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III 

POVZETEK 

To delo se ukvarja s problematiko povečanega povpraševanja etičnih potrošnikov po 

ekoloških izdelkih in težnjo po globalni masovni pridelavi z neupoštevanjem zakonitosti 

pridelave. Namen dela je oceniti načine vstopa slovenskih  pridelovalcev na tuje trge, 

proučiti vlogo strateških povezav pri doseganju konkurenčne prednosti ter opredeliti 

razvojne trende v mednarodni trgovini z ekološkimi izdelki. Kvalitativna raziskava je 

pokazala, da slovenski ekološki pridelovalci uporabljajo neposreden izvoz za vstop na 

tuje trge. Usposobljeno prodajno osebje predstavlja pomemben dejavnik marketinškega 

spleta. Vertikalne in horizontalne strateške povezave temeljijo na pogodbenem 

sodelovanju, pomembno vlogo ima ekološki management. Razvojni trendi kažejo na 

rast prodaje ekoloških izdelkov.  

Ključne besede: etično potrošništvo, ekološki izdelki, vstop na tuje trge, marketinški 

splet, globalizacija, strateške povezave, ekološki management. 

ABSTRACT 

The subject matter of the research is the increased demand for organic products among 

ethic consumers and consequently a tendency towards mass production regardless of the 

production legality. The objective of the research is to estimate the possible methods of 

market entry for the Slovene producers, investigate into strategic alliances with an 

objective to rise the competitive advantage and to define development tendencies in 

international organic products trade. The qualitative research has shown that the Slovene 

organic producers use direct export to enter foreign markets. Competent traders are a 

decisive element of marketing mix. Vertical and horizontal strategic alliances are based 

on the contracts, with organic management playing an important role. There is a 

growing tendency in the sale of organic products. 

Key words: ethical consumerism, organic products, foreign markets entry, marketing 

mix, globalisation, strategic alliances, organic management 
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1 UVOD 

Ekološka pridelava je obetajoč in inovativen način reševanja izzivov v kmetijstvu 

EU. Dinamična rast trga je vzpodbudila ekološko pridelavo, ki prinaša pridelovalcem 

večje prihodke in jim zagotavlja zaposlitev že več kot trideset let. Istočasno zagotavlja 

ljudem hrano v smislu zaščite okolja, dobrega počutja živali in podeželskega razvoja. 

Inovacije, ki jih je vzpodbudila ekološka pridelava, so odigrale pomembno vlogo 

približanja kmetijstva s proizvodnjo hrane k trajnostnemu razvoju, kvaliteti hrane in 

tehnologiji z nizkim tveganjem. V splošnem interesu mora biti investiranje v ekološko 

pridelavo in raziskave hrane, da bi se izboljšal sam sistem in celotna ekološka 

prehranska veriga. Ekološka pridelava je multifunkcijska in trajnostna metoda, ki 

ekonomizira naravne vire in zmanjšuje okoljske probleme, pozitivno vpliva na 

raznolikost pokrajin, kmetij, polj in vrst, spodbuja etične vrednote, kot je dobro počutje 

živali, ustvarja neodvisno misleče ljudi, ki sprejemajo odločitve o kvaliteti in različnosti 

hrane, ki jo uživajo. Posebej je primerna za zagotavljanje ekonomskega napredka na 

lokalnem območju in dobrega počutja ljudi.  

Ekološka pridelava in ekološka hrana predstavljata najhitreje rastoči sektor 

evropske ekonomije. Ekološko pridelavo podpira večina evropskih držav s programi 

razvoja podeželja. EU je svetovni voditelj pri raziskavah in prenosu znanj, zakonskih 

določilih za ekološko pridelavo, proizvodnji hrane, certificiranju, trgovini in potrošnji. 

Ne smemo pa pozabiti, da je konkurenca ekološki pridelavi v EU konvencionalna 

pridelava hrane in globalna ekološka pridelava, zato je konkurenčnost zelo odvisna od 

inovacij, novih tehnologij, znanstvenih dognanj, ki podpirajo njeno najboljšo kvaliteto. 

Svetovni izzivi in trendi pri tem se nanašajo na: razpoložljivost in stabilnost dostopa do 

ekološke hrane, odvisnost kmetijstva in oskrbe s hrano z nenadomestljivimi 

energetskimi viri, posebej fosilnimi gorivi, migracije s podeželja v urbana naselja in 

industrializacijo v prehranski verigi, povečanje povpraševanje po visoko kvalitetni hrani 

z visoko dodano vrednostjo. 

Namesto klasičnega se je pričelo oblikovati etično potrošništvo, saj odgovorni 

potrošniki vidijo dinamično povezavo med nakupi in njihovimi etičnimi, političnimi in 

okoljskimi vrednotami. Takšni potrošniki ne podlegajo marketinškim oglasnim 

sporočilom, temveč kritično ocenjujejo organizacije po kriterijih, kot so: prispevek k 

onesnaževanju okolja, testiranje proizvodov na živalih, upoštevanje delavskih pravic, 

pošten marketing, morebitna povezanost z oboroževalno industrijo, donacije političnim 

strankam.  

Da bi zadovoljili povpraševanje potrošnikov po visoko kvalitetni ekološki hrani, je 

nujno povezati posamezne ekološke pridelovalce med seboj za nastop na trgu. MTO 

(Mednarodne trgovinske organizacije) bi morale sklepati vertikalne strateške povezave s 
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ekološkimi pridelovalci, da bi se izognile nihanju cen in tveganju zaradi nerednih 

dobav. 

1.1 Teoretična izhodišča 

Ekološko pridelana ali predelana hrana je tisto, kar osveščeni sodobni potrošniki 

danes iščejo in želijo kupiti. Obveznost certificiranja in označevanja ekoloških izdelkov 

jim jamči pridelanost v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje. Različnost oznak in 

pomanjkanje medsebojne prepoznavnosti so ovira za razvoj trga, zato je bil leta 2000 

predstavljen znak EU, ki naj bi poenostavil trgovanje ekoloških pridelkov na 

mednarodnem trgu, da bi povečali verodostojnost in zagotovili boljšo identifikacijo teh 

izdelkov na trgu. Nova Uredba Sveta Evrope št. 834/2007 o ekološki pridelavi in 

označevanju ekoloških proizvodov, ki je pričela veljati 1. 1. 2009, prinaša obvezno 

označevanje vseh predpakiranih ekoloških proizvodov z znakom EU od 1. 7. 2010 dalje 

(Uradni list EU L 189/1). 

Angela Caudle v članku: «The Global Organic Marketplace: Overcoming 

Challenges and Planning For Future Growth« v reviji Organic processing magazine 

oktober – december 2007 ugotavlja, da se trg ekoloških kmetijskih pridelkov povečuje z 

dvoštevilčno rastjo. Po statističnih podatkih in napovedi trendov od Mednarodne zveze 

gibanj za ekološko kmetijstvo IFOAM in švicarskega raziskovalnega inštituta FIBL v 

globalnem ekološkem kmetijstvu sodeluje 142 držav z 32,2 milijoni hektarjev 

obdelovalnih površin, namenjenih ekološkemu kmetovanju (FIBL 2009). Mednarodna 

organizacija za tržne raziskave Organic Monitor je ugotovila, da je mednarodni trg z 

ekološkimi pridelki v letu 2007 vreden 46,1 milijard dolarjev. Od leta 1999 do 2007 se 

je mednarodni trg potrojil (FIBL 2009). Potrebe multinacionalnih korporacij po 

raznovrstni ponudbi ekoloških kmetijskih pridelkov na trgu so vodile do globalizacije 

trga ekoloških pridelkov. Proces globalizacije je prinesel na svetovni trg nove izdelke in 

možnosti, hkrati pa tudi veliko izzivov. 

Ekološko kmetovanje se srečuje s tekočimi in prihajajočimi izzivi, začenši z 

zagotavljanjem zakonitosti ekološke pridelave, ki prihaja iz držav v razvoju. Zaradi 

hitro rastočega povpraševanja po ekoloških izdelkih so trgovci pričeli s pritiskom na 

države v razvoju, da bi pridobili primerno ponudbo. Takšno ravnanje ne spodbuja 

najboljših pridelovalnih praks v ekološkem kmetijstvu, saj za kmete ekološko 

kmetijstvo ne pomeni več kompleksnega sistema vrednot, ampak se, izključno zaradi 

ekonomske motivacije, odločajo za ekološko kmetovanje. Pridelava se tako usmerja 

samo na upoštevanje smernic proizvodnje.  

Zelo zanimiva postaja lokalna oskrba v razdalji do 100 km, saj se okolja ne 

obremenjuje s posledicami transporta, transportni stroški so nižji. Potrošniki, ki 

kupujejo ekološko pridelano hrano, cenijo zdravje in ohranjanje okolja, zato cenijo 
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svežost hrane in zgodbe o živilih, ki se pridelujejo samo na določenem geografskem 

območju. Namesto klasičnega se je pričelo oblikovati etično potrošništvo.  

Slovenski pridelovalci z ekološkimi izdelki zelo redko vstopajo na tuje trge, zato se 

postavlja vprašanje, kateri način vstopa na tuje trge je najprimernejši:: preko tujih 

podjetij, domačih podjetij, združenja proizvajalcev ekoloških izdelkov, samostojno z 

lastno blagovno znamko. Izbira primernega načina vstopa na tuje trge slovenskih 

proizvajalcev ekoloških izdelkov je lahko tudi kooperativno združenje proizvajalcev 

določenih blagovnih skupin ekoloških izdelkov, ki bi temeljila na partnerskem odnosu. 

Ustanovitev državne izvozne agencije za promocijo in izvoz bi bila zelo primerna oblika 

pospeševanja izvoza slovenskih ekoloških izdelkov. 

Za vstop na mednarodni trg z ekološkimi izdelki je treba izdelati marketinški 

program, kar pomeni prilagajanje elementov marketinškega spleta značilnostim tujega 

trga (segmentu, ciljnim skupinam). Zato smo klasični McCarthyjev 4 P razširili z 

novimi elementi, vključili smo ljudi (People), opremljenost prodajnih prostorov 

(Physical evidence) in proces (Process) (Dubrovski 2006, 232).  

Trg ekoloških izdelkov je bil pred leti tržna niša, sedaj pa se je globaliziral, glavne 

države proizvajalke ekoloških izdelkov, kot so Avstralija, Latinska Amerika, države 

EU, ekološke pridelke izvažajo. Največjo rast obdelovalnih površin so zabeležile ZDA, 

Argentina in Italija (Caudle 2007). Največji trg z ekološkimi izdelki je v letu 2007 

predstavljal trg ZDA s 13,3 milijarde evrov, v Evropi pa največji trg predstavljata 

nemški s 5,3 milijarde evrov prodaje ekoloških izdelkov in angleški z 2,5 milijarde 

evrov, ki ekološka živila predvsem uvažata (FIBL 2009). 

Dejstvo je, da se mednarodni trg z ekološkimi izdelki hitro in korenito spreminja v 

smeri globalizacije trga, ki prinaša nove izzive in vpliva na strateške povezave. 

Povečano povpraševanje po ekoloških izdelkih predstavlja problem, saj predstavlja 

posledične spremembe pri pridelavi ekoloških izdelkov s težnjo po masovni pridelavi z 

neupoštevanjem zakonitosti pridelave ekoloških izdelkov. Povečano povpraševanje je 

privedlo do strateškega povezovanja MTO s pridelovalci zaradi doseganja konkurenčne 

prednosti v mednarodni trgovini. Trgovci bi morali zgraditi dobre poslovne odnose in 

zaupanje s pridelovalci, saj bi s tem zagotavljali zakonitost pridelave ekoloških izdelkov 

in zagotavljali ustrezno ponudbo izdelkov. Poraja pa se vprašanje, kateri način 

povezovanja MTO s pridelovalci je najprimernejši.  

Izbrana tema naloge je interdisciplinarna, saj zajema tako področje poslovnih ved to 

je: mednarodnega marketinga in ekološkega menagementa ter trajnostnega razvoja, kot 

področje kmetijstva s poudarkom na ekološkem kmetovanju ter prehrane s poudarkom 

na zdravi prehrani.  
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1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

Namen magistrskega dela je proučiti vlogo strateških povezav MTO s proizvajalci 

oz. dobavitelji ekoloških izdelkov pri doseganju konkurenčne prednosti na trgu. 

Zagotavljanje široke ponudbe ekoloških izdelkov zahteva od MTO več sodelovanja z 

dobavitelji in proizvajalci. Cilji teoretičnega dela raziskave so: 

− izdelati sistematičen pregled zakonodaje s poudarkom na certificiranju in 

označevanju ekoloških izdelkov na slovenskem in mednarodnem trgu, 

− pregledati teoretične podlage različnih avtorjev glede vstopa na tuje trge, 

marketinškega spleta za tuje trge, globalizacije in strateških povezav.  

Cilji empiričnega dela raziskave so: 

− opredeliti razvojne trende v mednarodni trgovini z ekološkimi izdelki,  

− oceniti načine vstopa slovenskih pridelovalcev na tuje trge, 

− oceniti načine strateških povezav tako vertikalnih (povezave skupin 

proizvajalcev s trgovci) kot horizontalnih (med proizvajalci) pri doseganju 

konkurenčne prednosti na trgu. 

Cilje bom v magistrskem delu dosegla s poglobljeno proučitvijo zakonodaje, 

certificiranja in označevanja ekoloških izdelkov na slovenskem in mednarodnem trgu, 

teoretično predstavitvijo načinov vstopov na tuje trge, predstavitvijo marketinškega 

programa ekoloških izdelkov za tuji trg, marketing ekoloških izdelkov kot konkurenčno 

prednost s pregledom slovenskega in mednarodnih trgov, internacionalizacijo in 

globalizacijo poslovanja. Teoretično bom proučevala vertikalne strateške povezave ter 

različne modele horizontalnih strateških povezav, njihove statusne oblike, jih analizirala 

in predlagala postopek njihovega nadaljnjega razvoja. V petem poglavju bom na podlagi 

polstrukturiranih intervjujev, opazovanj kot udeleženec in analize dokumentarnih gradiv 

izvedla kvalitativni del raziskave ter analizirala obstoječe stanje v MTO, formalnih in 

neformalnih združenjih ter na pristojnem ministrstvu. Preverila bom, kako oznake in 

blagovne znamke vplivajo na razvoj mednarodnega trgovanja, motive za mednarodno 

poslovanje, dejavnike marketinškega spleta vključno z odzivnostjo oskrbne verige in 

pomenom lokalne oskrbe, proučila načine vstopa MTO na tuje trge, opredelila prednosti 

in slabosti globalizacije ter razvojne trende v mednarodni trgovini, definirala težave pri 

vertikalnem strateškem povezovanju ter proučila odnos udeležencev do kmetijske 

politike. V raziskavi bom proučila tudi oblike nastopa slovenskih ekoloških 

pridelovalcev na tujih trgih in težave pri neskladnosti ponudbe s povpraševanjem, ter 

analizirala horizontalne strateške povezave med ekološkimi pridelovalci, sodelovanje z 

lokalno skupnostjo in razvoj ekoloških turističnih kmetij. 
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Rezultate raziskave lahko uporabi management v trgovskih organizacijah za 

povečanje konkurenčne prednosti na trgu. Prav tako so rezultati raziskave namenjeni 

kmetijskim proizvajalcem oz. njihovim združenjem kot napotilo in vodilo, kako 

izboljšati in utrditi dolgoročno sodelovanje s trgovci in kako vstopati na tuje trge, v 

pomoč pa je lahko ministrstvu za kmetijstvo pri oblikovanju strategije marketinga in 

promocije ekoloških izdelkov na tujih trgih. 

1.3  Raziskovalna vprašanja 

Na osnovi proučevanja teoretične podlage v strokovni literaturi sem postavila naslednja 

hipotetična raziskovalna vprašanja: 

− Kako različnost certifikatov in oznak za ekološke izdelke vpliva na nakupne 

odločitve MTO? 

− Zakaj široka ponudba ekoloških izdelkov v MTO predstavlja konkurenčno 

prednost pred ostalimi organizacijami, ki te ponudbe nimajo ? 

− Kako slovenski pridelovalci in MTO vstopajo na tuje trge in kako se vključujejo 

v globalizacijske procese?  

− Kateri so najpomembnejši dejavniki marketinškega spleta (7 P), ki jih je treba 

prilagajati značilnostim mednarodnega trga ekoloških izdelkov? 

− Kako vpliva izbira oskrbne verige na ustvarjanje dodane vrednosti z ekološkimi 

izdelki? 

− Kakšne so vertikalne in horizontalne strateške povezave in kakšen je pomen 

ekološkega managementa? 

− Kateri so razvojni trendi v mednarodni trgovini z ekološkimi izdelki ? 

− Kako kmetijska politika EU in Slovenije vpliva na spodbujanje razvoja 

ekološkega kmetijstva? 

1.4 Metodologija 

Filozofsko izhodišče za raziskovanje je fenomenologija in simbolni interakcionizem 

ter socialno-konstrukcionistična paradigma. Sekvenčno raziskovanje je omogočilo, da v 

prejšnjih raziskovalnih korakih pridobljeno znanje uporabimo pri načrtovanju 

naslednjega koraka, ko bolje razumemo, bolje sprašujemo (Mesec 1998, 37).  

Naloga zajema teoretični in empirični del. Teoretični zajema poglobljeno 

proučevanje razpoložljive tuje literature in drugih virov, predvsem anglosaksonskega 

izvora, povezanih s pravno ureditvijo trga z ekološkimi izdelki, vstopa na tuje trge in 

uporabe marketinškega spleta, globalizacijo, strateškimi povezavami in ekološkim 

menagmentom ter pridobljeno znanje med študijem. V prvem delu se bomo posluževali 

predvsem sekundarnih virov podatkov, razen pri pregledu mednarodnih marketinških 
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raziskav o stališčih kupcev do ekološko pridelanih izdelkov, kjer bomo uporabili 

primarne podatke. Pri teoretičnem delu naloge smo uporabili metodo kompilacije pri 

povzemanju spoznanj in stališč različnih avtorjev.  

Empirični del zajema uporabo kvalitativne raziskovalne metodologije, in sicer 

študije primerov. Za povečanje veljavnosti in zanesljivosti kvalitativne raziskave smo 

uporabili več različnih metod raziskovanja - triangulacijo na istem vzorcu, in sicer 

naslednjih: 

− polstrukturirani intervju, 

− opazovanje kot udeleženec, 

− analiza dokumentarnega gradiva – organizacijski uradni in neuradni dokumenti. 

Veljavnost raziskave bomo zagotavljali še z mnenjem udeležencev o zapisu 

raziskovalca. Opredelili bomo pristranost raziskovalca, tako da bomo navedli njegova 

stališča, s katerimi stopa v raziskovanje, to je naklonjenost prodaji ekoloških izdelkov v 

trgovini na drobno in povečanju obdelovalnih površin za ekološko pridelavo. V 

postopku raziskave bomo naredili seznam dokumentov (intervjujev, opazovanj, 

dokumentov). 

Načrt vzorčenja zajema opredelitev vzorčne enote, velikosti vzorca, metode 

vzorčenja. Enota raziskovanja so managerji v MTO, ki skrbijo za marketing ekoloških 

izdelkov, vodilni ljudje v formalnih ali neformalnih združenjih, ki poznajo problematiko 

pridelave, marketinga in povezovanja proizvajalcev ekoloških izdelkov, predstavnik 

ministrstva, odgovornega za kmetijsko politiko glede ekoloških izdelkov. Vzorec je 

namenski, kar pomeni, da so bili anketirani tisti ljudje, ki o tem največ vedo. Glavni 

kriterij za izbiro vzorca je, da ima srednji managment v MTO ali ljudje v formalnih in 

neformalnih združenjih izkušnje in informacije o področju marketinga ekoloških 

izdelkov in strateškega povezovanja. Posredna kriterija za izbiro udeležencev pa sta: 

− organizacija je internacionalizirana, 

− posluje na slovenskem trgu. 

Ob upoštevanju navedenih kriterijev sem izbrala 19 enot raziskovanja, od tega je 14 

managerjev pristalo na sodelovanje v raziskavi, od tega 8 iz strani MTO in 5 iz združenj 

tako formalnih kot neformalnih ter podpornih organizacij, 1 s strani ministrstva za 

kmetijstvo.  

Zbiranje podatkov bo potekalo s polstrukturiranim intervjujem na osnovi vnaprej 

pripravljenega vprašalnika, ki odseva cilje raziskave. Vprašanja bodo v dveh sklopih, 

ena za menagment v MTO, druga za predstavnike združenj oz. ministrstva. Prvi del 

vprašalnika za managerje MTO bo vseboval strukturirana vprašanja o splošnih podatkih 

o MTO (velikosti prodajnih površin, številu zaposlenih, prihodkih), drugi del 

vprašalnika za management v MTO bo vseboval strukturirana vprašanja o prodajnih 
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površinah, namenjenih prodaji ekoloških izdelkov, oceni tržnega deleža v Sloveniji pri 

prodaji ekoloških izdelkov in oceni deleža prodaje ekoloških izdelkov v razmerju do 

prodaje konvencionalno proizvedenih izdelkov, velikosti asortimana ekoloških 

izdelkov, najbolj prodajani blagovni skupini ekoloških izdelkov, tretji del vprašanj bo 

zajemal odprta nestrukturirana vprašanja, s pomočjo katerih bomo skušali odgovoriti na 

raziskovalna vprašanja in doseči načrtovane cilje raziskave. Prvi del vprašalnika za 

predstavnike združenj bo vseboval strukturirana vprašanja o splošnih podatkih (številu 

članov - kmetij z ekološko pridelavo, skupni površini, namenjeni za ekološko 

kmetovanje, povprečni površini ekološke kmetije), drugi del bo vseboval strukturirana 

vprašanja o vrsti pridelka oz. izdelka, načinu trženja na domačem in tujem trgu, tretji pa 

bo zajemal odprta nestrukturirana vprašanja, s pomočjo katerih bomo skušali odgovoriti 

na raziskovalna vprašanja in doseči načrtovane cilje raziskave. Intervju bo trajal od 30 

do 60 minut in se bo posnel.  

Nato bo takoj opravljena transkripcija ter kasneje analiza podatkov s kodiranjem. 

Analiza podatkov bo vsebinska in strukturna. Vsak postopek kvalitativne analize lahko 

razdelimo na šest korakov: urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, 

izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, odnosno kodiranje in oblikovanje 

končne teoretične formulacije (Mesec 1998, 101-103). Pri analizi podatkov ne bomo 

uporabili posebnih računalniških programov zaradi manjše količine enot raziskave, 

temveč samo računalniške urejevalnike besedil. Na koncu bo opravljena interpretacija, 

kjer se bodo ugotovitve iz raziskave primerjale s teoretičnimi podatki. Tako bomo prišli 

do utemeljitvene teorije Glaserja in Straussa (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 

154). To metodo smo izbrali, ker z intervjujem managerjev, odgovornih za marketing 

ekoloških izdelkov, dobimo različne odgovore na večino raziskovalnih vprašanj, teh 

podatkov drugače ni mogoče dobiti, saj jih namensko z raziskavo še niso zbirali. Edino 

delno primerljivo raziskavo na tem področju je opravil Institut za trajnostni razvoj v letu 

2005, ki je v namene analize trženja ekoloških izdelkov pripravil gradivo na posvetu v 

državnem zboru na temo strukturni problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja v 

evropski razsežnosti. 

Dostop do organizacij bomo pridobili z dopisom - prošnjo za sodelovanje, v katerem 

bomo razložili namen in cilje raziskave, način zbiranja in obdelovanja podatkov, način 

poročanja o rezultatih, trajanje hranjenja podatkov, predstavitev raziskovalca ter 

zaprosili vodstvo podjetja za dovoljenje za sodelovanje managerjev za marketing 

ekoloških izdelkov v raziskavi. Zaprosili bomo za pisno soglasje direktorja in 

udeleležencev intervjuja. V dopisu bomo opozorili tudi na etičnost raziskave v vseh 

korakih raziskovanja z zagotovitvijo anonimnosti intervjuvancev (Kvale 1996, 110).  

Metodo opazovanja z udeležbo, s statusom opazovalca kot udeleženca v MTO bomo 

uporabili, da pridobimo podatke o prodajnem prostoru - okolju, v katerem se prodajajo 
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ekološki izdelki, ter kako se uporablja marketinški splet - 7P pri prodaji na drobno 

ekoloških izdelkov. Opazovanje z udeležbo nas bo pripeljalo do ugotovitve o poteku 

dogodkov znotraj določenega procesa, na podlagi opazovanja vedenja osebja bomo 

izvedeli o nagibih osebja, ki prihaja v stik s potrošniki, uveljavljen je postopek 

razumevanja (Flere 2000, 90). Metodo opazovanja kot udeleženec bomo izvedli na 

osnovi vnaprej pripravljenega opazovalnega lista. Opravljenih bo več opazovanj z 

udeležbo in sodelovalo bo več opazovalcev, ki bodo svoje delo opravili na istem vzorcu 

MTO, kot bo opravljen intervju in kjer je na voljo ponudba ekoloških izdelkov. Najprej 

se bo izvedla metoda opazovanja, šele nato polstrukturiran intervju.  

Analiza dokumentarnega gradiva bo zajemala analizo organizacijskih uradnih in 

neuradnih dokumentov glede marketinga ekoloških izdelkov in strateških povezav na 

izbranem vzorcu trgovcev in združenj (zapisniki sestankov, dopisi, reklamni letaki, 

brošure). 

1.5 Predpostavke in omejitve 

Omejitve se nanašajo na velikost in raznovrstnost vzorca, saj posploševanje 

rezultatov pri tako malem vzorcu ni mogoče, zato pa so pridobljeni rezultati 

pomembnejši za nadaljnje, še bolj poglobljene in specialne raziskave. V tem delu bi 

omenila tako vsebinske kot metodološke omejitve. 

Vsebinske omejitve: 

− težka dostopnost do virov zaradi finančnih omejitev glede že opravljenih tržnih 

raziskav na tem področju,  

− omejitev na manjše število držav, 

− slaba teoretična podlaga v literaturi pri strateških povezavah in ekološkem 

managementu.  

 Metodološke omejitve: 

− pristranskost usmerjevalca pogovora pri intervjuju, 

− količina časa, ki ga bodo intervjujanci posvetiti intervjuju, 

− pripravljenost intervjuvanca za avtorizacijo zapisa raziskovalca, 

− možnost prepoznavanja udeležencev,  

− velikost vzorca, ki ne dopušča posploševanja rezultatov, 

− nedostopnosti virov zaradi zaupnosti podatkov. 
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2 EKOLOŠKI IZDELKI IN MARKETINŠKI SPLET ZA NOVE TRGE 

Ekološko pridelana ali predelana hrana je tisto, kar osveščeni sodobni potrošniki 

iščejo in želijo kupiti. V ekološki pridelavi je prepovedana uporaba kemično-sintetičnih 

sredstev za varstvo rastlin in sintetičnih mineralnih gnojil, razkuženih semen in GSO 

(gensko spremenjenih organizmov) ter v ekološki živinoreji prepoved preventivne 

uporabe veterinarskih medicinskih izdelkov in raba hormonov. Namesto tega se 

uporabljajo metode, ki temeljijo na racionalni rabi naravnih virov, kot je kolobar, 

pridelovanje vmesnih pridelkov, živalska gnojila iz ekološke živinoreje, zeleno gnojenje 

in kompost, biotični nadzor škodljivcev, na bolezni in škodljivce odporne sorte rastlin. 

Ekološko pridelana živila po eni strani zadovoljujejo potrebe potrošnikov, po drugi pa 

varujejo okolje, biotsko raznovrstnost in dobrobit živali (Vlada RS 2006, 9-10). 

Ekološki pridelovalci so mlajši, bolj izobraženi, bolj usposobljeni, pri ekološki 

pridelavi sodeluje več žensk kot moških. Ekološka pridelava prispeva k razvoju 

podeželja, kvaliteti življenja na podeželju, k diverzifikaciji dejavnosti z razvojem 

turizma, krepitvi regij in ohranjanju kulturne dediščine. Dolgoročni cilj do leta 2025 je 

obrniti migracijo iz mest nazaj na podeželje. Ekološko kmetovanje, predelava hrane, 

ekološki turizem bodo postali gonilci razvoja na podeželju, povezave med pridelovalci 

in potrošniki se bodo okrepile. Povpraševanje na trgu po visoko kvalitetnih živil z 

dodano vrednostjo se zvišuje, še posebej, ker so raziskave pokazale, da uživanje 

ekoloških živil zmanjšuje tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni in raka (Niggli, 

Slabe in Schmid 2008, 21-29). 

Temeljni cilj kmetijstva mora biti oskrba s hrano na eni strani in ohranjanje 

naravnih virov po drugi. Kmetija ni tovarna, iz katere lahko izločimo vse nekoristne 

dejavnike. Poteka v cikličnih nizih. Industrijska usmeritev v intenzivnem kmetijstvu je 

prinesla večjo utežno količino pridelka na enoto površine, energijsko pa je tako 

kmetijstvo bistveno manj učinkovito od ekološkega kmetovanja., saj se troši veliko 

energije (nafte) za pridobivanje manj energije v hrani. Razmerje med vnosom energije z 

intenzivno pridelavo in energijsko vrednostjo pridelka je ob koncu sedemdesetih let 

doseglo za koruzo vrednost 12:1 in za krompir 17:1. Živinoreja je velik porabnik 

energije, vode in obdelovalnih površin, saj je za živinorejo potrebno 10-krat več 

energije, 14-krat več vode, 17-krat več obdelovalnih površin kakor za poljedelstvo. 

Poleg tega je živinoreja velik onesnaževalec ozračja z dušikovimi oksidi in amoniakom 

iz izločkov živali in z metanom z riganjem prežvekovalcev (Komat 2008, 29, 106, 108). 

Poraba energije pri ekološkem kmetovanju je na splošno nižja kot pri konvencionalnem 

kmetovanju (Niggli, Slabe in Schmid. 2008, 25). V EU je v povprečju manjša za 10 do 

70 odstotkov ter v ZDA od 28 do 32 odstotkov v primerjavi s konvencionalnim 
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kmetijstvom, z izjemo ekološke pridelave krompirja in jabok, kjer je poraba energije 

enaka ali celo večja v ekološkem kmetijstvu (Bavec 2008).  

Prehranska varnost je ogrožena zaradi porasta svetovnega prebivalstva, klimatskih 

sprememb, višjih cen nafte, spremenjene rabe zemljišč, pandemij bolezni živalskega 

izvora. Globalni prehranski trg razpada, v Sloveniji je nizka stopnja samooskrbe, po 

podatkih statističnega urada RS za leto 2008: pšenice 55 odstotkov, krompirja 58 

odstotkov, zelenjave 46 odstotkov, po drugi strani pa imamo presežke pri govedini 101 

odstotka, mleku 115 odstotkov in perutnini 113 odstotkov (Komat 2009, 64).  

Odtujenost potrošnikov od kmetijske pridelave je povzročila nemalo problemov, 

zato je nastala potreba po ponovni povezavi potrošnikov s pridelovalci, za kar se lahko 

učinkovito uporabijo internetne spletne strani, na katerih se potrošnikom predstavi način 

pridelave in ponudba.  

Poleg ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil so na voljo potrošnikom tudi 

neživilski ekološki izdelki: kozmetika, čistila, tekstilni izdelki in obutev, gradbeni 

materiali in premazi, pri katerih pa z izjemo kozmetike, državnih ali mednarodnih 

standardov certificiranja še ni postavljenih. 

2.1 Zakonodaja, certificiranje in označevanje ekoloških izdelkov na 

slovenskem in mednarodnem trgu 

Z zagotavljenjem zakonitosti ekološke pridelave s predpisi v EU in v Sloveniji ter 

ustreznim nadzorom kontrolnih organizacij nad tako pridelavo se povečuje zaupanje 

potrošnikov v ekološke izdelke. Ekološka pridelava povečuje trajnostni razvoj. 

 

2.1.1 Skupna kmetijska politika in pravna ureditev ekološkega kmetovanja v 

Evropi in Sloveniji  

Politika razvoja podeželja 2007-2013 v Sloveniji kot del skupne kmetijske politike 

v EU temelji na treh oseh: prva os s ciljem izboljšanja konkurenčnosti kmetijstva, druga 

s ciljem izboljšanja okolja in s podporo za upravljanje z zemljišči ter tretja za 

izboljšanje kakovosti življenja in povečanje raznolikosti gospodarjenja na podeželju. 

Pozna pa tudi četrto os LEADER (Laison Entre Actions de Developpment Rural) za 

izvajanje lokalnih strategij za razvoj podeželja preko javno-zasebnih partnerstev 

(Evropska komisija 2009, 9).  

Ker razvoj ekološkega kmetovanja prispeva k izvajanju ciljev skupne kmetijske 

politike, je sprejetje nove Uredbe Sveta Evrope št. 834/2007 (Uradni list EU L 189/1) o 

ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov ter Uredbe sveta ES št. 967/08 

(Uradni list EU L 264/1) o spremembi Uredbe Sveta Evrope št. 834/2008, ki sta pričeli 

veljati 1. 1 .2009, prineslo poenostavitev prejšnje Uredbe Sveta Evrope št. 2092/91 z 

dne 24. junija 1991. Uredba velja za kmetijstvo (pridelave rastlin in reje živali) vključno 
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s proizvodi iz ribogojstva, krmo, semena in sadilni material. Ne velja za področje 

kozmetike, zdravil, tobaka, lesa (razen božičnih drevesc), pohištva, proizvodov iz lova 

in ribolova divjih živali. Iz uredbe je prav tako izvzeta priprava ekološke hrane v obratih 

javne prehrane (restavracije, bolnišnice, menze šol in vrtcev). Novost je obvezno 

označevanje vseh predpakiranih ekoloških pridelkov z znakom EU, obvezna je navedba 

kraja, kjer so bile surovine kmetijskega izvora tudi pridelane (v EU ali izven EU). 

Označbe na proizvodih z navedbo ekološki, biološki, eko, bio, naravno pridelano, iz 

alternativne pridelave, organsko pridelano so lahko uporabljene samo, če so bili 

proizvodi v času pridelave in predelave izpostavljeni kontroli in certificiranju. Ohranja 

se prepoved uporabe GSO, pri uvozu iz tretjih držav pa se od januarja 2007 zahteva 

enakovredna jamstva ali dokumente, ki jih izdajo kontrolni organi priznani za delo v 

tretjih državah. V izvedbeni uredbi Komisije št. 889/2008 (Uradni list EU, L 250/1) o 

ekološki pridelavi, označevanju in nadzoru in št. 1235/08 (Uradni list EU, L 335/25) o 

uvozu ekoloških proizvodov iz tretjih dežel so pravila za ekološko kmetovanje 

podrobneje urejena, precej področjih pa morajo oblasti v posamezni državi članici EU 

še natančneje določiti; pri nas bo to nov Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi 

(Bavec 2009, 1–14).  

Slovenija ima področje ekoloških izdelkov urejeno primerljivo z evropsko 

zakonodajo. Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008) v 71. in 72. členu 

opredeljuje ekološki kmetijski pridelek oziroma živilo. Na podlagi Zakona o kmetijstvu 

je MKGP pripravilo predpise, ki so v usklajeni s pravnim redom EU in povzemajo 

določila stare Uredbe Sveta Evrope št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološkem 

načinu pridelovanja in ustreznem označevanju kmetijskih pridelkov in živil. Ti predpisi 

so:  

− Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil 

(Uradni list RS, št. 128/2006, 21/2007, 37/2007), 

− Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 

organizacije za kontrolo ekoloških pridelkov oziroma živil. (Uradni list RS, št. 

56/2001), 

− Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko   

čebelarjenje z izdelano karto neprimernih območij za ekološko čebelarjenje v 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/03).  

Najpomembnejši od navedenih je vsekakor Pravilnik o ekološki pridelavi in 

predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki obravnava: 

− vsebino in terminologijo ekološke pridelave in predelave, 

− metode in postopke, na katerih temelji ekološka pridelava, 
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− označevanje ekoloških kmetijskih pridelkov in živil, izdajanje certifikatov za te 

pridelke oziroma živila ter promet ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil,  

− postopke kontrole uvoza in uvoznikov, 

− obdobje preusmerjanja iz drugih oblik kmetovanja v ekološko kmetovanje in 

minimalne zahteve za označevanje v tem obdobju ter morebitno skrajšanje ali 

podaljšanje tega obdobja, 

− zagotavljanje sledljivosti, kje se mora zagotavljati in kdo jo mora zagotavljati, 

− ukrepe in dovoljena fitofarmacevtska sredstva za preprečevanje in omejevanje 

pojava bolezni in zdravljenje živali, uporabo in načine evidentiranja uporabe 

veterinarskih zdravil, pripravkov in pripomočkov ter obdobje preusmerjanja v 

ekološko živinorejo, 

− ekološko čebelarstvo in ekološko ribogojstvo, 

− naloge organizacije za kontrolo ter naloge pridelovalca oziroma predelovalca. 

V Evropi se je ekološko kmetijstvo kot poseben sistem začelo razvijati že v 20. 

letih prejšnjega stoletja z začetkom biološko-dinamičnega gibanja, ki ga je utemeljil 

avstrijski filozof Rudolf Steiner, ter v 40. letih v Veliki Britaniji in Švici z organsko–

biološkim kmetovanjem. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja se je zaradi naraščajočega 

povpraševanja po ekoživilih razvila potreba po standardizaciji in nadzoru, najprej na 

zasebni ravni v okviru združenj za ekološko kmetovanje, ki je preraslo v svetovno z 

ustanovitvijo IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), ki 

je leta 1982 izdal prve Temeljne standarde za ekološko kmetijstvo in predelavo živil, ki 

so postali mednarodno priznan okvir in skupna osnova za certifikacijo ekoživil. Poleg 

že omenjene Uredbe Sveta Evrope 2092/91 je bila maja 2001 v Kopenhagnu sprejeta 

Kopenhagenska deklaracija, ki so jo podpisali ministri evropskih vlad in je spodbudila 

pripravo Akcijskega načrta za ekološka živila in kmetijstvo na ravni EU, ki ga je potrdil 

svet ministrov EU oktobra 2004. Evropski akcijski načrt izrecno dovoljuje državam 

članicam, da za ekološko pridelavo izplačujejo dodatno pomoč k podpori EU, 

namenjeni organizacijam proizvajalcev v sektorjih sadja in zelenjave (Vlada RS 2006, 

10-11). 

2.1.2 Certifikacija ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov  

 Certifikat je dokument, ki ga izda organizacija za kontrolo, da z njim potrjuje 

skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, 

živil in krmil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo. Certifikat se izda po preteku 

preusmeritvenega obdobja, ki traja za rastlinsko pridelavo najmanj dve leti pred setvijo, 

prav tako za ekološko živinorejo, pri večletnih kulturah oziroma trajnih nasadih pa tri 

leta pred prvim spravilom pridelkov. Certifikat vsebuje ime in priimek oziroma firmo in 
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naslov pridelovalca, vsakega predelovalca in vsakega prodajalca, naziv in šifro 

organizacije za kontrolo, vrsto pridelka oziroma živila in na zahtevo organizacije za 

kontrolo, tudi količino pridelka oziroma živila, za katero velja certifikat. Kmetijski 

pridelek ali živilo je mogoče označiti kot ekološko, če je zanj izdan certifikat. Pri 

prodaji pridelkov in živil z označbo ekološki mora biti certifikat potrošniku na vpogled 

pri prodajalcu. Pogoji za pridobitev certifikata so natančno opisani v Pravilniku o 

ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 

128/2006, 21/2007, 37/2007). 

S širitvijo ekološkega kmetijstva se povečujeta tudi zahtevnost in obseg dejavnosti 

kontrolnih organizacij. Obveznosti organizacij za kontrolo, ekoloških pridelovalcev, 

predelovalcev in rejcev so določene v poglavju VII Pravilnika o ekološki pridelavi in 

predelavi. Zagotovila, ki jih nudi kontrolni sistem, temeljijo na preverjanju dokumentov, 

rednih in izrednih pregledih ekoloških kmetijskih gospodarstev in odvzemih vzorcev za 

analizo. Namen kontrole in kontrolnih organizacij je predvsem zagotoviti sledljivost nad 

pridelavo in predelavo hrane v celotni oskrbni verigi od proizvajalca do porabnika. V 

Pravilniku o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije 

za kontrolo ekoloških pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 56/01), so določeni 

pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kontrolne organizacije. Na podlagi javnega razpisa 

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo imenuje kontrolne 

organizacije, ki se objavijo v Uradnem listu RS. V Sloveniji so trenutno tri kontrolne 

organizacije: Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Vinarska 

ulica 14, Maribor, s šifro SI-01-EKO in znakom BIO, ki ima v kontroli največ ekoloških 

pridelovalcev, Inštitut za kontrolo in certifikacijo na Fakulteti za kmetijstvo Univerze 

Maribor, Vrbanska 30, Maribor s šifro SI-IKC-EKO in Bureau Veritas d.o.o., 

Linhartova c. 49 a, Ljubljana s šifro SI-BV-EKO. Znaki kontrolnih organizacij so 

razvidni iz slike 2.1. 

Zakon o kmetijstvu v 174. členu določa, da nadzor nad delovanjem organizacij za 

kontrolo izvaja kmetijski inšpektor (Uradni list RS, št. 45/2008). 

Kontrolne organizacije pa morajo poleg omenjenih zahtev izpolnjevati še zahteve 

standarda za certifikacijske organe SIST EN 45011, kar izkažejo s pridobitvijo 

akreditacijske listine. V nekaterih državah dopuščajo tudi akreditacijo po privatnem 

mednarodnem akreditacijskem standardu IFOAM. 

2.1.3 Označevanje ekoloških izdelkov 

71. člen Zakona o kmetijstvu določa, da je kmetijski pridelek oziroma živilo lahko 

označeno z označbo »ekološki«, če je zanj izdan certifikat, da izpolnjuje predpisane 

pogoje in če je pridelovalec oziroma predelovalec vpisan v evidence pridelovalcev in 

predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 45/08). 
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4. člen Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov določa, da 

se mora ekološke kmetijske pridelke oziroma ekološka živila označevati enotno z 

označbo »ekološki«. Znak je razviden iz slike 2.1. Postopek uvoza ekoloških kmetijskih 

pridelkov oziroma živil pa določata člena 7.a in 7.b omenjenega Pravilnika, ki določata, 

da mora uvoznik na podlagi priloženega izvoznega certifikata tuje organizacije 

predhodno preveriti njeno imenovanje pri pristojnih oblasteh v državi, iz katere se 

namerava uvoziti. Organizacija za kontrolo pred izdajo certifikata preveri, ali so 

predpisi v državi, kjer je potekala ekološka pridelava, skladni s predpisi EU (Uradni list 

RS, št. 128/2006, 21/2007, 37/2007). 

Poleg uradnih oznak poznamo še zasebne blagovne znamke. V Sloveniji je najbolj 

znana blagovna znamka Biodar, v EU pa Demeter (Vlada RS 2006, 43). Blagovni 

znamki Biodar in Demeter sta razvidni iz slike 2.1. 

Slika 2.1 Označevanje ekoloških pridelkov in živil 

 

Vir: Bavec 2009, 18. 

Biodar je kolektivna blagovna znamka za slovenske kmetijske pridelke in živila, ki 

so pridelani po standardih za ekološko kmetovanje. Sprejela jih je Zveza združenj 

ekoloških kmetov Slovenije, Metelkova 6, Ljubljana. Za to blagovno znamko velja, da 

so za pridelavo in predelavo pod to znamko posamezne zahteve strožje od državnih 

predpisov. Strožje zahteve se nanašajo med drugim tudi na prepoved uporabe snovi 

spremenjenih s pomočjo nano tehnologije za varstvo, oskrbo, nego rastlin in živali ter v 

predelavi živil. Pogoj za pridobitev te blagovne znamke je pridobitev ustreznega 

certifikata kontrolne organizacije in podpis pogodbe o uporabi znamke z Zvezo in 
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združenjem, v katero je kmetija včlanjena, ter plačilo pristojbine. Na embalaži živil, 

označenih z znamko Biodar, je navedena tudi individualna šifra uporabnika, njegovo 

ime in naslov. Tako je mogoče slediti poreklu živila od kmetije do mize (Vlada RS 

2006, 43).  

Demeter je registrirana mednarodna kolektivna blagovna znamka za ekološke 

pridelke oz. živila, pridelana in predelana po biodinamični metodi, ki jo določa 

mednarodni standard Demeter. Kot članica Demeter International uporablja blagovno 

znamko Demeter tudi Zveza združenj za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda 

Demeter Slovenija (Vlada RS 2006, 43). 

174. člena Zakona o kmetijstvu določa, da nadzor nad pravilnostjo oznak pridelkov 

in živil iz ekološke pridelave v prometu nadzira inšpekcija za kontrolo kakovosti 

kmetijskih pridelkov in živil, ki je organizirana v sklopu Inšpektorata RS za kmetijstvo, 

gozdarstvo in hrano (Uradni list RS, št. 45/08). 

V vseh državah članicah EU so lahko vsi pridelki, ki so pridelani v skladu z 

minimalnimi zahtevami evropske regulative, označeni kot »ekološki« in z navedbo 

oznake ali šifre organizacije za kontrolo, ki je izdala certifikat za pridelek oz. živilo, 

npr. v Avstriji (AT-N-01-BIO). V mnogih državah članicah EU ni možno prodajati 

pridelkov kot ekoloških, če nimajo logotipa nacionalne (lokalne) organizacije za 

kontrolo. Nekateri znaki nevladnih ekoloških organizacij v EU so razvidni iz slike 2.2. 

Slika 2.2 Znaki nevladnih ekoloških organizacij v EU 

 

 
 Finska Nizozemska Norveška  Avstrija Švica Španija 

Vir: Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen 2006, 90. 

Variacije v standardih in pomanjkanje medsebojne prepoznavnosti so ovira za 

razvoj globalnega trga in različni logotipi se uporabljajo kot označitev razlik. Zato je bil 

leta 2000 predstavljen znak EU, ki naj bi poenostavil trgovanje ekoloških pridelkov na 

mednarodnem trgu, da bi povečali verodostojnost in zagotovili boljšo identifikacijo teh 

izdelkov na trgu. Znak EU, kombiniran z nacionalnim ali zasebnim znakom, lahko z 

ozaveščanjem in promocijo zelo prispeva k povečevanju prodaje ekoloških živil (Vlada 

RS 2006, 42). 
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Na trgu EU se za označevanje ekoloških izdelkov uporabljajo različni izrazi kot 

ekološki, eko, bio, organski, biološki, naravno pridelano, iz alternativne pridelave, kar je 

vse sinonim za ekološko pridelavo in predelavo živil in mora imeti podlago v izdanem 

certifikatu kontrolne organizacije (Bavec 2009, 22). 

Za povečanje trgovanja z ekološkimi izdelki v EU je nujno potrebna poenostavitev 

označevanja ekoloških pridelkov. Problem bo rešen z obveznim označevanjem 

ekoloških izdelkov z znakom EU od 1.7.2010 dalje. Na ekoloških izdelkih ostaja 

obvezna navedba znaka kontrolne organizacije. Dodatno bo pridelovalec lahko dodal 

državni znak, ki ne bo več obvezen, morebitni regijski znak, s katerim se določi izvor in 

sledljivost živila, ter morebitni kakovostni znak, ki predstavljata prednost pri trženju 

ekoloških izdelkov. Navedene oznake bi pridelovalec moral namestiti na enem mestu, v 

določenem vidnem polju za potrošnika in ne na različnih mestih, kot je to praksa sedaj. 

Slabost novega sistem označevanja je prostovoljna oznaka regije pridelave, saj navedba 

»kmetijstvo v EU« ali »kmetijstvo izven EU«, potrošniku ne pove najpomembnejšega 

podatka, tj. v kateri državi je bil izdelek v EU ali izven nje pridelan. 

2.1.4 Trajnostni razvoj in ekološko kmetovanje  

Temelj trajnostnega razvoja je dvig kakovosti življenja človeka, ne pa zgolj 

maksimiranje količin materialnih dobrin. Onesnaženja okolja, hrane in vode ni mogoče 

nadomestiti z gospodarsko rastjo (Komat 2008, 88).  

Trajnostni izdelki in storitve ponujajo vrsto neizkoriščenih priložnosti za doseganje 

primerljivih stroškovnih prednosti ter boljših rezultatov z vidika vplivov na okolje in 

družbo. Opisati jih je mogoče z naslednjimi koncepti: učinkovita raba surovin, 

vzdržljiva zunanja podoba, visoka razgradljivost, učinkovita logistika, varnost in 

zdravje potrošnikov (Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj 2009). 

 Izkazana skrb za trajnostni razvoj se kaže tudi pri MTO z uporabo vitrin s toplim 

plinom, uporabo tiskanih komunikacij na recikliranem papirju, uporabo okolju prijaznih 

vrečk, ločevanju odpadkov.  

