because of the poor public
traffic service, the mobile market would improve the supply of the food especially for the old
people and for the less mobile inhabitants.
The idea of the mobile market was carried out in several steps: At the beginning we carried
out the market survey of the potential sellers and buyers. We estimated the cost of the project
(the starter and current expenses) and the regulations which need to be taken under the
consideration. We crated also the so called organizational scheme, as well as we suggested the
activities for the encouragement, awareness and information of the project for the potential
sellers and buyers in workshops, competitions, courses etc., which would be carried out
simultaneously. Market survey of the potential sellers showed us the fact that there is, on one
hand, a wide range of the agricultural products and, on the other hand, the potential buyers
show a great interest for the potential project.
Development agency Sotla, the manager of the Local Action Group of the Obsotelje and
Kozjansko region, is the potential holder of the project. They find the idea of the mobile
market very interesting way of marketing but they emphasize that the project would need a lot
of investment money. They see the point of the local food marketing more in connection with
the export in the city areas and marketing in the local health resorts and hotels. They find the
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better idea, from the financial point of view, the organization of the stationary market which
started in spring 2012 and is hold every first Saturday of the month.
The representative of the Agricultural Cooperative Šmarje pri Jelšah, which would be the
most appropriate place for the mobile market of the local agricultural products, estimates that
they don’t have a right vehicle, a skilled workers and the warehouse for the food storage.
They would be more interested in marketing in their local shops but they would need to sort
out the problem of the lack of space.
From that point of view, we are confronted with the incompatibility between the local
authorities, which, on one hand, can't provide the financial and workers needs for the
realization of the idea and the local people which shows a great interest for the mobile market
project.
The tray of sorting out the structural problems on an innovative way would the bordered rural
region also in the future in post-modern era keep bordered.

60

7. VIRI IN LITERATURA
1. Atlas Slovenije, 2006. Šehiü D., Šehiþ, D. (ur.). Ljubljana, Dnevnik, 123 str.
2. Benkoviþ, M,. 2003. Strukturni problemi depopulacijskih obmoþij v Sloveniji.
Magistrsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 254 str.
3. Benkoviþ, Krašovec, M,. 2006. Vloga centralnih naselij prve in druge stopnje pri
razvoju slovenskega podeželja. Doktorsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo, 215 str.
4. Blatnik, M., Doveþar, M. 2010. Vloga ekološkega kmetovanja na zavarovanih
obmoþjih Slovenije. Dela, 34, str. 211-222.
5. Center za zdravje in razvoj.
URL: http://www.czr.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=3&id_informacija=48
(Citirano 27. 4. 2011).
6. Delež obmoþij Natura 2000 po obþinah. Agencija Republike Slovenije za okolje.
URL:http://www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/razno/n2k_obcine_11_11_
16.pdf (Citirano 1. 3. 2011).
7. Drozg, V. 1993. Vinske ceste kot element regionalnega razvoja obmejnih obmoþij.
Dela, 10, str. 187-195.
8. Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom.
URL: http://www.razvoj-podezelja.si/ (Citirano 27. 4. 2011).
9. Evropska komisija. Pristop LEADER – osnovni vodnik.
URL: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_sl.pdf(Citirano 1.6. 2012).
10. Eko-civilna iniciativa Slovenije, 2011. Projekt oskrbimo Slovenijo (osebni vir, maj
2012). Ljubljana.
11. Grafiþni podatki raba tal za celotno Slovenijo. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
URL: http://rkg.gov.si/GERK/ (Citirano 5. 4. 2011).
12. HACCP sistem. Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto.
URL: http://www.zzv-nm.si/media/HACCP_intro.pdf (Citirano 3. 5. 2011).
13. Podatki o deležu obmoþij Natura 2000 po obþinah, januar 2007. Inštitut za trajnostni
razvoj.
URL:http://www.itr.si/uploads/Gw/iu/GwiuqMoUj8DHSKk9Vrjm9g/delez_Natura20
00_po_obcinah.pdf (Citirano 30. 3. 2011).

