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Izvleček
Tržne poti lokalnih proizvodov na podeželju: primer Idrijsko -Cerkljanskega hribovja
Namen zaključne seminarske naloge je raziskati tržne poti lokalnih kmetijskih proizvodov, ki
jih pridelajo in predelajo lokalni proizvajalci Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Zaradi naravnoin družbenogeografskih značilnosti območja, kot so visoki nakloni, razpršena poselitev in
oddaljenost od večjih središč, trženje proizvodov na Idrijsko-Cerkljanskem zahteva bolj
inovativne in zahtevne pristope. Na podlagi intervjujev s proizvajalci lokalnih proizvodov, ki
so večinoma nosilci registrirane dopolnilne dejavnosti na kmetiji, sta opredeljena dva profila
proizvajalcev. S pomočjo podpornega okolja, ki je na tem območju predvsem IdrijskoCerkljanska razvojna agencija, proizvajalci svoje izdelke prodajajo neposredno potrošniku na
domu in na kmečki tržnici, nekateri večji proizvajalci pa tudi posredno v manjših lokalnih
trgovinah v Idriji in Cerknem. Na preučevanem območju proizvajalci nudijo predvsem mlečne
izdelke, sadje in zelenjavo ter kruh in pecivo. Z izdelki in razmerjem med ceno in kakovostjo
izdelkov so zadovoljni tudi kupci, saj je povpraševanje po lokalnih izdelkih vedno večje. Tudi
število ponudnikov lokalnih proizvodov na Idrijsko-Cerkljanskem se veča, kar pomeni, da ima
lokalna oskrba na tem območju velik razvojni potencial. Poleg tega pa obstaja še veliko
možnosti za nove tržne poti na tem območju.
Ključne besede: lokalni kmetijski proizvodi, Idrijsko-Cerkljansko hribovje, dopolnilna
dejavnost na kmetiji, lokalna oskrba s hrano, agrarna geografija, podeželje

Abstract
Marketing Channels of Local Products in Rural Areas: the Case of the Idrijsko-Cerkljanska
Hills region.
The purpose of the final essay is to analyze the local marketing channels of agricultural
products, produced and processed by local farmers and manufacturers in the IdrijskoCerkljanska Hills region . Due to physical- and human geography characteristics of the area,
such as high gradient, dispersed settlements and distance from the centers, marketing of
products in Idrijsko-Cerkljanska Hills region requires more innovative and challenging
approaches. Based on the interviews with the producers of local products, which are mostly
registered as holders of supplementary activities on farms, the essay defines two profiles of
producers. The strong supportive background, which is primarily in this area IdrijskoCerkljanska Development Agency, farmers and manufacturers sell their products directly to
the consumers at home and at the farmers' market, some of the largest manufacturers also
indirectly in small local shops in Idrija and Cerkno. In the studied area farmers and
manufacturers offer mainly dairy products, fruit and vegetables, bread and pastry.
Purchasers are satisfied with products and the ratio between price and product quality, as
the demand for local products has been increasing. The fact is, that the number of suppliers
of local products in the Idrijsko-Cerkljanska Hills region is increasing, which consequnetly
confirms that the local food provision in the area has great development potential. Also
more alternative marketing channels need to be taken into the consideration.
Key words: local agricultural products, Idrijsko-Cerkljanska Hills region, supplementary
activity on farms, local food provision
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1. UVOD
V pričakovanih razmerah nestabilne oskrbe s hrano na globalni ravni ter zaradi spoznanj o
negativnih okoljskih učinkih velikih transportov hrane postaja vprašanje lokalne in regionalne
samooskrbe s hrano vse bolj pomembno, prehranska varnost in lastna proizvodnja hrane pa
postajata strateški politični vprašanji tudi v Sloveniji (Perpar, Udovč, 2010). Zavedanje o
pomenu lokalno pridelane hrane vse bolj narašča, predvsem zaradi njenih prednosti v
primerjavi z industrijsko pridelano hrane. Ena od bistvenih družbenih prednosti je poznati
izvor hrane in način pridelave ter zraven izboljšati varnost hrane in naše zdravje.
Gospodarske prednosti so predvsem manjši transportni stroški, podpora lokalnemu
gospodarstvu, nove tržne priložnosti za lokalnega kmeta ter večanje dodane vrednosti
kmetijskih pridelkov in proizvodov (Resnik Planinc, Ilc, 2010) ter zraven obogatiti pestrost
lokalne ponudbe za lokalnega potrošnika. Poleg tega je lokalna pridelava hrane pomemben
dejavnik za ohranjanje tradicije in lokalne identitete ter povezovanje lokalnih skupnosti.
Tudi na območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja se lokalno pridelana hrana vse bolj postavlja
v ospredje. Vse več je potrošnikov, ki raje kupujejo lokalno pridelano hrano iz bližnjih kmetij
in tudi kmetje se vse bolj odločajo za pridelavo kmetijskih pridelkov na ekološki način. Tudi
trgovci, čeprav manjši, so vedno bolj zainteresirani za prodajo pridelkov in izdelkov z dodano
vrednostjo od bližnjih kmetov. Kmetje na Idrijsko-Cerkljanskem imajo v primerjavi z ostalimi
območji v Sloveniji težje naravne in družbene razmere za obdelovanje kmetijskih zemljišč.
Visoki nakloni, razgiban relief, velik delež območij z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, težja
dostopnost in oddaljenost tržnih središč kmetom onemogočajo, da bi svoje proizvode
prodajali v večjih količinah na večjih trgih. Poleg tega je potrebno omeniti še slabo prometno
povezanost Idrijsko-Cerkljanskega hribovja ter velike razdalje med naselji in večjimi središči,
ki ne dopuščata, da bi poleg kmetijske dejavnosti opravljali še zaposlitev izven kmetijske
dejavnosti, ki bi marsikateremu kmetu omogočala še dodaten vir dohodka. Zato so se kmetje
odločili, da se bodo osredotočili na kmetijsko pridelavo in predelavo lokalne hrane iz lokalnih
surovin (mleko, sadje, zelenjava) in s pomočjo ustanov te izdelke začeli tržiti na lokalnem
trgu. Pri tem jim je najbolj pomagala Idrijsko-Cerkljanska agencija, ki je prevzela organizacijo
in administrativne zadeve, katere so včasih glavna ovira kmetov za začetek dodatnih
dejavnosti na kmetiji.
1. 1. Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je raziskati tržne poti lokalnih proizvodov, ki jih
pridelajo lokalni proizvajalci Idrijsko-Cerkljanskega hribovja.
V uvodnem delu naloge so predstavljene hipoteze, način dela in opredeljen je pojem lokalne
oskrbe. Sledi predstavitev geografskih značilnosti preučevanega območja in podrobnejša
predstavitev kmetijstva na tem območju. V osrednjem delu so predstavljeni proizvajalci
lokalnih proizvodov na Idrijsko-Cerkljanskem ter grafični model, ki prikazuje pot proizvoda od
proizvajalca do potrošnika. Kot sklepni del pa so predstavljene glavne ugotovitve naloge ter
predvidevanja razvoja lokalne oskrbe na tem območju v prihodnosti.
Naloga sledi sledečim izhodiščem:
· analizirati tržne poti lokalnih proizvodov Idrijsko-Cerkljanskega hribovja (predstaviti
načine prodaje in distribucije proizvodov, ki jih pridelajo in predelajo okoliški kmetje);
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· izpostaviti omejitvene in prednostne dejavnike trženja lokalnih proizvodov na
preučevanem območju (geografsko predstaviti fizične in družbene dejavnike, ki
trženje lokalnih proizvodov na Idrijsko-Cerkljanskem omejujejo ali spodbujajo);
· predstaviti lokalne proizvajalce oziroma kmete (predstaviti skupne značilnosti glavnih
akterjev lokalne oskrbe oziroma oblikovati profil proizvajalca lokalnih proizvodov na
Idrijsko-Cerkljanskem);
· predstaviti mnenja potrošnikov o lokalnih proizvodih (izpostaviti vidik prebivalcev, ki
so tudi eden glavnih deležnikov v samem sistemu trženja lokalnih proizvodov na
Idrijsko-Cerkljanskem).
1. 2. Hipoteze
1. Zaradi razgibanega reliefa, razpršene poselitve in otežene dostopnosti je trženje lokalnih
kmetijskih proizvodov na Idrijsko-Cerkljanskem v primerjavi z ostalimi podeželskimi območji
v Sloveniji drugačno.
2. Poleg motiviranosti proizvajalcev lokalnih proizvodov in njihovega podjetniškega duha je
za trženje proizvodov pomembna tudi podpora ustanov ter odnos potrošnika do lokalnih
proizvajalcev in lokalnih proizvodov.
3. Proizvajalci lokalnih kmetijskih proizvodov na Idrijsko-Cerkljanskem so večinoma kmetje z
registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji v trigeneracijskem gospodinjstvu.
1. 3. Metode dela
Pri izdelavi seminarske naloge je bilo opravljeno terensko in kabinetno delo. Kabinetno delo
je obsegalo zbiranje in pregled literature. Opirali smo se na strokovne publikacije, članke in
internetne vire s področja podeželja, kmetijstva, lokalne oskrbe ter na literaturo, ki se
nanaša na Idrijsko-Cerkljansko območje. Poleg spletne verzije Resolucije o nacionalnem
prehranskem programu 2005 – 2010 pridobljene na Uradnem list RS, je bila najbolj
uporabljena tudi publikacija Lokalna oskrba s hrano, povzeta po 16. Ilešičevih dnevih 2010
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Omenjena vira najbolje opisujeta današnjo stanje lokalne
oskrbe s hrano v Sloveniji, kar je tudi širša tematika te naloge. V veliko pomoč pri zbiranju
idej pa je bila tudi publikacija Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja.
Glavni številčni podatki o kmetijstvu na Idrijsko-Cerkljanskem so pridobljeni iz Popisa
kmetijstva 2010 iz Statističnega urada RS, na podlagi katerih so s pomočjo podatkov,
pridobljenih na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji in na njihovi spletni strani predstavljene
glavne značilnosti kmetijstva in značilnosti trženja lokalnih proizvodov na preučevanem
območju.
Glavno delo oziroma primarni vir zaključne seminarske naloge je terensko delo, in sicer
intervjuji z nekaterimi proizvajalci lokalnih kmetijskih proizvodov iz različnih naselij na
Idrijsko-Cerkljanskem hribovju. Intervjuji, katerih namen je bil pridobiti podrobnejše
informacije o proizvodnji in trženju lokalnih proizvodov, so bili opravljeni konec aprila in v
začetku maja leta 2012. Izbranih je bilo 5 intervjuvancev iz štirih različnih naseljih na IdrijskoCerkljanskem hribovju, ki pridelujejo ali predelujejo različne lokalne proizvode.
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Poleg intervjujev je bila primarni vir tudi anketa kupcev lokalnih kmetijskih proizvodov iz
Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, katere namen je bil poleg ravni povpraševanja ugotoviti tudi
mnenje o lokalni pridelani hrani na sploh. Ankete so bile izvedene v začetku aprila 2012 v
Idriji, opravljenih pa je bilo 21 anket. V mesecu marcu pa je bil opravljen krajši intervju z
zaposlenimi na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji (ICRA), ki je glavna podporna ustanova
proizvajalcem lokalnih proizvodov na tem območju.
1. 4. Opredelitev pojmov
V zaključni seminarski nalogi se največkrat pojavlja pojem lokalna oskrba s hrano oziroma
lokalno pridelana hrana, ki v sodobnem časa spada v področje trajnostnega razvoja.
Trajnostni razvoj pa je opredeljen kot način gospodarskega in družbenega razvoja, usmerjen
v izboljšanje kakovosti življenja sedanjih generacij ob ohranitvi najboljših možnosti za
prihodnje generacije. Lokalna trajnostna oskrba s hrano torej predstavlja lokalno pridelavo,
predelavo in distribucijo lokalno proizvedene hrane, ki je fizično in cenovno dostopna
lokalnemu prebivalstvu in porabljena na lokalnih trgih – »od njive do krožnika v lokalnem
okolju« (Lokalno trajnostna…, 2012). To je tudi eden strateških ciljev slovenske prehranske
politike, opredeljen v Resoluciji o nacionalnem programu prehranske politike 2005 – 2010.
Vračanje pomena lokalne oskrbe s hrane je posledica spremenjenih družbenogospodarskih
razmer, zato ta tematika ni samo politično vprašanje. Potrošniki se vse bolj izogibajo
industrijskemu načinu pridelave, predelave in masovnemu trženju hrane, ki je pripeljalo do
enoličnosti in neupoštevanja narave. Povečano zanimanje za lokalno pridelano hrano je le
del splošnega razvoje sodobne družbe, ki se vse bolj usmerja k rabi lokalnih razvojnih virov. S
tem pa se krepi tudi lokalna identiteta in edinstvenost, ki je pomemben razvojni dejavnik,
predvsem na podeželju (Klemenčič, 2010).
Slovenija se uvršča med neto uvoznice hrane, saj z domačo pridelavo ne zadosti svojim
potrebam po kmetijsko-živilskih proizvodih. Nizko stopnjo samooskrbe sta v obdobju med
letom 2001 in 2010 izkazovali bilance zelenjave (31 % leta 2010) in žit (56 % leta 2010). Stalni
presežki pa se pojavljajo pri perutninskem mesu. Prehransko varnost bomo lahko dosegli le z
okrepljeno stopnjo samooskrbe, kar pomeni možnost lokalne oskrbe s hrano (Svetovni dan
hrane, 2012). Iz Nacionalnega programa prehranske politike lahko izpostavimo nekaj ključnih
priložnosti oziroma ciljev lokalne trajnostne oskrbe, ki se dotikajo lokalnih proizvajalcev in
trženja lokalnih proizvodov:
- večji delež kakovostnih, zdravju koristnih in lokalno značilnih živil v prehrani prebivalstva;
- uveljavljanje podeželja in podeželskega turizma s pomočjo lokalno pridelane hrane na
tradicionalen način;
- vzpostavitev novih tržnih priložnosti za lokalnega kmeta ter večanje dodane vrednosti
kmetijskih pridelkov in proizvodov;
- ponudba lokalno pridelane hrane na tržnicah ter zbliževanje in boljše povezovanje mestnih
in podeželskih občin (Resnik Planinc, Ilc, 2010).
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2. GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANEGA OBMOČJA
Idrijsko-Cerkljansko hribovje spada v zahodni del predalpskega sveta Slovenije. Na severu ga
omejujejo Julijske Alpe, na vzhodu Škofjeloško in Polhograjsko hribovje, na jugu Trnovski
gozd in na severozahodu planota Banjšice. Razdeljeno je na dva dela. Severni del je
Cerkljansko hribovje, južni del pa Idrijsko hribovje. Čeprav Idrijsko hribovje zaradi upravne
razdelitve in dnevne migracije prebivalcev združujemo s Cerkljanskim hribovjem, katero ima
predalpski značaj, ga po pokrajinskih značilnostih uvrščamo v dinarske pokrajine (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1998). Glede na sonaravne kriterije, na podlagi katerih je D. Plut (1999)
predlagal dvostopenjsko upravno razdelitev Slovenije na osem makroregij spada območje
Idrijsko-Cerkljanskega hribovja kot Idrijsko-Cerkljanska mezoregija pod makroregijo Severna
Primorska. V najnovejši členitve Slovenije, Naravnogeografska členitev Slovenije za potrebe
šolske geografije, ki enote pojmuje v smislu naravnogeografskih pokrajinskih tipov, in ne v
smislu pojmovanja regij kot gravitacijsko-funkcijskih enot, pa območje Idrijsko-Cerkljanskega
hribovja spada v mezoenoto Predalpskih hribovij v makroenoti Predalpske pokrajine (Ogrin,
Plut, 2009).
Slika 1: Območje Idrijsko-Cerkljanskega hribovja.