Prakse ekološkega kmetovanja omogočajo zmanjšanje nastajanja toplogrednih 

plinov. Ker pridelovalci ne uporabljajo mineralnih gnojil in sintetičnih sredstev za 

zaščito rastlin, prispevajo posredno k zmanjšanju energije za njihovo izdelavo. Z 

lokalno oskrbo se zmanjša tudi poraba energije za transport, ki je eden večjih virov 

toplogrednih plinov. Neposredno ekološka pridelava prispeva k zmanjšanju izpusta CO2 

tudi s sekvestracijo. V organski snovi dobro vzdrževalnih tal se veže večja količina 

ogljika, ki bi sicer predstavljal toplogredni plin. Tako lahko govorimo o naravnem 

ponoru za CO2 (Rode in Zupančič 2009, 7). Vsak ha ekološke obdelovalne površine 

akumulira 10 ton CO2 zaradi vnosa organske snovi in dviga deleža humusa in 

rodovitnosti tal (Bavec 2008). 
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2.2 Vstop na tuje trge in marketinški splet zanje 

Posledice nepravilne izbire tujega trga so lahko za družbo zelo resne, zato je treba 

med potencialnimi trgi izbrati tiste, ki najbolje ustrezajo namenom družbe, tiste, za 

katere glede na ponudbeni program družbe velja največja perspektivnost, najmanjše 

tveganje, večji donos. V povprečju traja osvajanje tujega trga od tri do štiri leta. Če smo 

se odločili za napačen trg, smo izgubili ves dotedanji vložek, nastali so tudi 

oportunitetni stroški, to so koristi, ki bi jih v tem času lahko pridobili, če bi bila naša 

izbira trga že v začetku ustrezna (Dubrovski 2006, 161-162). 

2.2.1 Mednarodne marketinške raziskave o stališčih kupcev do ekološko 

pridelanih izdelkov in etično potrošništvo 

Iz rezultatov ankete, ki jo je opravil Inštitut za trajnostni razvoj, je razvidno, da 

ekološke izdelke v Sloveniji večinoma kupujejo potrošniki, da bi zadovoljili potrebe po 

višji kakovosti zdravja in življenja. Gre za tri skupine potrošnikov: potrošniki, ki so se 

zavestno odločili za zdravo prehrano (bolniki, vegetarijanci), potrošniki, ki slišijo 

pohvale in še sami poskusijo, potrošniki, ki po pomoti kupijo živila in so z njim 

zadovoljni (Slabe 2005). 

Raziskava med potrošniki v večjih evropskih državah (Velika Britanija, Nemčija, 

Španija, Norveška in Francija) je pokazala, da so potrošniki v teh državah nekoliko 

zmedeni glede pomena posameznih izrazov, kot je ekološki, organski, biološki, zelen, 

ter da so nezaupljivi glede označevanja in postopkov certificiranja. Potrošnikom so 

pomembne naslednje vrednote: zdravje, boljši okus, varovanje okolja, prosti čas, narava, 

skrb za humano ravnanje z živalmi. Večina se za nakup odloča zaradi svojega zdravja, z 

nakupom ekoloških izdelkov podpirajo tudi okolje in ekološko kmetovanje. 

Povpraševanje po zdravi hrani se povečuje pri kupcih višjega cenovnega razreda, tistim 

z višjo izobrazbo, med kupci prevladujejo ženske. Starejše skupine potrošnikov, ki 

imajo zdravstvene težave, otroci z raznimi alergijami, rakavi bolniki, predstavljajo velik 

tržni potencial za ekološke izdelke. Glavna motiva za nakup ekoloških izdelkov sta 

zaskrbljenost za lastno zdravje in boljši okus (Brelih 2006, 43-46). 

Potrošništvo je postalo del življenja. Denar obrača svet in odločanje potrošnikov o 

tem, kako bodo porabili denar, lahko pomaga rešiti svet. Etično potrošništvo je gibanje, 

ki se je začelo v Veliki Britaniji, kjer izhaja tudi časopis Ethical Consumer (Ethical 

Consumer 2009).  

Za etične potrošnike je njihov denar kot glas na volitvah, saj ga uporabijo vsakič, ko 

nakupujejo. Kupovanje, npr. poceni oblačil, je glasovanje za delavsko izkoriščanje, 

uporaba osvinčenega bencina pa glas za klimatske spremembe. Z nakupom ekoloških 

proizvodov potrošniki podpirajo trajnostni razvoj okolja, z nakupom izdelkov pravične 
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trgovine pa človekove pravice. Poznamo štiri vrste etičnega nakupovanja (Ethical 

Consumer 2009):  

− pozitivno nakupovanje z dajanjem prednosti etičnim proizvodom, npr. varčnim 

žarnicam,  

− negativno nakupovanje z izogibanjem proizvodom, ki jih etični potrošnik ne 

odobrava, npr. osvinčeni bencin, 

− izogibanje nakupovanja vseh izdelkov pri določeni družbi, npr. družbe Nestle 

zaradi načina prodaje otroškega mleka v državah v razvoju, 

− popolni pogled nad poslovanjem družbe z izbiranjem proizvodov, ki so bolj 

etični.  

Etični potrošniki si postavljajo naslednja vprašanja: Ali so proizvodi proizvedeni 

brez posledic za okolje ali v trajnostnem smislu, ali delavci prejmejo pošteno plačilo za 

svoje delo, ali imajo delavci varne in zdrave delovne pogoje, ali so proizvodi varni in 

neškodljivi, tako da se lahko reciklirajo ob koncu življenjske dobe, ali plačamo ceno za 

vse socialne in okoljske stroške, ki jih proizvod povzroča, in ali so morebiti ti stroški 

vezani na ljudi v tretjih državah ali na državni program čiščenja okolja, ki ga plačujejo 

davkoplačevalci, ali družbe pri proizvodnji izdelkov sodelujejo z vojaškimi režimi, ali je 

družba vpletena v proizvodnjo orožja, nuklearne energije, ali se proizvodi testirajo na 

živalih, ali se uporablja neodgovorno oglaševanje, ali proizvodno podjetje donira denar 

političnim strankam (Jucker 2008).  

Namesto agresivnega oglaševanja o lastnostih proizvoda z namenom doseči večje 

dobičke in zbrati dividende za delničarje, je treba ustvariti potrošnikovo lojalnost do 

proizvoda s popolnimi in neodvisnimi informacijami o proizvodu. Etično potrošništvo 

je preusmerilo vlogo potrošnika od pasivne, ki nekritično sprejema oglaševalska 

sporočila, k aktivni vlogi odgovornih občanov, ki vidijo dinamično povezavo med 

svojimi nakupi in vrednotami (Ethical Consumer 2009).  

Da bi povečali trajnostni razvoj, se je razvil sistem z nazivom »ekološki odtis«, s 

katerim se meri vpliv posameznikovega življenjskega stila ali posameznih nakupov na 

okolje, kar se primerja s stopnjo, ki zagotavlja trajnostni razvoj celotnega sveta. 

Izračuna se poraba kmetijskega zemljišča ali gozda, potrebnega za izravnavo 

negativnega ekološkega odtisa, npr. količine proizvedenega ogljikovega dioksida zaradi 

prevoza z avtom ali letalom v nekem časovnem obdobju. Medtem ko bi za zagotavljanje 

trajnostne stopnje ekonomske aktivnosti posameznega prebivalca na svetu potrebovali 

1,7 ha zemljišča, povprečen Anglež porabi 4,8 ha, povprečen Američan 8,6, povprečen 

Nemec 4,9, povprečen Indijanec pa komaj 0,8 ha zemljišča (Jucker 2008).  

Jucker (2008) meni da tradicionalne ekonomske teorije pozabljajo na stroške, ki 

nastanejo zaradi poškodb okolja v proizvodnem procesu in stroške za recikliranje ali 
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odvoz in uničenje smeti. Obstajata dva sistema, ki pri stroških proizvoda upoštevata 

celotne socialne, okoljske in ostale stroške. Prvi se imenuje analiza življenjskega cikla 

proizvoda, ki upošteva poleg proizvodnih stroškov tudi zeleno energijo, okoljske in 

ostale stroške pakiranja in stroške za recikliranje, tako da se lahko ugotovi, ali je 

proizvod res zelen. Še posebej je to pomembno pri nakupu živil, ki potujejo več dni, da 

pridejo do potrošnika. Poraba energije in prevoznih stroškov je previsoka, zato je boljša 

alternativa nakup lokalnih proizvodov, predvsem ekoloških, saj njihova pridelava porabi 

50 odstotkov manj energije in materialov v primerjavi s konvencionalno pridelavo. 

Drugi sistem je tako imenovano »ekološko breme« s kratico MIPS, ki ga je razvil 

nemški znanstvenik Friedrich Schmidt-Bleek in pomeni težo uporabljenih materialov za 

proizvodnjo enote izdelka. Sistem izračunava, da je za proizvodnjo ene tone večine 

materialov potrebnih več ton rude, vode, energije in materialov za prevoz. Tako je za 

proizvodnjo enega avta potrebnih 15 ton različnih surovin, za zlat prstan, težek 10g 

potrebujemo 3,5 ton rude iz rudnika, za 1 liter pomarančnega soka 100 kg zemeljskih in 

vodnih virov. 

Če bi navedena načela upoštevali proizvajalci, bi se svetovna ekonomija čez noč 

organizirala na lokalne trge, vendar to ni tako, na kar vplivajo tudi subvencije v 

kmetijstvu, ki znižujejo cene prehrane. Bistveno je, da niti proizvajalci niti potrošniki 

izdelkov, ki ne izpolnjujejo etičnih zahtev, ne plačujejo vseh okoljskih, socialnih in 

zdravstvenih posledic proizvodnje takih izdelkov, temveč to plačujejo države, iz zbranih 

davkov od vseh davkoplačevalcev. Najboljši nasvet za etične potrošnike je, da namesto 

nakupov novih proizvodov, zmanjšujejo nakupe, ponovno uporabljajo in reciklirajo 

izdelke, prodajajo v starinarne ali podarijo in tako dematerializirajo naš materialistični 

način življenja (Jucker 2008). 

2.2.2 Dejavniki mednarodne konkurenčnosti in analiza konkurence z metodo 

benchmarkinga, analiza osnovnih zmožnosti ter prednosti in slabosti 

Odločitev podjetja za vstop na nove trge je lahko potreba po dodatni prodaji, 

dodatnih virih ali razpršitvi tveganja, ki ga lahko povzroči odvisnost od enega trga ali 

celo od enega kupca. Preden se podjetje odloči za mednarodno poslovanje, mora 

postaviti jasne cilje na novih trgih in pot, po kateri bo doseglo zastavljeno.  

Ker je na mednarodnem trgu stalno prisotna nevarnost vstopa novih, neznanih 

konkurentov, ki zavzemajo obstoječe tržne deleže, podjetjem ni dopuščena niti manjša 

pasivnost v strateškem razvojnem delovanju. Globalizacijski pritiski zahtevajo 

doseganje globalne konkurenčnosti, ki jo na določeni stopnji razvoja ne more doseči 

podjetje samo, temveč le tako, da se poveže z drugimi podjetji in dosega sinergijske 

učinke. Tako nastajajo novi načini zagotavljanja globalne konkurenčnosti, ki omogočajo 
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podjetjem nadaljnji obstoj in razvoj v obliki strateških partnerstev, dislokacije poslovnih 

funkcij itd. (Dubrovski 2006, 103-106). 

Vsekakor je konkurenčna prednost podjetja še vedno proizvesti pravi proizvod ob 

pravem času in ga dostaviti na pravo mesto, po znanem načelu »Just in time«, kot to 

počne npr. španska Zara (Chopra in Meindl 2004, 47). Vendar v današnjem času 

govorimo že o načelu »Just Before Time«, ki pomeni biti z izdelkom prisoten pri 

potrošniku, ko se potreba po njem šele razvija, ali celo vplivati na razvoj določene 

potrebe. Pri omenjenem načelu je treba uporabiti ustrezen marketinški pristop 

(Dubrovski 2006, 249).  

Vendar če se ozremo na slavno delo Michaela Porterja, obstaja pet konkurenčnih 

omejitev: vstop novih konkurentov, grožnja substitutov, naraščajoča moč potrošnikov, 

naraščajoča moč dobaviteljev, tekmovalnost med obstoječimi tekmeci. Tradicionalni 

viri uspeha družb kot npr. proizvod in proizvodna tehnologija, zaščita trga, dostop do 

finančnih virov, ekonomija obsega, lahko še vedno prinašajo uspeh, vendar v manjši 

meri kot v preteklosti, sedaj so pomembni ljudje, njihovo vodenje je postalo 

najpomembnejša konkurenčna prednost (Pfeffer 1994, 1-6). 

Uspeh, ki prihaja iz uspešnega vodenja ljudi navadno ni tako viden ali razumljiv, 

težko ga je meriti, konkurenca tudi težje posnema način vodenja ljudi. Način upravljanja 

z ljudmi in posledice na njihovo obnašanje in veščine so mehki del posla. Doseganje 

konkurenčne prednosti z ljudmi pomeni doseganje uspeha zaradi dela z ljudmi, ne z 

njihovo menjavo, ali omejevanjem njihovih aktivnosti; ljudje ne predstavljajo samo 

stroškov, ki jih je treba zmanjšati ali se jih izogniti (Pfeffer 1994, 15-16).  

Primeren management pri prodaji ekoloških izdelkov predstavlja konkurenčno 

prednost v mednarodni trgovini, pri čemer so ustrezni, usposobljeni ljudje ključnega 

pomena. Pomembno je vedeti, da se v ljudeh skriva še neodkrit potencial idej in 

zmožnosti, ki ga mora uspešni vodja prepoznati in pravilno usmeriti. 

Pred vstopom na tuje trge je treba analizirati konkurenco z eno izmed naslednjih 

metod ali kombinacijo vseh: benchmarkingom, analizo osnovnih zmožnosti, analizo 

prednosti in slabosti. 

Benchmarking je ena izmed metod, ki omogoča odkrivanje zaostankov v 

poslovanju podjetja v primerjavi z najboljšimi (Divjak 2008, 24). Odkriva najboljše 

prakse poslovanja in jih poskuša integrirati v poslovanje lastnega podjetja. Z metodo 

benchmarkinga je lahko podjetje na mednarodnih trgih uspešnejše od svojih 

konkurentov. Poznamo primerjavo s konkurenco in primerjavo s podjetji iz drugih 

dejavnosti (World Class Benchmarking). Najprej opravimo primerjavo s konkurenčnimi 

podjetji preko različnih vidikov: rezultatov ključnih poslovnih kazalnikov, ki kažejo 

finančno zdravje podjetja, učinkovitosti operativnih procesov, stopnje zadovoljstva 

odjemalcev, ravni organizacijske kulture, načinov vodenja. Ko so izboljšave izčrpane, se 
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je smiselno ozreti za najboljšimi podjetji na svetu nasploh. Pogoj za to pa je dobro 

poznavanje in merjenje lastnih procesov. Vsekakor pa moramo upoštevati pri metodi 

benchmarkinga to, da izbiramo podjetja, ki imajo zelo sorodno dejavnost, delujejo na 

istem geografskem območju in imajo približno enako velikost podjetja glede na obseg 

prodaje. Slabost te metode je, da pri pridobivanju podatkov hitro naletimo na oviro, saj 

konkurenčno podjetje prostovoljno ne izda podatkov, ki jih ni mogoče pridobiti iz javno 

dostopnih virov. Primerjalnim partnerjem je treba vnaprej predstaviti osnove projekta, 

tako da sestavimo načrt pridobivanja podatkov, ter dati možnost, da se ustrezno 

pripravijo. Za preverjanje resničnosti pridobljenih podatkov uporabimo triangulacijo 

virov podatkov ali metod njihovega pridobivanja. Zbiranju podatkov sledi analiza 

zbranih podatkov, pri kateri odkrivamo vzorce in smernice poslovanja, prednosti in 

slabosti proučevanih podjetij in nato spodbudimo nastajanje novih idej, tehnoloških 

novosti, ki vodi podjetje v spremembe, tako da si zastavi realne cilje in določi ustrezna 

merila produktivnosti. Namen benchmarkinga je tudi spodbujanje sodelovanja s 

konkurenčnimi podjetji, s katerimi namesto konkurenčnega boja iščemo nove ideje in 

rešitve v proizvodnem in trženjskem procesu. Strategija posnemanja podjetju omogoči 

primerno rast in konkurenčno prednost, vendar pa ne zagotavlja dolgoročnega obstoja 

na trgu, saj mora podjetje informacije, pridobljene z benchmarkingom, nadgraditi 

(Divjak 2008, 24-26). Benchmarking je metoda za uvajanje sprememb v organizacijo. 

Analiza osnovnih ali temeljnih zmožnosti podjetja (core competition) zajema pet 

skupin zmožnosti (Dubrovski 2006, 248):  

− posebne, ki so za podjetje najpomembnejše, 

− bistvene, ki jih podjetje potrebuje za uspešno opravljanje svoje dejavnosti, 

− prenesene (prelite), ki podjetju omogočajo donosno poslovanje v povezanih 

dejavnostih, 

− zaščitne, ki so povezane s tistimi dejavnostmi, ki predstavljajo pomembno 

tveganje za uspeh, če niso ustrezno vodene, 

− zajedalske, ko gre dejansko za nezmožnosti, da se po nepotrebnem porabljajo 

sredstva podjetja. 

Podjetje, ki deluje v konkurenčnem okolju, preživi in uspeva le, če nudi svojim 

partnerjem v menjalnih razmerjih proizvode ali storitve, ki obetajo večje in boljše 

koristi kot konkurenčni. Podjetje mora definirati sposobnosti, ki prispevajo k njeni 

konkurenčni prednosti, po kateri se razlikuje od svojih konkurentov, zato Core 

competence test zajema VRIN IN VRIO (Valuable, Rear, Inimitable, Non-substitutable, 

Optimally used), torej mora imeti izdelek vrednost za odjemalca, redkost, 

neponovljivost, nezamenljivost, optimalno uporabnost. Osnovne zmožnosti podjetja 

morajo biti sestavni del ciljev in strategij podjetja (Kalpič 2006, 31-32). 
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Analiza prednosti in slabosti ali analiza SWOT se uporablja za primerjanje 

prednosti in slabosti organizacije tako notranjega okolja (moči in slabosti) kot zunanjega 

(možnosti in grožnje). Na zunanje okolje je malo vpliva, na notranje pa je mogoče 

vplivati, vendar priložnosti prihajajo iz zunanjega okolja. Analizo je treba opraviti 

natančno in pošteno. Analiza prednosti in slabosti odkrije slabe procese in se ne 

uporablja za njihovo izboljšanje (Kalpič 2006, 16-17). 

Pri ekoloških izdelkih bi lahko uporabili kombinacijo različnih analiz, saj ima vsaka 

od njih določene prednosti. Vsekakor bi uporabili metodo benchmarkinga pri vstopu na 

tuje trge, tako da bi proučili najboljše poslovne prakse tujih razvitih mednarodnih trgov, 

hkrati pa njihove pristope nadgradili tako, da bi poudarili individualnost, različnost, 

tradicionalne recepture slovenskih ekoloških izdelkov ter čisto in neonesnaženo okolje 

za pridelavo. 

2.2.3 Sestavine mednarodnega okolja in tveganja 

Sestavine mednarodnega okolja, razvidne iz slike 2.3, predstavljajo vse tiste 

značilnosti določenega tujega trga, ki neposredno ali posredno vplivajo na delovanje 

podjetja na tem trgu. Razlikujemo med štirimi skupinami sestavin okolja v 

mednarodnem poslovanju: negospodarsko okolje (politično, kulturno in socialno, 

geografsko, tehnološko, energetsko, naravno okolje), gospodarsko okolje (ekonomske 

integracije, zunanjegospodarska in monetarna politika, ekonomski kazalniki trga) tržno 

okolje in interno okolje. Med politično okolje lahko prištevamo tudi carinske in 

necarinske ovire za trgovanje z izdelki zaradi zaščite domačih proizvajalcev. (Dubrovski 

2006, 121-124). 

Odprtost EU do tretjih držav je omejena, saj je EU zaščitila trg določenih 

kmetijskih pridelkov s tržnimi redi. Gre za uvozne dajatve oziroma izvozne subvencije, 

npr. pri sladkorju (Dubrovski 2006, 128). 

Pri tem so nizke carinske stopnje za glavne surovine, kot bombaž, volna in olje, ter 

visoke stopnje za sladkor, žita, živalsko hrano. Zaščita trga EU preko carinskih stopenj 

velja tudi za meso, zelenjavo in sadje. Stanje zaščite trga kmetijskih proizvodov v EU 

pada, saj ima že 27 odstotkov kmetijskih proizvodov carinsko stopnjo nič odstotkov. 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) je opravil 

raziskavo, kjer je bilo ugotovljeno, da uvoz ekoloških kmetijskih pridelkov na trg neke 

države pozitivno vpliva na domače proizvajalce ekoloških pridelkov zaradi rasti 

celotnega trga z ekološkimi živili. Stalna rast trga pritegne več potrošnikov in zagotovi 

se konstantna ponudba na policah trgovin (LaSalle 2008, 4-5).  
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Slika 2.3  Marketinško okolje 

      
Vir: Vince 2007, 7.  

Ker standardi za ekološko pridelavo in certificiranje niso usklajeni na svetovnem 

nivoju, saj imajo npr. ZDA svoje, navedeno predstavlja oviro za trgovanje, saj je 

pridobitev certifikata USDA pogoj za vstop na ameriški trg in za pridelovalce pomeni 

tudi dodatne stroške (Caudle 2007). 

Malo podjetje je bistveno bolj ranljivo, zato je tveganje mednarodnega poslovanja 

zelo visoko. Kateri sestavini okolja bo izvoznik namenil več pozornosti, je odvisno od 

vrste izdelka, trga, načina vstopa na izbrani trg (Dubrovski 2006, 121-122). 

Tveganja v mednarodnem poslovanju lahko opredelimo kot možnost izgube 

lastnine, popolnega ali delnega nedoseganja ciljev. Nevarnosti izhajajo iz preslabo 

poznanega mednarodnega okolja, podcenjevanja ali zanemarjanja različnosti sestavin 

okolja in neprilagojenih lastnih pristopov v mednarodnem poslovanju. Izvozna tveganja 

je treba znižati na najmanjšo možno raven, to pomeni izogibanje trgom, za katere velja 

visoka stopnja tveganja, razpršiti odjemalce, postaviti takšno strukturo izvoznega 

poslovanja, da kupec prevzema večino tveganja. Zoper določena tveganja v 

mednarodnem poslovanju se lahko izvozniki zavarujejo pri zavarovalnicah ali 

specializiranih organizacijah, npr. Slovenski izvozni družbi (Dubrovski 2006, 147-154). 

2.2.4 Selekcioniranje in segmentiranje izvoznih trgov 

Za selekcioniranje izvoznih trgov je treba sestaviti prednostni seznam 

najpomembnejših tujih trgov. Selekcioniranje trgov temelji običajno na 

makroekonomskih kazalnikih in oceni poslovnih možnosti. Merila za segmentiranje so 

lahko demografski, družbenoekonomski, geografski dejavniki, vzorci potrošnikov, 

lojalnost blagovni znamki ipd. Nato oblikujemo homogene enote - segmente, ki 

predstavljajo podobne skupine odjemalcev, ki morajo biti dovolj veliki, da so lahko 
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potencialno donosni, prepoznavni, merljivi in dosegljivi. Tako oblikovane segmente 

imenujemo izbrane ciljne skupine odjemalcev, ki jim prilagajamo marketinški splet 

(Dubrovski 2006, 166). 

Richard Scase v svoji novi knjigi Global Remix opozarja: »Starost, poklic, 

dohodek, v bodočnosti ne bodo več pomembni kot kriteriji za oblikovanje tržnih 

segmentov, saj bodo v naslednjih letih najpomembnejša ciljna skupina odjemalcev 

starejši ljudje in enodružinska gospodinjstva« (Scase 2008). 

Trendi namreč kažejo na občutno podaljšanje starostne dobe prebivalcev v 

najrazvitejših predelih sveta. Starostniki bodo s svojimi prihodki in željo po aktivnem 

preživljanju prostega časa pomembna ciljna skupina odjemalcev v sodobni družbi. 

Podjetja, ki bodo uspela zadovoljiti njihove zahtevne potrebe, bodo vsekakor beležila 

rast in dobiček. Hkrati trendi kažejo na povečanje števila enodružinskih gospodinjstev, 

zaradi ekonomske neodvisnosti žensk od moških in njihove emancipacije. Bodoča 

družba bo aktivno vključevala ženske na vse pomembne položaje v državi in 

gospodarstvu, zato bo zadovoljevanje njihovih potreb prinašalo pomembne ekonomske 

učinke podjetjem (Scase 2008). 

2.2.5 Vstop na tuje trge  

Po opravljeni izbiri ciljnih trgov je treba sprejeti odločitev o načinu vstopa v 

mednarodne relacije. Pri tem mora podjetje upoštevati značilnosti sestavin okolja, in 

posebnosti izdelkov (storitev), značilnosti in posebnosti trgov, strateških usmeritev 

zmožnosti podjetja. Načine vstopov na tuje trge lahko delimo na izvozni, pogodbeni in 

naložbeni način. Pri slovenskih malih podjetjih se največ uporabljata neposredni in 

posredni izvoz, nato izvoz preko lastnih enot v tujini pa tudi v obliki pogodbene 

proizvodnje in drugih kooperacijskih pogodb (Dubrovski 2006, 183-184). 

Posredni izvoz preko izvoznega trgovca, provizijskega posrednika ali komisionarja 

je prva stopnja procesa internacionalizacije podjetja, pri čemer je v proces izvoza 

vključen domači prosrednik. Neposredni izvoz ima številne prednosti: neposreden stik s 

tujimi odjemalci in tako tudi informacije, izgradnjo lastnega omrežja in nadzor nad 

njim, izvajanje lastnih strategij, krepitev lastnega imidža. Skupinski vstop na tuji trg je 

vstop, ko se v okviru izvozne skupine poveže več podjetij. Podoblike skupinskega 

vstopa na tuji trg je priključeni marketing, kombinirani izvoz, projektni izvoz. ZDA so 

za izvoz kmetijskih izdelkov uporabile marketinška kooperativna združenja 

proizvajalcev, ki opravljajo izvoz za svoje članice (Dubrovski 2006, 185-191). 

Razpršenost potrošnikovih referenc, ekonomija obsega, diferencirani proizvodi, 

inovacije in endogena rast so privedli do trgovanja s podobnimi proizvodi med 

državami. 
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Svetličič (1996, 170) deli teorije mednarodne proizvodnje po Dunningu po kriteriju 

nastanka na začetne (od 1960-1976) in razvitejše splošne teorije dejavnosti 

multinacionalnih podjetij (od leta 1976 dalje). 

Začetne teorije lahko razdelimo na 4 skupine (Svetličič 1996, 170-171):  

− Hymerjeva teorija monopolnih prednosti ali industrijske organizacije, ki 

analizira, zakaj se firme lotijo mednarodne proizvodne dejavnosti. 

− Vernonov življenjski ciklus proizvoda, ki temelji na lokacijski ekonomiki in 

teoriji mednarodne menjave.  

− Panožni tehnološki cikel, kjer se ugotavlja, da niso lokacijske determinante tiste, 

ki opredeljujejo prostorsko razdelitev ekonomske vrednosti, pač pa je to tudi 

strategija firme kot odgovor na pričakovane reakcije svojih tekmecev. 

− Razni teoretični pristopi: makrofinančne in tečajne teorije, diverzifikacija 

tveganj. 

Razvitejše teorije ali paradigme so po Dunningu (Svetličič 1996, 171-173): 

− internalizacijska teorija, ki pravi, da internalizacija že sama po sebi lahko razloži 

tuje neposredne investicije, gre za ekonomiko transakcijskih stroškov; pravo in 

organizacijske vede so enako pomembne pri tem interdisciplinarnem pristopu; 

− eklektična paradigma pojasnjuje raven in obrazec mednarodne dejavnosti 

podjetij, ki oplajajo vrednost v tujini, s pomočjo posebnih lastniških, lokacijskih 

in internalizacijskih prednosti, in kombinira elemente vseh pomembnejših teorij 

mednarodne proizvodnje; 

− dinamične teorije, zaradi sprememb do katerih prihaja v času in prostoru, ker gre 

za različne značilnosti naložb, ki sledijo začetnim, ali tuje neposredne 

investicije, ki se odzivajo na različne tržne strukture (življenjski cikel 

proizvoda), ali pa za kumulativni proces krepitve tehnoloških sposobnosti; 

− investicijsko razvojno pot; 

− makroekonomski pristop predstavnika Kojima skuša tuje neposredne investicije 

pojasniti s pomočjo neoklasične teorije mednarodne menjave, saj jo obravnava 

kot sredstvo za mednarodno menjavo medfaznih izdelkov. Vendar ne upošteva, 

da se le del mednarodne menjave odvija med neodvisnimi strankami, prek 

tržišča, drugi pa je internaliziran in zato podlega drugačni logiki. 

Ker smo zadnja leta priča razmahu velikega števila strateških povezav med podjetji, 

ki želijo s sodelovanjem okrepiti skupne sposobnosti in maksimirati rente od 

doseženega novega skupnega tržnega položaja, je bilo tudi pri analizi dejavnosti 

transnacionalk ugotovljeno, da se uporabi mrežni pristop, kar pomeni, da se vse bolj 

povezujejo v omrežja. Ker se subjekt analize spremeni v celotno mrežo - galaksijo 
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povezanih transnacionalnih podjetij je nujno vpeljati dejavnik strateškega odločanja 

(Svetličič 1996, 174). 

Načini vstopa na tuje trge z ekološkimi izdelki so lahko različni; od posrednega 

izvoza preko tujih ali domačih podjetij, do neposrednega izvoza preko združenja 

proizvajalcev ekoloških izdelkov ali samostojno z lastno blagovno znamko. Ustanovitev 

izvozne agencije za promocijo in izvoz ekoloških živil, ki bi jo financirala država, bi 

lahko bila tudi ena izmed oblik pospeševanja izvoza slovenskih ekoloških živil. KGZS 

(Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije) bi se tudi morala aktivno vključiti v 

promocijo ekoloških pridelkov na tujih trgih. Mreža gospodarskih predstavništev v 

tujini, ki jo je organizirala JAPTI (Javna Agencija RS za Podjetništvo in tuje investicije) 

bi morala biti v pomoč ekoloških pridelovalcem pri vstopu na tuje trge, prav tako njihov 

program razvijanja podjetništva na podeželju. 

2.2.6 Marketinški splet za tuje trge  

Izdelke, ki so bili proizvedeni za nove trge, je treba tudi prodati. Uspeh na trgu je 

odvisen od učinkovitega prilagajanja nenadzorljivim spremenljivkam okolja podjetja, to 

pa je mogoče doseči z oblikovanjem ustreznega marketinškega spleta, to je skupek več 

marketinških politik, ki se po McCarthyu nanašajo na izdelek (Product), njegovo ceno 

(Price), prodajne pogoje, distribucijo (Place) in komuniciranje (Promotion). Izdelati 

marketinški program za tuji trg pomeni prilagajanje elementov marketinškega spleta 

značilnostim tujega trga (Dubrovski 2006, 231-232).  

Klasični 4 P smo razširili z novimi elementi, zato smo v marketinški splet za 

ekološke izdelke vključili ljudi (People), opremljenost prodajnih prostorov (Physical 

evidence) in proces (Process). 

2.3 Razvoj ekoloških izdelkov  

Izdelek kot del trženjskega spleta ne more biti več samo materialna stvar, ampak 

mora vključevati vrsto spremljajočih nematerialnih sestavin, od katerih v zadnjem času 

razen storitvene, narašča pomen psihološke (individualni simbolični pomen izdelka za 

potrošnika) in informacijske sestavine (nanaša se na informacije, ki jih mora potrošnik 

imeti, da bi lahko izdelek kupil in uporabljal tako, da bo dosegel želeni rezultat). Izdelek 

ni rezultat samo proizvodne faze poslovnega procesa, oziroma pridelave v kmetijstvu, 

temveč se oblikuje v trženjski verigi vrednosti, ki se gradi ne samo znotraj podjetja, 

ampak tudi zunaj, na trgu. Z vidika nove vsebine izdelka se uporablja izraz »ponudbeni 

paket«, ki vključuje poudarjeno vlogo storitev. Potrošniki so zaradi storitvenega dela 

pogosto pripravljeni za kompleten izdelek plačati večji dodatek, kot pa je morebitna 

stroškovna vrednost tega dodatka. 

V mednarodnem poslovanju se vedno pojavlja dilema: 
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− koliko standardizirati zaradi prihranka pri stroških, 

− koliko diferencirati za povečanje zaznane razlikovalne vrednosti. 

Razen vprašanja o značilnostih vsakega posameznega izdelka je treba odgovoriti tudi na 

vprašanje, kako oblikovati program izdelkov, ki bodo ponujeni tujim kupcem. 

(Dubrovski 2006, 244-246). 

2.3.1 Kakovost ekoloških izdelkov  

Ker je izdelek namenjen zadovoljevanju potrošnikovih potreb, je kakovost njegov 

neodtuljivi pomenski in vsebinski del (Dubrovski 2006, 251). Zagotavljanje odlične 

kvalitete izdelkov je nujnost pri vzpostavitvi dolgoročnega odnosa s potrošniki in 

ohranjanju njihove lojalnosti do podjetja. Bolj ko je potrošnik zadovoljen z izdelkom, 

bolj je lojalen podjetju. Zadovoljen kupec, ki se vrača, stane manj kot iskanje novega. 

(Zeithaml in Bitner 2000, 145-147).  

Kaj pa je potrošnikovo zadovoljstvo? Richard L. Oliver je podal naslednjo 

definicijo: »Zadovoljstvo je potrošnikov izpolnjeni odgovor. Je sodba o značilnosti 

proizvoda ali storitve ali sam proizvod in storitev, ki zagotavlja zadovoljivo stopnjo za 

izpolnitev potrošnje« (Zeithaml in Bitner 2000, 75). 

Današnja industrija je postavila svoje kriterije merjenja kakovosti, ki vključujejo 

merjenje ogljikovih hidratov, vitaminov, beljakovin v pridelku. Poudarjena je kvaliteta 

videza in velikosti pridelka. Obstajajo številni mednarodni inštituti, ki merijo dejanske 

razlike v kakovosti hrane med konvencionalno in ekološko pridelano hrano. Gre za 

meritev električnega upora (več upora ima pridelek, bolj je zdrav), postopek 

kristalizacije (zdrava živila imajo bolj urejeno kristalno strukturo tekočin), postopek 

kromatografije (ali je bilo pri gojenju rastline uporabljeno kemično sredstvo), meritev 

Ph-vrednosti zemlje in živil (uporaba umetnih gnojil povzroča kislost zemlje in 

zakisanost organizma z uživanjem takšnih živil), meritev redukcijske sile snovi (snovi, 

ki so sposobne oksidiranja so zdrava živila). Pomemben parameter je okus in prav pri 

tem se kažejo bistvene razlike med konvencionalno pridelano hrano in ekološko ter 

biodinamično pridelavo (Razvojni center Lendava 2007). 

Za ekološka živila je značilna višja vsebnost vseh hranilnih snovi in manj ostankov 

agrokemičnih spojin (pesticidov, nitratov, težkih kovin, hormonov). Prehransko 

kemične lastnosti ekoloških živil so: boljše razmerje maščobnih kislin (višja vsebnost 

omega–3 kislin, linolne kisline), višja vsebnost lecitina in karotina v ekoloških jajcih, 

višja vsebnost mineralov in elementov v sledeh v sadju in zelenjavi, višja vsebnost 

sekundarnih produktov presnove (v stresnih okoliščinah rastlina za obrambo pred 

boleznimi proizvede več npr. fenolov, flavonoidov, karotina, likopena), višja vsebnost 
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vitamina C v ekološki zelenjavi, višja vsebnost esencialnih kislin v pšenici (Dolenc 

2009, 9-10). 

2.3.2 Blagovna znamka  

Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih lastnosti, 

namenjena prepoznavanju izdelka in razlikovanju od konkurenčnih izdelkov. Blagovna 

znamka prinaša proizvajalcu ali trgovcu več prednosti: zagotavlja pravno zaščito, 

privablja zvesto skupino potrošnikov, pomaga segmentirati trg in pozicionirati izdelke 

za ciljne trge, omogoča zgraditi pozitivno podobo (image) podjetja. Trgovsko podjetje 

lahko prodaja izdelek z blagovno znamko proizvajalca, lastno blagovno znamko ali 

licenčno blagovno znamko (Potočnik 2001, 228-229).  

Strategija mednarodnega pozicioniranja podjetja je tesno povezana z izbiro politike 

blagovne znamke. Odločitve o blagovni znamki so zelo pomembne, posledice pa 

daljnosežne. Podjetje se mora najprej odločiti, kakšno blagovno znamko bo uporabilo: 

lastno, blagovno znamko trgovca, ali bo prevzelo tujo blagovno znamko z nakupom, 

licenco, franšizo, kooperacijo. Pri vstopu na tuje trge je pomembna odločitev, ali 

uporabiti skupno mednarodno ime znamke ali pa uporabiti različna imena na različnih 

nacionalnih trgih (lahko izgovorljivo in razumljivo v lokalnem jeziku). Kakšna bo 

blagovna znamka je največkrat odvisno od izdelka, njegove kakovosti, načina 

embaliranja, prodajnih mest ipd. (Dubrovski 2006, 255-256). 

Pri oblikovanju blagovne znamke moramo upoštevati pet pravil: blagovna znamka 

mora biti izvirna, povezati mora ime firme z dejavnostjo družbe, imeti mora kratko ime, 

za promocijo nove blagovne znamke je najučinoviteje uporabiti odnose z javnostjo in 

medije, ime mora biti oblikovano tako, da ga lahko uporabimo na mednarodnih trgih. 

Pri izbiri barv za oblikovanje blagovne znamke je treba upoštevati značilnosti 

posamezne barve, saj ima vsaka barva drugačen vpliv na čustva potrošnikov, npr. 

rumena kaže na ustvarjalnost, rumena z zlatim odtenkom prikazuje uspeh (King 2007, 

120-121).  

 V zadnjem času se dogaja, da ustrezno oblikovana območja v Sloveniji preko 

pobude LEADER, ki predstavlja četrto os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 

2007-2013 in LAS (Lokalne akcijske skupine), ki predstavlja javno-zasebno partnerstvo 

pri uresničevanju razvojnega programa na lokalnem nivoju, investirajo v oblikovanje in 

promocijo blagovne znamke, ki se uporablja za lokalne proizvode, gostinske storitve, 

kulturne prireditve na določenem območju (Mariborska razvojna agencija 2009).  

Ponudnik ekoloških pridelkov tako poleg lastne blagovne znamke lahko uporablja 

tudi blagovno znamko lokalnega območja oziroma regije. Pri tem ne smemo pozabiti na 

zaščito znamke na domačem in tujih trgih. Pestrost blagovnih znamk načeloma ne moti, 
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večji problem predstavlja njihova uveljavitev na trgu in njihova prepoznavnost pri 

potrošnikih. 

2.3.3 Oblikovanje prodajnih cen  

Cena je tisti element marketinškega spleta, ki je v neposredni povezavi z izdelkom. 

Politika določanja cen je pomembno strateško in taktično konkurenčno orožje, ki je za 

razliko od drugih elementov marketinškega spleta povsem nadzorljiva. Oblikovanje cen 

je strateška naloga menagmenta, ki mora pri svojih odločitvah upoštevati dolgoročne 

cilje, hkrati pa iskati kratkoročne učinke. Cena je tako najpomembnejši prodajni pogoj, 

med katere uvrščamo še optimalno nabavno količino, transportne klavzule, posebnost 

pakiranja in varovanja, plačilni rok, instrument zavarovanja in plačila, način transporta 

in dobavni rok, posebna potrdila in certifikati. Trije osnovni pristopi k oblikovanju 

prodajnih cen so stroškovni, tržni in dinamični pristop (Dubrovski 2006, 281-287). 

 Vse navedene metode imajo svoje prednosti in slabosti, zato se v tržnem določanju 

cen največkrat uporablja kombinacija različnih metod. Pri tem velja pravilo, da se 

najprej preveri nivo tržnih cen (tržni pristop), ki se primerja s strukturo in višino 

stroškov v podjetju (stroškovni pristop), nato se iščejo priložnosti za dinamično 

prilagajanje povpraševanju - dinamični pristop (Dubrovski 2006, 295). 

Glede na potrošnikovo pojmovanje vrednosti poznamo štiri strategije oblikovanja 

prodajnih cen po Zeithaml in Bitner (2000, 453):  

− vrednost je nizka cena (politika nudenja popustov, zaokroževanja cen na 

»devetice«, nizke cene izven sezone, nižje cene za lažje uvajanje novega izdelka 

na trg),  

− vrednost je vse, kar želim od izdelka (politika visoke cene za luksuzne izdelke, 

novi proizvodi z veliko promocije po visoki ceni),  

− vrednost je kvaliteta, ki jo prejmem za plačano ceno (potrošnik prejme za isto 

ceno en izdelek ali storitev zastonj, nižje cene za posebne skupine potrošnikov, 

npr. študente),  

− vrednost je vse, kar dobim, za vse, kar dam (politika informiranja potrošnikov o 

različnih cenah za posamezno storitev ali blago, ugodnejše paketne cene, 

oblikovanje cen na osnovi rezultatov testov kvalitete izdelka).  

Vsaka uspešna ponudba tako proizvoda, blaga, storitve ali doživljaja zelo povečuje 

dodano vrednost, ker kupec poišče ustrezno, kar si resnično želi. In ker družbe nudijo 

toliko različnih doživljajev, potrošniki lažje ločijo med ponudbami, zato zaračunajo 

višjo ceno, ki temeljni na različni zagotovljeni vrednosti, ne pa na tržni ceni zaradi 

konkurence, kar je razvidno iz slike 2.4 (Pine in Gilmore 1999, 22). 
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Slika 2.4 Razvoj ekonomske vrednosti 

 

Vir: Pine in Gilmore 1999, 22. 

Vedno pomembnejša je zvestoba potrošnika podjetju skozi njegovo celotno 

življenjsko obdobje, kar pomeni, da gre za koncept kalkulacije, ki spremlja potrošnika 

skozi njegove dohodke v celotnem življenjskem obdobju in njegove prispevke k 

profitabilnosti podjetja. Takšna kalkulacija je nujno potrebna, ko prične podjetje 

razmišljati o graditvi dolgoročnih razmerij s svojimi potrošniki. Če bi podjetje vedelo, 

koliko jih resnično stane, če izgubijo potrošnika, bi bilo sposobno točno ovrednotiti 

vložek v njegovo zadržanje, oziroma njegovo lojalnost podjetju. Da bi obdržali 

obstoječega potrošnika, je treba sistematično spremljati naslednja področja: kvaliteto 

proizvoda oziroma storitve, pazljivo tržno segmentiranje in izbor pravilne ciljne 

skupine, neprekinjeno spremljati vzpostavljena razmerja s potrošniki skozi tržne 

raziskave (Zeithaml in Bitner 2000, 144-149). 

V primerjavi s konvencionalnim kmetijstvom je v povprečju donos na ekološki 

kmetiji večji za 20 odstotkov, količina pridelkov na poljih pa v povprečju manjša za 9 

odstotkov. Boljši donos prinašajo kmetije z različnimi kulturami kot pa specializacija za 

posamezno kulturo (Niggli, Slabe in Schmid. 2008, 21-24).  

Potrošniki ekoloških izdelkov so za ekološko pridelano hrano pripravljeni plačati 

več kot za konvencionalno pridelano, kakovost je najpomembnejša vrednota. Dejstvo je, 

da so ekološka živila na mednarodnem trgu dražja kot konvencionalno pridelana, kar je 

pripisati stroškom, ki jih imajo pridelovalci zaradi postopka certificiranja živil, manjših 

donosov zaradi pleveli, neuporabe umetnih gnojil, uporabe starih sort rastlin. 

Če prej zgoraj navedeno teorijo razvoja ekonomske vrednosti prenesemo na trg 

ekoloških izdelkov, ugotovimo, da samo ekološko kmetijstvo zagotavlja kmetijske 

proizvode po cenah, ki pokrivajo dejanske stroške pridelave in dodano vrednost, ki je 

odvisna tudi od povpraševanja po določenih proizvodih. Tako registracija obrata za 
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predelavo kmetijskih proizvodov v ekološke izdelke zagotavlja višjo dodano vrednost, 

ki jo trgovec s trgovinsko storitvijo še dodatno oplemeniti v supermarketu ali 

specializirani trgovini, kjer se potrošnikom blago nudi na posebej za to urejenem 

prostoru, ki jim omogoča doživetje pristne kmetije in naravnega načina življenja.  

Preusmeritev v donosnejše kulture (zelenjava, zelišča, jagodičevje), kar je sicer 

povezano z zaposlitvijo dodatne delovne sile, in vložek v finalizacijo kmetijskih 

pridelkov v predelane produkte (vložena zelenjava, marmelade, sokovi) bi prinesla 

kmetovalcem višjo dodano vrednost in večji prihodek (Bavec 2008). 

2.4 Oskrbna veriga  

Pojem oskrbne verige zajema vse aktivnosti (od nabave materialov do izpolnitve 

zahtev odjemalcev). Sestavljena je iz vseh vpletenih strani (od dobaviteljev surovin, do 

proizvajalcev, distributerjev, trgovcev na debelo, trgovcev na drobno in odjemalcev 

samih). Znotraj vsake družbe, kot je npr. proizvajalec izdelka, zajema oskrbna veriga 

vsa dejanja, vpletena v sprejemanje in izpolnitev odjemalčevih zahtev, kot npr. 

raziskave in razvoj, marketing, finance ipd. (Chopra in Meindl 2004, 4). 

Cilj vsake oskrbne verige je, da zviša celotno ustvarjeno vrednost za odjemalca in 

zniža stroške skozi celotno oskrbno verigo in tako poveča donosnost, kot je razvidno iz 

slike 2.5 (Chopra in Meindl 2004, 6). 

Slika 2.5 Ustvarjanje vrednosti za odjemalca 

stroški  

vrednost za odjemalce 

 

     →→  →      →     →→       →→→→    →→→→→                   →   
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Vir: Kalpič 2006, 16. 

 
Donosnost oskrbne verige je nižja, če vsak del oskrbne verige neodvisno sprejema 

odločitve o cenah z namenom povečanja lastnega dobička. Skozi procese lastninskega 

povezovanja družb v oskrbni verigi svetovne multinacionalke lažje vplivajo na 

določanje cen, zmanjšujejo stroške in povečujejo donosnost. Bistvo vsake učinkovite 

oskrbne verige je sodelovanje vseh delov v oskrbni verigi da se bolje, hitreje in z 

manjšimi stroški zadovoljijo potrošnikove potrebe. Uspešnost družbe je odvisna od 

strategije oskrbne verige in strategije za doseganje konkurenčnosti, ki morata biti 

usklajeni. Strategija za doseganje konkurenčnosti podjetja bo natančno določila enega 
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ali več segmentov odjemalcev, ki jim želi izpolniti pričakovanja. Da bi dosegli ujemanje 

obeh strategij mora družba zagotoviti, da zmožnost oskrbne verige podpira njeno 

sposobnost, da zadovolji ciljne segmente odjemalcev (Chopra in Meindl 2004, 30). 

Chopra in Meindl (2004, 31) navajata tri osnovne korake za doseganje usklajenosti 

obeh strategij:  

− razumevanje potreb odjemalcev in negotovost oskrbne verige, 

− razumevanje sposobnosti oskrbne verige, 

− doseganje strateške usklajenosti. 

Slika 2.6 Iskanje območja strateškega ujemanja 

 

 

Vir: Chopra in Meindl 2004, 38.  
 

Iz slike 2.6 je razvidno, da dosežemo strateško ujemanje tako, da večja kot je 

nakazana negotovost povpraševanja, bolj mora biti odzivna oskrbna veriga. Povečano 

nakazano negotovost povpraševanja odjemalcev in virov nabave je najbolje odpraviti s 

povečanjem odzivnosti oskrbne verige (Chopra in Meindl 2004, 38). 

Dejavniki, ki vplivajo na delovanje oskrbne verige, so štirje: objekti za 

skladiščenje, zaloge materialov ali blaga, prevozna sredstva, informacije. Veliko ovir, 

kot so rastoča raznolikost proizvodov in krajši življenjski cikli proizvodov, predstavljajo 

težave pri doseganju strateškega ujemanja (Chopra in Meindl 2004, 51-66). 

Za učinkovito oskrbno verigo ekoloških izdelkov je treba analizirati pet dejavnikov, 

ki povečujejo donosnost (Riverain 2008): 

− poslovno strategijo pridelovalca, da se lahko razvije strategija za doseganje 

konkurenčnosti in merijo poslovni rezultati, 
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− tržne informacije, ki pomagajo pridelovalcem najti nove možnosti poslovanja, 

− poslovni klubi pridelovalcev, da se predstavijo dobre poslovne prakse in 

razvijejo napredni načrti, ki temeljijo na metodi primerjave stroškov med samimi 

pridelovalci,  

− odličnost v pridelavi, kjer se prikažejo načini zmanjšanja stroškov in povečanja 

kvalitete proizvodov in storitev, 

− medsebojno sodelovanje v oskrbni verigi, da se zmanjšajo nepotrebne aktivnosti.  