61

14. Gajšek, S. 2009. Zadovoljstvo obiskovalcev s ponudbo Šmarsko-Virštanjske vinske
ceste. Diplomsko delo. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 33
str.
15. Garrod, B., Wornell, R., Youell, R., 2006. Re-concepttualising rural resources as
countryside capital. The case of rural tourism. Journal of Rural Studies, 22, str. 117128.
16. Geodetska uprava Republike Slovenije. Portal e-prostor.
URL: http://e-prostor.gov.si/index.php?id=8 (Citirano 2. 7. 2011).
17. Halfacree,K., 1993. Locality and social representation space, discourse and alternative
definitions of the rural. Journal of rural Studies, 9, str. 23-37.
18. Ilešiþ, S. 1984. Svet in Ljudje. V: Aniþiü, B. (ur). Med Boþem in Bohorjem. Šentjur
pri Celju-Šmarje pri Jelšah, Delavska univerza, str. 46-55.
19. Kladnik, D., 1999. Leksikon geografije podeželja. Ljubljana, Inštitut za geografijo,
318 str.
20. Klemenþiþ, M.M., 2003. Civilizacijske razvojne stopnje in razvojni problemi obrobnih
obmoþij v Sloveniji. Dela, 19, str. 153-165.
21. Klemenþiþ, M.M., 2005. Nova razvojna strategija pokrajinsko homogenih obrobnih
obmoþij Slovenije. Dela, 24, str. 185-193.
22. Klemenþiþ, M.M., 2006. Teoretski pogled na razvojne strukture slovenskega
podeželja. Dela, 25, str. 159-171.
23. Klemenþiþ M., Lampiþ B., Potoþnik Slaviþ I., 2008. Življenjska (ne)moþ obrobnih
podeželskih obmoþij v Sloveniji. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete,
Oddelek za geografijo, 148 str.
24. Klemenþiþ, M.M., 2010. Sodobni procesi na podeželju in lokalna oskrba s hrano. V:
16. Ilešiþevi dnevi, povzetki referatov Lokalna oskrba s hrano. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, str. 7-9.
25. Klemenþiþ, V., 1971. Prostorska diferenciacija Slovenije po selitveni mobilnosti
prebivalstva. Geografski zbornik 12, str. 135-220.
26. Kmetijsko svetovalna služba Šmarje pri Jelšah. (osebni vir, marec 2011). Šmarje
Jelšah.
27. Kmetijska zadruga Šmarje. (osebni vir, april 2011). Šmarje pri Jelšah.

62

pri

28. Kokolj Prošek, J., 2006. Izvedba programa LEADER v Sloveniji v obdobju 20072013. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 30 str.
29. Kokolj Prošek, J. 2010. Celostni razvoj podeželja in obnova vasi (CPROV) v
Sloveniji.
URL: http://www2.arnes.si/aa/2000/koko00si.html (Citirano 24. 3. 2011).
30. Kovaþ, P., 2010. Mobilne oskrbe dejavnosti v Halozah. Diplomsko delo. Ljubljana,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, str. 65.
31. Kozjanski park.
URL: http://www.kozjanski-park.si/sl/dejstva-in-podatki/obcine (Citirano 24. 3.
2011).
32. Krajinski park Boþ.
URL: http://www.boc.si/ (Citirano 10. 3. 2011).
33. Kušar, S. 2005. Manj razvita obmoþja kot element politike skladnejšega regionalnega
razvoja v Sloveniji. Pretekle izkušnje in prihodnji izzivi. Dela, 24, str. 113-124.
34. LAS Gorenjska košarica.
URL:http://www.bsc-kranj.si/o-regionalnem-razvoju/lokalna-akcijska-skupina-zarazvoj-podezelja-gorenjska-kosarica (Citirano 27. 4. 2011).
35. LAS Loškega pogorja.
URL: http://www.las-pogorje.si/Slo/main.asp (Citirano 27. 4. 2011).
36. LAS Mežiške doline.
URL: http://www.las-md.si/ (Citirano 27. 4. 2011).
37. LAS Mislinjske in Dravske doline.
URL: http://www.lasmdd.si/ (Citirano 27. 4. 2011).
38. LAS Mislinjske in Dravske doline (osebni vir, marec 2011). Slovenj Gradec.
39. LAS Srce Slovenije:
URL: http://www.razvoj.si/?id=77 (Citirano 27. 4. 2011).
40. LAS Od Pohorja do Bohorja.
URL: http://las.ra-kozjansko.si/domov/O-LAS-od-Pohorja-do-Bohorja.html (Citirano
27. 4. 2011).
41. LAS Ovtar Slovenskih Goric.
URL: http://rasg.si/las_ovtar/ (Citirano 27. 4. 2011).
63