Vir: Atlas okolja, 2012. Merilo 1 : 190.000.
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2. 1. Fizičnogeografski oris Idrijsko-Cerkljanskega hribovja
Idrijsko-Cerkljansko hribovje ima značilnosti predalpskih in tudi dinarskih pokrajin. Ozemlje
večinoma prekrivajo dolomiti, apnenci in neprepustne kamnine (glinavci, meljevci,
peščanjaki). Za hribovje so značilne velike strmine, povprečen naklon je od 20 ° do 24°
(slovensko povprečje je 13°), ponekod tudi več kot 30°, kar zelo otežuje kmetijstvo.
Posledica tega je, da ima Idrijsko-Cerkljansko hribovje veliko površin opredeljenih kot
območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost. Nadmorske višine hribovja pa se
gibljejo med 300 in 1600 m.
Slika 2: Profil Idrijskega hribovja po dolini Idrijce.

Vir: Google Earth, 2012.
Avtorica: Urška Jezeršek, 2012.

Značilnosti dinarskih pokrajin so bolj izrazite na Idrijskem hribovju, ki obsega porečje
zgornjega toka reke Idrijce, ki je z 48 km največji pritok reke Soče. Precejšen del ozemlja
Idrijskega hribovja je uravnan kraški svet, v katerega so Idrijca in njeni hudourniški pritoki
Zala, Nikova in Kanomljica vrezali debrske doline in grape ter ga razkosale v posamezne
planote. Ta planotast svet, ki se strmo dviga nad rečnimi dolinami, je večinoma iz
karbonatnih kamnin z značilnimi kraškimi pojavi (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Najbolj
obsežni planoti sta Vojskarska in Šebreljska planota, ki spada tudi v Cerkljansko hribovje.
Izmed kraških pojavov je na tem območju najbolj znano kraško sifonsko jezero Divje jezero,
ki je tudi zavarovano kot naravni spomenik. Na Idrijskem hribovju je torej večina triasnih
apnencev in dolomitov, v dolinah pa se menjavajo prepustne in neprepustne plasti različnih
starosti. Po dolini reke Kanomljice pa poteka tudi idrijska prelomnica, vzdolž katere je v
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Idrijski kotlini prišla na površje živosrebrna ruda. Najvišji vrh Idrijskega hribovja je 1107 m
visok Jelenk (Idrijsko hribovje, 2012).
Cerkljansko hribovje pa obsega desni breg Idrijce od Bevkovega vrha (1051 m) do Porezna, ki
je s 1630 m najvišji vrh hribovja. Večina Cerkljanskega hribovja je v porečju levega pritoka
Idrijce, imenovan Cerknica. Tudi tukaj večina površja pokriva triasni apnenec, vendar le malo
kje sklenjeno pokriva večja območja. Na Poreznu najdemo tudi kredne apnence, ki se
menjavajo z laporji. Predvsem na Cerkljanskem delu hribovja pa so značilne usedline
paleozojske starosti, na katerih se zaradi nestabilnosti velikokrat pojavljajo zemeljski plazovi
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Poleg nestabilnih kamnin so vzrok za nastanek plazov
na tem območju tudi veliki nakloni in strma pobočja ter velika namočenost.
Slika 3: Profil Cerkljanskega hribovja po dolini Cerknice.

Vir: Google Earth, 2012.
Avtorica: Urška Jezeršek, 2012.