Oskrbna veriga pri ekoloških izdelkih je kratka, sestavlja jo običajno manj 

udeležencev: proizvajalec, (ki lahko opravlja tudi nalogo distributerja in trgovca na 

drobno), predelovalna organizacija in odjemalec, kar je z vidika donosnosti in kvalitete 

živil pozitivno. Z vidika specifičnih znanj, ki jih ima, oziroma storitev, ki jih opravlja 

npr. trgovec na drobno, pa se vrednost ekoloških proizvodov ne more zvišati v tako 

kratki oskrbni verigi. Treba je razumeti, da so veliki trgovci preko učinkovite oskrbne 

verige tvorci naše prehrane. Trgovci s svojo ponudbo živil narekujejo izbiro 

potrošnikov, saj so nakupovalne navade potrošnikov preusmerjene v velika trgovska 

središča, kjer imajo takšni trgovci svoje prodajalne.  

Udeležencem v ekološki oskrbni verigi je treba zagotoviti pregleden tok informacij 

skozi celotno oskrbno verigo in učinkovit managment znanja. Vsi udeleženci v oskrbni 

verigi morajo sodelovati med seboj kot enakovredni partnerji. Pri ekoloških živilih velja 

pravilo: »Krajša kot je oskrbna veriga, večja je kakovost živil« (IFOAM 2007). 

2.4.1 Distribucijski kanali 

Z mednarodno distribucijo označujemo tisti sklop aktivnosti, s katerimi premostimo 

vse časovne in prostorske razlike med proizvodnjo oziroma pridelavo doma in uporabo 

izdelkov v tujini. Distribucija je sestavljena iz strateške marketinške distribucije in 

logistične distribucije. V marketinški gre za sodelovanje z različnimi posredniki, ki so 

lahko aktivni člani distribucijske verige ali pa le podporna podjetja. Logistična 

distribucija se ukvarja s tem, kako izdelke s pomočjo različnih podpornih storitev 

(skladiščenje, transport, carinjenje ipd.) na najcenejši, najkrajši in najvarnejši način 

dobaviti odjemalcu v tujini. Od možnosti, ki jih ponujajo distribucijski kanali po 

posameznih državah, je v celoti odvisna politika cen in komuniciranja, deloma pa tudi 

izdelka (Dubrovski 2006, 365-367). 

Pri izboru distribucijskih kanalov moramo upoštevati dejavnike, kot so: potreben 

čas za odziv na povpraševanje, različnost proizvodov, razpoložljivost proizvodov, 

izkušnje odjemalcev, sledljivost naročila, možnost vračila blaga. Ali bomo tržili 

proizvode direktno iz skladišča proizvajalca, preko posrednika ali preko maloprodajnih 

trgovin ali uporabili kombinacijo vseh treh, je odvisno od značilnosti proizvodov in tudi 
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od zahtev posameznih distribucijskih kanalov ter s tem povezanih stroškov (Chopra in 

Meindl 2004, 91). 

Pri ekoloških živilih lahko predstavljajo transportni stroški velik del stroškov, zato 

s povezovanjem ekoloških pridelovalcev in organizacijo skupnega transporta ali lokalno 

oskrbo učinkovito zmanjšamo stroške distribucije. 

2.4.2 Pomen lokalne oskrbe in geografskega porekla za potrošnika 

Tako kot se je povpraševanje po ekoloških izdelkih povečevalo, tako se je 

povečevalo tudi število izdelkov, nabavljenih iz oddaljenih krajev pri čemer se je 

povečalo tudi število porabljenih kilometrov za nabavo ekoloških izdelkov. Takšna 

praksa je bila kritično označena kot neučinkovita in nesprejemljiva. Rodalov inštitut je 

pokazal, da je ekološka pridelava veliko učinkovitejša in prijaznejša do okolja kot 

konvencionalna (Caudle 2007).  

BioSuisse ne sprejema ekoloških živil, ki jih pripeljejo v državo z letalom. 

Pomembna je lokalna oskrba, če je le mogoče, da s tem zmanjšamo ogljikovo sled na 

nebu, čeprav bo to vplivalo na zmanjšanje različnosti ponudbe ekoloških izdelkov na 

trgu ter dramatično zmanjšalo globalno izmenjavo ekoloških izdelkov (Caudle 2007).  

Zelo zanimiva je lokalna oskrba v razdalji do 100 km, saj ne obremenjujemo okolja 

s posledicami transporta, transportni stroški pa so nižji. Potrošniki, ki kupujejo ekološko 

pridelano hrano, cenijo zdravje in ohranjanje okolja, zato cenijo svežost hrane in zgodbe 

o živilih, ki se pridelujejo samo na določenem geografskem območju. Lokalno pomeni 

zanje oddaljenost njihove shrambe do mesta, kjer se prideluje živilo, ali je pridelano na 

geografskem območju, ki je poznano po pridelavi določenih proizvodov. Lokalno 

pomeni tudi svežo ročno pridelano hrano (Demeritt 2007). 

Slovenija je zaščitila posebne kmetijske pridelke oziroma živila z označbo porekla, 

geografsko označbo, označbo tradicionalnega ugleda, višje kakovosti, z označbama 

»ekološki«, »integrirani«, z označbo naravne mineralne vode, kar je razvidno iz slike 

2.7. 

Namen zaščite posebnih kmetijskih pridelkov je dati pridelovalcem in 

predelovalcem možnost konkurenčnosti glede na kakovosti, ki jim omogoča ekonomsko 

prisotnost na trgu, ter ugoditi željam kupcev, da dobijo proizvode, ki so avtentični in 

kakovostnejši. Hkrati politika zaščite posebnih kmetijskih pridelkov ščiti območja 

proizvodnje, izboljšuje življenjski standard na teh območjih, oblikuje pridelovalne in 

predelovalne poti in vrednoti človeško znanje in delo (Slovenski zaščiteni posebni 

kmetijski pridelki oziroma živila 2007, 8).  
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Slika 2.7 Nacionalni zaščitni znaki kmetijskih pridelkov oziroma živil in znaki 

kakovosti v SLO in EU 

 

  

Označba porekla – kmetijski pridelek oziroma živilo mora biti pridelano in predelano in 

pripravljeno na določenem geografskem območju 

 

Geografska označba – kmetijski pridelek oziroma živilo mora biti pridelano ali predelano ali 

pripravljeno na določenem geografskem območju 

 

 

Zajamčena tradicionalna posebnost – ime mora biti specifično ali izražati posebne lastnosti živila 

 
Višja kakovost – po svojih specifičnih lastnostih boljše od istovrstnih kmetijskih pridelkov oziroma 

živil in odstopa od njihove minimalne kakovosti, če je ta predpisana. 

 

       

 
Ekološka pridelava in integrirana pridelava – velika razlika v načinu pridelave z zelo podobnima 

znakoma 

Vir: Slovenski zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila 2007, 8. 

 

Regionalne prehranske verige z lokalno proizvedeno hrano po tradicionalnih 

receptih bodo prispevale k razvoju lokalne ekonomije. Vse to bo okrepilo kulturo v 

kulinariki, lokalni turizem in zagotovilo delovna mesta.  
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Za vsako označbo obstaja zaščitni znak oziroma simbol kakovosti, tako evropski 

kot slovenski. Tako evropski kot slovenski zaščitni znaki so si zelo podobni, saj so po 

obliki enaki, razlikujejo se samo po barvah, iz česar je zaključiti, da gre za namerno 

zavajanje potrošnikov s podobnimi znaki. Za pridobitev simbola kakovosti je treba 

upoštevati komplicirane ter obširne smernice in pravila za pridelovalce ter predelovalce, 

oblikovani so lobirani standardi, nastajajo veliki stroški certificiranja. Nekateri standardi 

tudi niso usklajeni med seboj, npr. če bi pridelovalec želel pridobiti hkrati ekološki znak 

in znak z geografsko označbo, je certificiranje je pri ekološki pridelavi bistveno bolj 

zahtevno, saj se kontrolira vsakega pridelovalca, medtem ko pri ostalih simbolih 

kakovosti opravljajo kontrolo na preskok, npr. pri 10 odstotkih proizvajalcev. Osnova za 

pridobitev simbola kakovosti je integrirana pridelava, kar postavlja ekološke 

pridelovalce v neenakopravni položaj, saj so zanje določeni strožji kriteriji in kontrola 

ter stroški certificiranja.  

Ker se znaki med seboj zelo malo razlikujejo, v glavnem po barvi, ne po obliki, jih 

potrošniki težko prepoznajo in razlikujejo, posebej slabo se razlikujeta znaka za 

ekološko in integrirano pridelavo, saj je razlika samo v niansi zelene barve, tako da 

potrošnik zlahka zamenja integriran proizvod z ekološkim. 

Kolektivno blagovno znamko »Dobrote slovenskih kmetij« lahko uporabljajo 

pridelovalci za izdelke, za katere so prejeli priznanja - znak za kakovost, če so dosegli 

trikrat zlato priznanje za istovrstni izdelek, ne glede na vrsto kmetijskih pridelkov oz. 

živil (konvencionalno, integrirano ali ekološko) na ocenjevanju KGZS na Ptuju vsako 

leto. 

Potrošniki, ki kupujejo ekološko pridelano hrano, cenijo zdravje in ohranjanje 

okolja, zato cenijo svežost hrane in zgodbe o živilih, ki se pridelujejo samo na 

določenem geografskem območju. V bodočnosti se bodo na kmetijskih pridelkih v 

Sloveniji pojavljale označbe, ki bodo poudarjale svežost hrane in varčevanje z energijo. 

V Veliki Britaniji so na policah z ekološkimi živili nameščeni napisi v obliki blagovne 

znamke: «Pobrano in predelano v roku 24 ur«, »Lokalno pridelana živila so boljša glede 

na prepeljano število kilometrov«, »Pridelano na soncu«, »Brez letalskega prevoza«, 

»Zmanjšujemo izpust (odtis) ogljikovega dioksida« (Riverain 2008). 

2.5 Marketinško komuniciranje  

Marketinško komuniciranje je zapleten proces, ki obsega organizacijo, sredstva, 

metode in sporočila, s katerimi trgovsko podjetje posreduje informacije o temeljnih 

značilnostih izdelkov, da bi se lahko potrošniki lažje in hitreje odločili za nakup 

(Potočnik 2001, 266). 

Dubrovski (2006, 410) navaja, da sta v mednarodnem poslovanju predvsem dva 

cilja komuniciranja : 
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− obvestiti tujega odjemalca, da imamo izdelke ali storitve, ki bi lahko bili zanj 

zanimivi, in kje jih je mogoče dobiti, 

− prepričati tujega odjemalca, da je naš izdelek ali storitev boljši od konkurenčno 

primerljivih izdelkov oz. storitev. 

Načeloma je skrb za marketinško komuniciranje predmet posredniških pogodb, v 

katerih se natančno opredelita nosilec komunikacijskih nalog in vrsta delitve stroškov 

komuniciranja. Na voljo je pet skupin instrumentov marketinškega komuniciranja: 

oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostjo, osebna prodaja, direktni 

marketing (Dubrovski 2006, 410-411).  

Oglaševanje opredelimo kot neosebno obliko tržnega komuniciranja, ki poteka prek 

plačanega posrednika (medija). Cilji oglaševanja so pridobivanje novih kupcev, 

povečanje porabe obstoječih kupcev, povečanje obiska prodajalne, povečanje prodaje 

izdelka, razvijanje podobe prodajaln. Trgovci postavljajo skupno oglaševanje kot pogoj 

za vstop proizvajalčevih izdelkov na police prodajaln. Pri izbiri medijev je pomembno, 

da podjetje natančno ovrednoti prednosti in omejitve posameznega medija, tako da čim 

bolj ustreza oglaševalskim ciljem. Mediji so televizija in radio, časopisi in revije, 

pošiljanje sporočil po pošti, interno oglaševanje, drugi mediji. Rezultate oglaševanja je 

treba kontrolirati glede na dosežene poslovne rezultate, ki jih je mogoče pripisati vplivu 

oglaševanja, vplivom, ki podjetjem zagotavljajo širitev trga in pridobivanju novih 

potrošnikov (Potočnik 2001, 269-285). 

Cilj pospeševanja prodaje pri proizvajalcu je vplivanje na trgovce na drobno tako, 

da trgovec deluje tako da pomaga proizvajalcu doseči njegove cilje. Glavni cilji 

pospeševanja prodaje s strani proizvajalca so naslednji (Chopra in Meindl 2004, 278-

283): 

− pregovoriti trgovce, da uporabljajo znižanja cen, plakate, displaye ali da 

oglašujejo z namenom pospeševanja prodaje, 

− premik zaloge blaga od proizvajalca k trgovcu in nato k potrošniku, 

− povečati prepoznavnost blagovne znamke glede na konkurenco. 

Ker gre za proizvajalčeve cilje, nam ni čisto jasno ali k doseganju navedenih ciljev 

pripomore samo pospeševanje prodaje. Bistveno pri tem je raziskovanje vpliva 

pospeševanja prodaje na obnašanje trgovcev in predstavo o celotni oskrbni verigi. Ključ 

za razumevanje tega vpliva je pozornost na to, kako se trgovec odziva na akcije 

pospeševanja prodaje, ki jih proizvajalec ponuja. Pri tem ima naslednje možnosti- 

(Chopra in Meindl 2004, 278-283):  

− omogoči vse ali nekatere akcije pospeševanja prodaje potrošnikom, da se 

pospeši prodaja; 
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− med promocijami zagotovi manjšo količino blaga na policah za potrošnike, toda 

nakupi večjo količino blaga v promocijskem obdobju, da izkoristi trenutno 

znižanje cen.  

Prvo dejanje trgovca znižuje cene proizvoda tudi za končnega potrošnika, vodi k 

povečanim nakupom in tako se poveča prodaja v celotni oskrbni verigi. Drugo dejanje 

trgovca ne povečuje nakupov potrošnikov, toda povečuje znesek zalog, ki jih ima 

trgovec. To dejanje trgovca je optimalno, saj prenese na potrošnike samo delček 

popustov, ostalo pa obdrži zase. V obeh primerih se kroženje zalog in čas obračanja 

zalog znotraj oskrbne verige poveča. Vnaprejšnji nakup blaga je znesek blaga, ki ga 

trgovec kupi v času promocijskega obdobja za prodajo v prihodnjih obdobjih. 

Vnaprejšnji nakup pomaga trgovcu zmanjšati bodoče stroške nakupa blaga za 

proizvode, prodane po koncu promocijskih aktivnosti. Vnaprejšnji nakup je pravilni 

odziv trgovca in povečuje njegov dobiček (Chopra in Meindl 2004, 278-283). 

Sestavni del pospeševanja prodaje je tudi embalaža. Za ekološke izdelke je 

primerna uporaba embalaže, ki je okolju prijazna - poseben pomen steklene embalaže in 

embalaže iz razgradljivih materialov. V specializiranih prodajalnah na drobno, ki 

prodajajo ekološke izdelke, uporaba navadnih nerecikliranih plastičnih vrečk ni 

primerna, temveč sta boljša embalaža in promocijski material iz materialov, ki se dajo 

reciklirati. Zanimiv pristop je ubral slovenski trgovec, ki je podaril vsakemu 

gospodinjstvu nosilno vrečko, ki vsebuje 30 odstotkov recikliranega materiala, da bi 

potrošniki porabili manj plastičnih vrečk. Z letakom, natisnjenim na recikliranem 

papirju so potrošnike obvestili, da bodo tudi druge plastične vrečke, ki jih uporabljajo v 

prodajalnah, zamenjali z vrečkami iz do 50 odstotkov reciklirane plastike, plastične 

vrečke za sadje in zelenjavo pa bodo zamenjali z vrečkami, ki se hitreje razgradijo. 

Odnosi z javnostjo so pomemben dejavnik tržnega komuniciranja, na katerega 

trgovska podjetja ne morejo neposredno vplivati. Publiciteta pomembno dopolnjuje 

oglaševanje in ustvarja sinergijske učinke, dokler je ugodna. Ustvarja si jo trgovsko 

podjete s stiki z javnostmi, s katerimi posamezne javne skupine seznanja s svojim 

poslovanjem, zlasti pa z izdelki oziroma storitvami, ki jih ponuja, strokovnostjo 

zaposlenih, sponzoriranjem športnih in kulturnih organizacij, donacijami dobrodelnim 

organizacijam. (Potočnik 2001, 290). Poznamo dva načina, kako lansirati članke o 

družbi v medije: prvi je pošiljanje že napisanih člankov v specializirane časopise, drugi 

pa oskrba novinarjev z informacijami, ki jih potrebujejo pri pisanju člankov. Pri prvem 

načinu prepričamo novinarje za objavo članka z inovativno idejo in ustrezno raziskavo, 

pri drugem pa pripravimo ogrodje članka, ki ga prilagodijo za objavo novinarji sami. 

Članke pošljemo različnim medijem, saj vsak novinar izoblikuje svojo zgodbo, vendar 
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mora članek pritegniti novinarje z zgodbo, povedati mora kaj inovativnega in 

zanimivega o družbi (King 2007, 134-135). 

Uporaba oglaševanja za pridelovalce ali skupine pridelovalcev ekoloških živil s 

poudarjanjem CSR (Corporate Social Responsibility - skupne družbene odgovornosti) in 

upoštevanjem visokih etničnih zahtev pri proizvodnji ekoloških živil je zelo primeren 

način komunikacijske strategije, ki ga je že deloma uporabila EU pri promociji 

ekoloških živil. Evropska komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja je kot del 

kampanje za ozaveščanje potrošnikov v EU o ekološkem kmetovanju pod sloganom 

»Dobro za naravo dobro zame«, pripravila spletno stran in gradivo za trženje za različne 

interesne skupine, ki lahko s tem promovirajo nacionalne, regionalne ali druge blagovne 

znamke za ekološko kmetovanje. Na voljo so različne brošure za predelovalce, kmete in 

distributerje ekoloških izdelkov. V tej kampanji se poudarja enotna označitev ekoloških 

izdelkov z znakom EU ter prednosti ekoloških živil in načina ekološke pridelave 

(Evropska komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, 2008).  

Gre za triletni program akcij promocije na notranjem trgu EU, ki je zasnovan kot 

niz promocijskih dogodkov, s katerimi se želijo doseči naslednji cilji (Fras 2008, 7): 

− dvigniti ponudbo in povpraševanje ekološke hrane za 15 odstotkov, 

− doseči večjo zastopanost ekoloških živil v trgovskih centrih, trgovinah in 

specializiranih trgovinah, v sistemih javne prehrane, 

− osveščanje potrošnikov o okoljskih in zdravstvenih prednostih ekološke hrane, 

njenih pristnih okusov in pomembnosti ekološkega kmetijstva za ohranjanje 

kulturne krajine in biotske raznovrstnosti. 

Promocijski dogodki bodo v obliki seminarjev, bio praznikov na ekoloških tržnicah, 

dan s kontrolorjem za ekološko kmetovanje, razstavno - kulinarične prireditve, srečanja 

s skupinami potrošnikov, promocije z degustacijami v trgovskih centrih (Fras 2008, 7-

9). 

Tudi raziskovalni projekt Core Organic se ukvarja z razvojem in testiranjem novega 

načina komunikacijske strategije kot uporabnega sredstva za strateško pozicioniranje 

ekoloških družb in kmetovalcev s poudarjanjem CSR na trgu z ekološkimi živili. 

Projekt se odvija v petih evropskih državah. Testirala se bo uporabnost komunikacijskih 

orodij, kot so etikete, prospekti, plakati, ki jih bodo razvile oglaševalske organizacije 

(Core Organic 2008). 

Osebna prodaja ekoloških pridelovalcev se odvija na tržnicah, na samih kmetijah, s 

potujočo prodajalno, posebnih tržnicah v večjih trgovskih centrih ob določenih dnevih, 

kjer bi morali trgovci odigrati svojo vlogo in spodbuditi potrošnike k nakupom 

ekoloških živil z deljenjem kuponov pri blagajnah za brezplačno ekološko živilo. Pri 

nas se še niso razvile podeželske prodajalne z lokalnimi kmetijskimi proizvodi, 
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ekološke tržnice v večjih mestih po Sloveniji, predvsem v Ljubljani pa so lepo zaživele. 

Velike možnosti za prodajo so preko direktnih prodajnih kanalov, kamor sodi še dostava 

živil v košaricah na dom potrošnikov po predhodnem dogovoru z združenji 

pridelovalcev. Ker v Sloveniji proizvodnja ekološkega mleka lahko zadosti 

povpraševanje kupcev in ker živilska industrija nima posluha za ekološko predelavo 

mleka, je postavitev mlekomatov v večjih mestih, sicer trenutno s konvencionalno 

pridelanim mlekom, lahko izziv tudi za posamezne ekološke proizvajalce in zanimiv 

tržni prijem, tako z vidika promocije kot za izvedbo procesa prodaje.  

Direktni marketing s predstavitvijo slovenskih pridelovalcev ekoloških izdelkov se 

odvija predvsem preko spletnih strani ekoloških združenj ali certifikacijskih organov in 

je trenutno najbolj razširjen način neposrednega oglaševanja. Samo nekaj slovenskih 

ekoloških pridelovalcev ima svoje spletne strani in e-trgovino. Iz izkušenj tujih 

pridelovalcev z ekološkimi izdelki ima spletna trgovina lepo bodočnost. Več spletnih 

trgovcev z ekološkimi izdelki že uspešno uporablja internet za komuniciranje s 

potrošniki in prodajo, uporabljajo tudi socialne mreže kot sta Facebook in Twitter. 

Skrb za trajnostni razvoj in ekološko kmetovanje mora v aktivnem procesu 

marketinškega komuniciranja sporočati drugačnost in odgovornost, dolgoročnost in 

stabilnost, skrb za prihodnje generacije. S takšnim trajnostnim razvojem in 

komuniciranjem se povečuje zaupanje kupcev, ustvarja dobro ime in image, zmanjšuje 

nevarnost kriznih situacij in negativne publicitete. 

Zaradi celotne filozofije razmišljanja ekoloških kupcev ocenjujem, da ni primerno 

agresivno in finančno potratno marketinško komuniciranje, temveč naj se pri izbiri 

sredstev komuniciranja upoštevajo vrednote varovanja okolja in zdravja ljudi. Trgovci 

so pričeli z vlaganjem večjih finančnih sredstev v oblikovanje in prepoznavnost lastnih 

trgovskih blagovnih znamk za ekološka živila, saj so na tem področju zaznali poslovno 

priložnost.  

Tržno komuniciranje pri promociji ekoloških živil s poudarjanjem CSR naj se 

usmeri na odnose z javnostjo, zagotavljajo naj se članki v specializiranih časopisih, 

katerih vodilne teme so zdravo prehranjevanje, zdrav življenjski slog, šport. Primerno je 

oglaševanje z letaki iz recikliranega papirja s ponudbo ekoloških izdelkov, ki so na 

voljo potrošnikom, npr. v čakalnicah bolnic in zdravstvenih domov, zasebnih 

zdravstvenih zavodih in zdraviliščih. Pri vstopu na tuje trge z ekološkimi pridelki je 

primerna oblika promocije predstavitev na specializiranih sejmih za ekološke pridelke v 

tujini, npr. na Biofachu v Nemčiji, ki je največji takšen sejem v Evropi. 

2.6 Pomen usposobljenosti prodajnega osebja 

Osebna prodaja temelji na posebni prodajni tehniki ali umetnosti in psihologiji 

prodajanja. Prijaznost prodajalcev, pripravljenost predstaviti izdelke in poznavanje 
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izdelkov so pomembni za večino potrošnikov. Osebna prodaja je zelo pomembna v 

specializiranih prodajalnah, srednje v veleblagovnicah, manj pa v diskontnih 

prodajalnah. Pri strokovnem usposabljanju prodajalcev razlikujemo tri skupine ciljev 

usposabljanja: kognitivni ali spoznavni za spoznavanje značilnosti izdelkov, afektivni 

ali čustveni za ustvarjanje pozitivnih vrednot in vedenja do potrošnikov, psihomotorični 

pa se nanašajo na prodajne postopke kot vljudno obnašanje, pravilno pojasnjevanje 

(Potočnik 2001, 318-322). 

Prodajno osebje, ki ima stik s potrošniki, se ne zaveda, da mora biti pred kupci kot 

v gledališču. Pomembna je nadarjenost, poseben glas in zabavne besede, ki jih uporablja 

prodajalec, ko komunicira s potrošniki. Da je delo prodajalca enako kot igralca v 

gledališču, pomeni, da mora prodajalec razvijati sposobnosti tako, da lahko vpliva na 

zaznave potrošnikov z nastopom; pri tem se loči čarobnost od vsakdanjosti (Pine in 

Gilmore 1999, 106-108). 

Pri tekmovanju za najboljše prodajno osebje je treba zaposliti ustrezne ljudi, kar 

pomeni, da je treba pridobiti najboljše ljudi s pomočjo statusa »zaželenega in 

priljubljenega delodajalca«. Nato je treba ljudi usposobiti za kvalitetno delo s tehničnim 

usposabljanjem o izdelkih in ostalimi potrebnimi izobraževanji, vzpodbujanjem 

teamskega dela, vzpodbujanjem zaposlenih. Zaposlenim je treba nuditi ustrezne 

podporne sisteme, kot sta ustrezna tehnologija in oprema, razvoj ustreznih notranjih 

procesov, merenje kvalitete storitev. Potrebno je tudi obdržati najboljše ljudi z 

nagrajevanjem najboljših rezultatov, obravnavanjem zaposlenih kot potrošnikov, 

njihovim vključevanjem v poslanstvo podjetja (Zeithaml in Bitner 2000, 295).  

Medtem ko je ključ uspeha za klasičnega tržnika povečan tržni delež, je uspešno 

merjenje za ena za ena tržnika delež potrošnikov, merjen skozi enega pridobljenega 

potrošnika čez čas. Tradicionalni tržnik skuša najti več kupcev za svoje proizvode, toda 

naloga tržnika ena za ena, je najti več proizvodov in storitev za svoje potrošnike. 

Tradicionalni tržnik upravlja proizvode tako, da spremlja podatke o prodaji, medtem ko 

ena za ena tržnik upravlja potrošnike tako, da spremlja rast pričakovanih vrednot teh 

potrošnikov skozi čas (Peppers in Rogers 2000, 9-10).  

Pri prodaji ekoloških izdelkov sta usposobljenost in primerna urejenost prodajnega 

osebja izjemno pomembni. Svetovalci morajo biti primerno oblečeni v oblačila iz 

naravnih materialov in barv, ki spominjajo na ohranjanje narave in zdravega načina 

življenja. Na oddelkih z ekološkimi živili je nujno svetovanje in seznanjanje 

potrošnikov s kakovostjo izdelkov in prednostih ekološkega kmetovanja s strani 

prodajnega osebja. 
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2.7 Urejenost prodajnih mest za prodajo ekoloških izdelkov  

Urejenost prodajnih mest se nanaša na zunanje dejavnike (napisi, parkiranje, 

zunanjost objekta, lokacija), notranje dejavnike (notranje oblikovanje prostora, oprema, 

kvaliteta zraka in primerna temperatura), in ostale dejavnike (oblačila uslužbencev, 

sprejemanje plačilnih kartic, kartice zvestobe, oblikovanje računov, poročila in brošure, 

spletne strani). Način urejenosti prodajnih mest lahko razlikuje trgovca od njegovih 

konkurentov in označuje tržni segment, ki mu je storitev namenjena. Raziskovalci 

potrošnikov vedo, da lahko urejenost prodajnih mest vpliva na potrošnikovo izbiro, 

pričakovanja, zadovoljstvo in ostala obnašanja. Trgovci na drobno dobro vedo, da na 

potrošnike vpliva vonj, oprema, glasba, napisi (Zeithaml in Bitner 2000, 253-254, 259).  

Pri oblikovanju prostora je pomembno vplesti vsa čutila potrošnikov, tudi tista, ki 

še niso tako močno izkoriščena, kot npr. tip, vonj in okus, saj sodobne generacije 

potrošnikov rastejo v vizualno poudarjenem svetu, kjer prevladujeta vid in sluh. 

Izdelava scenografije v prodajalni, ki poudarja izkušnjo zabave in sprošča občutke sreče, 

bo pomembna pri urejenosti prodajnih mest v bodoče. Kupec si ne želi zgolj nakupov, 

temveč tudi doživetij. Raziskave so pokazale, da s kredo napisane dnevne ponudbe 

sporočajo sveže izdelke in njihovo večjo kvaliteto (Šeme 2006, 112, 151 in 213).  

Prodajno vzdušje in okolje morata biti pozitivna, npr. vonj po sveže pečenem 

kruhu, na otip lahko vplivamo z izbiro materiala za talne obloge, prodajne pulte in 

razstavne elemente ter vplivom hladilno-ogrevalnega sistema. Prodajne police ob robu 

si kupci pogosteje in natančeje ogledujejo, kot tiste na sredini prodajalne (Potočnik 

2001, 298-299). 

Oddelki z ekološkimi izdelki v supermarketih naj bi bili opremljeni tako, da bi 

potrošnikom vzbujali občutke sreče, domačnosti, vpletli naj bi vsa čutila potrošnikov in 

vzbudili doživljanje pristnega naravnega okolja. To bi dosegli s primerno izbiro glasbe, 

primerno oblikovanimi napisi, prijetnim vonjem, z organiziranjem degustacij različnih 

izdelkov, saj samo tako uspemo prepričati potrošnike o svežosti in okusnosti ekoloških 

izdelkov. Glede na blagovne skupine bi bilo primerno oblikovati ločene kotičke ali 

otočke za ekološke izdelke, npr. za sadje in zelenjavo ter sokove, manjše hladilne vitrine 

za mlečne in mesne izdelke, posebne police za ostala ekološka živila, hkrati pa ponuditi 

potrošnikom ekološke izdelke tudi na policah s konvencionalnimi izdelki. 

2.8 Proces marketinga v trgovini na drobno  

V prihodnje se obeta pomembna tekma med MTO v procesnih tehnologijah. Pri 

prenosu težišča konkurenčne borbe iz produktne tehnologije na procesno postaja v 

procesu pomemben vsak delavec (Svetličič 1996, 48). 
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1. korak 

prepoznavanje 

procesa 

Organiziranje procesov ima dolgo tradicijo, npr. pri gradnji hiše, kjer brez 

natančnih načrtov, napisanih specifikacij, risb ni mogoče opraviti večine del. Opis 

procesa v trgovini na drobno zajema opis logičnih zaporedij aktivnosti, stike s 

potrošnikom, in potrošnikovo izkušnjo s ponudnikom - trgovcem. Sestavni del opisa 

procesov so potrošnikove aktivnosti; tiste, ki so vidne, npr. izdaja računov in podporne 

aktivnosti, ki niso vidne, npr. naročanje blaga, vendar nujno potrebne, da proces poteka 

nemoteno. Pogosto se proces označuje z diagramom poteka procesa, ki vsebuje štiri 

vrste različnih aktivnosti, ločene s tremi vodoravnimi linijami. Prva linija aktivnosti je 

medsebojna izmenjava, to je neposredni stik trgovca s potrošnikom. Druga je zelo 

pomembna to je linija vidljivosti, ki ločuje vse aktivnosti, ki so vidne potrošnikom, od 

tistih, ki so za potrošnika nevidne. Tretja linija so notranje komunikacije, ki jih izvajajo 

podporne službe, ki nimajo stika s potrošnikom (Zeithaml in Bitner 2000, 205-207).  

Postavlja se vprašanje, zakaj zapisovati procese. Organizirati želimo racionalne, 

učinkovite procese, dobiti odgovore na vprašanja, kdo komunicira s potrošniki, kdaj in 

kako pogosto. Cilj mora biti zmanjšanje stroškov in njihovo večje zadovoljstvo. Pri 

vertikalni analizi procesov skušamo razumeti spajanje različnih elementov storitvenega 

procesa ali identificirati določene zaposlene, ki so pomembni. Če želimo preoblikovati 

proces, ga moramo obravnavati kompleksno, ugotoviti, kako ga lahko spremenimo in 

kako bodo spremembe vplivale na potrošnike in zaposlene. Popis procesa mora slediti 

ciljem trgovca. S takšno analizo procesa odkrijemo tudi šibkosti procesa (Zeithaml in 

Bitner 2000, 208-212).  

Popis procesa ni naloga samo ene osebe ali funkcije v podjetju, temveč poteka v 

šestih korakih, ki so razvidni iz slike 2.8. 

Slika 2.8  Postopek popisa procesa 

 

Vir: Zeithaml in Bitner 2000, 212. 
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3 GLOBALIZACIJA TRGA Z EKOLOŠKIMI IZDELKI  

Globalizacija je po Svetličiču (2004, 22): 

− večdimenzionalni proces, vključujoč ekonomske, politične, pravne in kulturne 

prvine, ki skupaj tvorijo novo kakovost, 

− globalna internacionalizacija ali vsaj internacionalizacija dejavnosti, kot so 

trgovina, tuje neposredne investicije, pogodbene oblike mednarodnega 

ekonomskega sodelovanja na vseh pomembnih trgih, 

− globalna sopovezanost, ki terja globalno usklajevanje in povezanost dejavnosti 

na povsem nov način, 

− proizvodnja enakih izdelkov za domačo porabo in tujino, 

− naraščanje deleža tujih sestavin v proizvodih za domačo porabo in izvoz. 

Med dejavnike, ki so privedli do globalizacije, bi lahko uvrstili naslednje: uvajanje 

novih tehnologij, zmanjšanje stroškov poslovanja na daljavo, nižje transportne stroške 

in carine, izboljšanje računovodskih tehnik, ki so omogočile izogibanje davkom s 

pomočjo transfernih cen, konsolidacijo svetovnega gospodarstva, ki je vnesla večjo 

stabilnost, spremembe v povpraševanju, ki terjajo vedno bolj diferencirane in potrošniku 

prijazne izdelke. Najbolj transnacionalizirana panoga je kemija, sledijo pa prehrambena 

industrija in elektronika (Svetličič 1996, 90-91). 

 Najbolj globalizirane so finance, manj tehnologija in znanje, še najmanj pa 

proizvodnja (Svetličič 1996, 385). 

Globalizacija po Svetličiču (2004, 109, 111 in 163) ni igra ničelne vsote, z njo ne 

pridobiva nekdo nečesa, kar drugi zgublja. Globalizacija je tako kot mednarodna 

menjava igra pozitivne vsote, kar pomeni, da z njo vsi pridobivamo. Ne pomeni, da z 

njo vsak pridobiva ali da vsi pridobivamo enako. Iluzorno bi bilo pričakovati, da sta 

globalizacija in mednarodna menjava pravični. Pri globalizaciji gre za blaginjo, standard 

ljudi, dobrine potrošnikov. Vendar bolj kot postaja svet globaliziran, večja so nihanja in 

ranjljivosti, večja je potreba po blaženju nestanovitnosti, zato terja več državnega, 

regionalnega, mednarodnega intervencionizma. Nikakor pa sedanja globalizacija ni 

popolna, na določenih področjih je zelo razvejana (blago, storitve, kapital), na drugih pa 

veliko manj (delovna sila).  

Majhne države so bolj nagnjene k povezovanju kot velike, zato so bolj 

globalizirane. Po indeksu globalizacije so na prvih mestih manjše evropske države, kot 

so Irska, Belgija in Velika Britanija, vendar so zaradi tega tudi bolj ranljive in odvisne 

od nje. Prednost majhnih organizmov je sposobnost hitrejšega prilagajanja, za katerega 

je že Darwin ugotovil, da so ključ za preživetje, ravno tako tudi Nobelovec za 

ekonomijo D. North, ki je dejal, da je pomembnejša adaptacijska učinkovitost skozi 
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znanje in tehnologijo, kot alokacijska (surovine, energija, ceneno delo, ekonomija 

obsega) za dolgoročno rast (Svetličič 2004, 149-151).  

Danes je dostop do svetovnega trga skoraj prost (z izjemo kmetijskih izdelkov, 

tekstila in obutve, izdelkov iz jekla), občutno so padli transportni in komunikacijski 

stroški, kar olajšuje prestrukturiranje položaja malih držav (Svetličič 2004, 149-151). 

3.1 Marketing ekoloških izdelkov kot tržna niša in globalizacijski proces 

Marketing ekoloških izdelkov je na začetku predstavljal tržno nišo na mednarodnih 

trgih, ki se je zaradi povečanega povpraševanja odjemalcev razvila v globalizacijski 

proces. 

Obdelava tržnih niš je zelo zahtevna s marketinškega, razvojnega in tehnološkega 

vidika. Donosnost tržnih niš je vsaj v začetku lahko nadpovprečna, saj v takšni niši ne 

obstaja intenzivna konkurenca, ki bi vplivala na zniževanje nivoja cen. Tržne niše 

predstavljajo priložnosti za mala podjetja. Mogoče jih je najti z analizo prihodnjih 

trendov, tehnološkega razvoja, proizvodnega procesa in materialov, konkurence, potreb 

odjemalcev in lastnih prednosti ter slabosti. Tržne niše je mogoče ugotoviti pri 

spremljanju aktivnosti velikih multinacionalk, saj se usmerjajo na najobsežnejša 

področja, hkrati pa puščajo neobdelana manjša, zanje niso zanimiva (Dubrovski 2006, 

172-175).  

Globalizacija s strukturnimi spremembami, ki jih prinaša, je dodobra zamajala stare 

vzorce gledanja na svet. »Outsiderstvo« prinaša nazadovanje. Mednarodne organizacije, 

mednarodno pravo in mednarodni odnosi pridobivajo pomen. Države, četudi so majhne, 

lahko v takšnem svetovnem gospodarstvu cvetijo, le da imajo dostop do svetovnega 

trga. Včasih to ni bilo mogoče, saj je bil za učinkovito proizvodnjo nujen velik 

nacionalen trg (Svetličič 1996, 385). 

3.1.1 Marketing ekoloških izdelkov kot tržna niša in doseganje konkurenčne 

prednosti v trgovini na drobno 

Svetovno gospodarstvo naj bi bilo leta 2010 vredno 48.000 milijard dolarjev 

(seštevek nacionalnih BDP), svetovna blagovna trgovina pa 16.600 milijard dolarjev 

(Svetličič 1996, 33).  

Po podatkih evropske komisije iz Evropskega Akcijskega načrta za ekološko 

kmetijstvo iz leta 2004 je tržni delež ekoloških izdelkov v petnajstih starih državah 

članicah EU znašal približno 2 odstotka. Da bi ga povečali, se je treba bolj usmeriti v 

pričakovanja potrošnikov, saj ti potrebujejo izčrpnejše informacije o osnovnih načelih 

ekološkega kmetijstva, kakor tudi o njegovih pozitivnih učinkih na okolje, istočasno pa 

je potrebno zagotoviti učinkovit sistem nadzora (Komisija evropskih skupnosti 2004, 1). 
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V celotni Evropi je ekološki pridelavi namenjenih 7,8 milijona hektarov kmetijskih 

površin, kar je še vedno manj kot dva odstotka vseh kmetijskih površin, v registru 

ekoloških pridelovalcev je 213.000 članov (Šoštarič, 2009). 

Na trgu ZDA se je zaradi čedalje večjega povpraševanja po ekoloških živilih začela 

razvijati trgovina na drobno v obliki veleblagovnic, ki prodajajo izključno ekološko 

hrano. Poznani sta dve verigi veleblagovnic: Whole Foods Market (WHM) in Wild Oats 

Markets (WOM). WHM je samo v New Yorku odprla pet svojih trgovin, WOM pa jih 

ima v državi Kolorado kar trinajst. Tudi trgovski gigant Wal-Mart je objavil, da je 

ekološko pridelana hrana njihov najhitreje rastoči prodajani izdelek med živili. Cenejši 

izdelki prihajajo iz večjih kmetij, ostale izdelke uvažajo kot npr. mleko iz Nove 

Zelandije, maline iz Mehike, meso iz Argentine in grenivkin sok iz Turčije. Seveda se 

ob tem postavi vprašanje o kakovosti ekoloških izdelkov in težnji po varovanju okolja, 

saj transport močno onesnažuje okolje (Američani obsedeni z ekološkimi živili 2007).  

Trg ekoloških izdelkov je bil pred leti tržna niša, sedaj se je trg globaliziral, glavne 

države proizvajalke ekoloških izdelkov, kot so Avstralija, Latinska Amerika, države 

EU, ekološke pridelke izvažajo (FIBL 2009). 

Na evropskem trgu sta največja nemški in angleški trg, ki ekološka živila predvsem 

uvažata. Hitrorastoča trga sta francoski in italijanski, medtem ko je Avstrija v celoti 

samooskrbna. Glavne blagovne skupine blaga v zahodni Evropi so sadje, zelenjava, v 

srednji Evropi žita in kruh, v Skandinaviji in alpskih državah pa mleko in mlečni 

izdelki. Največja rast se pričakuje pri zamrznjenih in mesnih izdelkih ter otroških živilih 

(Brelih 2006, 41). 

Po podatkih Organic Monitorja bo v letu 2009 zabeležena nizka stopnja rasti trga z 

ekološkimi izdelkih zaradi globalne finančne krize. Zato bo treba spremeniti strategije 

poslovanja MTO, in sicer se trend premika od certificirane ekološke pridelave v 

certificirano ekološko pridelavo z oznako poštene trgovine. Zaradi oznake poštene 

trgovine na izdelkih se je pričelo etično nakupovanje surovin v državah v razvoju, 

oziroma so vodilni trgovci s hrano v Evropi pričeli investirati v etično pridelavo surovin 

v Palestini, Afriki in Južni Ameriki ter tudi na vojnih območjih Sri Lanke. S takšnim 

etičnim nakupovanjem s poudarjanjem skupne družbene odgovornosti, trajnostnega 

razvoja so bile izoblikovane nove ekološke Plus strategije za nastop na zahtevnem 

evropskem trgu (Organic Monitor 2009, 1). 

3.1.2 Posebnosti slovenske pridelave ekoloških živil in trga ekoloških izdelkov 

Slovensko kmetijstvo je zaradi v povprečju naravnih slabih pogojev, zanj 

neugodnega zgodovinskega razvoja ter precej neustrezne starostne in izobrazbene 

strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev razmeroma nizko produktivno, zato je na 

področju kmetijskih in živilskih proizvodov Slovenija zadnjih nekaj let neto uvoznica 
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tako predelane kot nepredelane hrane. Delež kmetijske dejavnosti v dodani vrednosti 

gospodarstva je dokaj nizek, v zaposlenosti pa visok. Kmetijstvo ustvarja 2 odstotka 

BDP in predstavlja 10 odstotkov skupne zaposlenosti v Sloveniji. Stopnja samooskrbe je 

nizka in sicer je znašala v letu 2007- 44,1 odstotkov (Kovač in Majkovič 2009).  

Primerna stopnja samooskrbe s hrano in tako nižja odvisnost od zunanjih trgov 

postaja strateški vir države zaradi onesnaževanja okolja, izgube prehranske vrednosti 

živil, podražitve hrane na svetovni ravni, višjih cen energentov, stagniranja osnovnih 

lokalnih virov.  

V obdobju pred vstopom Slovenije v EU so bile carinske omejitve za te proizvode 

precej visoke, zato je bila menjava skromna. Potekala je predvsem z državami bivše 

Jugoslavije zaradi sklenjenih dvostranskih sporazumov. Po vstopu Slovenije v EU 

carinskih ovir ni bilo več, omogočen je bil neoviran pretok blaga in storitev, kar je 

mednarodno trgovino s temi proizvodi precej pospešilo. Zaradi male izvozne 

konkurenčne sposobnosti slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov se je uvoz 

hitreje povečeval kakor izvoz, trgovinski primanjkljaj je naraščal. Uvoz je bil v letu 

2007 največji v skupini sadje in zelenjava (pri sadju največ agrumov), kar petino vsega 

uvoza, ki je znašal v letu 2007 1455,7 milijona evrov. Izvoz je bil v letu 2007 največji v 

skupini živali in meso in sicer petino skupne vrednosti izvoza, ki je znašal v letu 2007 - 

642,3 milijona evrov. Največ menjave opravimo s sosednjimi državami (Italijo, Avstrijo, 

Madžarsko, Hrvaško) in Nemčijo, kar dve tretjini, in sicer gre za neto uvoz. Menjava 

Slovenije s članicami EU se krepi, uvoz se povečuje precej hitreje kot izvoz, iz česar je 

sklepati, da se slovenska kmetijska in živilska gospodarstva pri prodoru na te 

najzahtevnejše trge soočajo z mnogimi problemi (Kovač in Majkovič 2009). Navedeni 

podatki veljajo za konvencionalno pridelane kmetijske proizvode, vendar velja podobno 

tudi za ekološke pridelke, saj ločenih podatkov za uvoz in izvoz ekoloških pridelkov ni 

bilo mogoče pridobiti. 

Iz tabele 3.1 je razvidno, da je bilo v letu 2008 v ekološko kontrolo vključenih 

2.067 kmetijskih gospodarstev, kar predstavlja 4,8 odstotkov vseh kmetij v Sloveniji z 

29.836,42 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Od teh je 1.789 kmetij že zaključilo 

preusmeritveno obdobje, ki traja najmanj 24 mesecev od prve prijave v kontrolo, in 

pridobilo certifikat »ekološki« (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2009). 

Število pridelovalcev se vsako leto veča, vendar lahko ugotovimo, da zadnja leta 

število ekoloških kmetij stagnira. Še vedno se kaže nujna potreba po večjih količinah 

pridelkov in organiziranem nastopanju na tržišču z osveščanjem potrošnikov in tudi 

pridelovalcev. V pridelavi prevladuje živinoreja, čeprav je povpraševanje potrošnikov 

največje po svežih vrtninah, sadju in nemesnih predelanih živilih (mlevski in mlečni 

izdelki). 
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Tabela 3.1 Skupno število ekoloških kmetij po posameznih letih 

Leto  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Število ekoloških kmetij v kontroli 41 300 600 1.000 1.160 1.415 1.568 1.718 1.876 2.000 2.067

Ekološko obdelane površine v kontroli v ha   2.400 5.446 10.828 13.828 20.018 23.023 23.553 26.831 29.322 29.836

Število certifikatov      115 322 412 632 910 1.220 1.393 1.610 1.789

Biodinamične kmetije     166            25 21

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2009. 
 

Pri analizi načina rabe ekoloških zemljišč razvidnih iz tabele 3.2.lahko ugotovimo, 

da je povečanje zaznati samo pri travnikih in sadovnjakih, njivske površine so se 

zmanjšale za 461 ha, prav tako vrtnine, čeprav jih potrebujemo vedno več. V času, ko je 

povpraševanje po ekoloških izdelkih vse večje, slovenski kmetje ne kažejo interesa za 

ekološko pridelavo. MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) za 

izračun odstotnega deleža ekoloških kmetij primerja število ekoloških kmetijskih 

gospodarstev z vsemi kmetijskimi, ne primerja pa površine ekoloških zemljišč z vsemi 

površinami kmetijskih zemljišč v Sloveniji, saj bi bil v tem primeru odstotek ekološke 

pridelave bistveno nižji. 

Tabela 3.2 Struktura in obseg obdelovalnih površin, vključenih v ekološko kontrolo 
po posameznih letih 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

2007 
 

2008 

Kultura - način rabe       Površina v  ha         

Travinje 4.900 10.000 12.800 18.500 20.908,00 21.669,79 24.458,25 26.035,54
 

26.983,49 

Njive 320 680 850 1.300 1.639,97 924,43 1.587,36 2.305,04
 

1.843,79 

Vinogradi 22 52 55 50 49,09 67,22 125,02 184
 

190,68 

Oljčniki     4,48 6,56 27,39 21

 
 

16,22 

Sadovnjaki (intenzivni + travniški) 20 55 65 100 335,62 359,57 536,19 668,64
 

711,52 

Vrtnine na prostem + zaprte 18 41 58 68 81,77 141,57 96,49 107,80
 

90,72 

Skupaj 5.446 10.828 13.828  20.018 23.018,93 23.169,14 26.830,70 29.322,02
 

29.836,42 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2009.  
 

V akcijskem načrtu razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 je 

predviden povečan delež ekoloških kmetij na 15 odstotkov (Vlada RS 2006, 56). Cilj bo 

težko doseči, zato Institut za trajnostni razvoj vodi projekt »Skok naprej«, s katerim bi z 

izobraževanji dosegli večjo preusmeritev kmetij v ekološko pridelavo, uvedli ekoživila 

v javna naročila, preprečili kontaminacije posevkov in živil z GSO. Med glavnimi 

prednostmi za razvoj ekološkega kmetijstva so vključitev ANEK-a v novo Strategijo 
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kmetijstva, razširitev in okrepitev podpornih funkcij v ekološkem kmetijstvu 

(svetovanje, izobraževanje, raziskovanje), preoblikovanje Kmetijske svetovalne službe 

pri KGZS, odprava administrativnih in drugih neskladnosti med zahtevami za ekološko 

kmetijstvo ter okrepitev raziskovanja (zlasti uporabnega) v ekološkem kmetijstvu 

(Institut za trajnostni razvoj 2009). 