42. LAS Posavje.
URL: http://www.rra-posavje.si/index.php?lg=0&mf=4&mc=214&pg=385 (Citirano
27. 4. 2011).
43. LAS Spodnje Savinjske doline.
URL: http://www.ra-savinja.si/projekti/las_ssd.html (Citirano 27. 4. 2011).
44. LAS Pri dobrih ljudeh.
URL: http://www.las-pridobrihljudeh.si/las-pri-dobrih-ljudeh/ (Citirano 27. 4. 2011).
45. LAS Za razvoj.
URL: http://www.prc.si/dodatno/razvoj-podezelja-2007-2013 (Citirano 27. 4. 2011).
46. Lesna biomasa po obþinah. Zavod za gozdove Slovenije.
URL: http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=obcine (Citirano 3. 7. 2011).
47. Lokalna razvojna strategija Obsotelja in Kozjanskega.
URL: http://www.ra-sotla.si/las/index.php/strategija (Citirano 26. 3. 2011).
48. Navodila za izdelavo zahtevkov za izplaþilo sredstev iz ukrepov LEADER, 2008.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
URL: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/saSSo/PRP_20072013/2008_ukrepi_PRP/PRP_julij08/LEADER/Navodila_za_vlaganje_zahtevkov.pdf
(Citirano 3. 5. 2011).
49. Ministrstvo za zdravje. Nacionalni program prehranske politike 2005-2010.
URL:http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Nacio
nalni_program_prehranske_politike_slo.pdf (Citirano 3 .5. 2011).
50. Mrak, I., 2011. Turizem in njegovi razvojni potenciali. V: Lampiþ, B., Rebernik, D.
(ur.). Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, str. 136-155.
51. Mrak, I., Lampiþ, B., 2008. Vrednote, vrednosti in razvojni potenciali obmoþij
varovanja. Dela, 29, str. 145-159.
52. Ogrin, D., Natek, K., Žiberna, I., 2004. Naravno geografska þlenitev Slovenije za
potrebe šolske geografije. V: Drozg, V. (ur.). Teorija in praksa regionalizacije
Slovenije. Maribor, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. .
53. Ogrin, D., Plut, D., 2007. Aplikativna fiziþna geografija Slovenije. Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 246 str.
54. Pelc, S., 2002. Geografija in celostni razvoj podeželja. Dela, 18, str. 227-241.