Območje Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, ki ima zmerno celinsko podnebje zahodne in južne
Slovenije, letno prejme med 1300 in 2500 mm padavin. To je posledica lege na območju
dinarske pregrade. Poleg tega ima hribovje submediteranski padavinski režim z glavnim
padavinskim viškom jeseni in drugotnim na prehodu iz pomladi v poletje (Ogrin, Plut, 2009).
V Idriji je povprečna letna temperatura 9 °C, na Vojskem, ki leži na 1067 m nadmorske višine
pa pade na 6,2 °C. Na planotah nad 1000 m se uveljavlja tudi gorsko podnebje s svežimi
poletji in dolgo zimo z dolgotrajno snežno odejo. Tako podnebje ima Vojskarska planota, kjer
je lahko snežna odeja debela tudi do en meter (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
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Ker na ozemlju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja prevladujejo karbonatne kamnine in strma
pobočja, je najbolj razširjen tip prsti rendzina. Te so zaradi plitvosti manj primerne za rast
kulturnih rastlin, zato je na njih predvsem gozd, ki pokriva tri četrtine ozemlja IdrijskoCerkljanskega. Samo na ozemlji občine Idrija pokriva gozd 78 % površine, kmetijska zemljišča
pa predstavljajo skupaj 4 % (Na prelomnici: razvojna vprašanja občine Idrija, 2010). Poleg
rendzine je pogosta tudi rjava pokarbonatna prst, ki je debelejša in primerna za kmetijsko
dejavnost, predvsem za travnike in pašnike (Ogrin, Plut, 2009). Rjava pokarbonatna prst je
večinoma na planotah Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, kjer je tudi velik delež travnikov in
pašnikov. Površina le-teh pa se skozi leta vse bolj zmanjšuje zaradi zaraščanja oziroma
ogozdovanja.
2. 2. Družbenogeografski oris območja
Območje Idrijsko-Cerkljanskega hribovja spada v dve občini, v občino Idrijo in občino Cerkno,
ki spadata v Goriško statistično regijo. Občina Idrija je sestavljena iz 38 naselij in ima
površino 294 km², leta 2011 pa je imela 11.919 prebivalcev (Občina Idrija, 2012). Občina
Cerkno pa je dvakrat manjša od Idrije in sicer ima 131 km². Leta 2011 je imela 4780
prebivalcev, ki živijo v 30 naseljih (Občina Cerkno, 2012). Zaradi razgibanega površja in
odročne lege je pokrajina v primerjavi s slovenskim povprečjem redko poseljena. Leta 2011
je imela občina Idrija 40 prebivalcev na km², občina Cerkno pa 36 preb./km² (Statistični urad
RS, 2012). Kot avtohtoni poselitveni vzorec se izven strnjenih naselij pojavlja preplet
samotnih kmetij oziroma razpršena poselitev v kmečkih naseljih (Odlok o občinskem…,
2012). Te imajo običajno manjše strnjeno jedro, okrog katerega so posamezni zaselki, daleč
naokoli pa samotne kmetije, obdane z gozdovi, travniki. Nekatera naselja, kot je na primer
naselje Masore, so sestavljena le iz posameznih kmetij (Slovenija. Pokrajina in ljudje, 1998).
Včasih so bila naselja na Idrijsko-Cerkljanskih planotah pretežno kmečka, danes pa se vse bolj
spreminjajo v spalna naselja. Število prebivalcev po naseljih se giblje med 50 in 300.
Slika 4: Nekatera naselja na Idrijsko-Cerkljanskem hribovju (pogled s severa).

Vir: Idrijsko–Cerkljanske meje, 2012.
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Največja gostota prebivalstva je v mestnih naseljih Idrija, Spodnja Idrija in Cerkno. Največ
prebivalcev (5.878) je v občinskem središču Idrija, ki je skupaj s Spodnjo Idrijo povezano v
somestje (Statistični urad RS, 2012). Idrija je centralno naselje 2. stopnje, saj ima popolno
osnovno šolo in dva vrtca, zdravstveni dom z zobno ambulanto, splošno knjižnico in
gimnazijo. Občina je danes dobro razvita na vseh področjih. Tukaj so največja podjetja na
območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, Hidria Rotomatika z več kot 800 zaposlenimi in
Kolektor s 1200 zaposlenimi (Odlok o občinskem…, 2012). V preteklosti pa je gospodarski in
prebivalstveni razvoj Idrijskega usmerjal rudnik živega srebra, v katerem so bili zaposleni
predvsem moški, ženske pa so doma klekljale idrijske čipke. Tako rudnik kot čipka sta danes v
Idriji glavni turistični potencial. Samo mesto Idrija, ki velja za tehniški in kulturnozgodovinski
muzej, je leta 2011 prejelo tudi naziv za evropsko destinacijo odličnosti v okviru projekta
EDEN. Poleg tega se je v istem letu začel projekt Geopark Idrija. Projekt, katerega naloga je
zaščita in ohranitev geološke dediščine, izobraževanje za različne skupine, varovanje in
promocije narave ter sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, je osredotočen na območje občine
Idrije z izjemnimi geološkimi in naravnimi značilnostmi (Geopark Idrija, 2012).
Glavno upravno in kulturno središče Cerkljanskega hribovja pa je Cerkno, ki je precej manj
razvito kot mesto kot Idrija. Razvoj Cerknega temelji predvsem na turizmu in na industriji.
Leta 2011 je bilo v občini Cerkno 2068 delovno aktivnih prebivalcev in večina jih je
zaposlenih v edini tovarni v Cerknem, v tovarni ETA Cerkno. Na tem delu hribovja leži tudi
edino večje smučišče na Idrijsko-Cerkljanskem, Smučarski center Cerkno na 1288 m visokem
Črnem vrhom nad Cerknim, ki je vse bolj poznano tudi v tujini. Predvsem na Cerkljanskem
delu hribovja je bilo v preteklosti glavna dejavnost kmetijstvo, v ospredju je bila mlečna
živinoreja in gozdarstvo. Danes se kmetijstvo vse bolj opušča. Še vedno pa najdemo veliko
polkmečkih gospodinjstev, ki imajo poleg zaposlitve, doma še manjšo kmetijo, kar lahko
opredelimo kot samooskrbno kmetijstvo (kmetijstvo na Idrijsko-Cerkljanskem bo natančneje
predstavljeno v 3. poglavju). To pomeni tudi velike dnevne migracije v Idrijo, Spodnjo Idrijo,
Cerkno ali pa tudi v Godovič, Logatec.
Za vsakodnevne migracije prebivalcev na območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja je kljub
slabi dostopnosti nekaterih višjih predelov, dobro poskrbljeno. Avtobusne povezave so
urejene v skoraj vsa naselja in večinoma dvakrat na dan. Večina cest je asfaltiranih, ampak
potekajo po drobljivih skrilavcih, ki poleg velikih naklonov vplivajo na nestabilnost cestišč
(Černe, 1996). Celotno Idrijsko-Cerkljansko hribovje ima izrazito neugoden prometni položaj
(Slovenija. Pokrajina in ljudje, 1998), saj leži odmaknjeno od večjih glavnih prometnih poti.
Skozi poteka le obnovljena državna cesta Robič – Kalce, imenovana tudi Keltika. Dostop z
vlakom ni mogoč, saj na tem območju ni zgrajenega železniškega omrežja. Najbližji železniški
postaji sta na Mostu na Soči in v Logatcu.
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3. LOKALNA OSKRBA NA IDRIJSKO – CERKLJANSKEM HRIBOVJU
3. 1. Lokalna oskrba v agrarni dobi
Območje Idrijsko-Cerkljanskega hribovja ima svojevrsten geografski položaj, odmaknjen od
večjih oskrbovalnih središč, kot sta na primer Ljubljana ali Kranj ter na stiku dveh različnih
pokrajinskih enot, predalpske in dinarske pokrajine. To se odraža tudi v družbenogeografskih
značilnostih območja, poselitev je gosta le v dolini Idrijce in v dolini Cerknice, kjer so tudi
oskrbna in gravitacijska središča. Večina ljudi pa je razpršenih v naseljih po planotah in
hribovitih predelih, ki so precej oddaljena od glavnih središč in nekatera težko dostopna.
Zato so se bili ljudje že v preteklosti primorani oskrbovati se z lastno pridelano hrano. Torej
je prevladovalo samooskrbno oziroma avtarkično kmetijstvo. Posledično je bilo tudi veliko
majhnih kmetij. Nekoč so na Idrijsko-Cerkljanskem hribovju skoraj pri vsaki hiši imeli vsaj eno
kravo in njivo, da so imeli lastno zelenjavo, mleko in meso. Poleg tega so imeli veliko sadnih
dreves, katerih plodove so sušili v »pajštvi« (sušilnici za sadje) in iz njih izdelovali domače
žganje in ostale sadne dobrote. V Šebreljah je bilo pred 200 leti kar 30 sušilnic sadja (Bizjak,
2002). Drevesa so bila dodatno nasajena na strmih bregovih, kjer ni bilo primerno za njivo ali
za pašnike in tako varovale brežino pred morebitnimi plazovi.
Prebivalcem Idrijsko-Cerkljanskega je bilo v agrarni dobi kmetijstvo edini vir zaslužka,
predvsem na Cerkljanskem delu hribovja. Nekatere večje kmetije so tudi že prodajale svoje
pridelke. Takrat je bilo glavno »prevozno sredstvo« koš in v njem so nosili prodajat svoje
pridelke v Idrijo. Poleg klasičnih pridelkov, kot so mleko in jajca, so iz Idrijskih Krnic nosili
prodajati tudi oglje (Bizjak, 2002). Dodaten vir dohodka k kmetiji so prispevale tudi ženske, in
sicer s klekljanjem čipk, ki so jih prodajale meščanskemu prebivalstvu v Idriji.
3. 2. Lokalna oskrba v postindustrijski dobi
V današnjem času kmetijstvo ni več edini vir zaslužka družin. Večina jih je opustila kmetijstvo,
saj je v današnjem gospodarskem stanju bolj vreden stalen in zanesljiv vir dohodka, ki ga
dobijo preko zaposlitve izven kmetijske dejavnosti. Vedno bolj se opaža, da se pri ohranitvi
kmetije bolj upošteva ekonomika kmetijske dejavnosti in manj dejstvo, da imaš doma
pridelano hrano iz lokalnih surovin. K temu prispevajo še naravni dejavniki, kot so razgiban
relief, velik naklon, velika gozdnatost, ki še bolj otežujejo in podražijo intenzivno obdelovanje
kmetijske zemlje na tem območju. Skoraj celotno območje Idrijsko-Cerkljanskega hribovja pa
se uvršča tudi v območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo. Kljub temu še vedno najdemo
polkmečka gospodinjstva, ki imajo poleg službe še manjšo kmetijo, da lažje preživijo. Vedno
več pa je tudi kmetij, ki so se odločile za ekološki način kmetijstva in tudi veliko kmetij, ki
imajo registrirano dopolnilno dejavnost. Kot neločljiv del kmetijstva ima pomembno vlogo na
tem območju gozdarstvo, ki v okoliših z boljšimi iglastimi gozdovi pomeni dodatni vir
dohodka. Vendar so ti premajhni, da bi na njih slonela eksistenčna moč kmetije (KSS Idrija,
2012).
Kmetu pri obdelovanju in pri ohranitvi kmetije pomagajo tudi subvencije, denarna pomoč v
okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Večina kmetij, ki oddajajo vlogo za
subvencije, so vključene v Slovenski kmetijski okoljski program (SKOP) in Kmetijski okoljski
program (KOP), katerega bistvo je vzpostaviti ravnotežje med kmetijsko pridelavo in
varovanjem narave in okolja ter ohranjanje tradicionalnih oblik kmetijstva. Zaradi
neugodnega terena za kmetovanje, veliko kmetov, ki so na območjih z omejenimi možnostmi
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za kmetijsko dejavnost, dobi izravnalno plačilo, ki krije stroške, nastale zaradi posebnih
naravnih danosti.
Preglednica 1: Stanje kmetijstva v občini Cerkno in v občini Idrija leta 2010.