Medtem ko po podatkih MKGP, ki so razvidni iz tabele 3.3 integrirana pridelava 

zajema večje površine zemljišč kot ekološka pridelava, in sicer največ pri njivah v letu 

2007, kar 43.267 ha ali 24,72 odstotkov vseh površin v letu 2007, vinogradov 9.063 ha 

ali 53,31 odstotkov vseh površin, sadovnjakov 3.454 ha ali 32,47 odstotkov vseh 

površin in vrtnin 1.094 ha ali 30,82 odstotkov vseh površin, se postavlja vprašanje, kdo 

spodbuja pridelovalce bolj v integrirano kot v ekološko pridelavo; ali država s svojimi 

ukrepi kmetijske politike in kmetijskimi svetovalci, ali mednarodne korporacije s 

pesticidi. Integrirana pridelava dovoljuje uporabo številnih pesticidov, državna oznaka 

za integrirano pridelavo je enake oblike in podobne barve kot za ekološko pridelavo, gre 

za namerno zavajanje potrošnikov. Zastavlja se vprašanje, s kakšnimi metodami bo 

MKGP vzpodbudilo preusmeritev integriranih pridelovalcev v ekološko pridelavo, ki je 

evropska kategorija, medtem ko integrirana pridelava ni. 

Tabela 3.3 Struktura in obseg določenih obdelovalnih površin, vključenih v 
ekološko in integrirano kontrolo v letu 2007 

Stanje v 2007 Površine v Sloveniji 
v ha 

Integrirana 
v ha 

% Ekološka 
v ha 

% 

      
Poljščine - njive 175.000 43.267 24,72 2.306 1,32 
Sadovnjaki int. + 
ekst. 

 10.637   3.454 32,47    690 6,49 

Vinogradi  17.000   9.063 53,31    184 1,08 
Vrtnine    3.550   1.094 30,82    108 3,04 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2009.  
 

Zanimivo je opraviti primerjavo Slovenije s 4,8 odstotka ekoloških kmetij zaradi 

podobne konfiguracije zemljišča s Švico, kjer je po podatkih organizacije Bio Suisse 

okoli 11 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč v ekološki pridelavi, ter z Avstrijo, kjer je 

po podatkih Bio Avstria okoli 13,4 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč v ekološki 

pridelavi (Bio Austria 2008, Bio Suisse 2008).  

Slovenski trg ekoloških živil je za evropske in svetovne razmere še vedno zelo 

skromen. Po podatkih spletne revije Organic-Market.Info znaša tržni delež ekoloških 

živil med 1,25 do 1,75 odstotka, glavni vzrok za to pa so visoke cene živil (Organic-

Market.Info, 2007).  
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Ekološka živila in neživila se ponujajo v prodajnih centrih pri večjih trgovcih v 

hipermarketih, supermarketih in marketih, specializiranih prodajalnah in pri diskontnih 

trgovcih. Ponudba slovenskih ekoloških kmetij se pojavlja tudi na ekoloških tržnicah v 

večjih mestih po Sloveniji ter v določenih nakupovalnih centrih ob določenih dnevih v 

tednu. Nekaj pridelovalcev se je usmerilo tudi v spletno trgovino, ki se ji obeta uspešna 

prihodnost.  

Trend nakupovanja slovenskih potrošnikov je usmerjen v nakupe v supermarkete, 

zaradi širine ponudbe in hitrega tempa življenja, zaradi zaznave recesije se povečuje 

prodaja v diskontnih prodajalnah, zaznati je ohranjanje nakupov v velikih nakupovalnih 

centrih, ki se razvijajo v centre zabave. Na nakupno vedenje slovenskih potrošnikov 

vplivajo tako gospodarske (dvigi cen, finančna kriza in padec tečajev na borzah, 

recesija) kot demografske razmere (staranje prebivalstva, nove oblike družin, 

pomembnejša vloga žensk). Zdrav način prehranjevanja, spremenjene prehranjevalne 

navade so zaznali tudi trgovci in ponudili potrošnikom ekološke izdelke in vnaprej 

pripravljene obroke hrane, ki zaenkrat nimajo statusa ekološko.  

Tudi slovenski trg se srečuje s ponudbo globalnih trgovcev ekoloških kmetijskih 

pridelkov, saj je večina ekoloških pridelkov uvožena, zato mora postati trend v ekološki 

pridelavi »lokalna« proizvodnja z večjo dodano vrednostjo, ki jo mora pridelovalec 

realizirati na trgu. 

3.1.3 Značilnosti evropskega trga ekoloških živil 

Evropski trg je eden najhitreje rastočih trgov, saj trg v večini držav EU raste za več 

kot 10 odstotkov in znaša po podatkih za leto 2007 že 16,2 milijard evrov. Potrošnja 

ekološke hrane v državah kot so Danska, Avstrija in Švica, znaša že od 4,5 do 5,5 

odstotka celotnega trga s hrano v teh državah. Čeprav se povečujejo površine za 

ekološko pridelavo v mnogih novih članicah EU kot tudi v kandidatkah za vstop v EU z 

letno rastjo do 100 odstotkov, je stopnja potrošnje ekoloških živil v teh državah še 

vedno zelo nizka, manj kot en odstotek. Ekološko kmetovanje ima finančno podporo v 

večini evropskih držav v programih razvoja podeželja. V letu 2003 je bilo povprečno 

plačilo na hektar obdelovalne površine največje v Grčiji (404 EUR/ha), najnižje pa v 

Veliki Britaniji (36 EUR/ha). Povprečje EU 15 je znašalo 185 EUR/ha, najvišje plačilo 

od novih članic sta imeli Litva (274 EUR/ha) in Slovenija (243 EUR/ha) (IFOAM 2008, 

11). 

Iz slike 3.1 je razvidno, da je bilo v celotni Evropi v letu 2007 7,7 milijonov 

hektarjev zemljišč namenjenih ekološki pridelavi (FIBL 2009). Od tega je bilo v 27 

državah EU 7,2 milijonov hektarjev ali 3,9 odstotkov vseh zemljišč namenjenih 

ekološki pridelavi. 179.000 kmečkih gospodarstev se ukvarja z ekološko pridelavo. 

Največ jih je v Italiji (43.159), Grčiji, Avstriji in Španiji. Največji trend rasti ekološke 
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pridelave je v Italiji, na Poljskem, v Španiji, Portugalski, Nemčiji, Grčiji in na Češkem 

(Šoštarič 2009). 

Slika 3.1 Razvoj obdelovalnih površin za ekološko pridelavo v EU od 1985-2006 
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   Vir: FIBL 2009.  

 

Države Evropske unije imajo veliko število certifikacijskih organov. EU je razvila 

akcijski načrt za ekološka živila in kmetijstvo, ki ga je potrdil Svet ministrov EU 

oktobra 2004 in vključuje široko zasnovano promocijsko kampanjo za ekološko 

kmetovanje in izboljšanje standardov za kmetovanje ter povečanje izvoza in nadzornih 

zahtev (Caudle 2007).  

V nadaljevanju bom opisala značilnosti največjih evropskih trgov z ekološkimi 

izdelki, ki so razvidni iz slike 3.2. 
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Slika 3.2 Evropski trg z ekološkimi živili v letu 2007 
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Vir: FIBL 2009.  
 

Največji evropski trg za ekološke izdelke je nemški trg, ki je bil v letu 2007 vreden 

5,3 milijarde evrov, v letu 2009 naj bi bil vreden 5,8 miljarde evrov po predvidevanjih 

nemške zveze ekoloških proizvajalcev hrane (BÖLW) in nemškega tržnega 

poročevalskega centra (ZMP) in naj bi kljub globalni ekonomski krizi zrasel za 10%. 

Nemško združenje proizvajalcev in trgovcev (BNN) prav tako pričakuje dolgoročno 

rast. Vodilno podjetje na nemškem trgu Alnatura je rastlo, bolj kot je znašalo povprečje 

na trgu in končalo leto 2008 s prometom 304 milijonov evrov, kar predstavlja 24 

odstotno rast glede na prejšnje leto. Predvideva se, da se nakupovalne navade 

potrošnikov kljub krizi naj ne bi spremenile, saj potrošniki ne bodo varčevali pri visoko 

kvalitetni hrani (Market News Service 2009, 39). Tudi Nemčija, z največjim in najbolj 

razvitim trgom za ekološke pridelke v EU, povečuje obdelovalne površine. Na osnovi 

študije so določili 20 držav, predvsem v EU, v katere s pomočjo agencije CMA, ki jo 

financira kmetijsko ministrstvo, izvažajo predvsem žitarice, meso in zelenjavo (Organic 

Europe 2008). 

Sledi mu angleški trg, ki je bil v letu 2007 vreden 2 miljardi funtov oz. 2,56 

miljarde evrov, kot poroča kontrolna organizacija Soil Association. Trg je zrastel za 22 

odstotkov v letu 2006, največ blaga prodajo supermarketi (75 odstotkov). Veliko rast je 

bilo zaznati tudi pri prodaji ekološkega tekstila in kozmetike. Angleški trgovec Tesco je 

povečal oddelke z ekološkimi izdelki in uvedel dvojno zbiranje točk na zeleni klubski 

kartici. Anglija se srečuje z nizko stopnjo samooskrbe, saj večina ekoloških živil prihaja 

iz uvoza, predvsem z letalskim prevozom. Zaradi onesnaževanja ozračja z izpusti letal 

se je v Soil Associationu vnela polemika, ali lahko takšna živila sploh označimo kot 

ekološka, vendar je bilo lobiranje lastnikov supermarketov uspešno, tako da je eko 

oznaka tudi na ekoloških izdelkih, pripeljanih v Anglijo z letali. Gospodarska in 
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finančna kriza je zelo prizadela angleški trg, saj je v letu 2008 ta zrastel samo za 1,7 

odstotka, potrošniki namreč iščejo cenejše izdelke (Market News Service 2009, 37). 

Francija z 1,9 milijarde evrov vrednim trgom s hrano ima dolgoletno tradicijo. 

Veriga 318 prodajaln Biocoop po vsej Franciji oskrbuje potrošnike z ekološkimi izdelki. 

Močno se razvija trg z ekološko kozmetiko, saj ima letno rast več kot 20 odstotkov 

(Organic Europe 2008).  

Italija je največja proizvajalka ekoloških pridelkov v Evropi in šesta na svetu z 

1.150.000 ha obdelovalnih površin, 43.159 pridelovalci in ima 9,1 odstotkov površin v 

ekološki pridelavi. Hkrati je bil v letu 2007 trg vreden 1,87 milijard evrov (FIBL 2009, 

67). Med trgovci je znana trgovska verigo supermarketov NaturaSi. Kontrolna 

organizacija Ecocert skrbi za certificiranje živil, kozmetike, pakiranja, turističnih 

nastanitev tako v Italiji kot v Franciji (Organic Europe 2008). 

Švica s krovno organizacijo Bio Suisse in 6300 kmetijami ter 11 odstotki zemljišč v 

ekološki pridelavi v letu 2007 ter trgom, vrednim 789 milijard evrov ima dolgoletno 

tradicijo pri trženju ekoloških izdelkov. Je pionirska država v ekološki pridelavi z 

glavnima proizvodoma sirom in pasteriziranim mlekom. Ima registrirano blagovno 

znamko THE BUD in verigo restavracij COOP z ekološko prehrano (Bio Suisse 2008). 

Avstrija s krovno organizacijo Bio Austria, ki je največja v Evropi, saj združuje več 

kot 19.000 avstrijskih ekoloških pridelovalcev in največjim procentom vseh zemljišč v 

ekološki pridelavi v Evropi (13,4 odstotkov v letu 2007) ima trg, vreden 740 milijard 

evrov (Bio Austria 2008). Glavna trgovca na avstrijskem trgu sta pionir Billa, prisoten 

že 15 let in Spar. Avstrijski državni Bio znak AMA ima dve izvedbeni obliki v barvah, 

glede na izvor blaga: pridelano in predelano v Avstriji ima rdeče-črno-beli znak, ter 

črno-beli znak za ekološko hrano, ki je pridelana kjer koli drugje.  

V Španiji in Grčiji so glavni izvozni ekološki pridelki olive in olivno olje, vino in 

citrusi. Španija je tretja proizvajalka citrusov na svetu, takoj za Italijo in Grčijo, 

predvsem je znana po pridelavi pomaranč. Ker ni zadosti povpraševanja po citrusih na 

španskem trgu, pridelke izvozijo ali predelajo. Španski trg je bil vreden v letu 2007 600 

milijard evrov (Market News Service 2009, 36). 

Nizozemska in Danska imata približno enako velik trg z ekološkimi pridelki, 

vendar ima Danska večji odstotek zemljišč usposobljen za ekološko pridelavo kot 

Nizozemska. Znana sta nizozemska trgovska veriga Wessanen in danski trgovec z 

kozmetiko Urtekram. Danska bo predvidoma dosegla 30 odstotno rast v letu 2009 kljub 

finančni krizi. Družine z malimi otroki so najhitreje rastoči segment na trgu ekoloških 

izdelkov (Market News Service 2009, 41). 

Na Švedskem se tudi pričakujejo visoke rasti trga ekoloških izdelkov v letu 2008, k 

čemur je pripomogla veriga supermarketov ICA. V letu 2007 je bil švedski trg vreden 

490 milijard evrov. Norveška je zaradi povečanega povpraševanja sprejela akcijski načrt 
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za povečanje ekološke pridelave od zdajšnjih 5 odstotkov na 15 odstotkov kmetijskih 

površin, ki ga je pripravil Minister za hrano. Ekološka jajca so najpopularnejši ekološki 

izdelek na Norveški ta trenutek (Market News Service 2009, 41).  

Poljska in Latvija zaradi povečane državne podpore hitro povečujeta obdelovalne 

površine, namenjene ekološkemu kmetovanju. Glavni pridelki so žitarice in zelenjava, 

ki se ponujajo predvsem na domačem trgu.  

Naravna kozmetika je ena najhitreje rastočih tržnih niš, saj trg raste z 20 odstotno 

letno rastjo. Največje rasti so v Franciji in ostalih severnoevropskih državah. Nemški trg 

je najbolj razvit, največji in ima široko ponudbo ter konkurenčne cene (Organic Monitor 

2009, 1). 

Pri ponudbi ekološke kozmetike je pomembno dejstvo, da 60 odstotkov sestavin, ki jih 

nanesemo na kožo, konča v naši krvi in notranjih organih, zato morajo imeti kozmetični 

izdelki sestavine iz ekološke pridelave. Slovenskih ali enotnih evropskih predpisov za 

certificiranje ekološke kozmetike še nimamo, zato pomanjkljivost izkorišča veliko 

proizvajalcev in z oznakami organic, naravno, zlorabljajo zaupanje potrošnikov. Prva 

oznaka za certificirano kozmetiko je nemški znak BDIH, ki postavlja proizvajalcem 

naravne kozmetike stroge zahteve za pridobitev certifikata, in sicer (Vodnik po ponudbi 

za eko & zdravo življenje 2005, 23-24): 

− za proizvodnjo izdelkov uporabljajo le ekološko gojene ali divje rastoče rastline; 

− proces izdelave mora biti čim enostavnejši, saj tako ohranimo življenjsko moč 

rastlin; 

− končni izdelek mora biti biorazgradljiv (npr. pripravljen tako, da ga je možno 

pojesti);  

− embalaža mora biti biorazgradljiva; 

− ni testiranja na živalih; 

− izdelki ne vsebujejo sintetičnih barvil, konzervansov in dišav. 

Poleg nemških standardov BDIH imata posebne standarde za kozmetiko angleška 

Soil Association in italijanski Ecocert. Trenutno se pripravljajo enotni evropski 

standardi z oznako NaTrue. 

Na trgu je ogromno čistil, ki so škodljiva tako zdravju potrošnikov kot tudi okolju, 

zato je ponudba ekoloških čistil korak naprej k varovanju okolja. Slovenskih ali enotnih 

evropskih predpisov za certificiranje ekoloških čistil na tem področju nimamo, 

zakonodaja tudi ne predpisuje popolne deklaracije, zato proizvajalci ekočistil stavijo na 

transparentnost in popolno deklariranje sestavin, še posebej zaradi alergij, ki jih 

povzročajo določene sestavine npr. dišave (Vodnik po ponudbi za eko & zdravo 

življenje 2005, 27-28).  
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Tudi trg z ekološkim tekstilom in obutvijo se hitro razvija, vendar enotnih 

evropskih standardov na tem področju ni. 

3.1.4 Internacionalizacija slovenskih ekoloških pridelovalcev in trgovcev 

Povečevanje aktivne udeležbe v mednarodnem poslovanju označujemo z 

internacionalizacijo poslovanja. Za razvoj internacionalizacije poslovanja imajo 

pomembno vlogo različne svetovne organizacije in sporazumi, med njimi GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade) in WTO (World Trade Organisation). 

Internacionalizacija malih podjetij pogosto poteka po določenih fazah: domača stopnja, 

uvozna, izvozna in kooperacijska stopnja. Mala podjetja prevzemajo tiste posle, ki za 

velike poslovne sisteme niso sprejemljivi ali zanimivi, usmerjajo se na nišne posle. Naj 

enostavnejši način kvantitativnega merjenja stopnje internacionalizacije je prikaz deleža 

prodaje v tujini v primerjavi s celotno prodajo. Kvalitativno se stopnja 

internacionalizacije povečuje, ko prehajamo iz enostavnih načinov poslovanja s tujino, 

npr. posredni ali neposredni izvoz, občasni uvoz, do kompleksnejših npr. skupno 

grosistično podjetje v tujini, dislocirana lastna proizvodnja, ipd. (Dubrovski 2006, 62-

63, 68-69 in 86). 

Svetličič (1996, 290-291). razlikuje med vhodno in izhodno internacionalizacijo, 

saj internacionalizacija ni enosmerna cesta, ampak dvosmeren proces. Praviloma se 

začne z domačim delovanjem, zatem z vhodno internacionalizacijo, nadaljuje z izhodno 

in končno s kooperacijsko internacionalizacijo. Med njimi velja tesna povezava. Najprej 

podjetja internacionalizirajo svojo dejavnost na področju blaga, zatem storitev, sistemov 

in na koncu know howa. Temeljna značilnost internacionalizacije dejavnosti podjetij je 

postopnost.  

Slovenski pridelovalci ekoloških živil so na nizki stopnji internacionalizacije 

predvsem na domači in uvozni stopnji. Podatki iz ANEKA kažejo, da se je v letu 2004 

uvoz nanašal na mlevske izdelke, sok, sadje (citrusi), sladkor, marmelade, zelišča, 

krmila, pri izvozu pa Slovenija izvaža le manjše količine medu, mesa, zelišč in bučnega 

olja (Vlada RS 2006, 35). Osvajanje trgov v EU je nujnost za ekološke pridelovalce tudi 

zaradi večje donosnosti.  

V primerjavi s proizvodnimi podjetji so se slovenska trgovska podjetja na drobno le 

počasi širila na mednarodne trge. Stanje se je začelo spreminjati v 80. in 90. letih 20. 

stoletja, ko je veliko trgovcev pričelo odpirati podružnice in prodajalne v tujini, z 

lastnimi naložbami ali s povezovanjem domačih trgovcev v franšizne sisteme. Motivi za 

širjenje delovanja so bili zasičenost domačega trga, pritisk konkurence na domačem 

trgu, skromne možnosti za nadaljnji razvoj na eni strani kot dejavniki potiska, ter 

razdrobljenost trgovine v drugih državah, možnosti za sorazmerno poceni prevzeme, 

nakupe lokacij, zapolnjevanje vrzeli na drugi strani kot dejavniki vleke. Trgovsko 
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podjetje, ki sedaj ne seže preko nacionalnih meja, nima veliko možnosti za razvoj in bo 

prej ali slej izgubilo identiteto ter se vključilo v večjo mednarodno trgovsko verigo. 

Oblikovanje skupnega trga v EU je trgovska podjetja soočilo z mednarodno 

konkurenco, hkrati pa je skupni trg prinesel različne priložnosti in izzive. Hiter 

tehnološki razvoj z e-trgovino, elektronskim plačevanjem, prenosom denarja med 

državami, hitro gospodarsko rastjo doslej manj razvitih držav, relativni svetovni mir 

omogoča internacionalizacijo trgovskih podjetij. Trgovci na drobno, ki se odločajo za 

vstop na tuje trge, upoštevajo predvsem geografsko in kulturno bližino ter območja, ki 

so manj razvita kot njihova (Potočnik 2001, 365-367). 

 Slovenska trgovska podjetja se tako odločajo za vstope na trge bivše Jugoslavije 

(Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Črna gora) ter države vzhodne 

Evrope, ki bodo po zadnjih raziskavah zanimive še dve leti, nato bodo zasičene, 

perspektivni pa so postali azijski trgi, na čelu z Indijo, ki pa so zaradi geografske 

oddaljenosti manj zanimivi za slovenske trgovce. 

3.1.5 Globalizacija trga ekoloških kmetijskih pridelkov  

Že nekaj desetletij se trg ekoloških kmetijskih pridelkov povečuje z dvoštevilčno 

rastjo. Po statističnih podatkih in napovedi trendov od Mednarodne zveze gibanj za 

ekološko kmetijstvo IFOAM in švicarskega raziskovalnega inštituta FIBL v globalnem 

ekološkem kmetijstvu sodeluje 142 držav z 32,2 milijona hektarjev obdelovalnih 

površin, namenjenih ekološkemu kmetovanju (Caudle 2007). 
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Slika 3.3 Razdelitev svetovnih površin za ekološko kmetovanje glede na 

geografsko območje v letu 2007 
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Vir: FIBL 2009. 

 

Iz slike 3.3 je razvidno, da imata največ obdelovalnih površin Oceanija, od tega 

Avstralija, Evropa in Latinska Amerika, od tega Argentina predvsem zaradi prostranih 

pašnikov. Dve tretjini vseh obdelovalnih površin je travnikov. To je približno trikrat več 

obdelovalnih površin, kot v letu 2000, vendar obdelovalne površine namenjene 

ekološkemu kmetovanju, predstavljajo samo 0,7 odstotkov vseh kmetijskih površin na 

svetu Največje število ekoloških pridelovalcev imajo Uganda, Indija in Etiopija. 

Mednarodna organizacija za tržne raziskave Organic Monitor poroča, da je trg z 

ekološkimi pridelki za potrošnike vreden več kot 40 bilijonov dolarjev. Največja trga za 

ekološka živila sta Evropa in Severna Amerika, ki pokrivata kar 95 odstotkov 

svetovnega trga. Zelo hitro razvijajoči so trgi v Aziji in na Japonskem, zelo obetavni pa 

trgi v Južni Koreji, Taiwanu, Singapurju in na Kitajskem. Potrebe multinacionalnih 

korporacij po raznovrstni ponudbi ekoloških kmetijskih pridelkov na trgu so vodile do 

globalizacije trga ekoloških pridelkov. Proces globalizacije je prinesel na svetovni trg 

nove proizvode in možnosti, prav tako pa tudi veliko izzivov (Caudle 2007). 
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Slika 3.4 Države z največjo rastjo obdelovalnih površin, namenjenih ekološkemu 

kmetovanju, od leta 2006 do 2007  
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Iz slike 3.4 je razvidno, da imajo ZDA imajo največjo rast obdelovalnih površin, 

namenjenih ekološkemu kmetovanju, saj vse zvezne države sodelujejo v ekološkem 

kmetovanju. V ZDA je certifikacijski organ za ekološko kmetovanje Ameriški urad za 

kmetijstvo (USDA). Nacionalni ekološki program s kratico NOP predpisuje standarde 

za ekološko kmetovanje. Na trgu ZDA se lahko tržijo samo ekološki pridelki, ki imajo 

certifikacijsko oznako USDA. Da bi povečali izmenjavo ekoloških pridelkov z ostalimi 

državami, je ZDA sklenila sporazume s sedmimi državami o priznavanju certifikatov: 

Britansko Kolumbijo, Kanado, Dansko, Indijo, Izraelom, Novo Zelandijo, Veliko 

Britanijo. Ostale države po svetu pridelkov, ki so certificirani po standardih NOP ne 

priznavajo. USDA pozna namreč več kategorij ekoloških izdelkov: 100 odstotno 

ekološki, biološki, izdelek z ekološkimi sestavinami. V tem smislu poteka tok izdelkov 

samo v eno smer – v ZDA. Kmetje imajo dve možnosti: ali plačati za več različnih 

certifikatov in izvažati pridelke ali upati, da bodo vse ekološke izdelke kupile ameriške 

firme (Caudle 2007).  

ZDA imajo največji trg z ekološkimi izdelki, saj je v letu 2007 znašal 13,3 milijarde 

evrov (FIBL 2009). 

Zaradi gospodarske krize se je v letu 2008 število ljudi, ki kupujejo ekološke 

izdelke v ZDA zmanjšalo, čeprav bi naj trg rastel po 18 odstotni stopnji do leta 2010. 

Opaža se zmanjšanje nakupov v specializiranih trgovinah ali zvenečih blagovnih znamk, 

namesto tega se kupuje v manj zvenečih, cenejših prodajalnah z ekološkimi proizvodi, 

ekološke proizvode, ki so cenovno dostopnejši. Na trgu so poleg Whole Foods in Wild 
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Oats Markets še ostali trgovci: Trader Joe's, Organic Valley, Nature's Path (Market 

News Service 2009, 36). 

Latinska Amerika predstavlja četrtino površine svetovne ekološke pridelave, ima 

največjo rast obdelovalnih površin in je postala ena izmed večjih izvoznic v ZDA zaradi 

tropskih in subtropskih obdelovalnih površin. Argentina in Čile imata državne izvozne 

agencije, ki pomagajo proizvajalcem obiskovati mednarodne sejme in pripravljati 

kataloge z ekološkimi proizvodi. Argentina ima v ekološkem kmetijstvu v letu 2007 

2.800.000 hektarov obdelovalnih površin in je druga na svetu takoj za Avstralijo 

(Caudle 2007).  

Brazilija je imela v letu 2007 1.800.000 hektarov obdelovalnih površin in je tretja 

na svetu (FIBL 2009). Brazilija je zelo aktivna in je sprejela program za povečanje 

ekološke pridelave, raziskav, trženja in razvoj združenj in trgovine. Brazilska izvozno-

promocijska agencija APEK je angažirala organizacijo OrganicsBrasil za projekt izvoza 

ekoloških proizvodov z usmeritvijo na manjše in srednje velike kmetije. S pomočjo 

organizacije OrganicsBrasil (ustanovile so jo privatne organizacije in državna 

trgovinska in investicijska promocijska agencija) so ekološki kmetje razstavljali na 

trgovskih sejmih po vsem svetu in navezali stik z največjo trgovsko verigo Whole 

Foods. Tako se je podvojilo število udeleženih podjetij v trgovanju z ekološkimi 

pridelki. Proizvajalci predstavljajo svoje proizvode na globalnem trgu preko tiskane 

brošure, internetnega portala in z udeležbo na vseh pomembnejših svetovnih sejmih 

(Caudle 2007). 

Bolivijska vlada je zakonsko opredelila razvoj ekološkega kmetijstva in celo 

prerazdelila obdelovalne površine skupnostim domorodcev ter organizirala 

izobraževanje za ekološko kmetijstvo. Bolivijski ekološki izvozni trg je vreden okoli 25 

milijonov dolarjev, predvsem zaradi izvoza kvinoje, kave, kakava, kostanja, amaranta, 

soje, čebule, graha, arašidov, širokega fižola in sadja (Caudle 2007). 

Območje Azije ima skoraj neverjetno rast. Razvijajo se novi standardi in proizvodi 

namenjeni izvozu (Caudle 2007). Indija se je v letu 2007 povzpela na sedmo mesto z 

1.030.000 hektarov obdelovalnih površin, predvsem zaradi vladne podpore usmerjene v 

proizvodnjo ekološkega bombaža (FIBL 2009). V Indiji se je država Uttaranchal 

razglasila za ekološko. Tajska vlada je s podporo Mednarodnega trgovinskega centra 

pripravila nacionalni ekološki program za ekološki razvoj. Izvozni artikli so riž, sadje, 

zelenjava in zelišča. Kitajska se je v zadnjih letih hitro preusmerila v ekološko 

kmetovanje, kar prinaša nezaupanje v tako pridelavo. To dokazuje podatek, da je v letu 

1997 Kitajska imela 4.000 hektarjev v ekološkem kmetovanju, leta 2004 že 301.295 

hektarjev, leta 2006 pa kar 3.500.000 hektarjev. Trenutno je na Kitajskem pristojnih 

deset tujih certifikacijskih organov. Ekološki pridelki se v celoti izvažajo v EU, Severno 
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Ameriko in na Japonsko. Zaskrbljujoče je, da Kitajska prepoveduje nenapovedane 

kontrole in da nima vladnih pravil glede ekološkega kmetovanja (Caudle 2007).  

V Avstraliji so ekološki pridelovalci združeni v organizacijo BFA (The Biological 

Farmers of Australia Cooperative Ltd 2009). V letu 2006 je imela Avstralija 1691 

ekoloških pridelovalcev z 12,3 milijona hektarjev obdelovalnih površin in trgom, 

vrednim 400 milijonov dolarjev. Največji certifikacijski organ je ACO (australian 

certified organic). Zanimivo je, da si morajo tudi trgovine pridobiti certifikat, če želijo 

prodajati ekološka živila (Biological Farmers of Australia Cooperative Ltd 2009). 

Danes je na voljo šestdeset različnih državnih predpisov, ki urejajo ekološko 

pridelavo. Na globalni ravni je pomembna mednarodna naloga različnih organizacij na 

harmonizaciji in enakosti pridelave ekoloških pridelkov. Organizacije FAO, IFOAM, 

UNCTAD trenutno razvijajo orodja, kot je splošni zbir mednarodnih zahtev za ekološke 

certifikacijske organe, ki bodo prinesla primerjavo enakosti standardov. IFOAM prav 

tako vzdržuje ekološki garancijski sistem, ki zajema temeljne standarde pridelave in 

kriterije za akreditacijske organe (Caudle 2007). 

Ekološko kmetovanje se srečuje s tekočimi in prihajajočimi izzivi, začenši z 

zagotavljanjem zakonitosti ekološke pridelave, ki prihaja iz razvijajočih držav. Zaradi 

hitro rastočega povpraševanja po ekoloških proizvodih so trgovci pričeli s pritiskom na 

države v razvoju, da pridobijo primerno ponudbo. Takšno ravnanje ne spodbuja 

najboljših pridelovalnih praks v ekološkem kmetijstvu, saj za kmete ekološko 

kmetijstvo ne pomeni več kompleksnega sistema vrednot, ampak se, izključno zaradi 

ekonomske motivacije, odločajo za ekološko kmetovanje. Pridelava se tako usmeri 

samo na upoštevanje smernic proizvodnje. Trgovci bi morali zgraditi dobre poslovne 

odnose in zaupanje s pridelovalci, saj bi tako zagotavljali zakonitost pridelave ekoloških 

izdelkov (Caudle 2007). 

Na prvi IFOAM mednarodni konferenci na temo trženja ekoloških in regionalnih 

pridelkov v avgustu 2007 so bile izpostavljene negativne strani globalizacije trga 

ekoloških živil. Vlade denarno podpirajo prevoz hrane, »zeleno revolucijo«, 

izobraževanja, energijo in tehnologijo, ki spodbuja trge, ki so vedno bolj oddaljeni od 

mesta pridelave, kar vodi v uničevanje lokalne ekonomije. Kadar gre za razumevanje 

ekonomskih učinkov, moramo gledati globalno, kadar pa gre za ohranjanje naravne 

krajine, pa je pomembna lokalna usmerjenost (IFOAM 2007).  

Treba je upoštevati znano sintagmo Teda Batesa, ki pravi: »Mislite globalno – 

delujte lokalno« (Dubrovski 2004, 35). Če bodo vlade podpirale lokalno oskrbo z živili 

in osveščale potrošnike za nakup ekološko pridelanih živil, bo takšno ravnanje prinašalo 

ekonomske koristi tako za pridelovalce, kot za samo proizvodnjo ekoloških živil. 

Lokalna oskrba ne pomeni ukinjanje mednarodne trgovine, temveč daje možnost 

potrošnikom, da kupijo svežo hrano čim bližje svojemu domu. Če bi vsi potrošniki po 
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svetu jedli doma pridelano ekološko hrano, multinacionalne korporacije ne bi kovale 

dobičkov na račun trgovanja z ekološkimi živili (IFOAM 2007). 

Tudi potrošniki izgubljajo zaupanje v ekološke izdelke, saj postajajo masovno 

blago. Za potrošnike postaja razlikovanje konvencionalnih in ekoloških pridelkov vedno 

težje. Dodatne težave pri prepoznavanju ekoloških izdelkov predstavljajo različne 

državne in zasebne oznake ter mnogoštevilne šifre kontrolnih organizacij, ki jih 

potrošniki ne prepoznajo. S trženjem masovno pridelanih ekoloških pridelkov se 

potrošnikom le težko posredujejo vrednote ekološkega kmetijstva. 

3.2 Razvojni trendi v mednarodni trgovini z ekološkimi izdelki 

Na prvi mednarodni konferenci IFOAM na temo marketinga vrednosti ekoloških in 

regionalnih izdelkov v mesecu avgustu 2007, so sprejeli zaključke, da moramo okrepiti 

lokalni in regionalni razvoj z vsemi sredstvi. Lokalnim skupnostim grozijo monopolne 

korporacije in genski inženiring, regionalni razvoj se mora zato okrepiti z vsemi 

razpoložljivimi sredstvi. Zato je bila sprejeta deklaracija Schwaebish Hall ki podpira 

prepoznavanje vrednosti ekoloških živil skozi oznake, blagovne znamke, zaščito 

geografskega porekla, ki jo je treba združiti z ekološkim kmetovanjem kot socialno in 

ekonomsko alternativo za ruralna območja, kar prinaša dolgoročno in ekonomsko 

ohranjanje teh območij (IFOAM 2007).  

Trend v ekološki pridelavi je lokalna proizvodnja s čimvečjo dodano vrednostjo, ki 

bi jo vlade tudi finančno spodbujale, za razliko od konvencionalno masovno pridelanih 

kmetijskih pridelkov. V trgovinah na drobno se uvajajo posebej označene police z 

lokalno pridelanimi ekološkimi živili, kar je v skladu s prehrambenimi smernicami, da 

potrošniki uživajo sezonske pridelke, ki so pridelani na lokalnem območju. Inovacije 

bodo potrebne pri razvoju procesa predelave ekoloških živil, skladiščenju in pakiranju 

ekoloških živil.  

Pogosto pojmujemo globalizacijo in regionalizacijo kot dva nasprotujoča si 

procesa. Vendar lahko pojmujemo regionalizacijo kot drugo plat globalnega 

sodelovanja, tako kot se namreč dopolnjujejo procesi globalne integracije in temu 

nasproti naravnani procesi individualizacije, decentralizacije in celo politične 

dezintegracije. Regionalizacija mora imeti pred očmi globalno dimenzijo, naj bi 

prispevala k boljšemu mehanizmu razreševanja konfliktov za doseganje končnega cilja, 

gre za močno institunacionalno nadstavbo. Globalna učinkovitost je namreč tudi kriterij 

za regionalno uspešnost (Svetličič 1996, 98-101).  

Zaradi gospodarske krize se bo rast proizvodnje in prodaje ekoloških izdelkov 

zagotovo upočasnila, še vedno pa bodo skupine potrošnikov, ki bodo tudi v gospodarsko 

težjih časih hoteli kupovati naravno pridelano hrano, zato je ta pridelava »obsojena« na 

uspeh (Šoštarič 2009). 
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Trendi v mednarodni trgovini na drobno so zaradi recesije po podatkih Trženjskega 

monitorja spremenjeni, in sicer so nakupi bolj načrtovani in premišljeni, več nakupov se 

opravi v diskontnih prodajalnah, več manjših nakupov cenovno ugodnejših izdelkov, 

zdravje in dobro počutje nista več tako pomembna, manjša kot je prodajalna, večji je 

padec prodaje, potrošniki 70-80 odstotkov odločitev o nakupu sprejmejo na prodajnem 

mestu, zato so promocijske aktivnosti z degustacijami na prodajnih mestih v porastu, 

direktno oglaševanje preko letakov upada (Društvo za marketing Slovenije 2009, 4). 

Uvajanje sistema pravične trgovine v mednarodno trgovanje je v zadnjih letih 

postalo močan trend v razvitih zahodnih državah. Cilj pravične trgovine je povečati 

dohodek revnih proizvajalcev s pravičnim plačilom za njihovo delo, tako da delavec 

lahko zadovolji osnovne življenjske potrebe, posredno pa se zmanjšuje lakota na jugu, 

in se vrača dostojanstvo nerazvitim družbam. Pravična cena zajema ceno proizvodnje 

skupaj s socialnimi in okoljskimi stroški, ceno dela, ki zadostuje vsaj za preživetje, 

premijo, ki omogoča investicije v razvojne projekte skupnosti. Sistem pravične trgovine 

zagotavlja zapostavljenim proizvajalcem dostop do razvitih trgov, šibkejše proizvajalce, 

predvsem ženske in avtohtona ljudstva ščiti pred izkoriščanjem v procesu proizvodnje 

in vzpodbuja njihove priložnosti za razvoj, sodobnemu potrošniku daje možnost, da 

pozitivno izkoristi svojo nakupovalno moč. Študija, opravljena v 25 državah EU, je 

pokazala, da je prodaja izdelkov iz sistema pravične trgovine od leta 2000 v povprečju 

rastla za 20 odstotkov na leto, tako da je v letu 2006 presegla 660 milijonov evrov. 

Gibanje se je začelo v 50. letih prejšnjega stoletja in temelji na prispevku 100.000 

prostovoljcev, ki pomagajo po vsej Evropi. Izdelke pravične trgovine je možno najti v 

2.800 specializiranih trgovinah in 55.000 veleblagovnicah po vsej Evropi. Osnovni 

poudarek delovanja je doseganje socialne pravičnosti, vedno večji poudarek je na 

varovanju okolja, zato se vedno več od pet milijonov proizvajalcev v državah v razvoju 

odloča za ekološki način pridelave (Volk 2006, 40). 

Postavitev nove oblike trgovanja, kot je pravična trgovina, predstavlja morebiten 

odgovor na finančno krizo. Vsesplošna gospodarska kriza bo prisilila trgovce, da 

prevetrijo odnose s proizvajalci in postavijo novih relacije v mednarodni trgovini. 

Trend sodobnega prehranjevanja je nutrigenomika – veda o individualizirani 

prehrani. Nutrigenomika preučuje vpliv prehrane na genom, proteom in metabolom. Na 

podlagi poznavanja posameznikovega genoma se prepoznajo potrebe njegovega 

organizma po določenih hranilih in mu tako pripišejo ustrezni režim prehranjevanja, ki 

mu bo zagotavljal preventivo pred določenimi boleznimi (Nutrigenomika 2007).  

Ponudniki ekoloških pridelkov bi morali spremljati raziskave na tem področju in 

pridobljena znanja uporabiti pri oblikovanju asortimana in diferenciaciji proizvodov. 
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3.3 Marketing ekoloških izdelkov v gostinstvu in turizmu 

Ponudba ekoloških obrokov v gostinstvu je danes tam, kjer je bila trgovina na 

drobno z ekološkimi izdelki pred 15 leti, zato strokovnjaki po svetu napovedujejo letne 

rasti med 15  in 20 odstotkov (DiMatteo 2007). 

Splošno je znano, da je v gostinstvu, še posebej pa v wellness centrih v sklopu 

slovenskih zdravilišč preslaba ponudba ekoloških menijev na področju pravilnega in 

zdravega načina prehranjevanja Wellness turizem spada predvsem v preventivni 

zdraviliški turizem, ki je namenjen ohranjanju zdravja z redno fizično aktivnostjo, 

zdravo in uravnoteženo prehrano, prostim časom in oddihom, in je namenjen predvsem 

zdravim ljudem. Osnovna značilnost wellnessa je, da je wellness-program čimbolj 

individualno naravnan na uporabnika, njegove želje, potrebe in zmožnosti. Kulinarična 

ponudba naj bi šla v smeri individualizacije prehranjevanja, v ospredju je uporaba 

organskih živil lokalnega izvora. Prehrana v slovenskih wellness centrih je neprimerna, 

ker ustvarjalcem primanjkuje znanja in interesa, saj gost pričakuje bolj kakovostno 

hrano in jo mora za svoj denar tudi dobiti. Hrana v wellnessu mora biti sveža, vitalna, 

vsebovati mora čim manj beljakovin in sladkorja. To pomeni, da je treba skoraj za 

vsakega gosta pripraviti hrano sproti, pomembni so dobri viri za nabavo sadja in 

zelenjave, saj so živila iz španskih ali italijanskih rastlinjakov neprimerna za pripravo 

hrane v wellnessu (Razvojni center Lendava 2007). 

Vendar slovenska zdravilišča z wellness centri ne vlagajo naporov v nabavo 

lokalnih ekoloških živil, eden izmed vzrokov so višje nabavne cene, drugi pa 

nepovezanost ekoloških pridelovalcev in zato premajhne količine pridelkov. Dobro 

prakso pri tem predstavljajo avstrijski in švicarski wellness centri, ki nudijo tudi 

ekološka živila. 

V zadnjem desetletju se pojavlja tudi oblika ekološkega oz. trajnostnega turizma, 

kjer je oblikovanih že nekaj znakov za okolje, ki garantirajo deležnikom (gostom, 

lastnikom, zaposlenim, partnerjem, ciljnim javnostim), da je ekološki management 

sestavni del poslovne politike podjetja. V znakih za okolje se okoljska naravnanost 

običajno povezuje s kakovostjo storitev. Leta 1996 je svetovno združenje za zaščito 

opredelilo ekološki turizem kot nadzor nad ohranjanjem relativno mirnih območij, z 

nizkimi negativnimi vplivi obiskovalcev, ki se zavzema za koristne, aktivne in 

dobrodejne socialno-ekonomske vplive na lokalno prebivalstvo (Slovenska turistična 

organizacija 2008). 

V Evropi se pojavlja veriga hotelov Bio Hotels, ki zajema 63 hotelov, od tega 35 v 

Nemčiji, 17 v Avstriji, 5 v Švici, 4 v Italiji in Španiji ter po enega v Franciji in na 

Irskem. Združenje je bilo ustanovljeno leta 2001 v Avstriji. Logotip Bio Hotels 

zagotavlja gostom, da je vse, kar se jim nudi, ekološkega izvora. V sobah je gostom na 
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voljo ekološka kozmetika, rjuhe in brisače so iz ekološkega bombaža, sobe imajo 

možnost izklopa elektrike zaradi sevanja. V Bio Hotels se uporabljajo za ogrevanje 

obnovljivi viri energije, deževnica, uporabljajo se naravni premazi. Zasedenost hotelov 

je zelo dobra okoli 80 odstotkov (Organic-Market.Info 2009). 

Specializacija slovenskih turističnih kmetij je nujno pripeljala tudi do ekoloških 

turističnih kmetij, ki zaenkrat nimajo postavljenih posebnih standardov s strani kakšne 

državne ali zasebne organizacije. Gre za ekološke pridelovalce živil, ki nudijo doma 

pridelano hrano, in teh je bilo v letu 2006 v Sloveniji 39 (Vlada RS 2006, 37).  

Dobro poslovno prakso pri tem področju predstavljajo avstrijske in italijanske 

ekološke turistične kmetije. Ekoturizem predstavlja turistično panogo, ki doživlja svoj 

razmah v Evropi in svetu, medtem ko je pri nas še slabo poznana in v veliki meri 

neizkoriščena priložnost. Do sedaj niti ponudba niti marketing ne podpirata ustrezno 

takšnega turizma. Naravna pestrost je kvaliteta, ki jo je treba ohranjati in svoja razvojna 

prizadevanja prilagoditi tej predpostavki. Obenem želi promovirati naravno pestrost kot 

vrednoto, ki je razvojno izjemno pomembna, ne kot razvojna ovira, temveč kot 

priložnost, ki jo lahko izkoristijo različne gospodarske panoge, seveda pa je ena 

najpomembnejših ekoturizem. 

3.4 Marketing ekoloških izdelkov v vrtcih in šolah 

Otroci spadajo v kategorijo ogroženih skupin prebivalstva, za katere je po 

Resoluciji o nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010 predvidena posebna 

družbena skrb za zdravo prehranjevanje. Februarja 2008 so v Državnem zboru RS 

sprejeli spremembe Zakona o javnem naročanju, kjer se pri merilih za izbiro ponudbe 

pri naročanju živil prednostno upoštevajo živila, ki so v shemah kakovosti, kamor med 

drugim spadajo tudi ekološka živila. Uvajanje ekoloških živil v kuhinje šol in vrtcev je 

pomembno z več vidikov kot so: učenje trajnostnega potrošništva, skrb za čisto okolje, 

vodo in zdravje. Uporaba ekoloških živil zahteva spremembe v receptih in jedilnikih, 

miselnosti vseh zaposlenih in uporabnikov, zato so potrebna izobraževanja in delavnice, 

dobrodošla je tudi organizacija ekološke pridelave na šolskem vrtu. Pomembna je 

podpora vodstva, kolektiva, staršev in kuhinjskega osebja v vrtcih in šolah pri uvajanju 

ekoloških živil ali obrokov. Pred izvedbo javnega naročila (če je razpisana vrednost 

živil večja od 40.000EUR brez DDV) je smiselno informirati čim več lokalnih 

ponudnikov ekoloških živil, lokalna ekološka združenja, da si lahko priskrbijo razpisno 

dokumentacijo in kandidirajo na javnem naročilu. Projekt uvajanja ekoloških živil v 

prehrano naj se vključi v letne delovne načrte šol in vrtcev. Problematika, ki se tukaj 

pojavlja, je vezana na premajhno ponudbo ekološko pridelanih živil iz lokalnega okolja, 

težko je sodelovanje s posameznimi kmeti, lažje bi sodelovali z združenji pridelovalcev. 

Ekološki pridelovalci se bojijo »papirologoje« pri javnih naročilih, ovira so višje cene 
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ekoloških živil, sistem HACCP (preverjanje kakovosti živil po standardu Hasap) na 

ekoloških kmetijah ni uveljavljen (Dolenc 2009, 1-14). 

Ne evropskem nivoju poteka pilotni projekt IPOPY (Innovative Public Organic 

food Procurement for Youth), v katerem sodeluje mreža sodelujočih partnerjev iz 

enajstih držav, med njimi tudi Norveška, Italija, Švedska in Anglija. Namen projekta je 

poiskati dobre primere uvajanja ekoloških živil v javno prehrano otrok in mladostnikov 

v šolah in vrtcih. V več primerih je bilo uvajanje ekološke hrane v vrtce in šole politična 

odločitev sprejeta v občinah, npr. v Italiji. V Angliji je ekološko združenje Soil 

Association, ki ga podpira zvezdnik Jamie Oliver, doseglo povečanje deleža svežega 

sadja in zelenjave, ki jih bodo šole nabavljale od lokalnih ekoloških pridelovalcev. 

Projekt podpira država, saj se financira iz sredstev nacionalne loterije. Cilj tako 

zastavljenega projekta je poleg kakovostnih živil za otroke, podpiranje lokalnih 

pridelovalcev, da se ohrani biotska pestrost v kmetijstvu (Birkeland 2009, 1-4). 
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4 STRATEŠKE POSLOVNE POVEZAVE 

4.1 Namen povezav  

Strateško povezovanje in strateška partnerstva so sodobne oblike ustvarjanja, 

vzdrževanja in povečevanja konkurenčnosti v globalnem tržnem okolju. Z globalizacijo 

mednarodnega poslovanja, ko se izgubljajo ali zamegljujejo meje med državami ali 

regionalnimi področji in s tem klasična definicija izvora izdelka, se spreminjajo tudi 

dimenzije procesa konkuriranja. Splošni cilj povezovanja in sodelovanja je doseganje 

globalne konkurenčnosti in koncentracija potencialov (Dubrovski 2004, 81). 

Koncentracija potencialov se kaže v povečanju obsega materialnih in nematerialnih 

sredstev po posameznem poslovnem sistemu in zmanjšanju števila samostojnih podjetij, 

ki v posameznem sektorju tekmujejo (Dubrovski 2004, 87-88). 

4.2 Opredelitev strateških povezav 

Strateške poslovne povezave, ki imajo značaj partnerstva, ločimo na zavezništva in 

pogodbeno sodelovanje. Strateške kapitalske povezave so strateška partnerstva 

(Dubrovski 2004, 96). 

Strateško povezovanje je lahko poslovno (nekapitalsko) in kapitalsko (lastninsko). 