64

55. Perpar A., Udovþ, A., 2010a. Realni potencial za lokalno oskrbo s hrano. V: 16.
Ilešiþevi dnevi, povzetki referatov Lokalna oskrba s hrano. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, str. 17-19.
56. Perpar A., Udovþ, A., 2010b. Realni potencial za lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji.
Dela, 34, str. 187-199.
57. Pickering, J., 2003. Good Practice in Rural Development No 8. Inovative Methods of
Service Delivery in Rural Scotland. A Good practice Guide.
URL: http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/47176/0030391.pdf (Citirano 1. 6.
2012).
58. Plut, D., 1999. Regionalizacija po sonaravnih kriterijih. Geografski vestnik, 71, str. 925.
59. Podatki o površini kmetijskih zemljišþ v uporabi z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost v RS po obþinah. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.
URL:http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_kmetijstvo/st
arasektor_za_sonaravno_kmetijstvo/oddelek_za_kmetijstvo_in_okolje/obmocja_z_om
ejenimi_moznostmi_za_kmetijsko_dejavnost/ (Citirano 30. 3. 2011).
60. Poliþnik, R., 2005. Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 20052010. Sreþanje parterjev pomurske regije. Ministrstvo za zdravje.
URL: http://www.zzv-ms.si/si/projekti/documents/Prehranska-politika.pdf (Citirano
3. 5. 2011).
61. Polšak, A., 1999. Kozjansko-Razvojni problemi manj razvite pokrajine. Magistrsko
delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 251 str.
62. Polšak, A., 2006. Razvojni problemi kmetijstva na Kozjanskem s posebnih ozirom na
socialnoekonomske razmere. Doktorsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 478 str.
63. Popis kmetijstva 2000. Statistiþni urad Republike Slovenije.
URL: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Kmetijstvo/Kmetijstvo.asp (Citirano 20. 3.
2011).
64. Popis kmetijstva 2010. Statistiþni urad Republike Slovenije.
URL: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3818 (Citirano 5. 7. 2011).
65. Popis prebivalstva 1961. Statistiþni urad Republike Slovenije.
URL: http://www.stat.si/publikacije/popisi/1961/1961_2_03.pdfv (Citirano 20. 6.
2011).
66. Popis prebivalstva 1971. Statistiþni urad Republike Slovenije.
URL: http://www.stat.si/publikacije/popisi/1971/1971_3_01.pdf (Citirano 20. 6.
2011).

65

67. Popis prebivalstva 1981. Statistiþni urad Republike Slovenije.
http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1981_Naselja_prebivalstvo.asp
URL:
(Citirano 20. 6. 2011).
68. Popis prebivalstva 1991. Statistiþni urad Republike Slovenije.
URL: http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1991.asp (Citirano 20. 3. 2011).
69. Popis prebivalstva 2002. Statistiþni urad Republike Slovenije.
URL: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Popis2002/Popis2002.asp (Citirano 20. 3.
2011).
70. Portal podezelje. com.
URL: http://www.podezelje.com/ (Citirano 30. 3. 2011).
71. Potoþnik, Slaviþ, I., 2002. Iskanje dodatnih virov zaslužka na podeželju. Primer
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji. Dela, 17, str. 100-122.
72. Potoþnik Slaviþ I., 2010a. Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja.
Ljubljana,. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 131 str.
73. Potoþnik Slaviþ I., 2010b. Vkljuþevanje kmetov v oskrbne verige. Primer dopolnilnih
dejavnosti na slovenskih kmetijah. Dela, 34, str 5-22.
74. Potoþnik Slaviþ I., 2011. Podjetništvo in obrtno-poslovne cone. V: Lampiþ, B.,
Rebernik, D. (ur.). Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja. Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, str. 175-192.
75. Potujoþa trgovina tovornjak.
URL:http://autoline.si/sf/tovornjak-potujoca-trgovina-RENAULT-5777811022120433630758000.html (Citirano 28. 4. 2011).
76. Predstavitev delovanja in rezultatov LAS Srce Slovenije v obdobju 2007-2010. LAS
Srce Slovenije.
URL: http://www.razvoj.si/UserFiles/File/Las%202011%20SLO.pdf (Citirano 1. 6.
2012).
77. Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013; PRILOGA 3: Opis obmoþij o
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. MKGP, 2001. Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje.
URL:http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/PRP/dec09/Priloga
_3.pdf (Citirano 3. 5. 2011).
78. Projekt turizem v zidanicah. Obþina Šmarje pri Jelšah.
URL: http://www.smarje-pri-jelsah.si/zidanice/ (Citirano 5. 5. 2012)
79. Razvojna agencija Sotla.
URL: http://www.ra-sotla.si/ (Citirano, 10.3.2011).
66