Občina
Cerkno
Občina
Idrija

Kmetijska
zemljišča (ha)
4158

Kmetijska zemljišča Število
kmetijskih Število glav
v uporabi (ha)
gospodarstev
velike živine
2905
518
2055

5580

4399

574

3307

Vir: Popis kmetijstva 2010, 2012.

Leta 2010 je bilo na območju občine Idrije in občine Cerkno skupno 1092 kmetijskih
gospodarstev in 7304 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) ter 5362 glav velike živine.
Večina kmetijskih gospodarstev je v velikostnem razredu od 2 do pod 5 ha. Precej pa jih je
tudi v velikostnem razredu od 5 do pod 10 ha. Glede na tip kmetovanja je skoraj 70 %
kmetijskih gospodarstev specializiranih rejcev pašne živine, 20 % specializiranih pridelovalcev
poljščin, ostali imajo mešano rastlinsko pridelavo – živinorejo (Popis kmetijstva 2010, 2012).
Slika 5: Površina kmetijskih zemljišč v uporabi glede na namen kmetijske pridelave.

Vir: Popis kmetijstva 2010, 2012.

Glede na namen kmetijske pridelave je 4920 ha površin kmetijskih zemljišč v uporabi
namenjenih za prodajo kmetijskih pridelkov, in sicer večinoma za prodajo preko posrednika.
Le okrog 20 % površine, namenjene prodaji, pa je namenjena neposredni prodaji
potrošnikom. Preostali del površin kmetijskih zemljišč v uporabi je za lastno porabo. Velik
delež prodaje preko posrednika je posledica oddaje mleka in mesa oziroma živine v
Kmetijsko gozdarsko zadrugo Idrija, od koder mleko peljejo naprej v Mlekarno Vipava in
Mlekarno Planika Kobarid. Nekateri kmetje iz Cerkljanskega dela pa oddajajo meso tudi v
Kmetijsko gozdarsko zadrugo Škofja Loka.
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3. 2. 1. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Ker v zadnjih letih prihodek od kmetijstva upada, se nekatere, predvsem manjše kmetije
odločajo za registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s
kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, ki omogoča kmetiji boljšo rabo
njenih proizvodnih zmogljivosti in delovne sile članov kmetije ter zaposlenih na kmetiji
(Dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 2012). Za katero vrsto dopolnilne dejavnosti se kmetija
odloči, je odvisno od osnovne kmetijske proizvodnje, znanja in razpoložljive sile (Dopolnilna
dejavnost na kmetiji, 2009).
Na Idrijsko-Cerkljanskem hribovju je registriranih 250 dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Na
Idrijskem delu prevladuje registracija predelave kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih
izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev, gob in gozdnih sortimentov, in sicer predelava mleka in
predelava lesa. Veliko je tudi registracij turizma na kmetiji, v kar spadajo oblike različnih
dejavnosti, na primer izletniška kmetija, prikaz del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti. Najdemo pa tudi precej registracij storitev s kmetijsko ter gozdarsko
mehanizacijo in opremo ter dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, na
primer peka kruha. Dva nosilca pa imata registrirano dopolnilno dejavnost - prodaja
pridelkov in izdelkov okoliških kmetij na kmetiji. Na Cerkljanskem delu hribovja ravno tako
prevladuje predelave mleka in lesa, ter še turizem na kmetiji (Dopolnilne dejavnosti…, 2012).
Številka je velika, ker ima na marsikateri kmetiji, vsak odrasel družinski član lahko
registrirano svojo dopolnilno dejavnost. Na primer na kmetiji Na Krnicah v Idrijskih Krnicah
ima gospodar kmetije registrirano dopolnilno dejavnost – storitve s kmetijsko ter gozdarsko
mehanizacijo, svak pa ima registrirano dopolnilno dejavnost – predelavo mleka in prodaja
pridelkov in izdelkov okoliških kmetij na kmetiji.
Na Idrijsko-Cerkljanskem so v letu 2009 uvedli novost na področju dopolnilnih dejavnosti.
Vzpostavili so mentorske kmetije za dopolnilne dejavnost na kmetiji. To so kmetije, ki imajo
registrirane različne dopolnilne dejavnosti oziroma domačo obrt in nudijo zainteresiranim
prikaze in nasvete iz svoje dejavnosti. V evidenci mentorskih kmetij je tudi kmetija Košenija,
kjer imajo registrirano dopolnilno dejavnost - peko kruha, potic in peciva ter Izobraževanje
na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji - prikazi iz
kmečkih gospodinjskih opravil.
3. 2. 2. Ekološko kmetijstvo
Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja gospodarjenje v
skladu z naravo. Gre za način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot celosten
sistem, v smislu tla – rastline – živali – človek, in skrbi za ravnovesje vseh vključenih
elementov. Tak sistem pa pomeni tudi dosledno kontrolo pridelave in predelave pridelkov in
živil, s čimer se zagotavlja večjo varnost potrošnikov (Ekološko kmetijstvo na Idrijskem in
Cerkljanskem, 2009).
Število ekoloških kmetij v Sloveniji iz leta v leto narašča. V letu 2011 je bilo v ekološko
kontrolo vključenih 2363 kmetijskih gospodarstev, kar predstavlja 3,1 % vseh kmetij v
Sloveniji (Analiza stanje ekološkega kmetovanja, 2012). Na Idrijskem in Cerkljanskem je
certificiranih več kot 70 ekoloških kmetij. To predstavlja slabih 7 % vseh kmetij IdrijskoCerkljanskega hribovja, kar krepko presega slovensko povprečje. Ekološke kmetije so
večinoma živinorejske usmerjene. Poljedelstvo, vrtnarstvo in sadjarstvo so slabše zastopani,
čeprav je povpraševanje potrošnikov usmerjeno predvsem v zelenjavo, sadje in mlečne
izdelke. Kmetije trenutno razpolagajo z naslednjo ponudbo in produkti: sezonska ekološka
zelenjava (krompir, korenje, zelje,…), ekološka jajca, ekološko goveje meso, ekološko meso
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jagnjetine, mleko. Najpogostejša tržna pot je neposredna prodaja na domu in na tržnici ter
prodaja zadrugam. Prodaja pridelkov grosistom oziroma trgovcem na debelo ni razširjena
(Ekološko kmetijstvo na Idrijskem in Cerkljanskem, 2009).
4. LOKALNI PROIZVAJALCI IN KMETIJSKI PRODUKTI NA PREUČEVANEM OBMOČJU
Na območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja najdemo veliko proizvajalcev, ki proizvajajo in
predelujejo produkte iz lokalnih surovin in jih tudi prodajajo. Natančnega števila
proizvajalcev lokalnih proizvodov ne poznamo, saj je veliko manjših kmetov, ki pridelajo
manjšo količino pridelka in prodajajo le svojim znancem in nimajo tudi ne registrirano
dopolnilno dejavnost.
4. 1. Proizvajalci in proizvodi na preučevanem območju
V nalogi so predstavljeni le proizvajalci, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost ali imajo
certifikat ekološke kmetije ter so vključeni v blagovno znamko »Grape – dobro pridelano
doma«.
Preglednica 2: Podatki o intervjujih

oseba
Intervju 1
Intervju 2
Intervju 3
Intervju 4

moški, 40 let
ženska, 36 let
ženska, 42 let
ženska, 46 let

Intervju 5

ženska, 59 let

registrirana dopolnilna
dejavnost na kmetiji
predelava mleka
predelava mleka
predelava mleka
peka kruha, peciva in potic in
ekološka kmetija
pridelava zelenjave in ekološka
kmetija