Prevladujejo nekapitalska poslovna povezovanja, saj predstavljajo 90 odstotkov vseh 

strateških povezav. Posledica različnih povezovanj je mednarodna koncentracija panog 

(Dubrovski 2004, 102-103). 

Hierarhične odnose so nadomestila različna zavezništva, ki dopolnjujejo 

intrafirmske povezave, oplajajo možnosti uresničevanja posebnih prednosti, ki jih imajo 

podjetja in ki v novih pogojih niso več toliko vezane na posamezno podjetje oziroma 

njegove lastniške meje, pač pa jih zunanje, tržne zavezniške povezave lahko okrepijo. 

Kombiniranje intrafirmskih in zavezniških povezav krepi konkurenčnost v sodobnih 

pogojih na svetovnem trgu. Strateške povezave so namenjene uresničevanju točno 

določenih ciljev. Pri lastniško specifičnih prednostih je pomembno, da v pogojih 

zavezniškega kapitalizma podjetja mnogo bolj kot prej poskušajo najti svojo središčno 

konkurenčnost in jo oplemenititi s pomočjo povezovanja s tistimi podjetji, ki imajo 

njihovim sposobnostim komplementarne prednosti. Večji pomen dobivajo tudi 

prednosti skupnega vodenja in multinacionalnosti poslovanja (Svetličič 1996, 271-272).  

Danes so se zelo razmahnile nekapitalske oblike mednarodnega povezovanja 

podjetij (strateške povezave ali navidezna podjetja). V njih se prepletajo tržni in 

hierarhični odnosi. Strateške povezave rastejo po 30 odstotni letni stopnji, medtem ko 

mednarodna združevanja stagnirajo. Tako se dosegajo potrebne ekonomije obsega, 

vendar se ohranja potrebna prožnost in doseže visoka stopnja odzivnosti na lokalne 
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razmere. Strateške povezave je zelo težko voditi, še težje pa je koordinirati dejavnost 

enega enotnega podjetja (Svetličič 1996, 92). 

Strateške povezave so se razvile pod vplivom tektonskih in vse bolj nepredvidljivih 

sprememb v mednarodnih ekonomskih odnosih, ki vnašajo znatna tveganja celo za 

največja podjetja in s katerimi se lahko spopadajo samo z združenimi finančnimi 

močmi. Zato se medsebojno povezujejo na fleksibilen, nekapitalski način, ki jim daje 

večjo prožnost in minimilizira tveganja, obenem pa omogoča koncentracijo znanja in 

financ, potrebnih za temeljne tehnološke prodore. Zaradi nekapitalskega povezovanja so 

tudi transakcijski stroški povezovanja nižji (Svetličič 1996, 286). 

Strateške povezave so zaradi pogodbenega značaja primerne za male države. Hitre 

tehnološke, politične in ekonomske spremembe v svetu so naredile pogodbene 

sporazume zaradi njihove večje gibčnosti, politične ter kulturne sprejemljivosti relativno 

privlačenjše kot kapitalske povezave, ki pa imajo sicer prednosti v zanesljivosti in 

dolgoročnosti. Slabost strateških povezav pa je nestabilnost in nezadostna dolgoročna 

usidranost, ki vnaša v poslovanje določene negotovosti (Svetličič 1996, 156). 

4.2.1  Strateške vertikalne povezave  

Začetki poslovnega sodelovanja med proizvodnimi in trgovskimi podjetji segajo v 

konec 19. stoletja, ko so trgovska podjetja prevzemala pretežni del proizvodnje po 

vnaprej dogovorjenih pogojih, kar je proizvodnim podjetjem pomembno zniževalo 

stroške, olajšalo pa tudi načrtovanje proizvodnje. Nadaljnje oblike trajnega poslovnega 

sodelovanja so bile poslovne skupnosti, ki so bile organizirane kot prostovoljne verige 

trgovcev ali nabavna združenja, ki so bodisi eno ali večstopenjsko vključevala 

proizvodna in trgovska podjetja, včasih pa tudi organizacije potrošnikov. Značilnosti 

takih povezav so: enotna poslovna politika in poslovni cilji, skupna prodaja izdelkov, 

skupna reklama, uvajanje lastnih blagovnih znamk, organiziranje strokovnega 

usposabljanja zaposlenih, pridobivanje novih lokacij, zbiranje, obdelava in posredovanje 

tržnih informacij. Postopno so v razvitem svetu nastale nove oblike povezovanja 

proizvodnih in trgovskih podjetij. Tako poznamo korporacijske, administrativne in 

pogodbene povezave, pa tudi strateško partnerstvo med proizvodnimi in trgovskimi 

podjetji, kot najučinkovitejših oblik vertikalne kooperacije. Prednosti tega partnerstva se 

kažejo v hitrejšem gibanju izdelkov od proizvodnje do porabe ter v hitrejšem 

prilagajanju proizvodnih podjetij strukturnim spremembam trga. Slabosti takega 

partnerstva pa so, da so lastne odločitve omejene z medsebojnim dogovarjanjem, pa tudi 

nezaupanjem do druge strani. Vertikalne povezave so lahko uspešne le kot enakopravno 

partnerstvo, ne pa kot prevlada ene strani (Potočnik 2001, 69-70). Stopnja vertikalne 

integracije, ki pomeni trdnost povezave med vključenimi podjetji in njihovo 
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medsebojno odvisnost, se po posameznih vrstah povezav razlikuje, od kupoprodajnega 

odnosa do kapitalske združitve, kar je razvidno s slike 4.1. 

Slika 4.1 Stopnje integracije in odvisnosti 

     Nizka medodvisnost in konkuriranje 

Neformalno (občasno) kupoprodajno sodelovanje  

Formalno (pogodbeno) sodelovanje 

Licenčno in franšizno sodelovanje 

Strateške poslovne povezave 

Skupna naložba 

Kapitalski prevzem 

Japonski keiretsu, korejski chaebol 

Kapitalske združitve 

     Visoka medodvisnost in koncentracija 

Vir: Dubrovski 2004, 98. 

 

Konceptualno izhodišče za razvoj strateškega partnerstva najdemo v relacijskem 

marketingu, v oblikovanju dolgoročnih in stalnih razmerij z drugimi udeleženci v 

marketinškem procesu. Partnerstvo je prilagojeno poslovno razmerje, ki temelji na 

mesebojnem zaupanju, odprtosti, skupnem tveganju in skupni koristi, ki povečuje 

konkurenčno prednost z boljšo poslovno uspešnostjo, kot pa bi jo podjetja dosegla 

vsako zase. Partnersko sodelovanje zahteva nove prilagojene managementske metode in 

tehnike ter znanja in veščine. Strateške povezave so le takšne, katerih značaj pomeni 

doseganje ali vzdrževanje strateških prednosti za podjetje in doseganja po pomembnosti 

najvišjih ciljev, poslovne povezave so bolj izvedbene, taktične ali funkcijske narave. 

Razvoj poteka v smeri nekapitalskih povezav in partnerskega odnosa (Dubrovski 2004, 

98-101).  

Strateške nekapitalske zveze omogočajo možnost izbire partnerja, da se iz zveze 

lažje umaknejo, če mu ta ne prinaša pričakovanih učinkov. Strateška zveza se od 

kupoprodajnega odnosa razlikuje v tem, da gre za strateški značaj sodelovanja in da je v 

takšni integraciji praviloma vključena komponenta razvoja, v katerem sodelujeta oba 

partnerja. Skupen razvoj pa prinaša dolgoročnost sodelovanja. Veliko strateških vezi se 

po raziskavah konča s pripojitvijo (Dubrovski 2004, 122). 
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Slika 4.2 Oblika poslovanja v funkciji višine transakcijskih stroškov 

 
Vir: Svetličič 1996, 285.  
 

S slike 4.2 je razvidno, da so pri nekapitalskih povezavah transakcijski stroški 

pogosto nižji. Strateške povezave so po tej sliki nekje na sredini, po cilju pa jih lahko 

uvrstimo na vrh ali pod vrh slike. Če so stroški internalizacije približno enaki 

transakcijskim stroškom, se podjetje ne bo odločilo za internalizacijo (Svetličič 1996, 

286). 

Vertikalna integracija omogoča partnerjem, da se izognejo nihanju cen, če se 

nabavlja ali prodaja neodvisnim podjetjem preko trga in tveganjem nerednih dobav 

(Svetličič 1996, 282). Pri vertikalnem modelu multinacionalnih podjetij se obrati 

ukvarjajo z različnimi proizvodnimi fazami medsebojno povezanih izdelkov med 

državami, s podobno strukturo proizvodnih dejavnikov. Pričakovati je, da dobivajo več 

tisti obrati, ki so na višjih stopnjah dodajanja vrednosti. Vertikalne investicije so 

naravnane na povratni izvoz vmesnih izdelkov v države porekla transnacionalnih 

podjetih. Privlačijo jih velika lokalna tržišča, razmeroma usposobljena delovna sila, 

manjše trgovinske in investicijske ovire ter dobra lokalna infrastruktura. Gre za 

podobnosti s horizontalnimi, le da je velikost lokalnega trga pri vertikalnih investicijah 

manj pomembna. Empirično se je izkazalo, da se horizontalne in kompleksne strategije 

povezovanja najbolje potrjujejo, vertikalne slabše. Novejše terorije mednarodne 

menjave so pokazale, da je največ menjave intrapanožne (s podobnimi izdelki) in 

potekajo med podobnimi državami (Svetličič 2004, 52-54). 

Trgovci bi morali skozi sistem pravične trgovine vzpostaviti strateška partnerstva z 

ekološkimi pridelovalci tako, da bi ustvarili dobre poslovne odnose, zgradili zaupanje, 

odprtost s pridelovalci, delili skupno tveganje in koristi, in tako vzpostavili enakopravno 
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partnerstvo, ki bi zagotavljalo zakonitost pridelave ekoloških izdelkov in pošteno 

plačilo pridelovalcem za njihove pridelke. 

4.2.2 Strateške horizontalne povezave 

V tem delu bomo obravnavali strateške povezave med proizvajalci ekoloških 

izdelkov in v manjši meri strateške povezave med mednarodnimi trgovci na drobno, ki 

prodajajo ekološke izdelke. Pri slednjih so bolj poznana nabavna zavezništva, ko se je 

več trgovcev povezalo v nabavno skupino za skupni nastop pri dobaviteljih za dosego 

boljših nabavnih pogojev zaradi skupnih odjemnih količin. Znane so evropske strateške 

interesne povezave, npr. European Retailing Alliance (nizozemski, britanski in 

francoski trgovci), ki so nastale iz potrebe po prilagajanju lokalnim trgom in 

neprepoznavnosti blagovnih znamk na teh trgih ter zagotavljanja skupnih nabavnih 

virov, npr. na Daljnem vzhodu (Dubrovski 2004, 49). 

Horizontalna ekspanzija dejavnosti podjetja je nastala pri diferenciranih izdelkih, 

pri katerih imajo določena podjetja posebna znanja (Svetličič 1996, 282). Poznamo tudi 

horizontalni model multinacionalnih podjetij, ki predvideva, da transnacionalna podjetja 

ustanavljajo obrate, ki proizvajajo enake proizvode v različnih, toda podobno velikih 

državah s podobno strukturo proizvodnih dejavnikov, ki med seboj trgujejo z velikimi 

stroški. Odločitev za horizontalne investicije, naravnane na lokalni trg, so velika tržišča, 

obilje usposobljene delovne sile, nizke vstopne investicijske ovire in visoke trgovinske 

vstopne ovire ter dobra lokalna infrastruktura (Svetličič 2004, 52-53).  

Horizontalne povezave v obliki zavezništva lahko temeljijo na lastninskih, 

pogodbenih ali interesnih povezavah. Lastninske povezave praviloma vodijo k 

doseganju sinergijskega učinka, pogodbene povezave so odvisne od vsebine teh pogodb, 

interesne pa morajo imeti značilnosti strateških povezav (Dubrovski 2004, 96). 

Obstaja tudi hibridni integrirani model multinacionalnih podjetih, ki predvideva da 

imajo transnacionalna podjetja različne strategije v različnih državah, tako da se med 

njimi ustvarja komplementarnost (Svetličič 2004, 52). 

Horizontalne strateške povezave med samimi proizvajalci ekoloških izdelkov 

morajo biti usmerjene v doseganje sinergijskih učinkov na vseh področjih svojega 

delovanja. 

V nadaljevanju bomo pregledali različne možnosti horizontalnega povezovanja 

slovenskih ekoloških pridelovalcev od zadružništva, združenj ekoloških pridelovalcev, 

GIZ (gospodarsko interesno združenje), javno-zasebnega partnerstva do sistema 

pravične trgovine. V bodočnosti se predvideva razvoj novih ekonomskih in socialnih 

oblik sodelovanja med ekološkimi pridelovalci, kot je npr. s strani lokalne skupnosti 

podprto ekološko kmetovanje in predelava hrane, regionalne spletne strani o ekološki 

hrani, povezovanje regij (Niggli, Slabe in Schmid 2008, 32). 
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Zadružništvo kot socialno-ekonomsko gibanje, ki je temeljilo na prostovoljnosti, 

enakopravnosti in skupnem dohodku, ki se je organiziralo v obliki zadrug, je zraslo v 

19. stoletju v zahodni Evropi. Njegov namen je bil izboljšanje gmotnega položaja malih 

proizvajalcev in potrošnikov, pozneje se je najbolj razmahnilo v kmetijstvu. Prva 

potrošniška zadruga je bila ustanovljena v Veliki Britaniji leta 1844 (Kmetijska zadruga 

Celje 2008, 10). Na slovenskem se je zadružništvo začelo razvijati v drugi polovici 19. 

stoletja, saj so prvo zadrugo ustanovili leta 1865 v Ljubljani ljubljanski obrtniki. 

Zakonsko je bilo zadružništvo prvič urejeno z avstro-ogrskim zakonom leta 1873. 

Kmetijsko zadružništvo je bilo najmočnejše v zgornji Soški dolini in Bohinju. Teolog 

Janez Evangelist Krek je začel razvijati kmečke kreditne zadruge zaradi oderuštva ob 

kmetijski krizi ob koncu 19. stoletja. Pred drugo svetovno vojno je bilo največ kreditnih 

zadrug, sledile so nabavno-prodajne in specializirane kmetijske proizvajalno-

predelovalne zadruge. Po drugi svetovni vojni je zadružništvo postalo način 

vključevanja vaškega in obrtnega gospodarstva v državni gospodarski sistem. V drugi 

polovici leta 1948 pri izvajanju agrarne reforme so po politični direktivi nastale kmečke 

delovne zadruge. Leta 1965 je bilo z Zakonom o kmetijskem zadružništvu celotno 

zadružno premoženje preneseno v splošni družbeni sektor, kmetijskih zadrug je bilo vse 

manj (Kmetijska zadruga Celje 2008, 10-12).  

Slovenske zadruge na področju združevanja ekoloških pridelovalcev niso odigrale 

svoje vloge, saj odkup in prodaja ekoloških izdelkov ni v njihovem interesu. Glavna 

naloga zadrug danes je poleg odkupa konvencionalno pridelane goveje živine za zakol 

in nadaljnjo rejo, odkupa mleka, prodaje hmelja, pšenice, drobnice, lesa, opravljanje 

trgovinske dejavnosti, saj se več kot polovica prihodkov doseže iz naslova trgovine.  

Število članov zadrug se iz leta v leto zmanjšuje, v letu 2008 je 75 slovenskih 

zadrug imelo 16.888 članov in 2.963 zaposlenih delavcev ter so ustvarile 607 milijonov 

evrov prihodkov. Zadruge imajo tudi svoj bančni steber v Deželni banki Sloveniji (prej 

hranilno-kreditne službe) in delno lastništvo v živilsko predelovalni industriji. Kljub 

velikim težavam zadrug se te med sabo poslovno ne povezujejo na področju nabavnih 

tokov ali kapitalsko združujejo (Kmetijska zadruga Celje 2008, 6). Zadružna zveza se 

danes ukvarja predvsem z denacionalizijskimi postopki in je postala že prava 

nepremičninska agencija (Zor 2007). 

V skladu z Zakonom o zadrugah je zadruga organizacija vnaprej nedoločenega 

števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih članov ter temelji 

na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in 

upravljanju članov. Ustanovijo jo najmanj tri fizične ali pravne osebe. Zadružna pravila 

urejejo poslovanje, med drugim morajo člani zadruge vplačati deleže v zadrugo, določi 

se tudi odgovornost članov za obveznost zadruge. Pet odstotkov letnega presežka mora 

zadruga nameniti za obvezne rezerve, lahko pa oblikuje tudi druge sklade in jim določi 
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namen uporabe. Firma zadruge mora vsebovati označbo, da gre za zadrugo in označbo 

odgovornosti članov za obveznosti zadruge: »zadruga z omejeno odgovornostjo« ali 

okrajšano »z. o. o.«, če je odgovornost članov za obveznosti zadruge po zadružnih 

pravilih omejena na določeno vsoto; ali »zadruga brez odgovornosti« ali »z. b. o.«, če je 

odgovornost članov za obveznosti zadruge po zadružnih pravilih izključena (Uradni. list 

RS, št. 97/2009). 

Združenja ekoloških pridelovalcev po posameznih regijah v statusni obliki društva 

so najpogostejša oblika združevanja v tem trenutku v Sloveniji. Vsa ekološka združenja 

so članice ZZEKS (Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije). Iniciatorji združevanj 

ekoloških pridelovalcev v društva so bili v večini primerov kmetijski svetovalci na 

KGZS. Ideja o nastanku zbornice izvira iz ljudske stranke, ki je leta 2000 na podlagi 

zakona ustanovila osem kmetijsko-gozdarskih zavodov in tri selekcijske centre. 

Kmetijskim svetovalcem manjka časa in ekonomskega znanja, društvom pa sredstev za 

nakup opreme in vozil za skupno distribucijo ekoloških izdelkov, da bi lahko opravljala 

tudi druge naloge, poleg izmenjave izkušenj, organiziranja izobraževanja, promocije 

združenja, pomoči pri trženju. Združenja so regionalno organizirana in vključujejo 

ekološke pridelovalce na nekem območju ne glede na vrsto pridelka.  

Poslovanje društev ureja Zakon o društvih, ki v drugem in osmem členu pravi, da je 

združevanje članov prostovoljno, ustanovijo ga lahko tri poslovno sposobne fizične ali 

pravne osebe. Delovanje v društvu temelji na sistemu enakopravnosti, z vpisom v 

register društev pri upravni enoti pridobi društvo pravno osebnost. Za zakonitost 

poslovanja družbe odgovarja zakoniti zastopnik, odgovorne osebe pa za obveznosti 

društva (Uradni list RS, št. 61/2006 ,91/2008, 102/2008, 58/2009).  

Primer v tujini predstavljajo združenja proizvajalcev kakava iz Ekvadorja, katerih 

delo se je usmerilo na izobraževanje proizvajalcev, tehnično pomoč pri pridelavi, napore 

pri organizaciji in združitvenem marketingu, posebni pozornosti na managementu 

trajnostnega razvoja okolja. Združenja, ki povezujejo tudi 2500 pridruženih družin, si 

skušajo pridobiti certifikat za ekološko pridelavo in certifikat poštene trgovine. Tako 

organizirana združenja oskrbujejo s kakavom večje mednarodne prehrambene 

korporacije, kot npr. Kraft company, kar je bilo ugotovljeno iz predstavitvene zloženke 

združenj proizvajalcev kakava iz Ekvadorja, ki je bila predstavljena na sejmu Biofach 

Nurnberg v Nemčiji.  

GIZ je pravno opredeljeno v ZGD (Zakon o gospodarskih družbah), ki v osmem 

poglavju navaja, da ga lahko ustanovita dve ali več fizičnih oziroma pravnih oseb z 

namenom olajševati in pospeševati pridobitno dejavnost svojih članov, izboljševati in 

povečevati rezultate te dejavnosti, ne pa ustvarjati lastnega dobička (Uradni list RS, št. 

65/2009). Lahko se ustanovi tudi brez osnovnega kapitala, slabost te oblike združevanja 

je odgovornost članov združenja za obveznosti združenja, saj vsi člani odgovarjajo za 
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obveznosti združenja z vsem svojim premoženjem. Ocenjujem da ustanovitev GIZ 

ekoloških pridelovalcev ali predelovalcev ni primerna oblika združevanja, saj ne more 

ustvariti dovolj dohodka za pokrivanje vseh stroškov delovanja. Za ekološko pridelavo, 

predelavo in trženje mlečnih izdelkov je v Sloveniji ustanovljeno samo eno GIZ 

EkoKrepko iz Logatca.  

Javno zasebno partnerstvo po Zakonu o javno zasebnem partnerstvu je lahko tudi 

ena izmed oblik horizontalnega strateškega povezovanja. Zakon ureja namen in načela 

zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki 

so v javnem interesu (Uradni list RS, št. 127/2006). Zakon je zelo zapleten in zato v 

praksi še ni zaživel.  

Sistem pravične trgovine se v Sloveniji predstavlja skozi neprofitno zadrugo 

Odjuga, ki se ukvarja z veleprodajo, maloprodajo izdelkov pravične trgovine, razvojem 

lastnih proizvajalcev, promocijo in izobraževanjem. Zadruga razen pet odstotnega 

dobička, ki gre po zakonu v obvezne rezerve, namenja za razvojni sklad, iz katerega se 

potem financirajo razvojni projekt in druge dejavnosti. Zadrugo so ustanovile nevladne 

organizacije (Odjuga 2009, 1-3).  

Koncept sodelovanja ekoloških pridelovalcev lahko zajema različne poslovne 

modele, ki se raztezajo od sklenjenih pogodb s sosednjimi kmetijami, skozi združevanja 

v zadruge ali kooperative, ki so v lasti pridelovalcev, do strateških združevanj in 

skupnih vlaganj znotraj prehranske verige med zadrugami - kooperativami in potrošniki 

(Riverain 2008). 

Pri tem modele združevanja lahko razdelimo na evropske, ker je ekološka pridelava 

podprta s strani EU s programi razvoja podeželja in ameriške modele, kjer je državna 

podpora zelo nizka in je uspešnost na trgu odvisna od uspešnih strateških povezav, ki jih 

narekuje tržna situacija. Slabost slovenskih javnih razpisov za pridobitev nepovratnih 

sredstev za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev je neživljenjski pogoj, ki 

določa, da je finančna pomoč vezana na obseg lastne tržne proizvodnje in sicer od 5 

odstotkov za prvo leto, do 2 odstotka za peto leto financiranja, kar pomeni, da skupine 

proizvajalcev pri sadju, zelenjavi, zeliščih, kjer so nizke tržne vrednosti, prejmejo manj 

pomoči kot skupine v živinoreji, kjer so tržne vrednosti večje. Pomoč je namenjena 

samo stroškom administrativnega delovanja skupin proizvajalcev, stalni zaposlitvi 

osebe, oblikovanju skupnih pravil o proizvodnji, nakupu opreme za skupno trženje, ne 

pa tudi opremi, ki je nujna za skupno trženje, npr. stroškom najema skladiščnega 

prostora, nakupu hladilnih naprav, sušilnic, transportnih sredstev.  

Evropski poslovni modeli so lahko: 

− sistem pravične trgovine v statusni obliki zadruge ali gospodarske družbe, s 

katerimi se zagotavlja proizvajalcem dostop do razvitih trgov, šibkejše 
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proizvajalce, predvsem ženske in avtohtona ljudstva ščiti pred izkoriščanjem v 

procesu proizvodnje in vzpodbuja njihove priložnosti za razvoj, sodobnemu 

potrošniku daje možnost, da pozitivno izkoristi svojo nakupovalno moč. V 

Sloveniji je v obliki zadruge tako organizirana pravično trgovinska zadruga 

Odjuga ter v Avstriji kot gospodarska družba Sonnentor Kräuterhandels Gmbh iz 

Avstrije. Podjetje Sonnentor uveljavlja sistem poštene trgovine skozi podjetje, ki 

združuje 120 avstrijskih ekoloških pridelovalcev zelišč na določenem območju 

pod eno blagovno znamko, ima tudi svoje prodajalne, vendar kljub temu 

zagotavlja sledljivost živil, pri tem ima poslovne enote tudi v Romuniji in na 

Češkem. Filozofija tega podjetja je, da so zaposleni njihovo največje premoženje 

(Sonnentor 2008); 

− specializirana zadruga sestavljena iz članov pridelovalcev in članov 

predelovalcev (živilske industrije), npr. za mleko in mlečne izdelke, meso in 

mesne izdelke, ter žita in pekovsko pecivo; 

− javno zasebno partnerstvo, s pomočjo lokalne skupnosti in zasebnega ponudnika 

organizirana ekološka pridelava z namenom zadovoljiti potrebe lokalnega 

prebivalstva, vrtcev in šol; 

− združenje potrošnikov in pridelovalcev v obliki društva ali gospodarske družbe, 

ki sklenejo dogovor z ekološkimi pridelovalci ali združenjem ekoloških 

pridelovalcev že v začetku sezone. Tako si zagotovijo okvirno količino 

tedenskega zabojčka z ekološkimi pridelki, pridelovalci pa lažje načrtujejo 

pridelavo. Takšna rešitev je posebej primerna za zelenjavo in sadje.  

Ameriški poslovni modeli so: 

− alternativni poslovni model z ustanovitvijo gospodarske družbe z verigo 

prodajaln, z lastništvom pridelovalcev, kot mešanica med družinsko kmetijo in 

zadrugo, z možnostjo vplivanja na odločitve o izbiri vrste pridelkov in cenah ter 

ostalih pomembnih vprašanjih. Enakost pridelovalcev, demokratični procesi, 

poštene in stabilne cene, skupna blagovna znamka odlikujejo takšno družbo. Vsi 

lastniki izvolijo upravni odbor direktorjev, stališče pridelovalcev se posreduje 

skozi regionalne izvšilne odbore upravnemu odboru direktorjev. Dobiček se deli 

med kmetovalce (45 odstotkov), zaposlene v družbi (45 odstotkov) in lokalno 

skupnost (10 odstotkov). Takšen model uporablja ameriška družba Organic 

Valley s 1.389 pridelovalci (Organic Valley 2009); 

− poslovni model specializirane ameriške verige 194 prodajaln z ekološkimi 

izdelki Whoole Foods z letnim prometom 6 bilijonov dolarjev, sedaj 

organizirana kot delniška družba (največji lastniki niso vodilni managerji), ki 

posluje po sistemu postavljenih teamov; ena prodajalna ima osem teamov in 
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vsak deluje kot samostojni profitni center. Posamezni team izbira sodelavce, 

določa cene, izbira proizvode in skrbi za donosnost različnih oddelkov. Za 

doseganje postavljene donosnosti prejme team ugodnost v denarju. Družabniki 

nato izberejo glede na donosnost team, ki bo delal naprej, vsi zaposleni imajo 

pregled nad donosnostjo vseh teamov v družbi. Tako se prodajalne med seboj 

razlikujejo po ponudbi ter se primerjajo med seboj po donosnosti. Pomembne so 

vrednote, kot svoboda, donosnost, zaupanje in enakost. Managerski sistem tako 

temelji na skupnosti, avtonomnosti, enakosti, preglednosti in zavedanju 

poslanstva družbe, ki je zagotoviti potrošnikom okusno hrano, prispevati k 

trajnostnemu kmetovanju in spodbujati ekološko pridelavo. Zanimiv model, ki 

združuje svobodo in odgovornost, skupnost in tekmovanje, socialno poslanstvo 

in velike donose, vendar vse to prispeva k uspehu družbe, ki ima v lasti tudi 

morske površine za oskrbo z morsko hrano (Hamel 2007, 70-80); 

− specializirano potrošniško neprofitno društvo, ki poleg pridelovalcev združuje 

tudi potrošnike, ki si s članstvom zagotovijo tudi kvalitetne lokalne ekološke 

pridelke v prodajalni združenja. Članarina je odvisna od dohodkov iz naslova 

kmetijstva glede na hektar. Vsem članom pripada popust v višini 10% na 

označene cene. Z opravljanjem prostovoljnega dela v trgovini si prislužijo 

popust v višini 20 odstotkov za dobo dveh mesecev, oziroma še dodatni 10 

odstotni popust, če kupujejo nepakirano blago, ki ga sami polnijo v embalažo, ki 

jo prinesejo s seboj. Prihranek pri nakupu nepakiranega blaga ni pomemben 

samo zaradi nižje cene, temveč tudi zaradi varovanja okolja. Odločanje v društvu 

je s soglasjem vseh njegovih članov, zaposlenega imajo menagerja za 

organizacijo in vodenje društva, ki deluje na demokratični osnovi. Glede na 

vložen kapital člani prejmejo fiksne dividende, glede na količino nakupov 

posameznega člana se sorazmerno s tem delijo tudi dobički. Del dobička se 

nameni izobraževanju. Takšen model uporabljajo avstralska združenja, npr. Co-

operatives Victoria (The Co-op food shop 2009). 

Združevanje ekoloških pridelovalcev lahko poteka na različnih nivojih: 

− združevanje ekoloških pridelovalcev po vrsti pridelkov na regijski, državni ali 

medržavni ravni, 

− združevanje ekoloških pridelovalcev ne glede na vrsto pridelkov na določenem 

regijskem območju. 

Posebne skupine ekoloških pridelovalcev ali predelovalcev, organizirane v obliki 

gospodarske družbe, neprofitne zadruge ali združenja, bi morale zagotoviti: 

− sprejem obvez o območju pridelave, enotno tehnologijo, kontrolo in označevanje 

proizvoda, marketinško usmerjenost pridelovalca, 
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− izobraževanje pridelovalcev o pomenu združevanja, organiziranosti, enotnega 

tehnološkega postopka, vodenja evidenc, izvajanja zunanje kontrole in 

certificiranja, enotne blagovne znamke, distribucije in trženja,  

− poskusno obdobje, dvig kakovosti z določitvijo ocenjevalnih parametrov, enotno 

kakovost, estetski izgled embalaže in blagovne znamke, 

− registracijo blagovne znamke pri Uradu RS za intelektualno lastnino in pri 

Organization Mondiale De La Propriete Intellectuelle v Genevi z navedbo držav, 

kjer zaščita blagovne znamke velja, 

− marketing na lokalnem regijskem nivoju s pospeševanjem gastronomije in 

razvoja turističnih kmetij, trženje na mednarodnem trgu kot »butične« ekološke 

pridelke. 

Vnaprej bi bilo treba postaviti strategijo partnerstva in operativni načrt pridelave in 

trženja ekoloških izdelkov za dolgoročno obdobje. Operativni načrt bi zajemal pripravo 

standardov pridelave ekoloških živil, zagotovitev skupnih skladiščnih prostorov, 

pakiranja ter prevoza blaga, najema in opreme pisarne za delovanje združenja, izdelavo 

skupne blagovne znamke, embalaže, cenikov za nastop na sejmih v tujini in doma, 

izdelava predstavitvene spletne strani in e-trgovine, zaposlitev osebe, ipd. aktivnosti. 

4.3 Cilji strateškega povezovanja  

Namen strateškega kapitalskega in nekapitalskega povezovanja je povečanje skupne 

konkurenčnosti. Cilji so strateški, ko gre za strateška partnerstva, operativni, ko gre za 

uresničevanje taktičnih in izvedbenih nalog, ter interni, ko gre za urejanje zgolj 

notranjih razmerij. Pridobivanje razvojnih potencialov s strateškim poslovnim 

partnerstvom ter kapitalskimi prevzemi in pripojitvami lahko pomeni hitrejšo, cenejšo 

in manj zahtevno razvojno pot kot izgradnjo lastnih zmožnosti (organska rast). 

Sinergijsko izkoriščanje razpoložljivih sredstev udeležencev povezave se nanaša na 

kombinacijo fizičnih, finančnih in intelektualnih sredstev tako, da je njihova vrednost 

večja kot pa vsota njihovih individualnih vrednosti. Cilje lahko razdelimo na tržne, 

tehnološko-razvojne, zmanjšanje tveganja in povečanje notranje moči, doseganje 

ekonomije obsega in racionalizacije poslovanja (Dubrovski 2004, 161-165).  

Strateške povezave se uporabljajo pri posebej velikih poslih z velikimi tveganji 

(Svetličič 1996, 286). 

4.4 Proces nastajanja povezav 

Obdobje procesa povezovanja lahko razvrstimo v tri obdobja: obdobje pred 

sklenitvijo povezave, obdobje sklepanja povezave, obdobje po sklenitvi povezave 

(Dubrovski 2004, 201). 
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4.4.1 Obdobje pred sklenitvijo povezave  

Zajema oblikovanje strategije podjetja in če je oblikovanje partnerstva način za 

dosego strateških ciljev, sledi obdobje iskanja potencialnih partnerjev in njihovo 

proučevanje. Med merila za izbiro partnerjev in posledično za utemeljitev povezave 

največkrat uvrščamo: komplementarna sredstva in veščine, kulturno kompatibilnost in 

kooperativnost, izvedbeno kompatibilnost, kompatibilne cilje partnerjev z možnostjo 

sinergijskega učinka, prevzem sorazmernega dela tveganja, približno uravnoteženost v 

velikost in moči. (Dubrovski 2004, 201-203). 

H komplementarnim sredstvom in veščinam spadajo materialna in nematerialna 

sredstva. Materialna so zemljišča, zgradbe, oprema, zaloge, finančna sredstva, med 

nematerialna sredstva pa štejemo odnose z odjemalci in dobavitelji, blagovne znamke, 

strateške povezave, znanje, veščine in sposobnosti zaposlenih ipd.  

Pri kulturni kompatibilnosti in kooperativnosti je mogočih več različic, saj partnerja 

lahko ohranita svojo kulturo, pa do kulturne asimilacije (eden izmed partnerjev 

prevzame kulturo drugega), možne so kulturne integracije (oba partnerja prevzameta 

najboljše od drugega in oblikujeta novo kulturo), kulturne transformacije (nastanek nove 

kulture). Izvedbena kompatibilnost zajema izvedbo študije izvedljivosti projekta, ki 

pokaže, ali je zamišljeni proces integracije sploh izvedljiv ter kakšne so lahko pasti in 

ovire. Preveriti je treba tudi dejanske možnosti doseganja sinergijskega učinka, saj če 

bosta povezani podjetji dosegli le lastne cilje, ne pa tudi skupnega, povezava ne bo 

opravičljiva. Možnost prevzema sorazmernega dela tveganja ter uravnoteženost v 

velikosti in moči partnerjev pride bolj v poštev pri nekapitalskih povezavah, za katere je 

značilna medodvisnost z vidika vložka, delovanja in tveganja. Pri kapitalskih povezavah 

se merilo uravnoteženosti v velikosti in moči manj uporablja, upošteva se pri spojitvah 

in skupnih naložbah (Dubrovski 2004, 204-206).  

Hkrati s postopkom izbire najprimernejšega partnerja poteka simuliranje izidov 

zveze, ki ji pravimo strateška in finančna evalvacija s primerno skrbnostjo. Evalvacija 

partnerskega podjetja lahko poteka po različnih metodah vrednotenja, opravljajo jo 

pooblaščeni eksperti z različnih področij, ki določijo orientacijske vrednosti posameznih 

podjetij in združenega podjetja. Sledi priprava načrta povezovanja s časovno dinamiko 

(Dubrovski 2004, 207). 

4.4.2 Obdobje sklepanja povezave  

Obdobje zajema uvodne razgovore, pismo o nameri, pogajanje, sklenitev pogodbe, 

imenovanje menagerja povezave, objava (Dubrovski 2004, 208). 

Pri uvodnih razgovorih se preverja stališče vrhnjega managementa podjetij do 

nameravane povezave, iz česar sledi izbira načina izvedbe kapitalske transakcije 
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(sovražni ali prijateljski, dogovorjeni ali nedogovorjeni prevzem). Če management obeh 

podjetij vidi v načrtovani povezavi možnost za doseganje dodatne relacijske vrednosti in 

pokaže pripravljenost za načrtovano sodelovanje, se takšen skupni interes zapiše v 

pismu o nameri. V pogajalskem procesu se lahko vodijo pogajanja z managementom 

ciljnega podjetja, z največjimi lastniki ali pa se izdela ponudba za prevzem, ki je 

naslovljena na vse delničarje. Med pogajanji se postopoma oblikujejo posamezni 

vsebinski deli, ki so kasneje sestavni del pogodbe. Pri kapitalskih združitvah so pogodbe 

o pripojitvi ali spojitvi prilagojene zakonskim določilom. Najpomembnejša sestavina 

pogodb o kapitalskih združitvah je menjalno razmerje delnic na določen dan, ki mora 

temeljiti na vnaprej ocenjeni vrednosti podjetij, ki se združujejo. Imenovanje managerja 

povezave je pomembno, sposobnost povezovalnega razmišljanja je nujna. Ko je 

povezava opravljena, sledi obveščanje poslovnih partnerjev in javnosti o povezanem 

sistemu (Dubrovski 2004, 209-211). 

4.4.3 Obdobje po sklenitvi povezave  

Imenujemo ga tudi obdobje integracije in ga razdelimo na fazo izvedbe poslovne 

integracije in fazo po njej. Prva faza izvedbe zajema korenite spremembe, medtem ko je 

druga namenjena doseganju opredeljenih sinergijskih učinkov. Integracija mora biti 

hitra, kar pa je zelo odvisno od pripravljalnega obdobja. Pomembno je, da ne pride do 

sindroma kapitalske združitve (prekinjene komunikacije, padec produktivnosti, odliv 

sposobnih kadrov iz podjetja), ki privede do nedoseganja sinergijskih učinkov ali celo 

do skupnega negativnega izida. Proces poslovne integracije je večkrat treba izvesti z 

metodo prestrukturiranja in reinženiringa. Cilj prestrukturiranja so spremembe v 

različnih strukturah v podjetju (programsko-tržna, proizvodna, tehnološka, finančna, 

organizacijska, kadrovska), medtem ko je cilj reinženiringa temeljna sprememba v 

razmišljanju in radikalno preoblikovanje poslovnih procesov za dosego dramatičnih 

izboljšav po merilih uspešnosti, kot so stroški, kakovost, storitve in hitrost (Dubrovski 

2004, 213-216). 

4.5 Vloga ekološkega managementa za uspešnost povezav  

Ekološki management opredeljujemo kot poslovno aktivnost pri vodenju 

organizacije, ki temelji na sodobnih načelih življenja in dosežkih različnih področij 

skladno s sonaravnim in trajnostnim razvojem. Izvaja ga skupina strokovnjakov na 

tehnološkem, higienskem in toksikološkem področju, pri čemer upoštevajo načelo 

ekonomičnosti. Zajema okoljsko upravljanje, ki ob naravnih upošteva še socialne in 

ekonomske vidike v odnosu do naravnih virov, posegov v naravo in posledic 

človekovega ravnanja (Lebe 2006, 12).  
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Poznamo dva koncepta uvajanja trajnostnega razvoja v poslovni proces podjetja 

(Lebe 2006, 15): 

− aditivnega, ki temelji na odstranjevanju odpadkov in emisij, nastalih v 

poslovnem procesu; 

− integriranega, ki se zavzema za aktivno politiko do trajnostnega razvoja in 

ekološke problematike z iskanjem rešitev, ki preprečijo nastajanje odpadkov in 

emisij ali pa njihov nastanek že na začetku procesne verige vsaj omejijo. 

Ekološki management predstavlja sodobno usmeritev v tržnem gospodarstvu, saj 

sega na vsa področja poslovodenja podjetja. Temeljni cilj, ki so mu podrejene vse 

aktivnosti ekološkega managementa, pa je skrb za varovanje okolja. Razmišljanje, da sta 

konkurenčnost in poslovna uspešnost nezdružljiva z ekološkim managmentom, se je že 

izkazalo kot popolnoma neupravičeno, saj ekološka usmeritev prinaša prav nasprotno, 

znatne prihranke in na dolgi rok prispeva k racionalnemu poslovanju. Ob uvajanju 

principov ekološkega managementa pridobiva tudi strateški management nove 

razsežnosti, saj morajo razvojne tendence na področju poslovne politike: 

− dolgoročno in celovito opredeliti cilje na področju varstva okolja v smislu 

preprečevanja in omejevanja nastajanja negativnih posledic za naravno okolje, 

− oblikovati takšne strategije in taktike, ki so usmerjene v sanacijo v preteklosti 

nastalih negativnih posegov v okolje. 

Uvedba ekološkega managementa zahteva od managerjev nove aktivnosti in iskanje 

odgovorov na vprašanja: 

− kako ob razvojnem programu zastaviti še ekološki razvoj podjetja in kako ga 

skupaj s trajnostnim razvojem vključiti v celovit sistem poslovodenja podjetja, 

− kako sistematično razvijati pozitivno okoljsko naravnanost vseh zaposlenih, ki je 

odvisna od njihove okoljske etike in okoljske kulture, 

− kako prestrukturirati programe, ki postajajo zaradi negativnih vplivov na okolje 

manj zanimivi na trgu (Lebe 2006, 13-15). 

Uporaba ekološkega managementa v obdobju pred sklenitvijo povezav pri 

oblikovanju strategije podjetja in v obdobju sklepanja povezav pri imenovanju 

managerja povezave je pomembna, saj prinaša znatne prihranke in na dolgi rok prispeva 

k racionalnemu poslovanju podjetja. 

Model bodočega managementa v 21. stoletju bo postavljen na demokratično 

osnovo, ki bo častil in cenil človeško iniciativo, kreativnost in strast (Hamel 2007, 255). 

Ekološki managerski sistem pri strateških povezavah mora temeljiti na skupnosti, 

avtonomnosti, enakosti, preglednosti in zavedanja poslanstva družbe, ki je zagotoviti 

potrošnikom okusno hrano, prispevati k trajnostnemu razvoju in spodbujati ekološko 

pridelavo. 
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4.6 Ekonomija naravnih virov in etične vrednote v ekološkem managementu  

Glavna lastnost zemlje je, da je njena količina stalna in se sploh ne odziva na 

spremembe cene. Ali kot je dejal Will Rogers: »Zemlja je dobra naložba: ne proizvajajo 

je več« (Samuelson in Nordhaus 2002, 248). 

Cena uporabe določenega zemljišča za določeno obdobje imenujemo renta ali čista 

ekonomska renta. Vrednost zemlje je v celoti izpeljana iz vrednosti končnega proizvoda, 

npr. če je visoka cena koruze je tudi cena zemlje visoka (Samuelson in Nordhaus 2002, 

249). 

Pri ekonomiji naravnih virov najprej razdelimo vire na zajemljive in nezajemljive. 

Zajemljivi vključujejo tudi kmetijska zemljišča, nezajemljivi pa so npr. kakovost zraka, 

jate rib. Poleg tega delimo naravne vire na obnovljive in neobnovljive. Gradbeni les, 

kmetijska zemljišča spadajo med obnovljive in zajemljive (tiste, ki imajo zasebnega 

lastnika). Ko viri niso zajemljivi in kažejo zunanje učinke, trgi pošiljajo nepravilne 

signale. Na splošno trgi vodijo v proizvodnjo prevelike količine dobrin, ki povzročajo 

negativne zunanje učinke, in premajhne količine dobrin, ki povzročajo pozitivne 

zunanje učinke. Družbeno učinkovito onesnaževanje zahteva, da so mejne družbene 

koristi od omejevanja onesnaženja enake mejnim družbenim stroškom te dejavnosti. 

Okoljska ekonomija obravnava negativne zunanje učinke, kot so onesnaževanje okolja, 

in predlaga ukrepe, kot so vladni programi z neposrednim nadzorom ali finančnimi 

motivacijami, kot so pristojbine za emisije (davek) ali menjalna dovoljenja zanje. Pri 

menjalnih dovoljenjih za emisije bi vlada določila količino onesnaževanja in razdelila 

ustrezno število dovoljenj, s katerimi je mogoče prosto trgovati. Obstajajo tudi zasebne 

rešitve problema onesnaževanja s pravilom pravne odgovornosti in prostovoljna zasebna 

pogajanja. Pri tem gre za dolgotrajne postopke, lahko nastanejo tudi visoki sodni stroški 

pri pravilu pravne odgovornosti (Samuelson in Nordhaus 2002, 325-337). 

Kapitalizem je sistem, ki ga podžiga sla po dobičku. Pohlep ga je privedel do krize. 

Vendar osveščeni potrošniki lahko zavračajo izdelke tistih družb, ki se neodgovorno 

obnašajo do okolja ali ki izkoriščajo otroke pri proizvodnji izdelkov, in s spremembo 

miselnosti ter vrednostnega sistema vplivajo na dobičke multinacionalk. Vloga 

nevladnih organizacij je vedno večja, pomembno je, da se zavemo soodvisnosti in vseh 

problemov, ki so vse bolj globalni in nacionalno nerešljivi (Svetličič 2004, 169). 

Ekološko kmetovanje temelji na etičnih vrednotah povezanih z zdravjem, ekologijo, 

poštenostjo in skrbjo. Potrebno je širše razumevanje ekoloških ciklov in omejenih 

naravnih virov. Pri etičnih vrednotah je treba omeniti tudi konsekvencionalizem, ki 

govori o tem, da moramo ravnati po pravilih, oziroma da pravilnost nekega dejanja 

določajo njegove posledice, ter o deontologiji kot znanosti o dolžnostih; gre za presojo 
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pravilnosti dejanj glede na njihovo naravo ali glede na pravila, s katerimi ta dejanja so 

oziroma niso v skladu ne glede na posledice samih dejanj. 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA RAZVOJNIH TRENDOV V MEDNARODNI 

TRGOVINI Z EKOLOŠKIMI IZDELKI IN OCENA NAČINOV 

STRATEŠKIH POVEZAV  

Empirični del raziskave temelji na uporabi kvalitativne raziskovalne metodologije, 

in sicer študije primerov. V empiričnem delu raziskave želim proučiti načine strateškega 

povezovanja pridelovalcev ekoloških izdelkov za skupni nastop na mednarodnem trgu, 

oceniti načine vstopa slovenskih pridelovalcev na tuje trge, razvojne trende v 

mednarodni trgovini z ekološkimi izdelki, primernost ukrepov kmetijske politike za 

pospeševanje razvoja in promocijo ekološkega kmetijstva. 

5.1 Opis raziskovalnih metod  

Razvoj etičnega potrošništva, kjer potrošniki od proizvajalcev zahtevajo izdelke z 

visokimi etičnimi priporočili, ki so proizvedeni pod zadovoljivimi družbenimi in 

okoljskimi pogoji, je privedel do povečanega povpraševanja po ekoloških izdelkih. 

Spremembe in razvojni trendi v mednarodni trgovini z ekološkimi izdelki vplivajo na 

strateška povezovanja, ki omogočajo doseganje konkurenčne prednosti. Zakaj povečano 

povpraševanje po ekoloških izdelkih predstavlja problem? Ker predstavlja posledične 

spremembe na področju pridelave ekoloških izdelkov s težnjo po masovni pridelavi z 

neupoštevanjem zakonitosti pridelave ekoloških izdelkov.  

Značilnosti kvalitativnih raziskav je usmerjenost k kvaliteti, filozofsko izhodišče je 

fenomenologija in simbolni interakcionizem ter socialno-konstukcionistična paradigma, 

cilj raziskovanja je generiranje hipotez, po obliki je fleksibilna, razvijajoča, vzorec je 

majhen in namenski, zbiranje podatkov z intervjuji, opazovanji, dokumenti, način 

obdelave je induktiven, izhajajoč iz raziskovalca, zaključki so celoviti in bogato opisni, 

vsestranski in obsežni. Študija primera je naožja oblika poizvedovanja, obenem pa bolj 

poglobljena, saj gleda predvsem v globino ene organizacije ali malega števila 

organizacij. Z več študijami primerov smo raziskovali enake vsebine, s primerjanjem in 

sintezo pa smo prišli do splošnejših spoznanj (Easterby-Smith idr. 2007, 49, 62-70). 

 Za povečanje veljavnosti in zanesljivosti kvalitativne raziskave sem uporabila več 

različnih metod metod raziskovanja - triangulacijo na istem vzorcu in sicer naslednjih: 

− polstrukturiran intervju, 

− opazovanje kot udeleženec, 

− analiza dokumentarnega gradiva – organizacijski uradni in neuradni dokumenti. 

Intervju kot soočanje pogledov med dvema osebama je metoda zbiranja podatkov, 

ki je pogosta v managmentu in poslovnem svetu. Pri polstrukturiranem intervjuju 

raziskovalec pripravi seznam vprašanj in tem, ki jih želi raziskati, pri tem pa ni nujno, 

da bodo vsi vprašani dobili enaka vprašanja. Odvisno od tega, kaj vprašani o temi vedo 
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in kakšno je njihovo mesto v danem okolju, pri nekaterih vprašanja izpustimo, sproti pa 

lahko dodajamo druga (Tratnik 2002, 53).  