80. Razvojna agencija Sotla. (osebni vir, junij 2012). Šmarje pri Jelšah
81. Rebernik, D., Lampiþ, B., Mrak, I., Potoþnik Slaviþ, I., Pak, M., Repe, B., Špes, M.,
Zupanþiþ, J., Gaþnik, A., 2010. Znaþilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali
Spodnjega Podravja : aplikativni raziskovalni projekt : zakljuþno poroþilo. Ljubljana,
Znanstveno-raziskovalno središþe Bistra, 254 str.
82. Register dopolnilnih dejavnosti, 2009. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (interni
elektronski vir Oddelka za geografijo).
83. Register dopolnilnih dejavnosti, 2011. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (interni
elektronski vir Oddelka za geografijo).
84. Register ekoloških kmetij, 2008. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (interni
elektronski vir Oddelka za geografijo).
85. Register ekoloških kmetij, 2010. Ministrstvo za in okolje (interni elektronski vir
Oddelka za geografijo).
86. Register nepremiþne kulturne dedišþine, 2011. Ministrstvo za kulturo.
URL: http://rkd.situla.org/ (Citirano 1. 7. 2011).
87. Resnik Planinc, T., 2010. 16. Ilešiþevi dnevi – Lokalna oskrba s hrano. Dela, 34. str.
235-246.
88. Resnik Planinc, T., Ilc, M., 2010. Izobraževanje za lokalno trajnostno oskrbo s hrano.
Dela, 34, str. 167-186.
89. Roep, D., Wiskerke, H., (ur.), 2006. Nourishing networks – fourteen lessons about
creating sustainable food supply chains, Doetinchem: Reed Business Information, 176
pp.
90. SI-STAT podatkovni portal. Statistiþni urad Republike Slovenije.
URL: http://www.stat.si/ (Citirano 20 .3. 2011).
91. Slabe, A., 2010. Ekološko kmetijstvo-obvezna sestavina pouþevanja za trajnostni
razvoj. V: 16. Ilešiþevi dnevi, povzetki referatov Lokalna oskrba s hrano. Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, str. 25-27.
92. Slovenija: pokrajine in ljudje. 2001. Perko, D., Orožen Adamiþ, M. (ur.). Ljubljana,
Mladinska knjiga, 736 str.
93. Smernice in priporoþila za izvajanje pristopa LEADER v RS v programskem obdobju
2007-2013. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.
URL: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/saSSo/PRP_20072013/2008_ukrepi_PRP/Prirocnik-2007-2013.pdf (Citirano 22. 3. 2011).

67

94. Spletni þasopis Obsotelja in Kozjanskega.
URL: http://www.kozjansko.info/ (Citirano 21. 3. 2011).
95. Szul, R., 1988. Mechanismi rozwoju regionalnego – przyklad Polski. Hishpanii
Jugoslawii. V: Gospodarka prezstrzenna, region, lokalosü. Biuletyn KPZK PAN 138.
str. 148-193
96. Šifrer, Ž., 1969. Prebivalstvo naselij 1869-1969. Ljubljana, statistiþni pregled.
97. Terluin, I.J., 2001. Rural Regions in the EU. Exploring differences in economic
development. Nederlands Geographical Studies 289, str. 265.
98. The European Agricultural Fund for Rural Development. Examples of Projects
brochure. European Network for Rural Development, EK.
URL:http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_e
n.htm (Citirano 30. 5. 2012).
99. Toti LAS.
URL: http://www.mra.si/toti-las0.aspx (Citirano, 27.4.2011).
100. Uredba o vrednosti meril za doloþitev obmoþij s posebnimi razvojnimi problemi in
doloþitvi obþin, ki izpolnjujejo ta merila, UL RS 59/2000.
URL: http://www.uradni-list.si/1/content?id=26453 (Citirano 27. 3. 2011).
101. Woods, M., 2005. Rural Geography. Processes, Responses and Experiences in Rural
restructing. London, Sage Publications, 330 str.
102. Woods, M., 2007. Engaging the global countryside globalization. hybridity and the
reconstruction of rural place. Progress in Human Geography, 31, 4, 485-507 str.
103. Zakon o trgovini UL RS 24/2008.
URL: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200824&stevilka=887 (Citirano,
5.5.2011).