ime
domačije
Na Krnicah
Pr` Kendu
Na Ravan
Košenija

naselje

Pri Jušku

Orehek

Idrijske Krnice
Idrijske Krnice
Cerkljanski vrh
Gorenji Novaki

Podatki pridobljeni iz intervjujev s proizvajalci so pokazali veliko skupnih značilnosti
proizvajalcev lokalnih proizvodov. Vsi intervjuvanci imajo registrirano dopolnilno dejavnost
na kmetiji, ki leži na višjih nadmorskih višinah, približno okoli 800 do 1000 m. Tudi večina
ostalih proizvajalcev lokalnih kmetijskih proizvodov je na kmetijah, ki so ali na približno 1000
m visokih uravnanih planotah ali pa na prisojnih pobočjih hribovja. Struktura kmetij je na
celotnem Idrijskem-Cerkljanskem zaradi naravnih značilnosti približno enaka. Vsaka kmetija
ima največ površin gozda, sledijo jim travniki in pašniki ter nekaj malega njiv. Večje število
glav velike živine pa prevladujejo na kmetijah, kjer imajo registrirano dopolnilno dejavnost predelava mleka. Prevladujejo krave molznice, število pa se giblje med 40 in 45.
Glede na družinsko strukturo pa lahko najdemo več različnih oblik gospodinjstev. Večina
proizvajalcev živi v trigeneracijski skupnosti, v kateri je običajno nosilec dejavnosti zaposlen
na kmetiji, ostali odrasli člani pa imajo zaposlitev izven kmetijske dejavnosti ali pa so
upokojeni. V taki skupnosti je običajno tudi veliko otrok. Pojavlja se tudi druga oblika
gospodinjstev, v kateri pa je nosilec registrirane dopolnilne dejavnosti upokojen, kar pomeni
da je imel zaposlitev v nekmetijski dejavnosti, zdaj pa je zaposlen na kmetiji. Kot vzrok za
začetek dopolnilne dejavnosti so tovrstni nosilci izpostavili predvsem zapolnitev prostega
časa in druženje z ljudmi.
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» Ne gre za to, ali se splača ali ne. Bolj mi pomeni, da si zapolnim prosti čas in priložnost za
druženje.« (Intervju 5, ženska, 59 let)
Kot vzrok za začetek delovanja dopolnilne dejavnosti pa so predvsem nosilci registrirane
dopolnilne dejavnosti – predelava mleka, izpostavili gospodarske razloge, in sicer nizko
odkupno cena mleka. Poleg tega pa so kot vzrok poudarili boljši izkoristek oziroma izkupiček
od kmetije ter seveda tradicijo.
»Že oče in mama sta delala sir. Ker so bile včasih hude zime, je bilo težko vozit mleko v
mlekarno na Kladje, zato sta pozimi delala sir in maslo. Zato imamo sirarno že 16 let«
(Intervju 3, ženska, 42 let)
Trend registracije dopolnilnih dejavnosti na kmetiji na Idrijsko-Cerkljanskem je bil opazen v
obdobju med letom 2006 in 2010. Večina proizvajalcev je dopolnilno dejavnost registrirala
leta 2010. Dodaten vzrok k temu je bil tudi projekt blagovne znamke »Grape – dobro
pridelano doma« in spodbuda Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije, kar je natančneje
opisano v poglavju 5. 1..
Lokalni proizvodi, ki jih proizvajalci na tem območju pridelujejo in predelujejo so raznovrstni
in zelo kakovostni. Proizvajalci, ki pridelujejo in predelujejo mleko, poleg osnovnega
surovega mleka nudijo izdelke, katerim so dodali višjo vrednost. Ter izdelke iz
polnomastnega nepasteriziranega mleka, torej narejene na tradicionalen način.
»Vseh izdelkov imamo okoli 20. Ponujamo mleko, pinjenec, maslo, navadno skuto, sirarsko
skuto, kislo skuto, sirne namaze, dimljeni sir, sir z dodatki, sir za žar, beli sir, navadne in
sadne jogurte in še in še.« (Intervju 3, ženska, 42 let)
»Na dan namolzemo približno 630 litrov mleka. V druge mlečne izdelke predelamo 1500
litrov mleka na teden. (Intervju 1, moški, 40 let)
Slika 6: Kmetija Na Krnicah.

Avtorica: Urška Jezeršek, 2012.
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Poleg pridelovalcev mleka je tudi veliko nosilcev registrirane dopolnilne dejavnosti –
pridelave zelenjave in sadja ter nosilcev, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost – peka
kruha, peciva in potic. Ti proizvajalci ravno tako nudijo kakovostne kmetijske pridelke. Veliko
je tudi pridelovalcev, ki ponujajo ekološko zelenjavo in sadje. Pridelovalci zelenjave in sadja
nudijo sezonsko zelenjavo, na primer solato, radič, krompir. Nosilci dopolnilne dejavnosti –
peka kruha, peciva in potic pa so predvsem ženske. Ponujajo bel, črn kruh, ajdov kruh z
orehi, vseh vrst potic, različne zavitke... Pečejo tudi za posebne priložnosti, kot so na primer
poroka, obletnica, birma.
Proizvodnja in predelava kmetijskih pridelkov zahteva veliko investicij in volje za dobro
delovanje. Na podlagi intervjujev lahko sklepamo, da večina proizvajalcev lokalnih kmetijskih
proizvodov vse potrebno za zagon dopolnilne dejavnosti (kmetijska oprema, infrastruktura)
in vse nastale stroške pokrivajo z lastnimi finančnimi sredstvi. V pomoč so jim le kmetijske
subvencije ali subvencije za ekološko kmetijo. Vir finančnih sredstev je izkupiček od prodaje
proizvodov, katere večinoma prodajo neposredno potrošniku na domu, na tržnici ali na
lokalnih prireditvah, kot so na primer Oglarski praznik v Idrijskih Krnicah, Festival idrijske
čipke v Idriji, Dan teric v Davči. Nekateri, predvsem pridelovalci mleka svoje proizvode
prodajajo tudi posredno v trgovini.
Slika 7: Prodaja kruha, peciva in piškotov na Dnevu teric 2012 v Davči.

Avtorica: Urška Jezeršek, 2012.

Za uspešno prodajo je pomembna tudi promocija. Proizvajalcem lokalnih kmetijskih
proizvodov pri tem zelo pomaga Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija. Poleg ureditve
prostora za trženje in promocijo – pokrite kmečke tržnice, jim je v okviru projekta blagovna
znamka »Grape – dobro pridelano doma«, uredila letake in uredila promocijo na internetu.
Kljub temu so intervjuvanci poudarjali predvsem promocijo preko obstoječih kupcev oziroma
»dober glas od ust do ust«. Na tak način se marsikateri proizvajalec in njegovi proizvodi
oglašujejo po vsej Goriški statistični regiji.

16

»Imamo zelo razvejano mrežo kupcev, od Kopra pa do Ljubljane. Na primer, pride kupec iz
okolice Kopra, ki naroči večjo količino proizvodov, ker so mu zraven naročili še njegovi
prijatelji. V glavnem naredimo manj, kot bi lahko prodali« (Intervju 1, moški, 40 let)
Nekateri večji proizvajalci lokalnih proizvodov, ki pridelajo in predelajo večjo količino
proizvodov imajo tudi svoje blagovne znamke izdelkov. Večinoma so to pridelovalci mleka.
Primeri: sir Krničan iz kmetije Na Krnicah iz Idrijskih Krnicah, Kendov sir iz kmetija Pr Kendu iz
Idrijskih Krnic, sir Očanc iz kmetije Na Ravan iz Cerkljanskega vrha.
Iz ugotovitev intervjujev lahko sklepamo, da bo lokalna oskrba s hrano na IdrijskoCerkljanskem še dolgo dobro delovala, saj so vsi intervjuvanci dejali, da ne nameravajo
opustiti dopolnilne dejavnosti na kmetiji, naj bo to predelava mleka ali pridelava zelenjave.
Nekateri nameravajo razširiti ponudbo oziroma izboljšati infrastrukturo ali registrirati
dopolnilno dejavnost – turizem na kmetiji, kar je na preučevanem območju zelo primerno.
Na nekaterih kmetijah se tudi že otroci izobražujejo v kmetijski smeri z namenom, da bodo
nekoč prevzeli kmetijo in nadaljevali s pridelavo, predelavo in prodajo proizvodov.

4. 2. Profil proizvajalca
Na podlagi ugotovitev iz intervjujev z proizvajalci iz različnih naselij na Idrijsko-Cerkljanskem
hribovju je izdelan profil proizvajalcev, ki izpostavlja skupne značilnosti proizvajalcev lokalnih
proizvodov na preučevanem območju. Opredeljena sta dva profila.
Profil 1: Motivirani proizvajalci srednje generacije, zaposleni izven kmetijske dejavnosti.
To so večinoma ljudje, stari med 30 in 45 let, ki živijo na kmetiji že od rojstva ter so bili ali so
še zaposleni v nekmetijski dejavnosti, ki jim zagotavlja stalen dohodek. Običajno živijo v
trigeneracijski skupnosti, kar pomeni, da živijo skupaj s svojimi starši, ki lahko še pomagajo
na kmetiji in s svojimi otroci. Zaradi gospodarskih dejavnikov in velike zagnanosti za nadaljni
obstoj kmetije so se odločili za slednjo in poiskali bolj inovativne, zahtevne tržne poti za svoje
proizvode. Večina proizvajalcev takega profila se ukvarja s predelavo mleka, ki je bolj
zahteven postopek in manj s pridelavo zelenjava ali s peko kruha.
Profil 2: Upokojeni proizvajalci starejše generacije s znanjem in voljo.
Drugi profil so proizvajalci, starejši od 45 let, ki so tudi že včasih poleg službe doma opravljali
delo na kmetiji. Potem ko so se nekateri že zgodaj upokojili, so imeli več časa za kmetijo in
tako več pridelali. Pri tem jim pomaga tudi partner ali še starejši otroci, s katerimi običajno
proizvajalec živi. Odločili so se, da bodo svoje pridelke ponudili drugim in hkrati pridobili še
dodaten dohodek ter novo priložnost za druženje. Proizvajalci te starejše generacije se bolj
ukvarjajo z pridelavo sezonske zelenjave in sadja, saj ni toliko zahtevnih postopkov kot pri
predelavi mleka. Ukvarjajo se tudi z domačo obrtjo, s peko kruha in s čebelarstvom.
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5. TRŽENJE LOKALNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV NA IDRIJSKO-CERKLJANSKEM
Idrijsko-Cerkljansko hribovje je precej oddaljeno od velikih prodajnih središč (Ljubljana,
Logatec, Kranj). Zato je na tem območju lokalna oskrba s hrano in pomen lokalnega trga še
bolj postavljen v ospredje in posledično bolj razvit. Poleg tega je tudi vedno več izdelkov, ki
se bolje prodajajo na lokalnem trgu in vedno več potrošnikov, ki raje kupujejo izdelke bližnjih
kmetov in to skoraj pred domačim pragom.
5. 1. Podporno okolje proizvajalcem Idrijsko-Cerkljanskega hribovja
Za uspešno trženje je poleg znanja in dela proizvajalca potrebno tudi dobro podporno okolje,
ki proizvajalcu pomaga. Velikega pomena je tudi zanimanje potrošnikov za lokalne produkte.
Na preučevanem območju je glavna podporna institucija proizvajalcem lokalnih izdelkov
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija (ICRA), ki je tudi članica lokalno akcijske skupine LAS za
razvoj. Upravljavec LAS-a je Posoški razvojni center, vključuje pa območje občin Bovec,
Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Idrija, Cerkno in Trnovsko-Banjško planoto, ki je del občine
Nova Gorica.
Slika 8: Območje Las za razvoj.