Izvedbo intervjuja lahko razdelimo na sedem faz: izbira teme in postavljanje 

raziskovalnih vprašanj, oblikovanje raziskovalnih vprašanj in etični pogoji, izvedba 

intervjujev po opomniku za vodenje intervjuja, prepis intervjujev, analiza intervjujev s 

kodiranjem, preverjanje in potrjevanje rezultatov raziskave, interpretacija rezultatov 

raziskave. Vsaka izmed faz je pomembna, pri tem pa mora biti spraševalec strokovnjak 

za temo, o kateri teče pogovor, prav tako mora dobro obvladati medsebojno 

komunikacijo med ljudmi, biti mora dober retorik, znati se mora hitro odločati, kaj in 

kako bo vprašal intervjuvanca, biti mora dober poslušalec (Kvale 1996, 88 in 147). 

5.2 Opis vzorca 

Načrt vzorčenja zajema opredelitev vzorčne enote, velikosti vzorca, metode 

vzorčenja. Enota raziskovanja so menagerji v MTO, ki skrbijo za marketing ekoloških 

izdelkov, vodilni ljudje v formalnih ali neformalnih združenjih, ki poznajo problematiko 

pridelave, marketinga in povezovanja proizvajalcev ekoloških izdelkov, predstavnik 

ministrstva, odgovornega za izvajanje kmetijske politike glede ekoloških izdelkov. Pri 

določanju velikosti vzorca moramo poiskati najmanjši vzorec, ki še omogoča dovolj 

kakovostne rezultate. 

Vzorec je namenski, kar pomeni, da so bili anketirani tisti ljudje, ki o tej temi 

največ vedo. Glavni kriterij za izbiro vzorca je bil, da ima srednji managment v MTO ali 

ljudje v formalnih in neformalnih združenjih izkušnje in informacije o marketingu 

ekoloških izdelkov in strateškem povezovanju. Posredni kriteriji za izbiro udeležencev 

pa so bili: 

− organizacija je internacionalizirana, 

− posluje na slovenskem trgu. 

Dostop do organizacij in združenj sem pridobila z dopisom - prošnjo za 

sodelovanje, v katerem sem razložila namen in cilje raziskave, način zbiranja in 

obdelovanja podatkov, način poročanja o rezultatih, trajanje hranjenja podatkov, 

predstavitev raziskovalca ter zaprosila vodstvo podjetja za dovoljenje za sodelovanje 

menagerjev za trženje ekoloških izdelkov v raziskavi. Zaprosila sem za pisno soglasje 

direktorja in udeleležencev intervjuja. V dopisu sem opozorila tudi na etičnost raziskave 

v vseh korakih raziskovanja z zagotovitvijo anonimnosti intervjuvancev (Kvale 1996, 

110). 

Ob upoštevanju navedenih kriterijev sem izbrala 19 enot raziskovanja, od tega 11 iz 

MTO, 5 iz združenj, 2 iz podpornih organizacij (institutov-zasebnih zavodov), 1 z 

ministrstva za kmetijstvo. Na poslano prošnjo niso pristali trije direktorji v MTO zaradi 
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politike družbe in dve odgovorni osebi v združenju, tako da je bilo opravljenih 14 

intervjujev. Od osmih opravljenih intervjujev v MTO so bili trije intervjuji opravljeni v 

specializiranih MTO z ekološkimi izdelki, ostalih pet MTO je imelo v ponudbi poleg 

ekoloških izdelkov tudi drugo živilsko in neživilsko blago. Vsi intervjuvani menagerji v 

MTO izpolnjujejo glavni in posredni kriterij, odgovorne osebe v združenjih, institutih 

ter ministrstvu izpolnjujejo glavni kriterij ter enega od posrednih kriterijev (slovensko 

območje). 

Zbiranje podatkov je potekalo s polstrukturiranim intervjujem na osnovi vnaprej 

pripravljenega opomnika za vodenje polstrukturiranega intervjuja (priloga 1), ki odseva 

cilje raziskave. Vprašanja so bila v dveh sklopih, ena za management v MTO, druga za 

predstavnike združenj, inštitutov oz. ministrstva. Vprašanja glede splošnih podatkov o 

managerju so bila za vse intervjuvance enaka. Opomnik za managerje v MTO in 

združenjih je vseboval najprej strukturirana vprašanja o splošnih podatkih v MTO oz. 

združenjih, drugi del opomnika za managment v MTO je vseboval strukturirana 

vprašanja o posebnih podatkih o prodaji ekoloških izdelkov v MTO, oziroma posebnih 

podatkih o združenju, tretji del pa je zajemal sedem odprtih nestrukturiranih vprašanj, s 

pomočjo katerih sem pridobila odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja in 

dosegla načrtovane cilje raziskave. Opomnik pri institutih in ministrstvu je bil pri 

splošnih podatkih in nestrukturiranem delu prilagojen ciljem raziskave. Pred izvedbo 

intervjuja se je intervjuvanca seznanilo, da mu na vprašanja ni treba odgovoriti in da 

lahko vsak čas prekine intervju (informirana privolitev). Intervjuji so se s predhodnim 

dovoljenjem intervjuvancev posneli na diktafon zaradi lažje analize podatkov.  

Metodo opazovanja z udeležbo lahko izvajamo v več inačicah, glede na stopnjo 

udeležbe. Prisotnost brez dejavne udeležbe lažje zagotavlja nepristranost opazovalca. 

Priporočljivo je, da opazovanje traja dlje, še posebej če so opazovanci seznanjeni, da so 

predmet znanstvenega opazovanja. Pri opazovanju je pomembno načelo vzvratnosti, 

uresničevanje vzajemnosti. Opazovanje z udeležbo je povezano s sekvenčno analizo, 

kjer se poudarja potreba po spremembi središča opazovalne pozornosti raziskovalca 

skladno z razvojem poteka dogodkov, procesa, ki ga opazujemo. V vsaki fazi je treba 

prilagoditi središče našega zanimanja, morebiti tudi raziskovalno tehniko. Opazovanje z 

udeležbo nas najprej pripelje do ugotovitve poteka dogodkov znotraj določene skupine 

ali procesa, nato pa izvemo tudi o nagibih posameznikov, o tem, kako drug na drugega 

vplivajo, uveljavljen je postopek razumevanja. Pomanjkljivost te metode je, da 

opazovalec lahko postane pristranski (Flere 2000, 88-90). 

Zbiranje podatkov z metodo opazovanja z udeležbo je bilo opravljeno pri enajstih 

MTO, to je na istem vzorcu, kot je bil opravljen intervju in tudi pri tistih udeležencih, ki 

na intervju niso pristali, od tega pri štirih MTO kot specializiranih prodajalnah z 
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ekološkimi izdelki ter pri sedmih MTO z raznovrstno ponudbo prehrambenih in 

neprehrambenih izdelkov. Pri štirih specializiranih prodajalnah z ekološkimi izdelki so 

trije opazovalci opravili dvanajst opazovanj v času od 10.2. do 5.5.2009, pri sedmih 

ostalih MTO pa pet opazovalcev 35 opazovanj v času od 12.2. do 5.5.2009. Opazovanja 

so opazovalci kot udeleženci opravili v Celju in Ljubljani ob različnih urah. Udeleženci 

so po končanem opazovanju izpolnili opazovalni list (Priloga 2). Metodo opazovanja z 

udeležbo s statusom opazovalca kot udeleženca v MTO smo uporabili, da bi pridobili 

podatke o prodajnem prostoru - okolju, v katerem se prodajajo ekološki izdelki, ter o 

tem, kako se uporablja marketinški splet – 7 P pri prodaji na drobno ekoloških izdelkov. 

Rezultate opazovanja po opazovalnih listih sem analizirala s pomočju legende, saj sem 

za ugotovitev splošnih značilnosti uporabila naslednje znake:  

− zelo dobro - Ο, 

− srednje dobro - , 

− dobro - ◊, 

− zadovoljivo – X, 

− nezadovoljivo - ∆.  

Pridobljene rezultate smo vključili v analizo vsebine intervjujev pri podkategorijah: 

oznake na ekoloških izdelkih in uporaba blagovne znamke, odzivnost oskrbne verige in 

pomen lokalne oskrbe, dejavniki marketinškega spleta. Podatke smo analizirali ločeno 

za specializirane prodajalne z ekološkimi izdelki v MTO ter posebej za trgovine 

(markete), drogerije in hipermarkete v MTO zaradi smiselne primerjave. To kvalitativno 

metodo raziskovanja uporabljajo tudi družbe za izvajajanje benchmarkinga (primerjave 

s konkurenco) ali za preverjanje izvajanja procesov v prodaji. 

Iz zbranih podatkov s pomočjo seznama dokumentarnega gradiva sem opravila 

analizo organizacijskih uradnih dokumentov glede marketinga ekoloških izdelkov in 

strateških povezav na izbranem vzorcu trgovcev in združenj kot pri opazovanju 

(reklamni letaki, brošure). Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti v raziskavi nisem 

mogla pridobiti dopisov, pogodb oziroma drugih listin o strateških povezavah. Zbrane 

podatke sem analizirala ločeno za specializirane prodajalne z ekološkimi izdelki v MTO 

ter posebej za trgovine (markete), drogerije in hipermarkete v MTO zaradi smiselne 

primerjave ter posebej za združenja in ministrstvo. Pridobljene rezultate smo vključili v 

analizo vsebine intervjujev pri podkategorijah: dejavniki marketinškega spleta, 

vertikalne strateške povezave MTO z združenji pridelovalcev, usmeritve kmetijske 

politike in vpliv na razvoj ekološkega kmetijstva. 

Veljavnost raziskave sem zagotavljala še z mnenjem udeležencev o zapisu 

raziskovalca. Pristranskost raziskovalca sem opredelila tako, da sem navedla stališča, s 
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katerimi stopam v raziskovanje, to je naklonjenost prodaji ekoloških izdelkov v trgovini 

na drobno in povečanju obdelovalnih površin za ekološko pridelavo.  

Te metode zbiranja podatkov sem izbrala zato, da bi tako pridobila raznolike 

odgovore na večino raziskovalnih vprašanj, saj podatkov drugače ni mogoče pridobiti, 

saj jih namensko z raziskavo še niso zbirali. Edino delno primerljivo raziskavo o tem je 

opravil Institut za trajnostni razvoj v letu 2005, ki je v namene analize marketinga 

ekoloških izdelkov pripravil gradivo na posvetu v državnem zboru na temo Strukturni 

problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja v evropski razsežnosti. 

5.3 Analiza podatkov 

Vsak postopek kvalitativne analize lahko razdelimo na šest korakov: urejanje 

gradiva, določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih 

pojmov in kategorij, odnosno kodiranje in oblikovanje končne teoretične formulacije 

(Mesec 1998, 101-103). Izhajajoč iz prepisov dokumentov najprej te zapise razčlenimo 

in določimo enote kodiranja, jim nato pripišemo izraze za pojme, ki jim po naši sodbi 

ustrezajo; nato analiziramo značilnosti teh pojmov, izberemo najrelevantnejše pojme, 

jih definiramo, iščemo ali konstruiramo odnose med njimi in na koncu formuliramo 

pravilnosti, obrazce in teoretične razlage in pojasnitve. Vsak korak pri analizi in 

interpretaciji gradiva dokumentiramo s formalnimi zapisi in seznami. Iz dokumentacije 

mora biti jasno razvidna pot urejanja gradiva in oblikovanja pojmov in odnosov med 

njimi iz empiričnega gradiva (Mesec 1998, 56). 

V postopku raziskave sem naredila seznam dokumentov (intervjujev, opazovanj, 

dokumentov). Analiza podatkov je vsebinska in strukturna. Analiza vsebine je metoda, s 

katero strukturiramo kvalitativne podatke v kategorije. Po opravljenih polstrukturiranih 

intervjujih je bila takoj opravljena transkripcija ter kasneje analiza podatkov s 

kodiranjem in razvrščanjem v kategorije. Na koncu je opravljena interpretacija, kjer so 

se ugotovitve iz raziskave primerjale s teoretičnimi podatki. Tako smo prišli do 

utemeljene teorije Glaserja in Straussa. 

5.4 Povzetek empirične analize z interpretacijo podatkov  

V obdobju od 5.3. do 19.5.2009 sem izvedla štirinajst polstrukturiranih intervjujev 

z managerji oziroma vodilnimi ljudmi v združenjih, institutih in na ministrstvu. Večina 

intervjujev je trajala približno 75 minut, najkrajši je trajal od 60, najdaljši 120 minut. 

Rezultate prikazujem po tematskih sklopih vprašanj, ki so bila predstavljena v opisu 

opomnika za vodenje polstrukturiranega intervjuja in sledijo postavljenim ciljem 

raziskave. 
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Udeleženci raziskave so zaradi anonimnosti poimenovani kot U1, U2, U3, U4, U5, 

U6, U7, U8, Z1, Z2, Z3, PO1, PO2, M1. Pri tem U pomeni menager v MTO, Z vodilna 

v združenju, PO vodilna oseba v podporni organizaciji ter M oseba, odgovorna za 

izvajanje kmetijske politike z ekološkimi pridelki na ministrstvu. Zaporedne številke 

sem udeležencem dodelila glede na vrstni red polstrukturiranega intervjuja. 

Vsebino intervjujev sem za potrebe analize in interpretacije podatkov razdelila v 

kategorije in podkategorije. Kategorije sem opredelila kot: 

− sklop vprašanj, namenjenih eni skupini udeležencev: MTO – V1, 

− sklop vprašanj, namenjenih štirim skupinam udeležencev: MTO, združenjem, 

podpornim organizacijam in ministrstvu – V2. 

Podkategorije za V1 so opredeljene kot: 

− osnovni podatki o udeležencih, 

− značilnosti mednarodnih trgov z ekološkimi izdelki, 

− oznake na ekoloških izdelkih in uporaba blagovne znamke, 

− motivi za mednarodno poslovanje z ekološkimi izdelki in doseganje 

konkurenčne prednosti, 

− načini vstopa MTO na tuje trge, 

− dejavniki marketinškega spleta, 

− odzivnost oskrbne verige in pomen lokalne oskrbe, 

− prednosti in slabosti globalizacije, 

− razvojni trendi v mednarodni trgovini z ekološkimi izdelki, 

− vertikalne strateške povezave MTO z združenji pridelovalcev, 

− usmeritve kmetijske politike in vpliv na razvoj ekološkega kmetijstva. 

Podkategorije za V2 so opredeljene kot: 

− značilnosti združenj ekoloških pridelovalcev, 

− neskladnost ponudbe slovenskih ekoloških živil na trgu, 

− oblike nastopa slovenskih ekoloških pridelovalcev na tujih trgih, 

− sodelovanje z lokalno skupnostjo, 

− ekološke turistične kmetije,  

− horizontalne strateške povezave med samimi pridelovalci. 

 

Kategorija V1 

Podkategorija: Osnovni podatki o udeležencih 



Empirična raziskava 

89 

 Tabela 5.1  Pregled osnovnih podatkov o udeležencih raziskave 

Udeleženec Položaj managerja Stopnja izobrazbe Znanje tujih jezikov Leta delovnih 

izkušenj 

U1 vrhnji  podiplomska tri  in več nad 10 do 20  

U2 srednji  univerzitetna tri in več nad 5 do 10  

U3 vrhnji  višja strokovna en  več kot 30 

U4 srednji  podiplomska tri  in več nad 5 do 10  

U5 srednji  univerzitetna dva nad 10 do 20  

U6 vrhnji  srednja tri in več nad 20 do 30 

U7 vrhnji  univerzitetna dva  več kot 30  

U8 srednji  univerzitetna tri in več nad 10 do 20  

Z1 vrhnji  visoka strokovna dva nad 10 do 20  

Z2 srednji  univerzitetna en nad 10 do 20  

Z3 vrhnji  visoka strokovna tri  in več nad 10 do 20  

PO1 vrhnji  univerzitetna tri in več nad 10 do 20  

PO2 srednji  univerzitetna dva  nad 10 do 20  

M vrhnji  univerzitetna en  nad 20 do 30  

 

Udeleženci v raziskavi so bili pretežno vrhnji managerji (8), kar pomeni, da imajo 

pooblastila za odločanje in vodenje. Večina udeležencev je imela univerzitetno 

izobrazbo z aktivnim znanjem 3 ali več tujih jezikov. Udeleženca U1 in U4 z 

podiplomsko izobrazbo in znanjem 3 ali več tujih jezikov sta izstopalaa iz povprečja. 

Največ udeležencev (8) je imelo več kot 10 do 20 let delovnih izkušenj. Udeleženec U3 

je nadomestil slabšo izobrazbo in znanje tujih jezikov s 30-letnimi delovnimi 

izkušnjami, medtem ko je udeleženec U6 nadomestil nižjo izobrazbo z znanji tujih 

jezikov in delovnimi izkušnjami. Iz tabele 5.1 je razvidno, da imajo udeleženci dobro 

izobrazbeno strukturo in znanje tujih jezikov, kar je osnovni pogoj za 

internacionalizacijo in globalizacijo poslovanja z ekološkimi izdelki. 
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Tabela 5.2  Pregled splošnih podatkov o MTO 

Udeleženec Povprečna 
velikost 
prodajnih 
površin v m 2 

Povprečno 
število 
zaposlenih 

Čisti prihodki 
od prodaje v 
letu 2008 v 
milijonih EUR   

Leta 
poslovanja 

Statusna 
oblika 

Število 
prodajaln v 
Sloveniji 

Skupno 
število 
prodajaln 
v MTO 

U1 do 300  do 10 do 2 do 5 d. o. o. do 10 do 100 

U2 do 300  nad 250 nad 29,2 nad 10 d. d. nad 50- 61 nad 300- 
2000 

U3 do 300  do 10 do 2 nad 10 d. o. o. do 10 nad 300- 
700 

U4 od 300-500 nad 250 nad 29,2 nad 10 – 60 d. d. nad 50-1000 nad 300-
1100 

U5 nad 500 nad 250 nad 29,2 - 
okoli 800 

nad 10 d. d. nad 50- 99 nad 100 
do 300 -
232 

U6 do 300 nad 10 do 
50 

nad 2  - 7,3  nad 10 – 20  d. o. o. do 10  do 100 

U7 do 300 do 10 do 2  nad 10 – 17  d. o. o. do 10  do 100 

U8 Od 300-500 nad 250 nad 29,2 nad 10 – 100 d. d. nad 10 do 50 do 100 

 

Povprečna velikost vseh prodajnih površin pri vzorcu 8 MT0 je bila do 300m2 

(specializirane trgovine in marketi), kar so povedali udeleženci U1, U2, U3, U6, U7, 

sledijo velikosti od 300 do 500 m2 in več kot 500m2, kar predstavlja supermarkete in 

hipermarkete. Pri klasifikaciji MTO po povprečnem številu zaposlenih in čistih 

prihodkih pri prodaji sem uporabila ZGD, ki razvršča podjetja na mikro, majhne, 

srednje in velike družbe. Vzorec je zajemal tako 3 mikro družbe, 1 majhno družbo in 4 

velike družbe. Vse z izjemo U1 poslujejo več kot 10 let, torej imajo dolgoletne trgovske 

izkušnje. Število poslovalnic v Sloveniji je bilo do 10 pri udeležencih U1, U3, U6, U7, 

nad 10 do 50 pri udeležencu U8 in krepko nad 50 pri udeležencih U2, U4, U5. Pri 

udeležencih U2, U3, U4, U5 je bilo skupno število prodajaln tako v Sloveniji kot 

drugod po svetu nad 300, kar kaže na močno mednarodno usmerjenost družb. 
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Podkategorija: Značilnosti mednarodnih trgov z ekološkimi izdelki 

 Tabela 5.3  Značilnosti mednarodnih trgov z ekološkimi izdelki 

Udeleženci Velikost 
prodajnih 
površin za ek. 
izdelke vv 
posamezni 
prodajalni  v 
m2 

Ocena 
tržnega 
deleža pri 
prodaji 
ek.izdelkov 
v Sloveniji v 
% 

Ocena 
deleža 
prodaje ek. 
izdelkov v 
razmerju do 
konv. 
izdelkov v 
Sloveniji v 
% 

Velikost 
asortimana 
ekoloških 
izdelkov 

Najbolj 
prodajana 
blagovna 
skupina ek. 
izdelkov 

Uporaba 
blagovne 
znamke 

U1 nad 100 do 200  do 5 nad 50-100 nad 1000 kozmetika zasebna in 
kolektivna  

U2 do 50 do 5 nad 10  nad 100 do 
500 - nad 200 

kozmetika, žita, 
sojini napitki, 
sadne rezine,  

zasebna 

U3 do 50 nad 10 do 20 nad 50-80 nad 100 do 
500 - 360 

Žita, 
testenine, suho 
sadje, sokovi 

zasebna 

U4 nad 100 do 200 do 5 -1 do 2 - 0,6 nad 1000 –
1500  

sadje, napitki , 
deserti, namazi, 
zelenjava, olje 
mleko in mlečni 
izdelki, moka, 
kruh in pecivo 

trgovska 
znamka 

U5 do 50 do 5 do 2 - 1 nad 100 do 
500 – 400  

testenine in 
žita,sadni sokovi, 
sveže in 
zamrznjeno sadje 
in zelenjava, 
pekovski izdelki 

zasebna 

U6 nad 100 do 200 do 5 - 2 mil. 
EUR 1 prod. 

nad 50-100 nad 1000 -
3000  

sadje in zelenjava trgovska, 
kolektivna 

U7 do 50 do 5 nad 10 do 
50 - 50 

nad 1000 sokovi, testenine 
in žita,čaji, 
kozmetika 

kolektivna 
in zasebna 

U8 do 10  nad 10 do 20 nad 2 - do 5 do 50 semena, zaščitna 
sredstva 

trgovska 

       

 

Iz podatkov o velikosti prodajnih površin, namenjenih prodaji ekoloških izdelkov, 

je bilo razvidno, da gre za majhne prodajne površine do 50 m2 pri U2, U3, U5, U7 

oziroma do 10 m2 pri U8, samo U1, U4, U6 imajo večje prodajne površine, od 100 do 

200 m2.. Ta podatek je povezan z velikostjo asortimenta z ekološkimi izdelki, ki je pri 

U1, U4 in U6 nad 1000 izdelkov, pri U6 (specializirana prodajalna) celo 3000 izdelkov. 

Posebnost je U7, ki je imel na površini do 50 m2 asortimenta nad 1000 ekoloških 

izdelkov. Vsi ostali ponudniki so imeli asortiment velikosti od 100 do 500 ekoloških 
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izdelkov, razen ponudnika U8, ki je imel samo do 50 izdelkov zaradi zelo ozkega 

asortimenta (semena, zaščitna sredstva). 

Pri oceni tržnega deleža pri prodaji ekoloških izdelkov v Sloveniji so intervjuvanci, 

razen večjih MTO, ki so predložile natančne številke z izračuni in imajo posebne službe 

za raziskavo trga oziroma zunanje svetovalce, precej ugibali in nekateri pretiravali z 

oceno tržnega deleža, kar je razvidno pri U3, U5, U8. Ugotovitev o pretirano visoki 

oceni tržnega deleža utemeljujem v povezavi s pridobljenimi podatki o velikosti 

asortimana (do 50 oziroma. od 100 do 500 izdelkov pri U3, U5) in prodajnimi 

površinami (do 10 m2 pri U8, pri U3 in U5 do 50 m2 ) ter številom prodajaln (do 10 pri 

U3, nad 50 pri U5, nad 10 do 50 pri U8). 

Najpomembnejši podatek pa je ocena deleža prodaje ekoloških izdelkov v razmerju 

do prodaje konvencionalno proizvedenih izdelkov v Sloveniji, iz katerega lahko tudi 

ocenimo, koliko je vreden slovenski trg z ekološkimi izdelki. Glede na pridobljene 

podatke o prometu MTO v letu 2008 in deležu prodaje ekoloških izdelkov ter ocenjenih 

podatkih v ostalih večjih MTO na slovenskem trgu, ki v raziskavi niso hoteli sodelovati, 

ocenjujem letni promet v letu 2009 na slovenskem trgu ekoloških izdelkov na 

30.000.000 €. Slovenska trgovina je po podatkih Statističnega urada RS v letu 2006 

ustvarila prihodke v višini 23,6 milijarde evrov, tako da 30.000.000€ predstavlja 1,25 

odstotka celotnega trga. Ocena temelji na letnem prometu v letu 2008 ob predvidevanju, 

da je 70 odstotkov ekoloških izdelkov prodanih preko večjih trgovcev, 30 odstotkov pa 

preko specializiranih prodajaln, tržnic in interneta. Pri specializiranih prodajalnah je bil 

delež ekoloških izdelkov zelo visok od 80 do 100 odstotkov, medtem ko je v večjih 

MTO še vedno zelo nizek, do 1 odstotka. Iz predložene analize podatkov večje MTO za 

leto 2007 in 2008 je bilo razvidno, da se delež prodaje ekoloških izdelkov v prodajni 

vrednosti posameznih prodajnih programov zvišuje iz leta v leto, najvišjo rast imata 

sadje in zelenjava ter neživila. 

Iz pregleda najbolj prodajane blagovne skupine pri živilih lahko zaključimo, da so 

to ekološka žita ter sadje in zelenjava, od neživil prevladuje ekološka kozmetika, ki v 

EU nima oblikovanih enotnih standardov za certificiranje ekološke kozmetike. 

Zasebne blagovne znamke posameznih proizvajalcev ekoloških živil so bile 

prisotne predvsem v specializiranih prodajalnah, medtem ko večje MTO uporabljajo za 

ekološke izdelke lastne trgovske blagovne znamke, manj je prisotna kolektivna 

blagovna znamka, npr. Biodar ali Demeter. 

Podkategorija: Oznake na ekoloških izdelkih in uporaba blagovne znamke 

Udeleženca U3 in U4 sta izpostavila nepreglednost različnih oznak na 

mednarodnem trgu z ekološkimi živili, udeleženec U3 pa premajhno prepoznavnost 

naših znakov certifikacijskih organov, predvsem največjega z oznako BIO in slovenskih 
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kontrolnih organizacij na mednarodnem trgu, saj jih nihče ne pozna. Z uporabo znaka 

tuje kontrolne organizacije, npr. Ecocert, bi udeleženec U3 lažje nastopil na 

mednarodnem trgu. Vsi ostali udeleženci so seznanjeni z različnimi oznakami 

posameznih kontrolnih organizacij, udeleženec U7 vsako leto prejme od IFOAM-a 

seznam certifikacijskih organov v EU z veljavnimi znaki. Udeleženec U2 je izpostavil 

neprimernost slovenskega znaka ekološki, saj je po obliki zelo podoben znaku za 

integrirano pridelavo, kar je lahko zavajajoče za potrošnika, zadoščati bi moral samo 

znak EU, saj EU ne pozna integrirane pridelave, samo ekološki izdelki so evropska 

kategorija. Rezultati opazovanj v specializiranih prodajalnah so pokazali, da je čitljivost 

oznak in obrazložitev oznak na ekoloških izdelkih zelo dobra v 5 primerih, v 4 primerih 

dobra in v 3 primerih zadovoljiva, medtem ko je v ostalih MTO informacija o tem 

slabša, 13-krat dobra, 10-krat srednje dobra, 5-krat zadovoljiva, 4-krat nezadovoljiva, 3-

krat zelo dobra. Uporaba zasebnih blagovnih znamk ekoloških izdelkov kot so Biodar in 

Demeter je v hipermarketih nezadovoljiva kar v 12 primerih, medtem ko je v 

specializiranih prodajalnah uporaba boljša (5-krat srednje dobro, 4-krat zadovoljivo, 2-

krat zelo dobro, 1-krat dobro). MTO so na tem področju premalo naredile za 

osveščenost in informiranost potrošnikov z znaki certifikacijskih organov in državnimi 

znaki, saj razen udeleženca U6 nihče ni izobesil obvestila s seznamom certifikacijskih 

organov v EU z veljavnimi znaki. 

Glede obvezne uporabe znaka EU od 1.7.2010 dalje so imeli udeleženci deljena 

mnenja, udeleženci U2, U3, U4, U8, Z2, PO1, M1 obvezno uvedbo novega znaka EU 

podpirajo predvsem zaradi zaupanja potrošnikov v ekološke izdelke proizvedene v EU, 

ob pogoju, da bo nov znak ustrezno spromoviran, čeprav bo prinesel s seboj določene 

stroške glede spremembe embalaže, medtem ko udeleženca U1, U7 uvedbi nasprotujeta, 

oba z utemeljitvijo, da je pomembnejši podatek o navedbi porekla blaga, saj je npr. 

ekološki izdelek, pridelan na Kitajskem ali Poljskem, verjetno slabše kvalitete, označen 

pa bo kljub temu z enotnim znakom EU. Udeleženec PO1 je poudaril, da znak EU ne 

sme izriniti krajevnih oznak, saj potrošniki iščejo informacijo, kje je bil izdelek 

pridelan; vsaj za osnovne pridelke bi moral biti naveden kraj pridelave. Znak 

certifikacijskega organa z kratico BIO potrošniki zamenjujejo za slovenski simbol za 

bio izdelke in je zelo prepoznaven poudarja Z3, medtem ko PO 2 ugotavlja, da znaka 

EU potrošniki ne poznajo ter da bo po novem na vrhu, nato bo šifra certifikacijskega 

organa, pod njo poreklo živila z navedbo:« kmetijstvu v EU« ali »kmetijstvo izven EU«, 

ter spodaj še državni znak ekološki. Pojavljajo se ideje, da bi navedenim oznakam 

dodali še navedbo regije pridelave. Tudi novi sistem označevanja ekoloških proizvodov 

prinaša težave potrošnikom, ki znakov za ekološko pridelavo ne poznajo. Namerno 

zavajanje na evropskem in državnem nivoju s podobnimi znaki za ekološka živila, 
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integrirano pridelavo, označbo porekla, geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno 

posebnostjo, ostaja nerešena problematika. 

Glede uporabe lastne blagovne znamke pri trženju ekoloških živil sta udeleženca 

U1 in U6 omenila visoke stroške pri promociji lastne blagovne znamke in udeleženec 

U6 neprimernost izbire sedanjega imena družbe za nastop na mednarodnem trgu, oba 

spadata med manjše MTO, medtem ko vse večje MTO, razen udeleženca U5, 

uporabljajo lastne trgovske blagovne znamke in jim to predstavlja konkurenčno 

prednost. V razvoj in promocijo trgovskih blagovnih znamk so vložili veliko časa in 

denarja, vendar se jim je to obrestovalo, saj so se potrošniki že na tujih trgih seznanili z 

njimi in jih zahtevali nato tudi v Sloveniji. Udeleženec U2 je poudaril, da so trgovsko 

blagovno znamko uvedli pred petnajstimi leti v Sloveniji. Na začetku je bilo zelo težko, 

saj potrošniki še niso bili ozaveščeni. Veliko izdelkov je zaradi pretečenih rokov šlo v 

odpis. Udeleženec U4 je povedal, da trgovsko blagovno znamko sami oblikujejo, vendar 

je premalo slovenskih partnerjev - dobaviteljev, s katerimi bi lahko sodelovali. Na 

pomembnost kolektivne blagovne znamke Biodar je pokazal odgovor udeležencev U5, 

Z2, M1: « V Sloveniji se z rednim pojavljanjem izgrajuje domača blagovna znamka 

Biodar, ki se z leti krepi in pridobiva ugled«. Da je za dolgoročen nastop na trgu 

pomembna lastna blagovna znamka, je povedal udeleženec Z2 in da pestrost oznak na 

izdelku ne moti, kar je povedal PO1. Udeleženec M1 je poudaril tudi, da lahko kmetje 

zaprosijo za povračilo stroškov oblikovanja blagovne znamke v okviru razpisanih 

ukrepov. 

Način predstavitve blagovne znamke je bil v specializiranih prodajalnah 6-krat 

srednje dober, 4-krat dober, 2-krat zadovoljiv, medtem ko je v ostalih MTO rezultat 

slabši, in sicer: 10-krat zadovoljiv, 7-krat srednje dober, 10-krat dober, 6-krat 

nezadovoljiv, 2- zelo dober. Iz pridobljenih rezultatov lahko zaključimo, da MTO še 

vedno premalo naredijo za promocijo in prepoznavnost blagovnih znamk ekoloških 

živil, tako trgovskih blagovnih znamk kot ostalih blagovnih znamk združenj 

pridelovalcev ali posameznih pridelovalcev. 

Podkategorija: Motivi za mednarodno poslovanje z ekološkimi izdelki in doseganje 

konkurenčne prednosti 

Udeleženci U3, U6 in U7 so pričeli s trgovanjem z ekološkim živili pred dvajsetimi 

leti, vseh ostalih 5 udeležencev po letu 2003. Udeleženec U7 je poudaril, da so se mu na 

začetku vsi posmehovali, šele konec devetdesetih let se je situacija začela premikati na 

bolje na slovenskem trgu. Motivi za mednarodno poslovanje pri manjših trgovcih so bili 

osebni, udeleženec U6 je povedal, da je bil glavni motiv zagotoviti ekološko hrano 

podobno mislečim, si s tem zagotoviti preživetje, udeleženec U7 je kot zdravnik z 

udeležbo na mednarodnih konferencah pridobil podatke o področjih, ki se raziskujejo v 
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medicini in zdravilstvu, tako da je imel prave informacije o trendih v bodočnosti, veliko 

je tudi izobraževal potrošnike s članki v časopisih in po radiu. Udeleženec U1 je 

poudaril pomanjkanje določenih živil v klasičnih trgovinah, npr. od žit kvinoje in 

amarant ter rižev: basmati in jasminov, zato so pričeli trgovati s posebno ponudbo 

ekoloških živil. Udeleženci, ki so bili med prvimi na trgu, so poudarili to kot 

konkurenčno prednost, saj so rasti pri tem zelo visoke tudi do 30 odstotkov, kar je 

povedal udeleženec U2, povečujejo tudi pestrost in velikost ponudbe v letu 2009, 

prodajne površine za ekološke izdelke širijo z dodatnimi 2m2 prodajnih površin, skupaj 

bodo zložili ekološke izdelke in kozmetiko in jih ločili od konvencionalno pridelanih. 

Udeleženec U4 je poudaril vztrajnost pri širjenju ponudbe ekoloških izdelkov ter 

dejstvo, da velikost posamezne prodajalne ni odločilna za založenost z ekološkimi 

izdelki, temveč je pomembna ciljna skupina kupcev. U5 je poudaril še dodatno ponudbo 

teh izdelkov preko ekološke tržnice, ki je organizirana določen dan v tednu v prodajnem 

centru. Udeleženec U8 je povedal, da ponudbo ekoloških izdelkov enostavno zahtevajo 

potrošniki, posebne prednosti v tem ne vidi. 

Kot primerne metode za postavljanje ciljev in strategij za doseganje konkurenčne 

prednosti so udeleženci U1, U4, U6, U7 poudarili benchmarking in analizo prednosti ter 

slabosti, udeleženec U2 analizo prednosti in slabosti ter lastne tržne analize, U8 analizo 

prednosti in slabosti. Testa Core Competition ne uporablja nihče od udeležencev.  

Povečano povpraševanje potrošnikov je vzpodbudilo razvoj mednarodne trgovine z 

ekološkimi izdelki. Pri tem lahko ciljno skupino potrošnikov označimo kot: 

− potrošniki, ki iščejo zdrav način življenja in prehranjevanja, kar omeni U1, 

− višje izobraženi, ozaveščeni potrošniki, ki ne gledajo na ceno, so seznanjeni s 

svetovnimi trendi, njihova starost znaša od 30-50 let, kar poudarita U2,U4, Z2, 

− potrošniki z boleznimi in alergijami, ter mlade družine, kar poudarita U6, U7, 

Z2. 

 S tem se potrjuje teorija Dubrovskega, da je donosnost tržnih niš vsaj v začetku 

nadpovprečna, saj v taki niši ne obstaja intenzivna konkurenca, ki bi vplivala na 

zniževanje nivoja cen in da je tržne niše mogoče najti med drugim tudi z analizo 

prihodnjih trendov, konkurence, potreb odjemalcev in lastnih prednosti in slabosti.  

Razvija se segment etičnih potrošnikov. Večina udeležencev - U1, U2, U3, U4, U8, 

Z3, PO1 si pod tem pojmom predstavljajo pošteno trgovino, vendar je udeleženec Z3 

izjavil, da v tem primeru ne gre samo za ekološke izdelke. Udeleženec PO1 v zvezi s 

tem poudari, da ponudba pravične trgovine ne sme biti omejena na države v razvoju, 

tudi nakupovanje ekoloških pridelkov direktno pri slovenskem pridelovalcu prispeva k 

njegovemu razvoju. Udeleženec U3 je poudaril, da je edini pravičen način trgovanja 

sistem pravične trgovine, ki je moralno in etično pravičen. Zaradi moralno etično 
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spornega kapitalističnega sistema in borznih iger je tudi nastala trenutna gospodarska 

kriza, to bo treba razčistiti, sicer bodo nastopile vojne, ki bodo to uredile. Udeleženci 

U2, U4, U7, M1 menijo, da gre za majhen segment potrošnikov, saj je veliki večini zelo 

pomembna nizka cena in v času recesije se postavlja vprašanje, kako bodo lahko 

potrošniki nakupovali ekološke izdelke zaradi višjih cen in nižjih dohodkov. Načeloma 

vsi udeleženci podpirajo etično potrošništvo, saj menijo, da mora biti tudi pridelovalec 

zadovoljen, s tem se spreminja svet. Udeleženec U7 je poudaril pomembno vlogo 

bivšega predsednika Slovenije g. Janeza Drnovška, ki je z uživanjem ekoloških živil 

naredil veliko promocije. 

Podkategorija: Načini vstopa MTO na tuje trge 

Udeleženci U1, U3, U4, U5, U6 sodelujejo neposredno s slovenskimi dobavitelji in 

pridelovalci. Pri tem poudarjajo organizacijske težave, s katerimi se srečujejo pri 

pridelovalcih: nimajo urejenih logističnih poti, načina pakiranja, označenost izdelkov s 

kodo EAN, premalo je podjetniškega duha, usposobljenega kadra, da bi se potrudili in 

našli tržne niše, saj je slovenski trg podhranjen s slovenskimi izdelki. Slovenski 

pridelovalci ekoloških izdelkov zaradi majhnih količin in neorganiziranosti preko MTO 

ne vstopajo na tuje trge, razen v enem primeru, ko se je predelovalec povezal z MTO za 

nastop na trgih bivše Jugoslavije. MTO so za sodelovanje pri vstopu na tuje trge 

zainteresirani, a je pri tem poleg primernosti izdelka pomembna tudi cenovna 

konkurenčnost. Udeleženec U8 je povedal, da so svojo ponudbo dopolnili tudi z dvema 

slovenskima proizvajalcema, vendar ker izdelkov niso promovirali, povpraševanja ni 

bilo, zato so ponudbo umaknili.  

MTO vstopajo na tuje trge preko svojih podjetij, ki jih ustanovijo za potrebe 

širjenja mrež prodajaln. Gre predvsem za države bivše Jugoslavije: Hrvaško, Bosno in 

Hercegovino, Črno Goro, Makedonijo, Srbijo, nato vzhodnoevropske države: Slovaško, 

Bolgarijo, Češko, Madžarsko in Albanijo, manj pa tudi zahodne države: Avstrijo, 

Nemčijo in baltske države: Latvijo, Belorusijo. Udeleženca U1 in U6 ne razmišljata o 

vstopu na tuje trge, samo v nabavnem procesu sta vezana na tuje dobavitelje. 

Udeleženec M1 je povedal, da imajo v svetovnem merilu pomembno vlogo veliki 

dobavitelji, saj npr. agrume, ki prihajajo iz drugih držav, obvladujejo veliki pridelovalci, 

majhni pa imajo velike težave: nimajo ustaljenih poti, cena ni konkurenčna.  

Glavnina dobaviteljev v MTO prihaja iz Nemčije, Avstrije, Italije, Češke, Francije, 

Anglije, Madžarske, skratka iz EU. Sodelovanje poteka direktno pri večjih MTO, pri 

manjših specializiranih trgovcih poteka nabava preko trgovine na debelo iz Avstrije in 

Italije. Uvoz ekoloških pridelkov iz tretjih držav v EU opravljata v glavnem 

Nizozemska in Nemčija kot glavna trgovca.  
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Potrdimo lahko teorijo Dubrovskega, da je posredni izvoz preko izvoznega trgovca 

prva stopnja procesa internacionalizacije, kar smo ugotovili v enem primeru. Pri 

selekcioniranju izvoznih trgov se izbirajo bližnji trgi sosednjih držav, premalo se 

upoštevajo makroekonomski kazalci, npr. BDP/prebivalca in ocena poslovnih možnosti. 

Podkategorija: Dejavniki marketinškega spleta 

Pri oblikovanju prodajnih cen sta udeleženca U1 in U2 uporabila primerjavo s 

srednjo Evropo, predvsem z Avstrijo in Nemčijo, udeleženec U1 je pri tem povedal: 

«Strategija cen je približati ekološke izdelke potrošnikom, ne pa ustvarjati elitizma z 

visokimi cenami, češ ker je bio, pa plačajte.« Udeleženec U2 je izjavil, da ima matična 

družba v tujini vpliv na oblikovanje nivoja cen v Sloveniji. Uporabljajo priporočljive 

prodajne cene trgovske blagovne znamke ekoloških živil. Udeleženci U3, Z1, Z2 

uporabljajo strategijo pokrivanja stroškov z malimi zaslužki, poudarijo konkurenčnost 

cen velikih mednarodnih trgovcev, ki lahko uničijo lokalne ponudnike ekoloških 

izdelkov. Udeleženec U4 je pozicioniral zaradi višjih nabavnih cen tudi cene ekoloških 

izdelkov malo višje, vendar so marže enake kot pri konvencionalnih izdelkih. »Postavil 

sem si minimum, nato sem moral cene zviševati, saj so se stroški povečevali. Odvisno je 

seveda tudi od izdelka. Nekateri izdelki so izjemno dragi, zato imamo pri njih nižje 

marže« je povedal udeleženec U6, in dodal: «Po mojih izkušnjah imam v primerjavi z 

večjimi trgovci večje marže. Dobaviteljev ne moremo odirati niti jih nočemo. Z njimi 

imamo samo v 10 odstotkih sklenjene pogodbe, z vsemi ostalimi dobavitelji pa 

sodelujemo po sistemu zaupanja.« Metodo tržnega pristopa uporablja pri oblikovanju 

cen tudi udeleženec U7, U8 pa poudari, da imajo maržo nižjo pri ekoloških izdelkih kot 

pri konvencionalnih. Zgoraj opisani načini oblikovanja cen potrjujejo teoretične 

ugotovitve Dubrovskega, ki ugotavlja, da se pri tržnem določanju cen največkrat 

uporablja kombinacija različnih metod: tržnega pristopa (preveri se nivo tržnih cen), 

stroškovnega pristopa (primerjata se struktura in višina stroškov) in dinamičnega 

pristopa (iskanje priložnosti za dinamično prilagajanje povpraševanju). 

Glede večje dodane vrednosti pri ekoloških izdelkih je udeleženec Z2 poudaril, da 

pridelovalce spodbujajo k predelavi izdelkov, posebej rastlinski, kjer ni posebnih 

zahtevnih pogojev za pridobitev certifikata, prav tako turizem na kmetiji. Udeleženec 

PO1 je povedal, da s pridelovanjem večjih količin primerno embaliranih in označenih 

ekoloških pridelkov primerne kakovosti za trg pridelovalec najbolj enostavno doseže 

večjo dodano vrednost. Udeleženca PO2 in Z2 mislita, da bi ključno vlogo pri 

doseganju večje dodane vrednosti pri ekoloških izdelkih morali opraviti kmetijski 

svetovalci. Ugotovljeno potrjuje teorijo razvoja ekonomske vrednosti Pina in Gilmora, 

da se višja cena lahko zaračuna potrošnikom zaradi višje zagotovljene vrednosti, ne 

samo izdelka, temveč tudi storitve in samega prizorišča doživljaja. 
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Pri opazovanju kakovosti ponudbe v specializiranih prodajalnah je bilo v 6 primerih 

ugotovljeno, da gre za zelo dobro kakovost, po 2-krat pa gre za srednje dobro, dobro ali 

zadovoljivo kakovost, medtem ko je v hipermarketih kakovost srednje dobra v 17 

primerih ter samo 3-krat zelo dobra, 10-krat dobra, 4-krat zadovoljiva, 1-krat 

nezadovoljiva. Enake podatke lahko beležimo pri pestrosti ponudbe, ki je v 

specializiranih prodajalnah boljša kot v hipermarketih in supermarketih. Ko smo 

opazovali dostopnost in pozicijo ekoloških izdelkov, sem zaključila, da je v 

specializiranih prodajalnah tudi boljša, saj je bila zelo dobra v 6 primerih, 4-krat srednje 

dobra in 2-krat zadovoljiva, medtem ko je v hipermarketih 11-krat srednje dobra in 

dobra, 7-krat zadovoljiva, 5-krat zelo dobra in 1-krat nezadovoljiva. Rezultati 

opazovanja ekoloških izdelkov in njihove kvalitete dajejo prednost njihovi ponudbi v 

specializiranih prodajalnah pred nakupovanjem v hipermarketih. 

Glede primernosti cen ekoloških izdelkov je opazovanje pokazalo, da so te 

primernejše v hipermarketih in supermarketih z ocenami 20-krat srednje dobro, 9-krat 

dobro, 2-krat zadovoljivo, nezadovoljivo in zelo dobro kot v specializiranih 

prodajalnah, kjer so 5-krat dobre, 3-krat zelo dobre, 3-krat zadovoljive, 1-krat srednje 

dobre. 

Glede izbire načina tržnega komuniciranja se udeleženci U4, U5, U6 strinjajo, da je 

najučinkovitejša degustacija ekoloških izdelkov na samem prodajnem mestu, da 

potrošniki okusijo razliko, udeleženci U3, U7, Z2 poudarjaja osveščanje in 

izobraževanje potrošnikov s članki, seminarji, na sejmih, udeleženci U1, U2, U8 

oglašujejo ekološke izdelke preko katalogov, letakov, v specializiranih časopisih in 

revijah. Udeleženec U2 je za promocijo zdravega načina življenja organiziral 

tradicionalni tek za ženske. Udeleženec U5 je poudarjal dobro pozicioniranje teh 

izdelkov na prodajnem mestu, poleg tega s predavanji, izobraževanji ter kot sponzor 

športnih dogodkov promovirajo zdravo hrano in način življenja, pri gradnji prodajnih 

centrov uporabljajo ekološke tehnologije, energijsko učinkovitost, trudijo se z 

optimizacijo transportnih poti, zmanjševanjem količin odpadkov, transportne embalaže 

in uporabe plastičnih vrečk. Udeleženec Z2 je poudaril projekt ekološke tržnice v 

Merkatorju, udeleženec PO1 projekt eko praznika v Ljubljani, udeleženec PO2 projekt 

internetne strani ponudnikov ekoloških pridelkov. Deklarativno vsi udeleženci podpirajo 

oglaševanje ekoloških izdelkov s poudarjanjem skupne družbene odgovornosti, vendar v 

praksi takšen način oglaševanja uporablja samo udeleženec U4 z uporabo recikliranih 

vrečk in razdelitvijo delno razgradljivih nakupovalnih vrečk. Udeleženec PO1 je razvil 

zanimivo razmišljanje, zakaj potrošniki, ki kupujejo ekološke izdelke, plačujejo več, 

čeprav takšna pridelava prispeva k trajnostnemu razvoju, medtem ko potrošniki za 

nakup poceni živil plačajo manj, čeprav se za pridelavo uporabljajo pesticidi, ki 

onesnažujejo okolje. Pri tem se postavi vprašanje, zakaj države v obliki posebnega 
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davka stroškov za čiščenje okolja ne zaračunajo konvencionalnim pridelovalcem in 

industriji, ki onesnažujejo okolje ne pa da za čiščenje okolja plačujejo vsi 

davkoplačevalci. 

Opazovanje informiranja potrošnikov v hipermarketih je pokazalo, da ni na voljo 

skoraj nobenih pisnih materialov oz. obvestil potrošnikom, saj je 11-krat nezadovoljiva, 

10-krat zadovoljiva, 7-krat dobra, 6-krat srednje dobra, 1-krat zelo dobra in zadovoljiva, 

medtem ko je v specializiranih prodajalnah boljše stanje s 5-krat dobro, 3-krat zelo 

dobro, 3-krat zadovoljivo, 1-krat srednje dobro. Enake rezultate daje opazovanje 

prisotnosti in aktualnosti promocijskih materialov, ki je v hipermarketih 14-krat 

nezadovoljivo, 10-krat zadovoljivo, 6-krat dobro, 4-krat srednje dobro, 1-krat zelo 

dobro, ter v specializiranih prodajalnah, kjer je 4-krat zelo dobro, 4-krat srednje dobro, 

2-krat dobro in zadovoljivo. Pri analizi dokumentarnega gradiva specializiranih MTO se 

je ugotovilo, da je promocijskega materiala (zloženk, reklamnih letakov, plakatov, 

prodajnih katalogov) pri specializiranih trgovcih malo ali skoraj nič, na voljo so 

promocijski materiali tujih ponudnikov ekoloških izdelkov, samo 1 specializiran trgovec 

ima zloženko v slovenskem in tujem jeziku. Pri analizi dokumentarnega gradiva večjih 

MTO so imeli štirje izredno pestro paleto promocijskih materialov (oglasi, katalogi, 

zloženke, tudi s prikazom kuhinjskih receptov) ter projektov promocije ekoloških 

izdelkov v povezavi z varčevanjem energije in z organiziranjem nagradne igre. 