68

8. SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA
Grafikon 1: Gibanje števila prebivalcev v Obsotelju in na Kozjanskem od 1869 do 2010. ...... 9
Grafikon 2: Stopnja samooskrbe po vrstah kmetijskih proizvodov v Sloveniji. ...................... 28
Grafikon 4: Pogostost nakupa na mobilni tržnici. .................................................................... 40
Grafikon 5: Najprimernejše mesto za nakup. ........................................................................... 41
Grafikon 3: Dejavniki, ki vplivajo na odloþitev nakupa na mobilni tržnici. ............................ 46
Karta 1: Preuþevano obmoþje, ki ga pokriva LAS Obsotelje in Kozjansko. ............................. 6
Karta 2: Razhajanja in prekrivanja v poimenovanju Obsotelja in Kozjanskega. ....................... 7
Karta 3: Karta nadmorskih višin in glavnih prometnih povezav. ............................................ 11
Karta 4: Problemska obmoþja v Sloveniji od 1971 do 2005. ................................................... 14
Karta 5: Obseg Kozjanskega parka. ......................................................................................... 17
Karta 6: Raba tal v preuþevanih obþinah.................................................................................. 19
Karta 7: Ekološke kmetije, kmetije z nastanitvijo in izletniške kmetije v Obsotelju in na
Kozjanskem. ............................................................................................................................. 27
Karta 8: Središþna naselja 1. in 2. stopnje leta 2005 v Sloveniji. ............................................ 38
SEZNAM PREGLEDNIC
Preglednica 1: Omejitev obmoþja po naravnogeografskih regionalizacijah Slovenije. ............. 8
Preglednica 2: Nekatere geografske znaþilnosti preuþevanega obmoþja. ................................. 8
Preglednica 3: Primerjava med pristopom LEADER IN RPP. ............................................... 13
Preglednica 4: Kazalniki merjenja kapitalskih zalog in njihove rabe na obmoþju x. ............. 15
Preglednica 5: Delež zavarovanih obmoþij na preuþevanem obmoþju. .................................. 17
Preglednica 6: Raba tal v preuþevanih obþinah....................................................................... 18
Preglednica 7: Kulturna dedišþina po preuþevanih obþinah. .................................................. 21
Preglednica 8: OMD po preuþevanih obþinah. ....................................................................... 24
Preglednica 9: Registrirane dopolnilne dejavnosti v letu 2011 v Obsotelju in na Kozjanskem.
.................................................................................................................................................. 25
Preglednica 10: Pospeševanje ponudbe in povpraševanja po kakovostni in zdravju koristni
hrani, pridelani lokalno in na trajnostni naþin. ......................................................................... 31
Preglednica 11: Projekti, ki spodbujajo lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji........................... 32
Preglednica 12: Opremljenost naselij glede na stopnjo središþnosti na podeželju Obsotelja in
Kozjanskega. ............................................................................................................................ 37
Preglednica 13: Povpraševanje po lokalnih kmetijskih pridelkih, živilih, pijaþah in drugih
izdelkih domaþe obrti. .............................................................................................................. 45
Preglednica 14: Predvideni zaþetni in tekoþi stroški za izvedbo projektne ideje. .................... 48
Preglednica 15: ýasovni okvir in program izvedljivosti projektne ideje. ............................... 49
69