Vir: Promocija LAS, 2012.

LAS za razvoj je skupaj s svojimi partnerji pripravila lokalno razvojno strategijo za hribovski
del Severne Primorske za obdobje 2007 – 2013, katere ključno vodilo je varovanje okolja in
kulturne dediščine ter razviti različne potenciale podeželja, prednostno tipične proizvode
hribovsko-gorskega dela Severne Primorske, ki bodo ohranjali značilnosti območja in bodo
tržno zanimivi (Predstavitev LAS, 2012). V okviru omenjene strategije, ki ima 5 prioritetnih
nalog, je tudi program: razvoj in trženje lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev,
krepitev znanja, uvajanje novih podjetniških in ekoloških trendov. V okviru tega programa so
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povezali ponudnike celotnega območja in vzpostavili skupno blagovno znamko »Grape –
dobro pridelano doma«, v katero je vključenih več kot 40 ponudnikov. Iz IdrijskoCerkljanskega območja je vključenih že 23 ponudnikov. Ponudnikom lokalnih pridelkov so
pomagali pri njihovi promociji, saj so izdelali promocijski material (promocijsko mapo z
vloženimi listi ponudnikov in razglednice), kjer se ponudniki predstavijo.
Slika 9: Logo blagovne znamke »Grape – dobro pridelano doma«.

Vir: Program Intereg IIIA..., 2012.

Leta 2008 pa je v Idriji odprla vrata pokrita kmečka tržnica, ki je nastala v okviru projekta
VALO-PT, ki je del obsežnega čezmejnega projekta INTERREG IIIA SLO – IT, 2000 – 2006, TIPINET. Glavni koordinator organiziranega trženja na kmečki tržnici je ICRA. d.o.o., ki je tudi
zbrala vse zainteresirane kmete iz občine Idrija in občine Cerkno. Finančno pa projekt
»Kmečka tržnica« podpirajo vse občine, vključene v lokalno razvojno strategijo. ICRA je vsem
kmetom, vključenim v projekt, pomagala pri izobraževanju glede označevanja pridelkov in
izdelkov ter higiene pri prodaji na stojnici, izvajala je tudi delavnice, kako uspešno prodajati
na tržnici. Ponudniki imajo enotno celostno grafično podobo, oznake stojnic z napisom
»Kmečka tržnica« ter prepoznavna oblačila, predpasnike in kape v zeleni barvi z rumenim
napisom. Poleg tega je ICRA izdala tudi zloženko z naslovi in opisom poti do kmetov, ki
prodajajo na domu (Kmečka tržnica, 2012). Kmečka tržnica je v začetku delovala le en tržni
dan. Ker se je število ponudnikov večalo in ravno tako tudi zanimanje potrošnikov, so leta
2010 dodali še drugi tržni dan ter povabili še zunanje ponudnike iz sosednjih občin. Tako je
kmečka tržnica v Idriji odprta ob sobotah dopoldne in ob sredah popoldne ter ob večjih
dogodkih (Festival idrijske čipke). Obenem pa so organizirali tudi prodajo izdelkov enkrat
mesečno v Cerknem. Poleg ponudnikov iz Idrijsko-Cerkljanskega, ki prodajajo mleko in
mlečne izdelke, sezonsko zelenjavo in sadje, med in čebelje pridelke, kruh in pecivo, izdelke
iz umetnostne obrti, so tudi ponudniki iz sosednjih občin, ki so tudi vključeni v blagovno
znamko »Grape – dobro pridelano doma« in prodajajo pridelke, ki jih kmetje z IdrijskoCerkljanskega ne ponujajo, to sta predvsem vino in oljčno olje.
5. 2. Tržne poti proizvodov
Ponudniki lokalnih proizvodov na Idrijsko-Cerkljanskem svoje pridelke in izdelke večinoma
prodajajo na lokalnem trgu, ki vključuje občino Idrijo in občino Cerkno. Če izločimo kmete, ki
oddajajo mleko Kmetijski zadrugi Idrija, kmetje večinoma niso vključeni v trženje v večjih
trgovskih verigah, saj s količino in kakovostjo izdelkov tudi niso pripravljeni za vstop v take
tržne sisteme. Zato večina proizvajalcev svoje pridelke in izdelke prodaja neposrednemu
potrošniku, in sicer na kmečki tržnici v Idriji in Cerknem ter na domu. Velikokrat ponujajo
izdelke tudi na lokalnih prireditvah v posameznih naseljih (na primer ob Oglarskem prazniku
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v Idrijskih Krnicah ali ob Dnevu teric v Davči). Nekateri kmetje, ki razpolagajo z večjo količino
in bolj raznoliko ponudbo, prodajajo tudi na tržnici v Ljubljani in na tržnici v Logatcu. Ti
kmetje imajo poleg neposredne prodaje tudi druge posredne tržne poti. Predvsem kmetje, ki
imajo registrirano predelavo mleka kot dopolnilno dejavnost in ki se intenzivno angažirajo,
prodajajo izdelke tudi v manjših trgovinah v Idriji in Cerknem. Nekateri so tudi zainteresirani
ponuditi svoje pridelke in izdelke šolam in vrtcem v bližnji okolici. Šole in vrtci bi bili zagotovo
veseli ponudbe, če ne bi bilo preveč birokratskih zadev, ki le otežujejo vstop lokalne hrane v
tovrstne ustanove.
Najpogostejša tržna pot je neposredna prodaja potrošniku, ki je najbolj dobičkonosna in
preprosta. Na preučevanem območju se neposredno največ proda sadja in zelenjave ter
mleka in mlečnih izdelkov, proizvajalci teh izdelkov se poslužujejo tudi posredne prodaje.
S količinskega vidika proizvajalci največ prodajo na kmečki tržnici v Idriji in na domu(Slika 4).
To dejstvo je posledica dobro organizirane kmečke tržnice in podpore s strani ICRE ter
urejena promocija blagovne znamke »Grape – dobro pridelano doma«. S samo promocijo se
ukvarjajo tudi proizvajalci sami, vendar jim največ pomeni promocija preko priporočil
obstoječih strank.
Na Idrijsko-Cerkljanskem obstaja velik tržni potencial za lokalne kmetijske proizvode, vendar
poleg tega obstaja tudi precej omejitev. Kot novo tržno pot je vredno omeniti ponudbo
lokalnih kmetijskih proizvodov v izobraževalnih ustanovah. Interes je opazen z obeh strani, in
sicer s strani proizvajalca, kot tudi s strani šol in vrtcev na Idrijsko-Cerkljanskem. Nekateri
kmetje so v okviru tradicionalnega zajtrka v šolah poskusno že ponudili svoje izdelke,
predvsem mleko in sadje. Kmetje bi lahko redno zagotovili zahtevane količine ustanovam,
kot so šole ali domovi za ostarele, vendar se ustavi pri zagotoviti ustrezne dokumentacije.
Ustanove se morajo oskrbovati s hrano preko javnih naročil, za katere pa morajo
pridelovalčevi proizvodi ustrezati določenim kriterijem.
Proizvajalci bi lahko svoje pridelke ponudili tudi drugim predelovalcem ali gostincem na
Idrijsko-Cerkljanskem in s tem dodali višjo vrednost regionalnim in lokalnim jedem iz lokalnih
surovin. Vendar bi morali tudi gostinci znati povezati lokalne produkte z lokalnimi jedmi in
pijačami ter s tem tudi pripomogli k večji prepoznavnosti ostalih jedi na IdrijskoCerkljanskem, ne samo žlikrofov. Poleg tega bi lahko lokalne produkte povezali z zgodbami in
načinom življenja na kmetiji, mogoče prikazali kakšen tradicionalen način izdelave produkta
in podobno.
Ena izmed priložnosti za boljše trženje je privabiti bolj zahtevne povpraševalce po produktih
in dvigniti ponudbo na raven najzahtevnejših kupcev ter graditi na profesionalnem pristopu,
izhajajoč iz raznolikosti potreb in okusov ciljnih skupin. Upoštevati je potrebno skupine
turistov, katerih je na tem območju vedno več, ki pridejo iz območij z drugačnimi načini
prehranjevanja in drugačnimi jedmi kot pri nas.
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Slika 10: Grafični prikaz poti proizvoda od proizvajalca do potrošnika.

Avtorica: Urška Jezeršek, 2012
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Glavna nevarnost pri trženju lokalnih pridelkov in izdelkov so razpoložljivi cenejši proizvodi v
trgovinah. Na Idrijsko-Cerkljanskem je vedno več večjih trgovskih središč, ki ponujajo
slovenske izdelke po nižjih cenah, kot jih imajo izdelki, ki jih Idrijsko-Cerkljanski proizvajalci
prodajajo na tržnicah ali v manjših lokalnih trgovinah. Seveda nekateri proizvajalci izdelkov
ne morejo nuditi celo leto, saj je treba upoštevati sezonsko naravo pridelkov, predvsem
sadja in zelenjave. Pri pridelavi in predelavi mleka v mlečne izdelke pa proizvajalci ne morejo
zagotoviti vedno enake kakovosti, kar lahko potrošnike tudi odvrne od nakupa.
Kot omejitev pri trženju izdelkov Idrijsko-Cerkljanskega je potrebno omeniti tudi
administrativne ovire za nove ponudnike. Pri vstopu v tržni sistem mora ponudnik pridobiti
vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja, opraviti mora izobraževanje, za vse to pa je
potrebno veliko časa in dovolj visok začetni kapital. Za vzpostavitev določene ravni kakovosti
in odpravljanja morebitnih motenj v delovnem procesu so potrebne dolgoletne izkušnje in
veliko znanja (Študija možnosti za razvoj novih…, 2009). Vse to pa še podkrepi slabo
motiviranost kmetov za registracijo dopolnilne dejavnosti in prodajo izdelkov.
6. 4. Povpraševanje in zanimanje potrošnikov
Povpraševanje po lokalno pridelani hrani v zadnjih 5-ih letih vse bolj narašča. K temu je
pripomogla enolična in nekakovostna industrijsko pridelana hrana in tudi ozaveščanje
potrošnikov o boljših, zdravih in bolj kakovostnih lokalnih proizvodih in storitvah.
Povpraševanje na območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja je bilo raziskano z anketo kupcev
lokalnih kmetijskih proizvodov na tem območju.
Anonimna anketa (Priloga 1), katere namen je bil raziskati raven povpraševanja in mnenje o
lokalnih proizvodih na Idrijsko-Cerkljanskem, je bila opravljena aprila 2012 na kmečki tržnici v
Idriji. Izvedenih je bilo 21 anket. Sodelovalo je nekaj več žensk kot moških. Največ
anketirancev je bilo starih med 40 in 60 let, torej večinoma še delovno aktivni prebivalci. Bilo
je tudi nekaj upokojencev.
Skoraj polovica anketirancev je na prvo vprašanje o vrsti lokalnih izdelkov, odgovorilo, da
najpogosteje kupujejo mlečne izdelke in sir. Sledijo jim kruh in pecivo ter sadje in zelenjava.
Slika 10: Katere izdelke iz Idrijsko-Cerkljanskega hribovja najpogosteje kupujete?