Promocijski materiali so bili razdeljeni ciljnih skupinam potrošnikom, npr. pacientom v 

zdravstvenih domovih. Najbolj so se pri oblikovanju promocijskih materialov izkazale 

podporne organizacije, ena z vodnikom po ekoloških kmetijah, druga z vodnikom po 

ponudbi eko&zdravo življenje, v kateri je predstavljena celovita ponudba ekoloških 

izdelkov in člankov s strokovno tematiko, ki so našli pot tudi do potrošnikov. 

Da trgovci premalo uporabljajo degustacije kot promocijsko orodje, je pokazala 

analiza opazovanja tako v hipermarketih (23-krat nezadovoljivo) kot v specializiranih 

prodajalnah (4-krat nezadovoljivo). Pri opazovanju usklajenosti vseh marketinških 

aktivnosti je bilo ugotovljeno, da je dobra tako pri specializiranih prodajalnah kot v 

hipermarketih. 

Kot najpomembnejši dejavnik marketinškega spleta vsi udeleženci ocenjujejo 

usposobljenost prodajnega osebja, še posebej na začetku razvoja trga, ko potrošniki še 

niso osveščeni in nimajo potrebnega znanja. Udeleženec U3 je povedal, da je primerno 

usposobljenega prodajnega osebja premalo, U4 pa, da je pomembna tudi prodajalčeva 

življenjska filozofija in odnos do strank. U7 je poudaril stalno izobraževanje prodajnega 

osebja na srednji farmacevtski šoli, tako da imajo širši pogled na prehrano, bolezni in 

lažje svetujejo potrošnikom. Udeleženci Z2, Z3 in PO1 poudarjajo pomanjkanje 

izobraževalnih seminarjev na to temo, sami pridelovalci so premalo izobraženi o tem, ne 

znajo uporabljati literature, spleta. 
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Opazovanje prodajnega osebja glede njegove strokovnosti, predvsem poznavanja 

ekoloških proizvodov, kako prodajalec predstavi lastnosti in koristi izdelka je pokazalo, 

da je v specializiranih prodajalnah strokovnost boljša (5-krat srednje dobra, 4-krat zelo 

dobra, 2-krat zadovoljiva, 1-krat dobra) kot v hipermarketih (11-krat zadovoljiva, 8-krat 

srednje dobra, 8-krat nezadovoljiva, 7-krat dobra, 1-krat zelo dobra). Prodajalci premalo 

uporabljajo prodajne veščine s potrošniki, ki se kažejo kot ugotavljanje potrošnikovih 

zahtev in postavljanje vprašanj potrošnikom; bolje je v specializiranih prodajalnah kot v 

hipermarketih. Pomemben je prvi vtis na potrošnika – pogled v oči, nasmeh, besedni 

pozdrav, razpoloženje, zunanja urejenost in urejenost oblačil, nošenje priponke, kjer 

imajo prednost specializirane trgovine s 4-krat zelo dobro, 4-krat srednje dobro, 3-krat 

zadovoljivo, 1-krat srednje dobro, medtem kot hipermarketi nimajo tako dobrih 

rezultatov: z 12-krat dobro, 10-krat srednje dobro, 6-krat nezadovoljivo, 5-krat 

zadovoljivo, 2-krat zelo dobro. Pri komunikaciji s potrošniki je zelo pomembna hitrost 

postrežbe, ki je boljša v specializiranih prodajalnah zaradi njihove majhnosti kot v 

hipermarketih, vendar v povprečju pri obeh srednje dobra. Opazovanje kakovosti 

storitev pri blagajni z vrstami pri blagajni, plačilnimi pogoji je pokazala enake rezultate 

kot hitrost postrežbe. Opazovanje prijaznosti prodajalcev, ki zajema tudi odgovarjanje 

na ugovore potrošnikov glede cen in drugih pogojev, je pokazalo, da je v specializiranih 

prodajalnah srednje dobra 5-krat, 3-krat dobra, 2-krat zelo dobra, 2-krat zadovoljiva, v 

hipermarketih 14-krat dobra, 12-krat srednje dobra, 6-krat zadovoljiva, 3-krat zelo 

dobra. Odnos do kupcev s pozdravljanjem in zahvalo potrošnikom je srednje dober tako 

v specializiranih prodajalnah kot v hipermarketih. Zaključimo lahko, da je skupna ocena 

prodajnega osebja zelo dobra v specializiranih prodajalnah in dobra v hipermarketih. 

Raziskava potrjuje Pfefferjeve ugotovitve, da je doseganje konkurenčne prednosti z 

ljudmi ključna, kar pomeni, da je uporabljen ustrezen način vodenja ustreznih, 

usposobljenih ljudi. 

Opazovanje urejenosti prodajnega mesta (physical evidence) in sicer notranje 

urejenosti prodajalne s poudarkom na kotičku za ekološke izdelke z vtisom domačnosti, 

prijetnega počutja, primerno glasbo, je pokazalo, da je v specializiranih prodajalnah 

urejenost boljša: 4-krat zelo dobra, 4-krat srednje dobra, 3-krat zadovoljiva, 1-krat 

dobra, medtem ko je v hipermarketih dobra:, 12-krat dobra, 11-krat srednje dobra, 9-krat 

zadovoljiva, 2-krat zelo dobra, 1-krat zadovoljiva. Pri opazovanju izgleda prodajalcev s 

splošnim vtisom, oblačili, pričesko, urejenostjo je bilo ugotovljeno, da ni razlike med 

specializiranimi prodajalnami in hipermarketi, pri obeh prevladuje srednje dobra ocena. 

Čistoča je boljša v specializiranih prodajalnah kot v hipermarketih, prav tako je za 

odtenek boljše vzdušje v specializiranih prodajalnah kot v hipermarketih. Pri 

opazovanju spremljevalnih aktivnosti kot je npr. uporaba nakupovalnih košar iz 

naravnih ali recikliranih materialov, razgradljive nosilne vrečke, so se specializirane 
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prodajalne z 5-krat dobro, 2-krat zelo dobro, 2-krat srednje dobro in 3-krat zadovoljivo 

izkazale bolje kot hipermarketi z 12-krat zadovoljivo, 11-krat dobro, 9-krat 

nezadovoljivo, 3-krat srednje dobro. Opazovanje primerne urejenosti prodajnega 

prostora za ekološke izdelke z vtisom domačnosti, prijetnega počutja, primerne glasbe je 

potrdilo teoretično razmišljanje Šemetove, da je pri oblikovanju prostora pomembno 

vplesti vsa čutila potrošnikov, tudi tista, ki še niso tako močno izkoriščena kot npr. tip, 

vonj in okus, saj sodobne generacije potrošnikov rastejo v vizualno poudarjenem svetu, 

kjer prevladujeta vid in sluh. 

Samo udeleženci U2, U4 in U8 popisujejo procese, od tega U2 proces določa 

matična družba v tujini. Udeleženec U4 je testiral različne koncepte prodaje eko 

ponudbe v prodajalnah npr. pri prodaji mlečnih izdelkov, kjer so posebni pogoji pri 

skladiščenju. Tujih konceptov prodaje ekoloških izdelkov se ne da vedno posneti in 

prenesti v slovenske razmere. Treba je izoblikovati svoj način prodaje in pri tem 

postaviti standarde. Ostali udeleženci procesov ne popisujejo. Opazovanje izvedbe 

procesa prodaje je pokazalo, da je v hipermarketih bolje organiziran proces kot v 

specializiranih prodajalnah, pri spoštovanju predpisanih postopkov in zakonskih 

predpisov ni bilo opaziti razlike. Raziskava ne pokaže prenosa težišča konkurenčne 

borbe iz izdelčne tehnologije na procesno tehnologijo, kot o tem govori Svetličič v 

Svetovnem podjetju. Trg z ekološkimi izdelki se še vedno sooča s pomanjkanjem 

ustreznih izdelkov, zato organiziranje racionalnih učinkovitih procesov s ciljem 

zmanjšanja stroškov še ni tako prisoten, razen pri večjih multinacionalnih podjetjih, ki 

imajo upravljanje s procesi tudi pri ekoloških izdelkih centralno urejeno preko matičnih 

družb. 

Podkategorija: Odzivnost oskrbne verige in pomen lokalne oskrbe 

Udeleženec U1 je povedal, da dobavitelji določenih blagovnih znamk, ki jih 

zastopajo pogojujejo posebne pogoje za prevoz, skladiščenje. Zaradi majhnosti 

slovenskega trga morajo biti zelo odzivni, da zadovoljijo potrošnike. Tudi udeleženci 

U3, U6 in U7 so poudarjali elastičnost in hitro odzivnost pri izkazanem povpraševanju 

odjemalcev. Udeleženec U3 je omenil, da ima ambulantno dostavo do odjemalcev, 

udeleženec U6 je izjavil: «Enkrat tedensko gremo v Graz h grosistu po blago, ker nam 

dobavitelj ne more zagotoviti dostave«. Udeleženec U7 je povedal, da so pri izbiri 

dobaviteljev upoštevali točnost pri dobavi, sedaj dostavljajo dobavitelji blago na uro 

natančno. Udeleženec U2 na osnovi ponudbe dobavitelja in izbora izdelkov na sedežu 

MTO v Avstriji naroči blago in ga prejme direktno iz skladišča v Avstriji. Samo 

udeleženec U4 je izjavil, da uporabljajo pretežno slovenske proizvajalce, da imajo tako 

najkrajšo oskrbno verigo. Empirična raziskava potrjuje teorijo Chopre in Meindla, da je 

treba povečano negotovost povpraševanja odjemalcev odpraviti s povečanjem 
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odzivnosti oskrbne verige, da se doseže strateško ujemanje. Krajši življenjski cikli pri 

ekoloških pridelkih predstavljajo težave pri doseganju strateškega ujemanja.  

Udeleženci U1, U4, U5, U6, U7, M1 so poudarjali lokalno oskrbo, saj so se 

zavedali, da imajo sveža živila največjo prehransko vrednost. Udeleženec M1 je omenil 

lokalno prehransko verigo in ustanavljanje LAS, ki dopuščajo veliko inventivnosti. Vsi 

udeleženci se oskrbujejo na mednarodnih trgih, udeleženec U6 je povedal, da ima 94% 

nabave na tujih trgih, saj slovenski proizvajalci ekoloških živil niso usposobljeni za 

sodelovanje z MTO, nimajo katalogov s ceniki, rednih dobav, niso cenovno 

konkurenčni. Pri oceni ponudbe slovenskih proizvajalcev v MTO na osnovi opazovanja 

je bilo pri specializiranih prodajalnah ugotovljeno, da je ponudba 4-krat dobra, 4-krat 

zadovoljiva, 3-krat srednje dobra, 1-krat zelo dobra, pri ostalih MTO pa 11-krat 

nezadovoljiva, 10-krat dobra, 9-krat zadovoljiva, 5-krat srednje dobra. Iz navedenega 

lahko zaključimo, da je ponudba slovenskih proizvajalcev nezadovoljiva, kar je v 

nasprotju s povpraševanjem potrošnikov po lokalni preskrbi.  

Vsi udeleženci poudarjajo, da strategijo oskrbne verige usklajujejo s strategijo 

konkurenčnosti. Udeleženec U2 je povedal, da imajo določen proces, v katerem si v 

prodajalnah zapisujejo povpraševanje po določenih izdelkih, najprej se preveri če tak 

izdelek sploh obstaja in če obstaja in je na zalogi, je v roku štirinajst dni na policah 

prodajalne, pri izdelkih, ki jih nimajo na zalogi, traja iskanje in dogovarjanje z 

dobaviteljem več časa. 

Podkategorija: Prednosti in slabosti globalizacije  

Udeleženci U1, U3, U4, U7, U8 poudarjajo prednosti procesa globalizacije: 

− širši asortiment (U1, Z1), 

− sadje, npr. agrumi, je na voljo vso leto tudi pozimi, ko z zdravstvenega vidika 

človek potrebuje največ vitaminov (U3, Z3), 

− prepoznavanje in poznavanje ekoloških izdelkov (U4), 

− IFOAM določa kriterije za ekološko pridelavo in če jih spoštujejo vsi 

pridelovalci po svetu, ni pomembno, od kod prihajajo ekološki izdelki (U7), 

− zagotovljen je ustrezen nadzor nad ekološko pridelavo (U8). 

Udeleženci U1, U2,U4, U6 pa opozarjajo na slabosti procesa globalizacije: 

− nezaupanje v ekološke izdelke, ki prihajajo iz Kitajske, zaradi prehranskih afer v 

Aziji in nezaupanja v kontrolo takšne pridelave (U1, U2, Z3), 

− masovna proizvodnja zbuja dvom pri potrošnikih (U4), 

− izumiranje domačih avtohtonih sort sadja in zelenjave (U3), 

− prehranske vrednosti ekoloških izdelkov, pripeljanih z ladjo iz oddaljenih krajev, 

so nižje, prevozni stroški pa zelo visoki (U6), 
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− nevarnost »okužbe« ekoloških rastlin z GSO, kjer so države sprostile uporabo 

GSO (Z3, PO 2), 

− sistem lokalnega prehranjevanja je primernejši, saj naj bi se človek prehranjeval 

s hrano, ki raste na območju, kjer prebiva, npr. poleti ni smiselno kupovati 

jabolka iz Čila in Argentine (U1, U6).  

Raziskava je pokazala, da udeleženci pojmujejo globalizacijo in regionalizacijo kot 

dva nasprotujoča si procesa, kar je v nasprotju z teoretičnimi razmišljanji Svetličiča, ki 

pravi, da lahko pojmujemo regionalizacijo kot drugo plat globalnega sodelovanja, saj 

mora imeti regionalizacija pred očmi globalno dimenzijo, saj je globalna učinkovitost 

kriterij za regionalno uspešnost. 

Podkategorija: Razvojni trendi v mednarodni trgovini z ekološkimi izdelki  

Razvojni trendi v mednarodni trgovini so: 

− udeleženci Z1, Z3, PO1 menijo, da ima ekološka pridelava bodočnost, saj 

narašča. Ker živimo v svetu z omejenimi naravnimi viri in ker se pojavljajo 

podnebne spremembe, predstavlja ekološko kmetijstvo edega izmed glavnih 

odgovorov na ta vprašanja;  

− udeleženec Z3 ima podatke, da je bila dosedaj letna rast prodaje z ekološkimi 

izdelki v MTO 10 odstotna; 

− siljenje kmetijskih pridelovalcev v ekološko pridelavo zaradi povečanega 

povpraševanja potrošnikov ni najboljša rešitev, še meni udeleženec Z3, saj se bo 

omajalo zaupanje potrošnikov v ekološko pridelavo. Meni tudi, da bi morali biti 

standardi za ekološko kmetovanje vsako leto ostrejši, pri tem izstopa ZDA, saj 

tam veljajo privatni standardi, ki niso zadosti strogi; 

− udeleženec U1 ugotavlja, da se kaže dolgoročni trend nakupovanja potrošnikov 

v specializiranih prodajalnah z ekološkimi izdelki; kmetje bodo potrebovali 

distribucijske kanale. Udeleženec PO2 je povedal: »Potrošnik ima drugačne 

nakupovalne navade, saj ne gre na kmetije kupovati ekoloških izdelkov. 

Raziskave so pokazale, da se je pripravljen peljati največ 50 km za trajne 

proizvode, npr. vino, pršut, zato se npr. za 5 kg mesa ne bo peljal k pridelovalcu 

na dom, še posebej, ker prodaja tam ni dodelana, saj potrošnik ni obveščen, kdaj 

bo meso na voljo, kot je to npr. v tujini, ko je v prodajalni na voljo letak, ki 

potrošnike obvešča o tem«, kar kaže na trend nakupovanja ekoloških izdelkov v 

trgovinah in specializiranih prodajalnah, ne pa direktno pri pridelovalcu;  

− udeleženec M1 je izjavil, da so slovenski potrošniki veliki tradicionalisti, 

kupujejo znane slovenske blagovne znamke, npr. Mortadelo MIP, veliko vlogo 

ima cena ekoloških izdelkov;  
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− udeleženec PO2 je povedal, da je težko napovedati trende, vendar običajno 

sledita finančni krizi še energetska in prehranska; 

− v medijih je več negativnih informacij o ekološki pridelavi, pozitivnih 

informacij je premalo;  

− udeleženec Z3 je povedal, da ima Avstrija okoli 20000 ekoloških kmetij, od 2-3 

odstotka ekoloških pridelovalcev, malo več kot pri nas, največjo rast števila 

ekoloških kmetij ima Italija. Naveden podatek kaže na to, da so razvite sosednje 

države prepoznale tržno priložnost v razvijanju ekološke pridelave, Slovenija te 

priložnosti še ni zaznala. 

Podkategorija: Vertikalne strateške povezave MTO z združenji pridelovalcev 

Vsi udeleženci raziskave uporabljajo dobaviteljski poslovni odnos z ekološkimi 

pridelovalci. Nihče od njih, razen udeleženca U3, ne posluje z združenji pridelovalcev, 

čeprav udeleženec U4 meni, da bi združenja lahko pomagala pri povezovanju 

pridelovalcev s trgovci, vendar vodstva združenj nimajo ekonomskega znanja. 

Udeleženec U6 je skušal vzpostaviti kapitalsko sodelovanje, vendar se ni izšlo, 

udeleženec U3 je mnenja, da bi bilo kapitalsko povezovanje pridelovalcev smiselno. 

Udeleženec U6 vzpostavlja z dobavitelji partnerski poslovni odnos, udeleženec U2 pa 

kljub oskrbi z nemškimi in avstrijskimi pridelovalci ugotavlja, da prihaja do občasnih 

pomanjkanj določenih izdelkov zaradi sezonskega načina pridelovanja.  

Udeleženci poznajo slovensko združenje ekoloških pridelovalcev – uporabnikov 

blagovne znamke BIODAR, ki pa za poslovno sodelovanje nima na voljo katalogov, 

vizitk, kar je bilo še posebej kritično pri predstavitvi Slovenije na sejmu BIOFACH 

2009 v Nürnbergu, kar je povedal udeleženec U2. Specializirana trgovca U1 in U3 

poznata združenja: Ajda in Deteljica, vendar samo U3 sodeluje z združenjem Deteljica 

pri odkupu jabolk. 

Pri analizi dokumentarnega gradiva združenj se je ugotovilo, da imajo združenja 

predstavitvene zloženke, ki so namenjene kupcem ekoloških pridelkov, po vsebini so si 

podobne in imajo zelo informativno vsebino. Kritiko si zaslužijo združenja, saj niso 

opravila distribucije zloženk do ciljnih skupin potrošnikov. 

Vsi udeleženci v raziskavi se srečujejo s težavami pri povezovanju s proizvajalci, 

od popolne nepripravljenosti zaradi razmišljanja: »Mi bomo delali, vi boste pa samo 

služili od prodaje« (U1), do drobnjakarstva, nezaupanja, ponudbe za dve tržnici, ne pa 

za svetovni trg, pomanjkanja sposobnih vodij za povezovanje kmetov, neizdelanega 

programa od njive do krožnika (U2), neurejenih logističnih poti, načina pakiranja, brez 

komercialistov, združenja bi lahko izboljševala tehnološke procese, prav tako bi lahko 

imeli pridelavo organizirano na eni lokaciji, pakiranje na drugi (U4), neredne dobave in 

premajhne količine ter nekonkurenčne cene (U5). Napačno je razmišljanje, da lahko 
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prodajajo istovrstne izdelke po enaki ceni na tržnici in pri specializiranemu trgovcu, ni 

specializacije kmetij, zato tudi oskrba trga ni zadostna (U6). Udeleženec M1 je ugotovil, 

da se ekološki pridelovalci ne znajo povezati po vrsti pridelanih izdelkov. Udeleženec 

U7 je razmišljal, da so aktivnosti povezovanja slovenskih pridelovalcev zguba časa, saj 

do dogovora zelo težko pride, s kmeti je težko delati, saj niso izobraženi, so starejši, 

pojavlja se problem predaje kmetije otrokom. Udeleženec U8 je podal najbolj 

konstruktiven predlog: »Slovenija je tako raznolika, sort je toliko, da bi lahko imeli 

pridelke skozi vse leto in tako bi trgovcem zagotavljali konstantno dobavo, vendar bi 

združenja ali zadruge morale oceniti, za katere sorte vrtnin in poljščin je Slovenija 

geografsko in klimatsko primerna in nato organizirati proizvajalce brez fige v žepu. Če 

bi skupine proizvajalcev ali zadruge naredile dober projekt povezovanja slovenskih 

pridelovalcev, bi EU to tudi financirala, potreben je samo začetni kapital.« U8 je še 

povedal, da pri njih osnovno seme vzgojijo doma, nato se seme proizvede v Italiji ali na 

Madžarskem, ker Slovenija ni klimatsko primerna za vzgojo semen, niti ni cenovno 

konkurenčna, nato ta semena uvozijo, prepakirajo in označijo s slovenskim 

certifikacijskim znakom BIO. 

Udeleženec U1 je razmišljal o združenju, ki bi ga koordinirala država, saj gre za 

večje zaslužke kot v konvencionalni pridelavi, saj so trgovci preveč okupirani s svojimi 

trgovskimi posli. Udeleženec Z2 je imel informacijo, da večji slovenski trgovec 

organizira projekt skupne pakirnice za ekološke pridelke. Udeleženec U3 je razmišljal, 

da tisti, ki bi uspel povezati ekološkem pridelovalce, bi jih vsekakor moral prepričati s 

strokovnostjo, moral bi si pridobiti zaupanje, ne bi smel dajati občutka, da želi nekaj 

zaslužiti na njihov račun. Udeleženec U4 je pri povezovanju omenjal slovensko 

mentaliteto: nezaupanje, nezmožnost povezovanja, zavistnost, sicer so sami poiskali 

ekološke pridelovalce pri projektu ekoloških tržnic v prodajnih centrih, ki so zelo uspele 

in sedaj želijo to ponudbo pripeljati v prodajalne. Udeleženec U5 se na nobenem 

segmentu dobave s proizvajalci ne povezuje strateško, vsa poslovna razmerja temeljijo 

le na dobrih poslovno-partnerskih odnosih. 

Zaključimo lahko, da večina MTO razmišlja po logiki, da je škoda časa, denarja in 

energije za vložene napore pri vertikalnem strateškem povezovanju z ekološkimi 

pridelovalci za zagotovitev trajne oskrbe mreže prodajaln z ekološkimi pridelki, kar je v 

nasprotju s teoretičnimi razmišljanji Svetličiča, ki ugotavlja, da strateške povezave 

rastejo po 30 odstotni letni stopnji in so namenjene uresničevanju točno določenih ciljev 

za povečevanje konkurenčnosti v globalnem tržnem okolju. S tem se dosegajo potrebne 

ekonomije obsega, vendar se ohranja prožnost in doseganje visoke stopnje odzivnosti 

glede na lokalne razmere. 

Nihče izmed udeležencev ne sodeluje z zadrugami, saj so vsi ugotovili, da te ne 

odkupujejo in prodajajo ekoloških izdelkov, saj to ni v njihovem interesu; socializem z 



Empirična raziskava 

106 

obveznim združevanjem v zadruge je naredil nepopravljivo škodo. Udeleženca U4 in Z1 

sta menila, da imajo zadruge finančne težave, so premalo strokovne, preusmerile so se v 

trgovino, njihova prvotna funkcija se je izrodila, saj se ne pojavljajo nikjer več kot 

iniciatorji, ne vidijo interesa v pridelavi ekoloških pridelkov. Udeleženec U5 ugotavlja, 

da slovenske zadruge ne ponujajo eko izdelkov, U6 in PO1 sta menila, da so v 

socializmu zadruge naredile veliko škode z obveznim združevanjem, sedaj bi se kmetje 

morali prostovoljno združiti v zadrugo glede na sorodno kmetijsko pridelavo, npr. samo 

pridelovalci zelenjave ali sadja, saj zahodna Evropa še vedno pozna zadruge, npr. pri 

olivnem olju: zadruge organizirajo stiskanje, skladiščenje in pakiranje olja. V Italiji so 

kooperative zelo aktualne, kmetje čakajo v vrsti, da se vključijo, je povedal udeleženec 

PO 1. Udeleženec U6 je poudaril, da bi bilo v Sloveniji treba iti od kmeta do kmeta in 

združiti sorodno kmetijsko dejavnost, zato imamo tudi tako veliko slovenskih 

dobaviteljev, ker se ne znajo združevati. Udeleženec Z2 ima informacijo, da so se 

zadruge odzvale pri nakupu govedi za Celjske mesnine, vendar so zaradi slabega 

povpraševanja potrošnikov to sodelovanje opustili. Zadruge in pridelovalci so bolj 

naklonjeni konvencionalni pridelavi, so proti eko pridelavi, saj razmišljajo, da jih 

slednja ne more rešiti, takšno razmišljanje pa podpirajo tudi kmetijski svetovalci, saj sta 

v okviru KGSZ na voljo dva svetovalca za ekološko kmetovanje od skupaj 300 

svetovalcev, kar je povedal udeleženec PO1. 

Z združenji pridelovalcev ekoloških izdelkov sodeluje udeleženec U1, in sicer z 

združenjem Ajda pri prodaji semen, udeleženec U3 sodeluje z združenji, kadar 

potrebuje večje količine jabolk za predelavo v sok, tako da združenje obvesti ekološke 

pridelovalce o povpraševanju trgovca. Udeleženec U4 sodeluje z ZZEKS marketinško, 

pri konceptu razvoja eko ponudbe, izmenjavi informacij, ostali udeleženci z združenji 

ne sodelujejo. Udeleženec Z2 je sodeloval pri projektu marketinga junčjega bio mesa, ki 

zaradi visoke cene, premajhne promocije, organizacijskih težav, neustreznega 

pozicioniranja blaga ni uspel. Predlaga, da bi skupine proizvajalcev finančno podprla 

država z ustreznim razpisom, ki bi trajal pet let in bi vključeval tudi marketing izdelkov. 

Vlogo ekološkega managementa v MTO vidi udeleženec U1 kot zelo pomembno, 

udeleženec U3 je poudaril, da bi bil zelo koristen sposoben manager s sodelavci na 

posameznih področjih (pridelava, pakiranje, transport), udeleženec U4 ima vzpostavljen 

ekološki managment in sicer team ljudi z različnih področij, ki skrbi za ekološko plat 

poslovanja, udeleženec U7 pozna ekološko kmetijo v Avstraliji, ki jo vodi doktorica 

znanosti in oskrbuje tudi ameriške blagovnice Wal-Mart. Ta kmetija je kompletno 

računalniško vodena in ima satelitsko navigacijo za evidenco njiv, začasno tudi 

najemajo južnokorejske delavce, obdelava je strojna. Udeleženec Z1 je poudaril 

strokovno vlogo menagerjev pri ekološki pridelavi, saj vsak ne more delati vsega, zato 

mora vsak pokrivati svoj del področja in potrebno je povezovanje, ki pa zelo manjka. 
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»Kot manager organiziram pridelavo osnovnega semena in prijave v ekološko 

kmetovanje, imam celovito evidenco, kdo bo kaj prideloval, in glede na to, kaj imam v 

pridelavi, manjkajoče koordiniramo z avstrijsko semensko hišo ter nato izmenjujemo 

semena«. Udeleženec Z2 vidi vlogo ekološkega menagerja v organizaciji distribucije 

ekoloških pridelkov, medtem ko naj bi svetovalci KGZS opravili odločilno vlogo pri 

načrtu in organizaciji pridelave. Udeleženec Z3 je zaznal povečano zanimanje podjetij, 

ki so zaznali tržno nišo in bi želeli imeti seznam ekoloških kmetij, da bi odprli spletno 

trgovino z ekološkimi izdelki. Tedaj so lahko na slabšem pridelovalci, saj ne dobijo 

plačanih pridelkov.  

Udeleženec PO1 je menil, da mora biti vsak pridelovalec na kmetiji dober manager, 

če hoče biti uspešen; za samostojnost potrebuje tudi določena znanja. MTO in 

pridelovalce bi morali presojati po posebnih kazalnikih, npr.: zmanjšanju emisij CO2, 

zmanjšanju količine odpadkov, manjši porabi energije, s čimer bi pokazali, koliko 

prispevajo k varovanju okolja.  

 Udeleženci U2, U5, U8 ne poznajo pojma ekološkega managmenta. Teoretiki 

poudarjajo pomen ekološkega managmenta za uspešnost povezav, kar potrjuje tudi 

opravljena raziskava, vendar vsi udeleženci tega področja strokovno nimajo pokritega, 

kar tudi pomeni, da ne zadovoljujejo potreb ciljne skupine potrošnikov. 

Podkategorija: Usmeritve kmetijske politike in vpliv na razvoj ekološkega 

kmetijstva 

Udeleženca U2 in U5 ne poznata usmeritev kmetijske politike. Udeleženec U1 

pozna usmeritve kmetijske politike EU, ne pa tudi slovenske kmetijske politike, meni, 

da kmetje niso usposobljeni za kandidiranje za sredstva EU, saj so razpisi zelo zahtevni. 

Podobno razmišlja U7 in dodaja, da bi Ministrstvo za kmetijstvo z ustanovitvijo 

posebne službe moralo pomagati kmetom pri tem. Udeleženec U5 je povedal, da država 

premalo spodbuja ekološke pridelovalce. Udeleženec U3 ugotavlja, da v 20. letih v 

Sloveniji glede ekološkega kmetovanja ni nič bolje, cilj bi moral biti do leta 2015 40 

odstotkov ekoloških kmetij, ne pa 15 odstotkov. ANEK poznajo udeleženci U3, U4, U6, 

U7, U8, Z1, Z2, Z3, PO1, PO2, M1. U4 meni, da bi ANEK moral predvidevati tudi 

ustanovitev institucije, ki bi opravila delo pri povezovanju ekoloških pridelovalcev, v 

prvi fazi bi lahko to delo opravljala združenja ekoloških pridelovalcev. Udeleženec PO1 

je navajal, da pri nas deklarativno obstaja podpora ekološki pridelavi. V praksi je plačil 

zelo malo, saj konvencionalni pridelovalec s kombinacijo nekaj ukrepov pride do 

maksimalne subvencije. Navaja še, da v ANEK-u manjka navedba vira finančnih 

sredstev, saj se navaja, da bo denar na voljo iz programa razvoja podeželja, zato je 

krivda za nenapredovanje programa na kmetijskem ministrstvu in ministrstvu za okolje 

in prostor. Udeleženec U6 je menil, da je v času gospodarske krize ekološko kmetovanje 
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velika priložnost za slovenske pridelovalce. Udeleženec Z2 je povedal, da bi država 

morala nameniti več sredstev za izobraževanje kmetijskih svetovalcev za ekološko 

pridelavo, saj je ekološko kmetijstvo povezano s kategorijo trajnostnega razvoja. Prav 

tako naj bi aplikativne raziskovalne projekte s fakultete posredovali kmetijskim 

svetovalcem, ki bi prenašali novo znanje na pridelovalce. Udeleženec Z3 je kritiziral 

usmeritev kmetijske politike v živinorejo, češ da je napačna, saj jim kmetijsko-

gozdarski lobi zagotavlja 9 odstotkov subvencij, z 8 odstotkov se hrani ljudi, politika 

subvencij je napačna. KGZS bi morala prestrukturirati svoje vrste tako, da bi ekološki 

svetovalci spodbudili ekološko pridelavo. Svoje delo morajo opraviti tudi združenja, 

kontrolne organizacije, Zveza Biodar, fakultete. Udeleženec PO 2 je poudaril, da je 

politika v EU vzpodbudna za ekološko pridelavo, medtem ko v Sloveniji kmetijska 

politika temu ni naklonjena, sami preko predavanj skušajo spodbujati pridelavo. 

Udeleženec M1 poudarja, da je ekološka pridelava evropska kategorija in da skušajo 

povečati število ekoloških pridelovalcev tako, da bodo integrirane pridelovalce, ki imajo 

velik delež v poljedelstvu in sadjarstvu ter vinogradništvu, skušali usmeriti v ekološko 

pridelavo, vendar to ne gre čez noč, saj je treba spremeniti prepričanje ljudi. Na 

ministrstvu je bila dolgo časa zaposlena samo ena oseba (delno), sedaj se dva zaposlena 

ukvarjata z ekološkim kmetovanjem. Na voljo je nekaj finančnih sredstev za promocijo 

ekološke pridelave, odvisno od pripravljenih projektov. Ekološko kmetovanje je zelo 

zahtevno, saj pridelovalec potrebuje ustrezno mehanizacijo, sodobna dognanja je treba 

spraviti v prakso, delati je treba z roko v roki z naravo, saj morajo biti površine 

kvalitetno pripravljene, kmetije morajo biti učinkovite. V okviru ERA Net, 

raziskovalnega projekta za ekološko kmetovanje na evropski ravni, da ministrstvo za 

kmetijstvo ideje za raziskovanje, naredi se razpis, pri ocenjevanju projektov je 

pomemben kriterij uporabnost projektov, znanstvenih projektov nimajo. 

Pozitivni vpliv vzpodbudne in z finančnimi podporami ustrezno zastavljene 

slovenske kmetijske politike na razvoj ekološkega kmetijstva so izpostavili vsi 

udeleženci. Slovenski potrošnik išče doma pridelane pridelke in je zanj pripravljen 

plačati celo več kot za tiste iz drugih držav, je povedal U1. Udeleženci U3, U7 in PO1 

so povedali, da bi ekološki kmetje morali razmišljati tržno, kot da subvencij ni, saj se 

bodo dolgoročno subvencije ukinile in takrat bodo morali biti pridelovalci sposobni 

preživeti na trgu. Udeleženec U8 meni, da bi kmetijska politika morala vzpodbuditi 

pridelavo zelenjave, da bi se pridelovalci lahko pričeli povezovati med seboj in 

oskrbovati slovenski in tuje trge. Udeleženec M1 pravi, da so v nekaterih segmentih tudi 

nesorazmerja v plačilih. V novem programskem obdobju bodo to skušali odpraviti, na 

kar lahko vplivajo tudi nevladne organizacije, sicer pa menijo da so slovenske podpore 

dovolj stimulativne v primerjavi s subvencijami v ostalih evropskih državah. 



Empirična raziskava 

109 

Glede slovenske državne promocije slovenskih ekoloških kmetijskih pridelkov na 

tujih trgih so udeleženci U1, U2, Z1 odgovorili, da je bila ta na svetovnem sejmu 

ekoloških izdelkov Biofach v Nemčiji neustrezna. Ureditev prostora je bila neugledna, 

ponudba izdelkov brez cenikov in vizitk je neugledna, osebje ni bilo primerno. Gre za 

odnos slovenske države do tega področja. Zelo dober primer promoviranja sta bili 

Hrvaška in Srbija, ki sta imeli primerno urejene razstavne prostore in primerno ponudbo 

izdelkov. Udeleženec U4 je za primerjavo izpostavil Avstrijo in njen način promocije 

ekoloških pridelkov. Udeleženec U8 podpira ustanovitev posebne agencije za 

mednarodno promocijo. Udeleženca U6 in Z2 sta menila, da dokler proizvodnja 

ekoloških živil ni zadostna za domači trg, kaj šele za izvoz, je promocija za izvoz 

nesmisel, saj je treba najprej zagotoviti mehanizme povečanja števila ekoloških kmetij. 

Udeleženec Z3 je menil, da bi z državno promocijo imeli korist tisti, ki uvažajo tuje 

pridelke, ne pa slovenski pridelovalci. Sedaj poteka evropska promocijska akcija 

ozaveščanja potrošnikov, ki jo vodi ZZEKS. Udeleženec M1 je poudaril, da Zakon o 

promociji kmetijskih pridelkov ni bil sprejet v parlamentu, zato bodo morali na 

ministrstvu prečistiti ukrepe in spremljati učinkovitost izvedenih ukrepov za 

pospeševanje ekološkega kmetijstva. Sedaj razmišljajo o razpisu za prilagoditev 

živinoreje za ekološko kmetovanje. 

Analiza dokumentarnega gradiva, ki ga je pripravilo MKGP, se nanaša predvsem na 

izdajo knjižice z navedbo zakonske osnove za ekološko kmetovanje, izdajo knjižice 

Slovenski zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila, izdelavo letaka za blagovno 

znamko Pikapolonice, za promocijo integrirane pridelave zelenjave slovenskega 

združenja za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave iz Maribora, izdelave oglasa za 

ekološke mlečne proizvode v dnevnem časopisju v določenih mesecih v letu 2009, kar 

je vse premalo za informiranje in obveščanje potrošnikov o pomembnosti ekološke 

pridelave. Glede na moč posameznih interesnih skupin se delijo promocijska sredstva za 

kmetijske pridelke. 
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Kategorija V2 

Podkategorija: Osnovne značilnosti združenj ekoloških pridelovalcev 

V analizo v tabeli 5.4 nismo zajeli PO2 in M1, saj takih podatkov pri udeležencih ni 

bilo mogoče zbrati. 

 Tabela 5.4  Značilnosti združenj ekoloških pridelovalcev 

Udeleženec Z1 Z2 Z3 PO 1 

Povprečno 

število 

zaposlenih 

1 0 0,5 16 

Čisti prihodki 

od prodaje v letu 

2008 

do 2 mil. EUR do 2 mil. EUR do 2 mil. EUR do 2 mil. EUR 

Leta poslovanja do 5 let nad 10 let nad 10 let nad 10 let 
Statusna oblika s. p. društvo društvo zasebni zavod 

Število članov 13 240 1000 1769 

Skupna površina 

kmetijskih 

zemljišč članov 

združenj 

13 ha 3564 ha 14850 ha 27000 ha 

Povprečna 

površina 

kmetijskega 

zemljišča po 

članu združenja 

1 ha 14,85 ha 14,85 ha 14-16 ha 

Prevladujoča 

vrsta 

pridelanega ek. 

pridelka v 

združenju 

semena živinoreja in mleko živinoreja in mleko živinoreja in mleko 

Način trženja 

ek. izdelkov v 

Sloveniji 

- direktno na tržnici, 

- direktno v MTO, 

- preko interneta. 

- preko klavnic in zadrug, 

- direktno doma, 

- direktno na tržnici, 

- preko interneta. 

- direktno doma,  

- direktno na tržnici 
- direktno doma,  

- direktno na tržnici 

Oblika nastopa 

člana združenja 

na tujih trgih 

- direkten uvoz ali 

izvoz 

- direkten izvoz - direkten izvoz - direkten izvoz 

Velikost 

asortimana 

združenja 

25 - 30 ek. izd. do 100 ek. izd.  do 100 ek. izd.  do 100 ek. izd. 

Ocena tržnega 

deleža združenja 

v Sloveniji 

nad 10% do 20% 

pri ponudbi semen 

 nad 20% nad 20% - 30% nad 20% - 87,6% pri 

storitvah 

certificiranja 

Uporaba 

blagovne 

znamke 

združenja 

zasebna blagovna 

znamka združenja 

kolektivna blagovna 

znamka 

kolektivna blagovna 

znamka 
zasebna blagovna 

znamka proizvajalca 

ek. izdelkov 

 

Pri analizi števila zaposlenih v združenjih lahko opazimo, da gre za enega ali celo 

nobenega zaposlenega delavca, razen pri podporni organizaciji, ki se financira iz 
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prispevkov za opravljene storitve, čeprav skoraj vsi udeleženci poslujejo že več kot 10 

let in imajo večje število članov. Tudi promet združenj v nikjer ne presega dveh 

milijovo evrov, društva se v glavnem financirajo iz članarin, dotacij občin, kar pa ne 

zadostuje za pokrivanje stroškov dodatnih zaposlenih delavcev. 

 Slaba kadrovska zasedba pomeni tudi manjši obseg dela, ki ga združenja lahko 

opravijo, saj sami člani združenj poleg ekološkega kmetovanja nimajo časa opravljati 

nalog združenja. 

Povprečna velikost kmetijskega zemljišča članov združenj je 14,85 ha, kar je malo 

več od uradnih podatkov o povprečni velikosti kmetijskih zemljišč MKGP za leto 2008, 

ki znaša 14,43 ha. Prevladujeta živinoreja in mleko, ki se proda preko klavnic in zadrug, 

ali direktno doma. Preko klavnic in zadrug meso in mlečni izdelki ne pridejo na trg kot 

ekološki temveč kot konvencionalno pridelani, manj je prodaja tudi ekološka, npr. 

ekološka govedina Celjske mesnine in Pohorje Beef oziroma mlečni izdelki mlekarne 

Krepko. Na tržnici se prodajata predvsem sadje in zelenjava, preko interneta pa vsa 

ostala predelana ekološka živila in neživila. Člani združenj se v izvoz na tuje trge 

podajo direktno, njihov asortiman pa zajema največ 100 izdelkov. Uporabljajo 

kolektivno blagovno znamko in zasebno blagovno znamko proizvajalca ali združenja. 

Pri največjem slovenskem združenju ekoloških pridelovalcev je tržni delež ocenjen na 

30 odstotkov. 

Podkategorija: Neskladnost ponudbe slovenskih ekoloških živil na trgu 

Na trgu ekoloških pridelkov obstaja neskladnost ponudbe slovenskih pridelovalcev 

s povpraševanjem potrošnikov, saj je največja ponudba mesa in mleka, največje 

povpraševanje pa je po sadju in zelenjavi, kar je ugotovil udeleženec PO2, čeprav se 

prehranjevalne navade niso spremenile, saj po zadnjih podatkih Slovenci porabimo 64 

kg mesa letno na prebivalca. Največja ironija pri vsem tem pa je, da potrošniki 

slovenskega ekološkega mesa in mlečnih izdelkov ne morejo kupiti v prodajalni. Poleg 

tega se je v letu 2008 celotna pridelava slovenskega jabolka vrste Topaz izvozila v 

Avstrijo. Udeleženec Z2 je povedal, da so ankete pri slovenskem trgovcu pokazale, da 

slovenski potrošnik zaupa slovenskim ekološkim proizvodom in blagovnim znamkam in 

šele če teh ni, posega po uvoženih izdelkih. Ugotavlja tudi, da zaradi neorganiziranosti 

slovenskih pridelovalcev na trgu ni zadosti ekoloških izdelkov. Udeleženec Z3 pa 

navedeno ugotovitev zanika in trdi, da slovenski pridelovalci lahko oskrbijo slovenski 

trg z ekološkimi pridelki, razen sadja, saj povpraševanje ni na vseh koncih Slovenije 

enako, npr. v Ljubljani v soboto zjutraj že zmanjka ekoloških pridelkov. 

Zaključimo lahko, da ima Slovenija tržne viške samo pri pridelavi mesa in mleka, 

vsi ostali kmetijski pridelki pa ne uspejo zadovoljiti povpraševanja potrošnikov. 
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Podkategorija: Oblike nastopa slovenskih ekoloških pridelovalcev na tujih trgih  

Udeleženci Z3, PO1, PO2, M1 so menili, da slovenski pridelovalci uporabljajo 

direktni izvoz na tuje trge, medtem ko Z1 izpostavlja problem povezovanja slovenskih 

pridelovalcev za nastop na tujem trgu, saj pridelava poteka v smislu prodaje viškov, ne 

pa planirane pridelave za trg. Udeleženec Z3 pravi, da je za Avstrijo zanimivo blago iz 

Primorske, npr. fige, za ostalo blago pa so cene v Avstriji zelo konkurenčne, slovenski 

pridelovalci jim težko konkurirajo. Udeleženec Z2 je povedal, da je prioritetna naloga, 

da slovenski pridelovalci pokrijejo povpraševanje na slovenskem trgu, šele nato naj 

gredo na tuje trge. Tudi udeleženec PO1 meni, da je predstavitev BIODARJA na sejmu 

Biofach sicer nujna, vendar nima zadostnih količin proizvodov za izvoz na tuje trge. Vsi 

udeleženci so kot primerne trge izpostavili avstrijski trg, udeleženec Z3 tudi 

italijanskega. 

Podkategorija: Sodelovanje z lokalno skupnostjo 

Udeleženec U4 je pogrešal regijsko usmerjenost v Sloveniji. Udeleženca Z1 in Z3 

sodelujeta s šolami in zdravilišči. Udeleženec Z3 je izpostavil problem, saj zdravilišča 

promovirajo zdravo hrano, nočejo pa kupovati ekološke hrane, mogoče opravijo en 

nakup, potem pa ne več, saj niti eno slovensko zdravilišče ne kupuje ekološke hrane. 

Udeleženec PO2 ugotavlja, da bi pridelovalci širili obdelovalne površine, če bi obstajali 

pogodbeni odnosi zaradi sodelovanja pri javnih naročilih. Javna naročila šol in vrtcev 

niso enostavna, kmetje niso usposobljeni za takšno sodelovanje. Šole in vrtci sedaj 

dobavitelje samo pokličejo in je blago nabavljeno, pri ekoloških pridelkih pa takšen 

način poslovanja ni mogoč. 

Pri sodelovanju na razpisih s šolami in vrtci je poleg usposobljenosti treba 

upoštevati dinamiko nabav, ki so v šolskem letu večje, med počitnicami manjše, 

medtem ko je glavna sezona kmetijskih pridelkov (sadje in zelenjava) poleti, pozimi bi 

kmetje lahko ponudili meso in mleko ter mlečne izdelke, manj pa sadje in zelenjavo. 

Zaradi krajše prehranske verige in kvalitete živil bi bilo sodelovanje pridelovalcev in 

odjemalcev treba pospešiti, pri čemer ima lahko odločilo vlogo kmetijsko svetovalna 

služba z občinskimi službami in turistično informativnimi centri za promocijo 

ekološkega turizma in gostinstva. 

Podkategorija: Ekološke turistične kmetije 

Udeleženec PO1 je ugotavil, da se je vse ustavilo takrat, ko so končali projekt 

ekoloških turističnih kmetij. V okviru projekta so organizirali izobraževanje, na katerem 

sta sodelovala Janez Bogataj in Živa Deu, kar je bilo zelo pohvaljeno s strani ekoloških 

turističnih kmetij. Predvideli so oznako za ekološko turistično kmetijo, želeli so 

postaviti standarde za ekološko turistično kmetijo, kaj bi moral kmet zagotoviti, da bi 
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lahko rekli, da gre za ekološko turistično kmetijo. Zadevo smo daleč razvili, sodelovali 

smo z zvezo turističnih kmetij, glede znaka se nismo uskladili. Mi smo se nehali s tem 

ukvarjati, izpisali smo se iz ECEATA. Delamo na področju ekološkega kmetijstva in 

sicer tiste stvari, ki jih znamo in ki jih z najmanjšimi napori naredimo največ, tam, kjer 

so največje vrzeli. Udeleženec U7 meni, da bi morale kmetije same tržiti svoje pridelke 

v povezavi s turizmom, tudi zdraviliškim turizmom, saj je povedal: «Treba je iti na 

Bavarsko in njihov sistem ekoloških in turističnih kmetij prenesti v slovenske razmere«.  

Ker se v zadnjem desetletju pojavlja tudi oblika ekološkega oziroma trajnostnega 

turizma, kjer je oblikovanih že nekaj znakov za okolje, ki dajejo garancijo deležnikom 

(gostom, lastnikom, zaposlenim, partnerjem, ciljnim javnostim), da je ekološki 

management sestavni del poslovne politike podjetja, bi lahko ekološke turistične kmetije 

uporabile postavljene standarde za pridobitev znaka za okolje in postavitev standardov 

za ekološke turistične kmetije. 

Podkategorija: Horizontalne strateške povezave med samimi pridelovalci 

Udeleženec Z1 uporablja pri povezavah klasični dobaviteljski poslovni odnos s 

sklenjenimi pogodbami o sodelovanju - kooperaciji, v katerih so postavljene obveznosti 

pridelovalca in dobavitelja. Pridelovalci se obvežejo pridelati na ekoloških površinah 

določene pridelke, o boleznih in škodljivcih obvestiti dobavitelja, ki ukrepa glede na 

prejeta navodila, ter prodati vse pridelke dobavitelja, ki je že pakirano pod blagovno 

znamko združenja ali jih uporabiti za lastne potrebe za priznani rabat, dobavitelj pa je 

organizator pridelave, certificiranja in pakiranja, vodi vse predpisane postopke za 

ekološke pridelke, ter promocijo in trženje pridelkov. Podjetje je bilo ustanovljeno na 

pobudo pridelovalcev.Kvalitetne pridelovalce je težko najti, saj se zahteva višji nivo 

znanja in izkušenj. Kritična točka je pakiranje, tudi prevoz kombinirajo zaradi manjših 

stroškov. Udeleženec Z1 je menil, da ustanovitev GIZ ni primerna oblika združevanja 

pridelovalcev, saj ne more ustvariti dovolj dohodka za pokrivanje stroškov zaposlenih 

ljudi. 