Vir: Anketa o lokalnih proizvodih na Idrijsko-Cerkljanskem, 2012.
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Na vprašanje, ki se je nanašalo na pomembnost motiva nakupa lokalnih izdelkov je večina
anketirancev ocenila kakovost izdelkov kot zelo pomemben motiv pri nakupu. Kot
pomemben motiv so večinoma ocenili ceno izdelka ter podpora domačim pridelovalcem.
Na poznavanje proizvajalcev lokalnih proizvodov se je nanašalo tretje vprašanje. Večina
anketirancev je omenila kmetijo Na ravan, kmetijo Na Krnicah in kmetijo Pr Kendu. Vsi
prodajajo mleko in mlečne izdelke.
Anketiranci največkrat in najpogosteje kupujejo lokalne izdelke na kmečki tržnici in sicer
enkrat tedensko ali večkrat. Približno četrtina anketirancev kupuje nekatere izdelke tudi v
trgovini. Za nakup lokalnih proizvodov pa večina anketirancev povprečno potroši med 10 in
50 €. Pet anketirancev pa potroši več kot 50 €. Potrošnja je pogojena z višino mesečnega
dohodka. Večina anketirancev ima mesečni dohodek med 700 in 1000 €.
Za ponudbo lokalnih proizvodov na Idrijsko-Cerkljanskem je skupaj polovica anketirancev
izvedelo pri pridelovalcu samem in preko reklamnih letakov. Veliko jih je slišalo tudi preko
radia. Pri ponudbi oziroma pri načinu trženja anketiranci najbolj pogrešajo večjo pestrost
izdelkov, in sicer predvsem mesne izdelke. Petina anketirancev pogreša tudi ponudbo na več
lokacijah, na primer pred domom za upokojence. Preostali pa pričakujejo še več promocije.
Kot drugo so nekateri omenili še čas prodaje oziroma večdnevno prodajo.
Na vprašanje odprtega tipa o osebnemu pomenu lokalno pridelane hrane je večina
anketirancev odgovorila, da jim lokalna hrana pomeni zdravo, kakovostno in domače
pridelano hrano.
Slika 11: Kaj pogrešate pri načinu ponudbe in načinu trženja?

Vir: Anketa o lokalnih proizvodih na Idrijsko-Cerkljanskem, 2012.

Glede na analizo ankete lahko sklepamo, da se tudi na Idrijsko-Cerkljanskem hribovju
povpraševanje po lokalnih proizvodih povečuje. Potrošniki največ kupujejo mleko in mlečne
izdelke ter sadje in zelenjavo, saj je na Idrijsko-Cerkljanskem tudi največ pridelovalcev
tovrstnih izdelkov. Kot nakupni motiv je potrošniku poleg kakovosti izdelka pomembna tudi
podpora domačemu pridelovalcu in seveda cena. Kljub dobri kakovosti kupec še vedno
preveri razmerje med ceno in kakovostjo izdelka in se nato odloči za nakup. Toda po mesečni
potrošnji za nakup lokalnih izdelkov, ki znaša med 10 in 50 €, lahko sklepamo, da so kupci na
tem območju zadovoljni s tem razmerjem. Kupci pa najbolj pogrešajo večjo pestrost
ponudbe, na primer več zelenjave in ponudbe mesa. Pri načinu trženja so kupci poudarili, da
bi lahko proizvajalci prodajali tudi na drugih lokacijah, na primer pri domu za upokojence, ki
ni v središču Idrije, temveč na obrobju mesta in tako pridobili starejšo generacijo kupcev.
Kljub prepoznavni blagovni znamki Grape kupci še vedno pogrešajo tudi več reklame. Ker je
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tržnica odprta le 2 dni v tednu in še to ne cel dan, so kupci izpostavili, da bi morali podaljšati
čas prodaje ali prodajati več dni v tednu. Ker prostori v pokriti tržnici naenkrat ne morejo
sprejeti vseh ponudnikov, ki jih je več kot 20, si proizvajalci vsake 3 mesece določijo
razpored, na katerem je določeno, kdaj bo kateri proizvajalec prodajal na tržnici, česar se
dosledno držijo. Ker se število ponudnikov počasi veča, se v prihodnosti lahko obeta tudi nov
tržni dan.
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7. SKLEP
Pomen lokalno pridelane hrane se povečuje, tako na globalni ravni kot tudi v Sloveniji.
Lokalna trajnostna oskrba s hrano je kot eden temeljnih strateških ciljev omenjena tudi v
Resoluciji o nacionalnem programu prehranske politike 2005 – 2010. Kot ključne priložnosti
za boljšo vzpostavitev lokalne oskrbe in posledično izboljšanje prehranske varnosti program
izpostavlja vzpostavitev novih tržnih priložnosti za lokalnega kmeta in večanje dodane
vrednosti kmetijskih pridelkov in proizvodov ter ponudbo lokalno pridelane hrane na
tržnicah ter zbliževanje in boljše povezovanje mestnih in podeželskih občin. V nalogi sta na
primeru Idrijsko-Cerkljanskega hribovja opisana prav ta dva cilja.
Idrijsko-Cerkljansko hribovje je primer, kjer se je lokalni trg dobro razvil predvsem zaradi
naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov oziroma omejitev. Hribovje leži na
stiku med dinarskimi in predalpskimi pokrajinami, je slabo prometno dostopno in povezano,
ima zelo razgiban in strm relief z veliki nakloni ter oddaljeno je od velikih tržišč. Ti dejavniki
pogojujejo razpršeno poselitev po planotah, večina prebivalcev pa dnevno migrira v dve večji
mesti, Idrijo in Cerkno. Območje ima velik delež območij z omejenimi dejavniki za kmetijstvo,
ki pa že od začetka industrijske dobe ni več glavna gospodarska panoga. Prebivalci na tem
območju so se že včasih oskrbovali z lastno pridelano hrano, danes pa najdemo le nekaj
polkmetov, ki hodijo na delo izven kmetije, doma pa obdelujejo nekaj arov njive, da si
pridelajo lastno zelenjavo. Vedno več je kmetov, ki se odločijo, da bodo registrirali
dopolnilno dejavnost in nato svoje pridelke in izdelke z večjo dodano vrednostjo skušajo
tržiti. Večinoma se za to odločijo zaradi nizke odkupne cene mleka in velike količine pridelka.
S pomočjo Idrijsko-Cerkljanske agencije so se ti kmetje združili in svoje pridelke uspešno
prodajajo poleg neposredne prodaje na domu in tudi na kmečki tržnici v Idriji. Nekateri
kmetje oziroma proizvajalci, ki pridelajo večjo količino pridelka, svoje pridelke in izdelke
prodajajo tudi v trgovinah. Skupno je proizvajalcev lokalnih proizvodov na IdrijskoCerkljanskem, ki svoje izdelke organizirano prodajajo, že več kot 20. Ti so tudi vključeni v
blagovno znamke »Grape – dobro pridelano doma«, ki združuje ponudnike z območja, ki ga
pokriva lokalna akcijska skupina LAS za razvoj. V okviru blagovne znamke imajo proizvajalci
tako poskrbljeno za promocijo, čeprav jim je najbolj pomembna promocija preko priporočil
obstoječih strank. Kupci lokalnih izdelkov so zadovoljni s ponudbo, čeprav najbolj pogrešajo
mesne izdelke in več zelenjave. Kupci, ki kupujejo lokalne kmetijske izdelke, so tudi
razmeroma zadovoljni z razmerjem med ceno in kakovostjo izdelka. Pri načinu prodaje,
predelave in trženju lokalnih proizvodov na tem območju je še veliko drugih možnosti.
Proizvajalci so predvsem zainteresirani ponuditi izdelke šolam in vrtcem, ravno tako je
interes viden tudi s strani tovrstnih ustanov. Kot dobra razvojna priložnost za to območje
velja omeniti povezovanje proizvajalcev lokalnih pridelkov z gostinci ter oplemenititi lokalne
surovine z regionalnimi in lokalnimi jedmi. Vendar so na drugi strani tudi omejitve, kot je
sezonska narava proizvodnje izdelkov, kar pomeni, da proizvajalci nimajo ponudbe vse leto,
to je problem predvsem za proizvajalce sadja in zelenjave. Ena večjih omejitev pri trženju
lokalnih proizvodov na Idrijsko-Cerkljanskem (in tudi po vsej Sloveniji) so tudi
administrativne ovire pri vstopu ponudnika v tak tržni sistem lokalne oskrbe, saj zmanjšajo že
tako slabo motiviranost pri proizvajalcih, predvsem starejših.
Omenjene ugotovitve temeljijo na intervjujih, ki so bili opravljeni z nekaterimi proizvajalci iz
Idrijsko-Cerkljanskega, ki so vključeni v blagovno znamko Grape in, ki prodajajo na kmečki
tržnici ter na podatkih pridobljenih na spletni strani in sami ustanovi Idrijsko-Cerkljanske
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razvojne agencije. Ker so bili izbrani proizvajalci različnih lokalnih kmetijskih proizvodov ter
iz različnih naselij iz Idrijsko-Cerkljanskega hribovja lahko sklepamo, da so ugotovitve
relevantne in reprezentativne. Za bolj izčrpne ugotovitve bi morali opraviti intervjuje v vsemi
proizvajalci ter povprašati po bolj natančnih podatkih glede količine in obsega proizvodov,
kar pa bi zaradi velikega števila proizvajalcev zahtevalo več časa in dela. Prav tako temeljijo
ugotovitve o povpraševanju kupcev o lokalnih proizvodih na terenskem delu, in sicer na
kratki anonimni anketi, katerih število je premajhno za bolj temeljite ugotovitve.
Glede na današnje gospodarsko stanje se bo pomen lokalne hrane in lokalnih storitev vedno
bolj upošteval, zato je potrebno izboljšati odnos med kmetijskim in gospodarskim sistemom.
V skladu s trajnostnim razvojem je odnos potrebno utrjevati od spodaj navzgor (»bottom
up«) torej na lokalni ravni. Območje Idrijsko-Cerkljanskega prav s pomočjo IdrijskoCerkljanske razvojne agencije skuša ta pristop vse bolj uveljavljati s tem, da združuje in
usposablja lokalno prebivalstvo in skupnosti, ter jih upošteva pri sprejemanju odločitev. Kot
primer takega delovanja je v nalogi opisan projekt blagovna znamka »Grape – dobro
pridelano doma ali projekt Geopark Idrija. Kot nove, bolj inovativne oblike tržnih poti v
prihodnosti bi na tem območju lahko izpostavili prodajne avtomate z lokalnimi kmetijski
proizvodi, ki so primerni za tako prodajo ali pa partnersko kmetovanje, pri katerem se kmetje
in odjemalci dogovorijo o vrsti in količini izdelkov, ki so pridelani na ekološki način.
Na začetku naloge so opredeljene 3 delovne hipoteze, katere so tudi rdeča nit naloge:
1. Prvo hipotezo, ki pravi, da je zaradi razgibanega reliefa, razpršene poselitve in otežene
dostopnosti trženje lokalnih kmetijskih proizvodov na Idrijsko-Cerkljanskem v primerjavi z
ostalimi podeželskimi območji v Sloveniji drugačno, lahko potrdimo. Idrijsko-Cerkljansko ima
slabo prometno dostopnost, čeprav jo imajo tudi Haloze, vendar so na preučevanem
območju slabo dostopna tudi posamezna naselja, ki so razpršena po planotah in v katerih živi
večina prebivalstva. Zaradi slabe dostopnosti in prometne povezanosti je celotno območje
precej oddaljeno od večjih tržišč, ki bi proizvajalcem omogočala boljšo prodajo izdelkov.
Zato trženje na tem območju zahteva bolj inovativne in zahtevne pristope.
2. Druga hipoteza trdi da je poleg motiviranosti proizvajalcev lokalnih proizvodov in
njihovega podjetniškega duha za trženje proizvodov pomembna tudi podpora ustanov ter
odnos potrošnika do lokalnih proizvajalcev in lokalnih proizvodov. To trditev lahko na podlagi
intervjujev s proizvajalci in ankete kupcev potrdimo. Predvsem na območju IdrijskoCerkljanskega hribovja je podpora okolja oziroma institucij razvidna že iz prepoznavne in
uspešne promocije, ki privablja vedno več potrošnikov in tudi ponudnikov.
3. Zadnjo hipotezo, ki predvideva da so proizvajalci lokalnih proizvodov na IdrijskoCerkljanskem večinoma kmetje z registrirano dopolnilno dejavnostjo v trigeneracijskem
gospodinjstvu, lahko delno potrdimo. Na podlagi dveh izdelanih profilov proizvajalcev,
katerih značilnosti temeljijo na intervjujih in podatkih iz Idrijsko-Cerkljanske agencije lahko
trdimo, da je poleg proizvajalcev starih med 30 in 45 let, ki imajo registrirano dopolnilno
dejavnost in, ki živijo v trigeneracijskih skupnostih (Profil 1), tudi veliko proizvajalcev, ki so
starejši od 45 let in ki živijo ali skupaj s partnerjem in z otroci ali samo s partnerjem, s
katerim sodelujeta pri delu (Profil 2).
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8. SUMMARY
The importance of locally grown food is increasing, both globally as well as in Slovenia. Local
sustainable food provision is proposed as one of the main strategic objectives of the
Resolution of the National Food and Nutrition Policy 2005 – 2010. The Resolution highlights
the creation of new market opportunities for local farmers and increasing the added value of
agricultural products and supply of locally grown food at farmers' markets and also better
integration of urban and rural municipalities. These two goals are described in this essay in
case of Idrijsko-Cerkljanska Hills region.
Idrijsko-Cerkljanska Hills region is an example where the local market is well developed due
to physical- and human geography factors or constraints. It is located at the junction
between the Dinaric and Sub-Alpine regions. It has limited transport accessibility and
connectivity, it is also characterized by enormous landscape diversity and steep terrain with
high slopes and distant from major markets. These factors cause the dispersed settlement
on the plateau, while the majority of inhabitants commutes to two major towns, Idrija and
Cerkno. The area has a high proportion of less-favored areas for agriculture. But the
agriculture since the beginning of the industrial period has no longer been a major economic
sector. Inhabitants have already in the past been supplied with their own food. But today we
find only a few part-time farmers who have off-farm jobs, but they still cultivate a few acres
of arable land to grow their own vegetables. Today we can register an increasing number of
farmers who choose to register supplementary activity on the farm and then try to sell crops
and products with higher added value. Mostly they are keen to this, since the low purchasing
price of milk and surplus of production. With the help of Idrijsko-Cerkljanska Development
Agency, these farmers have joined together and successfully sell their products in addition to
direct sales at home and also at a farmers' market in Idrija. Some farmers or producers, who
produce more crops, sell their products in shops. Total number of local producers in the
Idrijsko-Cerkljanska Hills region, who sell their products in organized manner, is more then
20. They are also involved in the trade mark "Grape – good home made”, which integrates
providers from the area covered by LAG for development. These providers have arranged
everything about the promotion, even though for the producers the most important
promotion are the recommendations of existing customers (“the world of mouth”).
Purchasers of local products are satisfied with the offer, even though they mostly lack state
of the meat products and diversed vegetables. Purchasers of local agricultural products are
also relatively satisfied with the ratio between price and product quality. Still, there are
many other options open in the field of sales, processing and marketing of local products of
the area. Farmers and manufacturers are interested in offering products to schools and
kindergartens, on the other side there is also an interest from these institutions, as well. As
good development opportunity, the integration between producers of local products and
the caterers should be evolved, which could enrich local materials with local and regional
dishes. However, on the other hand, there are limitations, such as the seasonal nature of the
production, which means that the manufacturers are not able to supply all the products
through the year (especially evident for fruit and vegetables producers). One of the major
limitations in the marketing of local products in the Idrijsko-Cerkljanska Hills region (and also
in Slovenia in general) are administrative barriers to enter into this kind of market system of
local food provision and consequently reducing already low motivation of producers.
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11. SEZNAM PRILOG
PRILOGA 1:
ANKETA O LOKALNIH PROIZVODIH NA IDRIJSKO - CERKLJANSKEM
Pozdravljeni! Sem Urška Jezeršek, študentka 3. letnika geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Za zaključno seminarsko nalogo sem izbrala naslov Tržne poti lokalnih proizvodov na podeželju:
primer Idrijsko – Cerkljanskega hribovja. Zato vas vljudno naprošam, da izpolnite anketo o lokalnih
proizvodih na Idrijsko – Cerkljanskem. Za odgovore in vaš čas se vam vnaprej zahvaljujem. Anketa je
anonimna.

1. Kakšne lokalne izdelke iz Idrijsko-Cerkljanskega najpogosteje kupujete?
a.) mlečne izdelke in sir
b.) sadje in zelenjavo
c.) med in čebelje pridelke
d.) kruh in pecivo
e.) izdelke iz domače in umetnostne obrti
f.) drugo:
2. Ocenite pomembnost motivov za nakup lokalnih izdelkov? (1 - nepomembno, 2 - manj
pomembno, 3 - pomembno, 4 - zelo pomembno)
Kakovost izdelkov

1

2

3

4

Podpora domačim pridelovalcem izdelkov

1

2

3

4

Drugačen način pridelave

1

2

3

4

Posebnost, identiteta izdelkov

1

2

3

4

Cena

1

2

3

4

3. Katere pridelovalce lokalnih proizvodov na Idrijsko-Cerkljanskem poznate?

4. Kje kupujete lokalne izdelke in kako pogosto?
Kje? / Kako pogosto?

1x tedensko ali večkrat

1x mesečno

sezonsko

Nikoli

Na tržnici
Pri pridelovalcu doma
V trgovini
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5. Koliko povprečno na mesec potrošite za nakup lokalnih proizvodov?
a.) do 10€
b.) 10€ do 50€
c.) nad 50€

6. Kje ste slišali za ponudbo lokalnih proizvodov na Idrijsko-Cerkljanskem?
a.) preko prijateljev
b.) na spletu
c.) preko radia
d.) preko reklamnih letakov
e.) pri samem pridelovalcu

7. Kaj pogrešate pri načinu ponudbe in načinu trženja?
a.) večjo pestrost izdelkov,

katere izdelke:

b.) ponudba na novih lokacijah, kje:
c.) več promocije, reklame
d.) drugo:

8. Kaj vam pomeni lokalno pridelana hrana?

9. Podatki o anketirancu:
Leto rojstva:

Spol: M Ž

Izobrazba: a.) osnovna šola
b.) srednja šola/poklicna šola
c.) višja šola/visoka
d.) fakultetna izobrazba

Mesečni dohodek: a.) do 500€,
b.) 500€ do 700€,
c.) 700€ do 1000€,
d.) nad 1000€
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 10. september 2012

Urška Jezeršek
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