Udeleženec Z2 je omenil, da predelovalna industrija premalo sodeluje z ekološkimi 

pridelovalci, saj gre ekološko meso v konvencionalno predelavo. Udeleženec M1 ima 

podatek, da slovenski predelovalec preizkuša ekonomsko učinkovitost predelave 

ekološke pridelane zelenjave in ko bodo ekonomski izračuni pozitivni, bodo začeli s 

takšno proizvodnjo. 

Udeleženec Z2 je sodeloval pri vzpostavitvi ekoloških tržnic v nakupovalnih 

središčih, saj so trgovci začutili, da jih potrebujejo. Sedaj znajo trgovci tudi sami 

poiskati ekološke pridelovalce. Združenje vodi kmetijski svetovalec, ki ugotavlja, da mu 

manjka tržnega znanja. Pri živinoreji je problem skupna klavnica, pri sadju in zelenjavi 

bi potrebovali hladilnico z vsemi potrebnimi napravami in prevozna sredstva, za 
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zbiranje mleka predelovalna industrija zahteva najmanj 20.000 l mleka za ekološko 

predelavo. Zelo dober sistem ima Avstrija, kjer se pridelovalci glede na vrsto pridelka 

povezujejo, da pridobijo sredstva EU za izvedbo petletnega projekta združevanja in 

marketinga pridelkov, znotraj katerega tudi zaposlijo ljudi, ki zmotivirajo in prepričajo 

pridelovalce o smislu medsebojnega sodelovanja. Npr. društvo Ernte v Avstriji, ki 

združuje 23.000 kmetij, je zaposlilo 5 ljudi za vzpostavitev marketinga v šolah in vrtcih, 

ki so prepričevali in motivirali pridelovalce za sodelovanje pri projektu. Pred kratkim se 

je ustanovilo slovensko združenje pridelovalcev, ki tržijo pridelke na trgu. To društvo se 

je izločilo iz gorenjskega združenja ekoloških pridelovalcev.  

Udeleženec Z3 je ugotovil, da pridelovalec za organiziranje povezovanja nima časa, 

združenja pa niso profitne organizacije. Smotrno bi bilo, da bi se pridelovalci 

določenega pridelka na nekem področju povezali zaradi investicij v potrebno opremo, ki 

bi jo skupaj uporabljali. Trgovci nimajo interesa, da bi zbirali in dostavljali blago. V 

Italiji so kmetijski svetovalci odgovorni za prodajo na trgu. Menim, da bi morali 

managerji ali ekonomisti opraviti vlogo povezovalca, saj je njihovo interes profit, ne pa 

združenja ali trgovci, še najmanj pa kmetijski svetovalci. Udeleženec Z3 je še povedal, 

da se v ZDA potrošniki skozi društva povezujejo s pridelovalci, podpišejo pogodbo o 

nakupu pridelkov za pol leta in plačajo blago vnaprej, s čimer si zagotovijo redno 

dobavo pridelkov, saj je ekološko kmetijstvo negotovo.  

Udeleženec PO1 je menil, da je treba vzpostaviti poslovni odnos med pridelovalci, 

nadzor in certificiranje morata biti ločena, tudi združenja niso prava oblika združevanja 

pridelovalcev. Sodelovanje se lahko rodi iz združenja, vendar je treba poiskati drugo 

obliko združevanja – gospodarsko razmerje. Tudi udeleženec PO 2 je izjavil, da en kmet 

ne more trgovcu zagotoviti primernih količin pridelkov, saj trgovec konstantno zahteva 

pridelke na polici v trgovini. Združenja v statusni obliki društev ne opravljajo 

povezovalne funkcije pridelovalcev, morala bi biti kooperativa ali kaj podobnega. 

Direktni marketing z dostavo tedenskih košaric sezonskih pridelkov na dom proti 

plačilu je zanimiva ideja.  Udeleženec U6 je povedal, da se v Italiji, Franciji in na Kreti 

kmetje prostovoljno združujejo med seboj v zadruge. Udeleženec M1 je povedal, da so 

združenja dobra povezovalna oblika v marketingu, vendar združenje s tako nizko 

članarino ne more voditi svoje promocije in opravljati drugih nalog. 
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6 SKLEP IN PREDLOGI 

Ugotovitve izvedene kvalitativne raziskave so privedle do oblikovanja 

raziskovalnih domnev. V zaključku smo združili verodostojnost teorije s spoznanji, 

pridobljenimi iz intervjuji, opazovanji, analizo dokumentarnega gradiva, da bi pridobili 

ustrezne teoretične zaključke, ki pa jih zaradi narave kvalitativne raziskave ne moremo 

posploševati. Pomembna je krožnost kvalitativnega raziskovanja, s katero smo povezali 

raziskovalna vprašanja, raziskovalne metode, zbrane podatke. Oblikovane so naslednje 

domneve: 

Domneva 1: Označevanje ekoloških izdelkov na slovenskem trgu je namenoma zelo 

podobno znaku za integrirano pridelavo. Izpostavlja se problematika premajhne 

prepoznavnosti slovenskih znakov certifikacijskih organov na trgu EU. Obvezna 

uporaba skupnega evropskega znaka bo pospešila razvoj trga ekoloških živil. 

Uveljavljene blagovne znamke prinašajo konkurenčno prednost na mednarodnem trgu. 

Raziskava izpostavlja neprimernost slovenskega znaka »ekološki«, ki je po obliki in 

barvi zelo podoben znaku za integrirano pridelavo in je zavajajoč za potrošnika. 

Poudarja tudi premajhno prepoznavnost slovenskih znakov certifikacijskih organov na 

trgu EU. Poenostavitev znakov za ekološko pridelavo v EU bo rešena z obveznim 

označevanjem s skupnim znakom EU od 1.7.2010 dalje. Raziskava je pokazala podporo 

pri uvedbi novega evropskega znaka za ekološka živila, predvsem zaradi zaupanja 

potrošnikov v ekološke izdelke, proizvedene v EU, ob pogoju, da bo nov znak ustrezno 

spromoviran, čeprav bo prinesel s seboj določene stroške glede spremembe embalaže.  

Konkurenčno prednost na mednarodnem trgu dosegajo tiste MTO, ki v razvoj in 

promocijo lastnih trgovskih blagovnih znamk ekoloških izdelkov vlagajo veliko časa in 

denarja. Enaka ugotovitev velja za kolektivne blagovne znamke, npr. Biodar in zasebne 

blagovne znamke posameznih ekoloških pridelovalcev, vendar je promocijskih 

aktivnosti za prepoznavnost blagovnih znamk še vedno premalo. 

Domneva 2: Povečano povpraševanje etično usmerjenih potrošnikov je vzpodbudilo 

razvoj mednarodne trgovine z ekološkimi izdelki. Udeleženci, ki so bili med prvimi na 

mednarodnem trgu s ponudbo ekoloških izdelkov, so pridobili konkurenčno prednost in 

zabeležili visoke rasti prodaje in tako tudi visoke donose.  

Povpraševanje na trgu po visoko kvalitetnih živil z dodano vrednostjo se zvišuje, 

kar so zaznali tudi trgovci in ponudili potrošnikom ekološka živila. Potrošniki, ki 

kupujejo ekološko pridelano hrano, cenijo zdravje in ohranjanje okolja. Udeleženci, ki 

so pričeli s trgovanjem z ekološkimi živili pred dvajstetimi leti kot nišnim poslovanjem, 

so imeli konkurenčno prednost, letne rasti so bile zelo visoke, tudi do 30 odstotkov. 

MTO so uporabile metodo benchmarkinga in analizo prednosti in slabosti za 

postavljanje ciljev in strategij. Motivi za marketing ekoloških izdelkov so bili osebne 
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narave: zagotoviti ekološko hrano enako mislečim zaradi pomanjkanja določenih živil 

na trgu, pravilne informacije o trendih prodaje ekoloških izdelkov v bodočnosti, prodaja 

ekoloških izdelkov preko izobraževanja potrošnikov s članki, predvsem določenim 

skupinam potrošnikov z bolezenskimi znaki. Tako se potrjuje teorija Dubrovskega, da je 

donosnost tržnih niš vsaj v začetku nadpovprečna, saj v takšni niši ne obstaja intenzivna 

konkurenca, ki bi vplivala na zniževanje nivoja cen, in da je tržne niše mogoče najti 

med drugim tudi z analizami prihodnjih trendov, konkurence, potreb odjemalcev in 

lastnih prednosti in slabosti.  

Domneva 3: Slovenski ekološki pridelovalci uporabljajo neposreden izvoz za vstop 

na tuje trge, medtem ko MTO vstopajo na tuje trge preko lastnih enot v tujini; globalna 

učinkovitost je kriterij za regionalno uspešnost. 

Raziskava je pokazala, da slovenski ekološki pridelovalci uporabljajo neposredni 

izvoz na tuje trge, ki je sicer prevladujoč način vstopa na tuje trge pri majhnih 

slovenskih podjetjih. MTO sodelujejo direktno s slovenskimi pridelovalci in dobavitelji 

za oskrbo na slovenskem trgu, ne pa z združenji pridelovalcev. Na tuje trge, razen v 

enem primeru, slovenskih ekoloških pridelovalcev zaradi majhnih količin in cenovne 

nekonkurenčnosti ne vključujejo. Slovenske MTO vstopajo na tuje trge preko lastnih 

enot v tujini, ki jih ustanovijo v državah za potrebe širjenja mrež prodajaln v tej državi. 

Gre predvsem za vstop na trge bivše Jugoslavije, vzhodnoevropskih držav, manj pa na 

zahodne trge in trge baltskih držav. Glavnina dobaviteljev MTO prihaja iz zahodnih 

držav, gre za nabave ekoloških izdelkov preko trgovcev na debelo na Nizozemskem in v 

Nemčiji. Pri selekcioniranju izvoznih trgov se izbirajo trgi sosednjih držav, premalo se 

pri izbiri trgov upoštevajo makroekonomski kazalci, kot npr. BDP/prebivalca in ocena 

poslovnih možnosti. Trg z ekološkimi izdelki se je globaliziral, sistem lokalnega 

prehranjevanja je s trajnostnega vidika najprimernejši. Raziskava je pokazala, da 

udeleženci pojmujejo globalizacijo in regionalizacijo kot dva nasprotujoča si procesa, 

vendar kot pravi Svetličič, lahko pojmujemo regionalizacijo kot drugo plat globalnega 

sodelovanja, saj mora imeti pred očmi globalno dimenzijo, kajti globalna učinkovitost je 

kriterij za regionalno uspešnost. Strategije poslovanja ekoloških MTO so se spremenile 

od certificirane ekološke pridelave v certificirano ekološko pridelavo z oznako fairtrade 

– poštene trgovine. Zaradi oznake poštene trgovine na izdelkih se vedno bolj razvija tudi 

etično nakupovanje surovin v državah v razvoju, kar pospešuje proces globalizacije. 

Domneva 4: Usposobljenost prodajnega osebja je najpomembnejši dejavnik 

marketinškega spleta (7P), ki ga je treba prilagajati značilnostim mednarodnega trga 

ekoloških izdelkov. Oglaševanje ekoloških izdelkov s poudarjanjem skupne družbene 

odgovornosti in primerno urejanje prodajnega prostora z vpletanjem vseh čutil pri 

oblikovanju prostora sta naslednja pomembna dejavnika marketinškega spleta.  
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Raziskava je potrdila Pfefferjeve teoretične ugotovitve, da je doseganje 

konkurenčne prednosti z ljudmi ključno, kar pomeni, da se uporablja ustrezen način 

vodenja ustrezno usposobljenih ljudi. Treba je ceniti kreativnost prodajnega osebja, 

njegovo strokovnost, odnos do strank, saj potrošniki še posebej na začetku razvoja trga, 

niso imeli potrebnega znanja za nakupovanje ekoloških pridelkov. Udeleženci v 

raziskavi so poudarili pomembnost oglaševanja ekoloških izdelkov s poudarjanjem 

skupne družbene odgovornosti, čeprav ga še ne uporabljajo Vsi udeleženci poudarjajo 

učinkovit način pospeševanja prodaje z degustacijami na prodajnem mestu, 

izobraževanje potrošnikov s članki, seminarji, na sejmih. Vedno pomembejša je 

urejenost prodajnega mesta, saj si kupec ne želi zgolj nakupov, temveč tudi doživetij, 

kar potrjuje ugotovitve Šemetove, da je pri oblikovanju prostora pomembno vplesti vsa 

čutila, tudi tip, vonj in okus, ne samo vida in sluha. 

Domneva 5: Povečano negotovost povpraševanja odjemalcev je treba odpraviti s 

povečanjem odzivnosti oskrbne verige, da se doseže strateško ujemanje. Krajša kot je 

oskrbna veriga pri ekoloških živilih, večja je kakovost živil. 

Rezultati raziskave govorijo, da morajo biti zaradi majhnosti slovenskega trga 

ponudniki zelo odzivni, da zadovoljijo potrebe potrošnikov po ekoloških izdelkih. 

Ponudba slovenskih ekoloških pridelkov na slovenskem trgu je nezadovoljiva, medtem 

ko je veliko povpraševanje potrošnikov po lokalni preskrbi z ekološkimi živili. Lokalna 

prehranska veriga naj bo čim krajša zaradi večje kakovosti živil. Vsi udeleženci v 

oskrbni verigi morajo sodelovati med seboj kot enakovredni partnerji, za doseganje 

cilja, zvišanja celotne ustvarjene vrednosti za odjemalca in znižanja stroškov in tako 

povečanja donosnosti. Udeleženci v raziskavi so potrdili dejstvo, da strategijo oskrbne 

verige usklajujejo s strategijo konkurenčnosti. 

Domneva 6: Vertikalne strateške povezave MTO z združenji pridelovalcev ali 

posameznimi pridelovalci in horizontalne povezave med pridelovalci temeljijo na 

pogodbenem, poslovnem odnosu. Horizontalne povezave med pridelovalci so nujne, 

vzpostaviti se morajo nove oblike združevanja, podobne sistemu pravične trgovine, pri 

čemer ima pomembno vlogo ekološki management. 

Vertikalne strateške povezave MTO z združenji proizvajalcev ali posameznimi 

proizvajalci so ostale na nizki stopnji medodvisnosti, to je na formalnem pogodbenem 

sodelovanju, in se kljub nekaterim poskusom niso razvile v višje oblike sodelovanja. 

Eden izmed vzrokov za neuspeh so težave, ki jih imajo MTO pri sodelovanju s 

proizvajalci: premajhna ponudba, nezaupanje pridelovalcev, pomanjkanje sposobnih 

managerjev za povezovanje pridelovalcev, neurejene logistične poti, embalaža, 

nekonkurenčne cene. Razmišljanje MTO, da je škoda časa, denarja in energije za 

dodatne napore pri vertikalnem povezovanju z ekološkimi pridelovalci za zagotovitev 

trajne oskrbe mreže prodajaln s pridelki, ni pravilno in ni v skladu s trendi razvoja 
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strateških povezav, ki v svetu rastejo po 30 odstotni letni stopnji zaradi povečevanja 

konkurenčnosti v globalnem tržnem okolju. 

Horizontalne povezave med ekološkimi pridelovalci so tudi ostale na nizki stopnji 

medodvisnosti, to je na formalnem pogodbenem sodelovanju ali sodelovanju v sklopu 

društva. Zadruge niso opravile svoje naloge pri odkupu ekoloških pridelkov ali 

združevanju pridelovalcev. Raziskava je pokazala, da statusna oblika društva, ki jo sedaj 

uporabljajo združenja ekoloških pridelovalcev, ni primerna, treba bi bilo poiskati druge 

oblike združevanja, ki so se kot primerne uveljavile v svetu. Horizontalne strateške 

povezave med samimi proizvajalci ekoloških izdelkov morajo biti usmerjene v 

doseganje sinergijskih učinkov na vseh področjih njihovega delovanja. Pri tem je zelo 

pomembna vloga ekološkega managementa, kar so poudarili vsi udeleženci. Še posebej 

vidijo njegovo vlogo pri vzpostavljanju povezav in distribuciji pridelkov. Rezultati 

raziskave so privedli do iskanja in izbire primernih poslovnih modelov sodelovanja 

ekoloških pridelovalcev, ki obsegajo od sklenjenih pogodb s sosednjimi kmetijami, 

združevanja v zadruge ali kooperative, ki so v lasti pridelovalcev, do strateških 

združevanj in skupnih vlaganj znotraj prehranske verige med zadrugami ali 

kooperativami in potrošniki. Pri tem modele združevanja lahko razdelimo na evropske, 

saj je ekološka pridelava podprta s strani EU s programi razvoja podeželja in dodatnimi 

javnimi razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev za ustanavljanje in delovanje skupin 

proizvajalcev, in ameriške modele, kjer je državna podpora zelo nizka in je uspešnost na 

trgu odvisna od uspešnih strateških povezav, ki jih narekuje tržna situacija.  

Domneva 7: Razvojni trendi v mednarodni trgovini z ekološkimi izdelki 

napovedujejo rast prodaje kljub finančni krizi, posebej pri kozmetiki. Prisiljevanje 

kmetov v ekološko pridelavo zaradi povečanega povpraševanja ni najboljša rešitev.  

Raziskava je pokazala, da bodo v bodočnosti potrošniki ekološke izdelke 

nakupovali v specializiranih prodajalnah predvsem zaradi strokovnosti prodajnega 

osebja. Slovenski potrošniki so veliki tradicionalisti. Zelo je pomembna cena ekoloških 

izdelkov. Zadnji trendi v trgovini na drobno kažejo, da se zaradi finančne krize povečuje 

nakupovanje v diskontnih prodajalnah, ki nudijo potrošnikom iz dneva v dan večji izbor 

ekoloških živil. V bodočnosti bodo potrebne inovacije pri razvoju procesa predelave 

ekoloških živil, njihovem skladiščenju in pakiranju. Najbolj prodajana skupina izdelkov 

so ekološka žita, sadje in zelenjava. Pričakovati je veliko povečanje povpraševanja po 

ekološki kozmetiki. Za ekološke turistične kmetije ni slovenskih standardov in 

certificiranja. Pričakovati je rast ekološkega turizma po vzoru sosednjih držav. Sektor 

gostinstva in javna naročila v vrtcih in šolah imajo velike potenciale, čeprav je v tem 

trenutku več težav kot dobrih praks sodelovanja. Sosednje države hitro napredujejo v 

številu ekoloških kmetij, še posebej Italija zelo povečuje širitev površin za ekološko 

pridelavo. Ovira za razvoj trga so negativne informacije o ekološki pridelavi v medijih.  
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Domneva 8: Pridobljeni podatki iz raziskave kažejo, da je v EU kmetijska politika 

glede ekološke pridelave vzpodbudna, medtem ko v Sloveniji temu ni naklonjena, kar se 

kaže skozi izvedbo ANEK-a, organiziranosti KGZS in nezadostni finančni podpori 

pridelovalcem. Med gospodarsko krizo je ekološko kmetovanje velika priložnost za 

slovenske pridelovalce. Promocije slovenskih ekoloških pridelkov na tujih trgih ni, pri 

sodelovanju na sejmih v tujini je neustrezna. 

ANEK je pomanjkljiv, saj v njem ni navedenih natančnih finančnih virov, 

institucije, ki bi opravila povezovanje ekoloških pridelovalcev, zato doseganje 

postavljenega cilja 15 odstotkov ekoloških kmetij v Sloveniji do leta 2015 ne bo 

realizirano. Aplikativni raziskovalni projekti s fakultet, ki jih je še vedno premalo, bi se 

morali posredovati kmetijskim svetovalcem, ki bi prenašali novo znanje na pridelovalce. 

Raziskava je pokazala, da je usmeritev slovenske kmetijske politike v živinorejo 

napačna, saj je največje povpraševanje potrošnikov po sadju in zelenjavi. Pridelovalci in 

združenja nimajo zadosti znanja za kandidiranje na razpisih za sredstva EU, zato 

nekatera sredstva ostajajo neizkoriščena. Enak problem se pojavlja pri javnih razpisih za 

nakup ekoloških živil za vrtce in šole. Posebno pozornost bi morali nameniti razvoju 

ekoloških turističnih kmetij in s tem razvoju ekoturizma. Zakon o promociji kmetijskih 

pridelkov ni bil sprejet, zato nekateri podpirajo ustanovitev posebne Agencije za 

mednarodno promocijo, drugi pa menijo, da dokler pridelave ekoloških živil ni zadosti 

za domači trg, kaj šele za tuje trge, je promocija nesmisel. Treba je zagotoviti 

mehanizme povečanja števila ekoloških kmetij. Kljub raznim pomislekom se promocija 

ekoloških pridelkov, financirana s strani EU in Slovenije, z nazivom BIOUŽITEK na 

domačem trgu uspešno izvaja. Načrt Ministrstva za kmetijstvo, da bi povečali število 

ekoloških kmetij s prepričevanjem integriranih pridelovalcev, ki imajo velik delež v 

poljedelstvu in sadjarstvu, je lahko jalov, saj gre za filozofijo pridelovalcev, ki jo je 

treba spremeniti, finančno pa takšna preusmeritev za pridelovalca ne predstavlja 

posebnega motiva. Ena izmed ugotovitev raziskave je tudi da morajo ekološki 

pridelovalci morajo razmišljati tržno, kot da subvencij ni. 

6.1 Predlagani ukrepi in modeli za strateško povezovanje  

Ker je povečano povpraševanje po ekoloških izdelkih privedlo do težnje po večji, 

masovni pridelavi ekoloških pridelkov, je treba zagotoviti zakonitost pridelave in skozi 

ustrezne strateške povezave pridelovalcev zagotoviti primerno ponudbo pridelkov za 

trg. Pri oceni načinov povezav med pridelovalci je raziskava pokazala, da statusna 

oblika združevanja v društvu ni primerna, ampak je treba poiskati nove oblike 

združevanja, podobne sistemu pravične trgovine.  

Pri pregledu evropskih in ameriških modelov združevanja predlagam, da se uporabi 

sistem pravične trgovine v organizacijski obliki gospodarske družbe ali specializirane 
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zadruge, ki bi jo ustanovila obstoječa združenja ekoloških pridelovalcev, lahko tudi v 

sodelovanju z neprofitnimi organizacijami na področju trajnostnega razvoja in 

organizacijami potrošnikov. V takšni organizacijski strukturi bi nova družba ali zadruga 

lahko sodelovala na razpisih za pridobitev sredstev EU za ustanavljanje in delovanje 

skupin proizvajalcev.  

Zanimiv in uporaben je tudi ameriški poslovni model združevanja družbe Organic 

Valley, kjer se je ustanovila gospodarska družba z verigo prodajaln, z lastništvom 

pridelovalcev, kot mešanica med družinsko kmetijo in zadrugo ter delitvijo dobička med 

kmetovalce (45 odstotkov), zaposlene v družbi (45 odstotkov) in lokalno skupnost (10 

odstotkov).  

Vsak izmed navedenih modelov ima določene prednosti in slabosti. Vsekakor bi 

uporabili sistem pravične trgovine, ki zagotavlja ekološkim pridelovalcem primerne 

zaslužke za preživetje, potrošnikom pa kakovostna ekološka živila po dostopnih cenah. 

Uporabili bi pravilo: »Krajša kot je oskrbna veriga pri ekoloških živilih, večja je 

kakovost živil« ter zaradi zmanjšanja stroškov distribucije in onesnaževanja okolja 

povezali ekološke pridelovalce in predelovalce v posamezni regiji po sorodnih vrstah 

pridelkov, npr. sadje, zelenjava in zelišča, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni 

izdelki, žita in mlevski izdelki. 

6.2 Prispevek k znanosti in možnosti nadaljnjega raziskovanja  

Primerjava ugotovitev iz raziskave s teoretičnimi podatki, s katerim smo prišli do 

utemeljene teorije, prinaša določen prispevek k znanosti. Pri oblikovanju raziskovalnih 

domnev so rezultati raziskave potrdili teoretična razmišljanja avtorjev, razen v dveh 

primerih. V prvem je raziskava pokazala, da udeleženci pojmujejo globalizacijo in 

regionalizacijo kot nasprotujoča si procesa, vendar kot pravi Svetličič, lahko pojmujemo 

regionalizacijo kot drugo plat globalnega sodelovanja, saj mora imeti regionalizacija 

pred očmi globalno dimenzijo, kajti globalna učinkovitost je kriterij za regionalno 

uspešnost. V drugem je bilo v raziskavi ugotovljeno, da večina MTO razmišlja po 

logiki, da je škoda časa, denarja in energije za vložene napore pri vertikalnem 

strateškem povezovanju z ekološkimi pridelovalci za zagotovitev trajne oskrbe mreže 

prodajaln z ekološkimi pridelki, kar je v nasprotju s teoretičnimi razmišljanji Svetličiča, 

ki ugotavlja, da strateške povezave rastejo po 30 odstotni letni stopnji in so namenjene 

uresničevanju točno določenih ciljev za povečevanje konkurenčnosti v globalnem 

tržnem okolju. 

Raziskava je privedla do novih vprašanj in idej za raziskovanje tudi v bodoče. Eno 

izmed področij raziskovanja v bodočnosti je ekonomska, ekološka in družbena 

primerjava modelov združevanja ekoloških pridelovalcev po regijah v Evropi in njihova 
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konkurenčnost. Zanimivo bi bilo opraviti tudi primerjavo evropskih in ameriških 

modelov združevanja ekoloških pridelovalcev in oceniti, kateri so bolj konkurenčni. 

6.3 Sklep 

Magistrsko delo obravnava do sedaj slabo raziskano področje ekološke pridelave in 

marketinga na mednarodnih trgih ter strateškega povezovanja pri tem nastopu. To 

področje raziskovanja je v času gospodarske in finančne krize zelo zanimivo, saj 

predstavlja enega izmed najhitreje rastočih sektorjev ekonomije, hkrati pa skrbi za 

trajnostni razvoj, saj ekonomizira naravne vire in zmanjšuje okoljske probleme, 

izboljšuje kvaliteto hrane in spodbuja etične vrednote.  

Magistrsko delo je po strukturi razdeljeno na teoretični in raziskovalno-emprični 

del. Znotraj teoretičnega se po uvodnem delu, ki obravnava teoretična izhodišča, namen 

in cilje naloge, raziskovalna vprašanja, metodologijo, predpostavke in omejitve, 

usmerimo na zakonodajo, certificiranje in označevanje ekoloških izdelkov na 

slovenskem in mednarodnem trgu. Za vstop na tuje trge je treba proučiti raziskave o 

stališčih kupcev do ekološko pridelanih izdelkov, pregledati poslovne priložnosti za 

širitev in razvoj z analizami benchmarkinga, prednosti in slabosti, osnovnih zmožnosti, 

analizirati zunanje okolje in proučiti tveganja, selekcionirati in segmentirati izvozne 

trge, izbrati način vstopa na izbrane izvozne trge in uporabiti razširjeni marketinški splet 

s 7 P (proizvod, cena, prostor, marketinško komuniciranje, ljudje, prodajno okolje, 

procesi). Vse to smo s teoretičnega stališča proučili v nadaljevanju drugega poglavja. V 

tretjem poglavju smo začetek marketinga ekoloških izdelkov opisali kot nišni način 

poslovanja, ki se je sedaj globaliziral, in opredelili značilnosti slovenskega in evropskih 

trgov ekoloških izdelkov. Nato smo se dotaknili globalizacije, ki močno vpliva na 

internacionalizacijo. Opisali smo tudi razvojne trende v mednarodni trgovini z 

ekološkimi izdelki, ki izhajajo iz proučene literature, in opozorili na pomembnost 

marketinga teh izdelkov v gostinstvu in ekološkemu turizmu ter v vrtcih in šolah. Četrto 

poglavje je v celoti namenjeno strateškim poslovnim povezavam, tako kapitalskim kot 

nekapitalskim, vertikalnim in horizontalnim ter vlogi ekološkega managementa pri tem. 

Teoretičnemu delu sledi v petem poglavju raziskovalni del magistrske naloge. Na 

začetku opišemo raziskovalne metode, vzorec, nato analiziramo zbrane podatke. Sledijo 

rezultati raziskave, ki so predstavljeni opisno in tabelarično. Rezultati raziskave v 

nadaljevanju omogočajo postavljanje raziskovalnih domnev. 

V zaključku magistrske naloge so navedene sklepne ugotovitve in predlogi. V tem 

delu so predstavljeni tudi predlagani ukrepi in modeli za strateško povezovanje, 

prispevek k znanosti in predlogi za nadaljevanje raziskovanja.  

Cilji, zastavljeni v magistrski nalogi so v celoti doseženi. Z raziskavo smo 

ugotovili: 
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− da je pri označevanju ekoloških izdelkov z državnimi znaki, znaki 

certifikacijskih organov, evropskim znakom in lastno blagovno znamko, 

slovenski državni znak ekološki neprimeren zaradi podobnosti z znakom za 

integrirano pridelavo, znaki slovenskih certifikacijskih organov so premalo 

prepoznavni v EU, nov skupni znak EU je dobrodošel predvsem zaradi zaupanja 

potrošnikov v ekološke izdelke, proizvedene v EU. Konkurenčno prednost 

dosegajo tiste MTO in združenja, ki so v razvoj in promocijo lastnih blagovnih 

znamk vložile veliko časa in denarja; 

− da so zaradi povečanega povpraševanja etično usmerjenih potrošnikov imeli prvi 

ponudniki ekoloških izdelkov na trgu konkurenčno prednost in tako pridobili 

visoke donose, tudi do 30 odstotkov letno. Pri vstopu na tuje trge so MTO 

uporabile metodo benchmarkinga in analizo prednost in slabosti ter analizo za 

postavljanje ciljev in strategij. Motivi za marketing so bili osebne narave, in 

sicer zagotoviti visoko kvalitetno ekološko hrano podobno mislečim; 

− da se pri oceni načinov vstopa slovenskih ekoloških pridelovalcev na tuje trge 

uporablja neposreden izvoz na tuje trge, medtem ko MTO vstopajo na tuje trge 

preko lastnih enot v tujini. Pri selekcioniranju izvoznih trgov se izbirajo trgi 

sosednjih držav, premalo se upoštevajo makroekonomski kazalci, kot npr. 

BDP/prebivalca in ocena poslovnih možnosti. Raziskava je pokazala, da 

udeleženci pojmujejo globalizacijo in regionalizacijo kot nasprotujoča si 

procesa; 

− da je najpomembnejši dejavnik marketinškega spleta usposobljenost prodajnega 

osebja, sledi primerna opremljenost prodajnega prostora. Najučinkovitejši način 

pospeševanja prodaje so degustacije na prodajnem mestu. Oglaševanje s 

poudarjanjem skupne družbene odgovornosti bo imelo pomembno vlogo v 

prihodnosti; 

− da morajo biti ponudniki na slovenskem trgu zelo odzivni, da zadovoljijo 

potrebe potrošnikov po ekoloških izdelkih. Krajša kot je oskrbna veriga pri 

ekoloških živilih, večja je kakovost živil. Ponudba slovenskih ekoloških 

pridelkov na trgu je nezadovoljiva glede na povpraševanje potrošnikov. Vsi 

udeleženci v oskrbni verigi morajo sodelovati med seboj kot enakovredni 

partnerji, da se zviša celotna ustvarjena vrednost in znižajo stroški;  

− da so ostale vertikalne strateške povezave MTO z združenji proizvajalcev ali 

posameznimi proizvajalci na nizki stopnji medodvisnosti, to je na formalnem 

pogodbenem sodelovanju, pri čemer pa se pojavljajo težave: premajhna 

ponudba, nezaupanje pridelovalcev, neurejene logistične poti, težave z 

embalažo, pomanjkanje sposobnih managerjev za povezovanje. Tudi 
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horizontalne povezave med samimi ekološkimi pridelovalci so ostale na nizki 

stopnji medodvisnosti, na formalnem pogodbenem sodelovanju ali sodelovanju v 

sklopu društva. Statusna oblika združevanja v društvu ni primerna, treba bi bilo 

poiskati nove oblike, podobne sistemu pravične trgovine. Za vzpostavljanje 

povezav in distribucije pridelkov na trg je zelo pomembna vloga ekološkega 

managementa;  

− da razvojni trendi napovedujejo, da bo mednarodna trgovina z ekološkimi 

izdelki beležila rast prodaje kljub finančni krizi, posebej je perspektivno 

področje kozmetike. Obeta se visoka rast v gostinstvu in ekološkem turizmu, pri 

uvajanju ekoloških živil v kuhinje šol in vrtcev. Prisiljevanje kmetov v ekološko 

pridelavo zaradi povečanega povpraševanja ni najboljša rešitev; 

− da je vpliv kmetijske politike v EU na razvoj ekološke pridelave pozitiven, 

medtem ko v Sloveniji kmetijska politika ekološki pridelavi ni tako naklonjena, 

kar se kaže v neizvajanju ANEK-a, organiziranju KGZS in nezadostni finančni 

podpori pridelovalcem in njihovim združenjem. Državne promocije slovenskih 

ekoloških pridelkov na tujih trgih do sedaj še ni bilo. 

Šibka točka kvalitativne raziskave je ugotovitev, da njenih rezultatov ni mogoče 

posploševati, saj gre za dokaj majhen vzorec. Znanstveno teoretični del naloge na 

začetku se prepleta z aplikativnim delom v drugem delu naloge.  

 Primerna stopnja samooskrbe s hrano in s tem manjša odvisnost od zunanjih trgov 

postaja strateški vir države zaradi onesnaževanja okolja, izgube prehranske vrednosti 

živil, podražitve hrane na svetovni ravni, višjih cen energentov in stagniranja osnovnih 

lokalnih virov. V času, ko je povpraševanje po ekoloških izdelkih vse večje, slovenski 

pridelovalci ne kažejo interesa za ekološko pridelavo. Tudi slovenski trg se srečuje s 

ponudbo globalnih trgovcev ekoloških kmetijskih pridelkov, saj je večina ekoloških 

pridelkov uvožena, zato mora postati trend v ekološki pridelavi »lokalna« proizvodnja z 

večjo dodano vrednostjo, ki jo mora pridelovalec realizirati na trgu. Regionalne 

prehranske verige z lokalno proizvedeno hrano po tradicionalnih receptih bodo 

prispevale k razvoju lokalne ekonomije, kvaliteti življenja na podeželju, diverzifikaciji 

dejavnosti. Vse to bo okrepilo kulturo v kulinariki, ekološki turizem, ohranjanje 

kulturne dediščine in zagotovilo delovna mesta na podeželju. Potrošniki, ki kupujejo 

ekološko pridelano hrano, cenijo zdravje in ohranjanje okolja, zato cenijo svežost hrane 

in zgodbe o živilih, ki se pridelujejo samo na določenem geografskem območju. Trendi 

namreč kažejo na občutno podaljšanje povprečne starostne dobe prebivalcev v 

najrazvitejših predelih sveta, starostniki pa postajajo s svojimi prihodki in željo po 

aktivnem preživljanju prostega časa vedno pomembnejša ciljna skupina odjemalcev v 

sodobni družbi. Podjetja, ki bodo uspela zadovoljiti njihove zahtevne potrebe, bodo 
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vsekakor beležila rast in dobiček. Hkrati trendi kažejo na povečanje števila 

enodružinskih gospodinjstev zaradi ekonomske neodvisnosti žensk, zato so ženske in 

mlade družine ciljna skupina za ekološke izdelke. Etično potrošništvo je preusmerilo 

funkcijo potrošnika od pasivne, ki nekritično sprejema masovno proizvedene izdelke in 

oglaševalska sporočila, k aktivni vlogi odgovornih občanov, ki vidijo dinamično 

povezavo med svojimi nakupi in vrednotami. Z nakupom ekoloških proizvodov 

potrošniki podpirajo trajnostni razvoj okolja. 

V primerjavi s konvencionalnih kmetijstvom je v povprečju donos na ekološki 

kmetiji večji za 20 odstotkov, količina pridelkov na poljih pa v povprečju manjša za 9 

odstotkov. Boljši donos prinašajo kmetije z različnimi kulturami, kot pa specializacija 

za posamezno kulturo (Niggli, Slabe in Schmid. 2008, 20). Preusmeritev v donosnejše 

kulture (zelenjava, zelišča, jagodičevje), ki je sicer povezana z zaposlitvijo dodatne 

delovne sile in vložkom v finalizacijo kmetijskih pridelkov v predelane produkte 

(vložena zelenjava, marmelade, sokovi), bi prinesla pridelovalcem višjo dodano 

vrednost in večji prihodek (Bavec 2008).  

Nova evropska zakonodaja glede označevanja predvideva pomanjkljivo navedbo 

podatka o poreklu blaga samo z navedbo »proizvedeno v EU« ali »proizvedeno izven 

EU«, ne pa tudi z navedbo države ali regije. MTO so na prodajnih mestih naredile 

premalo za osveščenost in informiranost potrošnikov z znaki certifikacijskih organov in 

državnimi oziroma regijskimi znaki, zato se predlaga, da bi v spremenjeni Pravilnik o 

ekološki pridelavi določili obveznost pridelovalcev in predelovalcev, da se navedene 

oznake namestijo na ekoloških izdelkih na enem mestu v določenem vidnem polju za 

potrošnika in ne na različnih mestih, kot je to praksa sedaj, ter da MTO na prodajnih 

mestih zagotovijo obvestilo o pomenu znakov posameznih certifikacijskih organov in 

državnih oz. regijskih znakov v EU. S tem bi vzpodbudili pestrost oznak na izdelku, 

zagotovili vidnost ter razumljivost oznak za potrošnika ter vzpodbudili razvoj trga 

ekoloških izdelkov. Po pregledu kontrolnih organizacij po svetu in v Sloveniji 

ocenjujem, da je v Sloveniji kontrolnih organizacij za ekološko kmetovanje preveč, 

zadostovala bi ena ali dve, glede na 2076 ekoloških pridelovalcev v letu 2008, ki bi se 

morala tudi promovirati na mednarodnem trgu, da bi dosegla prepoznavnost svojega 

znaka, s čimer bi se izboljšala tudi prepoznavnost slovenskih ekoloških pridelkov na 

mednarodnem trgu. 

Evropski trg je poleg ameriškega eden izmed največjih in najhitreje rastočih trgov, 

saj trg v večini držav EU raste za več kot 10 odstotkov na leto in znaša po podatkih za 

leto 2006 že 14 milijard evrov. Potrošnja ekološke hrane v državah kot so Danska, 

Avstrija in Švica znaša že od 4,5 do 6 odstotkov celotnega trga s hrano v teh državah 

(IFOAM 2008). Čeprav se povečujejo površine za ekološko pridelavo v mnogih novih 

članicah EU kot tudi v kandidatkah za vstop v EU z letno rastjo do 100 odstotkov, je 
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stopnja potrošnje ekoloških živil v nekaterih državah še vedno zelo nizka, celo manj kot 

en odstotek. Slovenija je imela v letu 2008 4,8 odstotkov obdelovalnih površin s 

statusom ekološko, kar je glede na konfiguracijo zemljišča v primerjavi s Švico, ki ima 

11 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč v ekološki pridelavi, ter z Avstrijo s 13,4 

odstotkov, zelo malo glede na priložnosti, ki jih ponuja trg z ekološkimi pridelki in 

ekoturizem. Vzpostavitev skupne spletne strani v sklopu ZZEKS, na kateri bi se 

predstavljala slovenska ponudba ekoloških živil za prodajo vseh slovenskih 

pridelovalcev, bi pospešila razvoj trga. 

Slovenski pridelovalci ekoloških živil so na nizki stopnji internacionalizacije, 

predvsem na domači in uvozni stopnji. Osvajanje tujih trgov zaradi doseganja večje 

prodaje in donosnosti je nujnost. Pri izbiranju izvoznih trgov bi morali upoštevati tudi 

BDP/prebivalca (Luksemburg, Irska, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Danska, Velika 

Britanija, Finska, Nemčija, Belgija), razvitost trga (Nemčija in Velika Britanija) ter tudi 

širše poslovne možnosti. Ekološki pridelovalci bi potrebovali strokovno pomoč pri 

vstopu na tuje trge, kjer je treba posebno pozornost nameniti usposobljenosti prodajnega 

osebja, primernemu urejanju prodajnega prostora z vpletanjem vseh čutil in oglaševanju 

s poudarjanjem skupne družbene odgovornosti kot najpomembnejšimi dejavniki 

marketinškega spleta. Ni tako pomembno ali bo država ekološkim pridelovalcem pri 

vstopu na nove izvozne trge pomagala s pomočjo državne ali zasebne izvozne agencije, 

pomembnejši bodo rezultati njenega dela pri promociji ekoloških pridelkov na 

mednarodnem globalnem trgu. Slovenske MTO vstopajo na tuje trge preko lastnih enot 

v tujini, ki jih ustanovijo v državah za potrebe širjenja mrež prodajaln, pri čemer pa ne 

vključujejo ponudbe slovenskih ekoloških pridelovalcev zaradi majhnih količin in 

cenovne nekonkurenčnosti. Povečano povpraševanje po ekoloških izdelkih je privedlo 

do strateškega povezovanja MTO s pridelovalci zaradi doseganja konkurenčne prednosti 

v mednarodni trgovini. Trgovci bi morali zgraditi dobre poslovne odnose in zaupanje s 

pridelovalci, saj bi s tem zagotavljali zakonitost pridelave ekoloških izdelkov in 

zagotavljali ustrezno ponudbo izdelkov. Pri tem bi morali preseči pogodbeno 

sodelovanje, vložiti dodatne napore in vzpostaviti nove oblike sodelovanja, podobne 

sistemu pravične trgovine. 

Da bi zagotovili ustrezno ponudbo ekoloških izdelkov na trgu, bo potrebno 

horizontalno strateško povezovanje pridelovalcev. Koncept sodelovanja ekoloških 

pridelovalcev lahko zajema različne poslovne modele, ki obsegajo od sklenjenih pogodb 

s sosednjimi kmetijami, skozi združevanja v zadruge ali kooperative, ki so v lasti 

pridelovalcev, do strateških združevanj in skupnih vlaganj znotraj prehranske verige 

med zadrugami in potrošniki. Modele združevanja lahko razdelimo na evropske, kjer je 

ekološka pridelava podprta s strani EU s programi razvoja podeželja in dodatnimi 

javnimi razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev za ustanavljanje in delovanje skupin 
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proizvajalcev, in ameriške modele, kjer je državna podpora zelo nizka in je uspešnost na 

trgu odvisna od uspešnih strateških povezav, ki jih narekuje tržna situacija.  

Razmišljanje, da sta konkurenčnost in poslovna uspešnost nezdružljivi z ekološkim 

managmentom, se je že izkazalo kot popolnoma neupravičeno, saj ekološka usmeritev 

prinaša prav nasprotno znatne prihranke in dolgoročno prispeva k racionalnemu 

poslovanju. Vloga ekološkega managementa je ključna pri vzpostavljanju povezav med 

pridelovalci in pri organiziranju skladiščenja ter distribucije pridelkov. 

Raziskava je pokazala, da naj bi v bodočnosti ekološke izdelke potrošniki 

nakupovali v specializiranih prodajalnah predvsem zaradi strokovnosti prodajnega 

osebja. Zaradi finančne krize se povečuje nakupovanje v diskontnih prodajalnah, ki 

nudijo potrošnikom iz dneva v dan večji izbor ekoloških živil.po dostopnih cenah, 

zaznati je ohranjanje nakupov v supermarketih v velikih nakupovalnih centrih, ki se 

razvijajo v centre zabave.  

V EU je kmetijska politika ekološki pridelavi naklonjena, saj evropski akcijski 

načrt izrecno dovoljuje državam članicam, da za ekološko pridelavo izplačujejo dodatno 

pomoč k podpori EU, namenjeni organizacijam pridelovalcev sadja in zelenjave. 

Kmetijska politika v Sloveniji je ekološkemu kmetovanju deklarativno naklonjena skozi 

ANEK in izplačila subvencij, čeprav je v praksi plačil premalo, saj tudi konvencionalni 

pridelovalec s kombinacijo nekaj ukrepov pride do maksimalne subvencije, vendar 

izvedbeno vsekakor ne, kar se kaže v neizvajanju ANEK-a. Organiziranost KGZS je 

neustrezna, saj dva ekološka svetovalca, ki hkrati vodita še združenja pridelovalcev, 

nimata časa izobraževati pridelovalcev, da bi se preusmerili iz konvencionalne ali 

integrirane pridelave v ekološko. Tudi zaposlenost ene osebe na MKGP ne more 

prispevati k pospeševanju razvoja ekološke pridelave. Premalo je tudi aplikativnih 

raziskovalnih projektov s fakultet, ki bi se morali posredovati kmetijskim svetovalcem 

in pridelovalcem. Sredstva EU za organizacije proizvajalcev ostajajo neizkoriščena, saj 

pridelovalci in združenja nimajo zadosti znanja za kandidiranje na razpisih. ANEK bi 

bilo treba vključiti v oblikovanje nove strategije kmetijstva v Sloveniji.  

V ekološkem kmetovanju sodeluje 142 držav z 32,2 milijona hektarjev 

obdelovalnih površin, namenjenih ekološkemu kmetovanju. Največ obdelovalnih 

površin imata Avstralija in Argentina zaradi prostranih pašnikov. 0,7 odstotkov vseh 

površin na svetu zavzema ekološka pridelava. Največja trga sta evropski in severno-

ameriški, ki pokrivata 95 odstotkov trga  (Caudle 2007).  

Tudi potrošniki izgubljajo zaupanje v ekološke izdelke, saj ti postajajo masovno 

blago. Za potrošnike postaja razlikovanje konvencionalnih in ekoloških pridelkov vedno 

težje. S trženjem masovno pridelanih ekoloških pridelkov se potrošnikom le težko 

posredujejo vrednote ekološkega kmetijstva. Dodatne težave pri prepoznavanju 

ekoloških izdelkov predstavljajo različne državne in zasebne oznake ter številne šifre 
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kontrolnih organizacij, ki jih potrošniki ne prepoznajo. Danes je na svetu 60 različnih 

državnih predpisov, ki urejajo ekološko pridelavo. Na trgu EU bo novo označevanje 

ekoloških izdelkov z uvedbo novega znaka 1.7.2010 pospešilo razvoj enotnega trga in 

olajšalo prepoznavanje ekoloških izdelkov pri potrošnikih.  

Ekološko kmetovanje se srečuje s tekočimi in prihajajočimi izzivi, začenši z 

zagotavljanjem zakonitosti ekološke pridelave, ki prihaja iz držav v razvoju. Zaradi 

hitrorastočega povpraševanja po ekoloških proizvodih so trgovci pričeli s pritiskom na 

države v razvoju, da bi pridobili primerno ponudbo. Takšno ravnanje ne spodbuja 

najboljših pridelovalnih praks v ekološkem kmetijstvu, saj za kmete ekološko 

kmetijstvo ne pomeni več kompleksnega sistema vrednot, ampak se, izključno zaradi 

ekonomske motivacije, odločajo za ekološko kmetovanje. Pridelava se tako usmeri 

samo na upoštevanje smernic proizvodnje. Treba je zagotoviti neoporečnost sistema 

nadzora in preko nadzornih organov zagotavljati statistične podatke o ekološki pridelavi 

in prodaji. Trgovci bi morali vzpostaviti strateška partnerstva z ekološkimi pridelovalci 

s sistemom pravične trgovine, tako da bi ustvarili dobre poslovne odnose, zgradili 

zaupanje, odprtost s pridelovalci, delili skupno tveganje in koristi, s čimer bi vzpostavili 

enakopravno, predvsem dologoročno, torej pravo starteško partnerstvo, ki bi 

zagotavljalo zakonitost pridelave ekoloških izdelkov in pošteno plačilo pridelovalcem 

za njihove pridelke. 
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OPOMNIK ZA VODENJE POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 

Intervjuvanca se seznani, da mu na vprašanje ni treba odgovoriti in da lahko vsak čas 

prekine intervju ali izstopi iz njega (informirana privolitev) 

Intervju št._______ 

Začetek intervjuja___________ 

Intervju v MTO/združenju_______ 

Kraj in datum___________________ 

Dovolim snemanje intervjuja__________ 

Potrjujem, da je izvajalka intervjuja napisala odgovore na moja vprašanja v intervjuju 

v skladu z mojimi odgovori_____________ 

 

1.DEL – STRUKTURIRANI 

Splošni podatki o menagerju 

Pozicija intervjuvanca: vrhnji menager, srednji menager, nižji menager. 

Stopnja izobrazbe: univerzitetna in več, visoka strokovna, srednja. 

Znanje tujih jezikov: 1 tuj jezik, 2 tuja jezika, 3 tuje jezike in več. 

Leta delovnih izkušenj: do 5 let, nad 5 do 10 let, nad 10 let do 20 let, nad 20 let do 30 

let, več kot 30 let. 

Splošni podatki o MTO 

Povprečna velikost prodajnih površin: do 300m2, od 300 do 500 m2, nad 500 m2. 

Povprečno število zaposlenih: do 10 (mikro) nad 10 do 50 (majhna), nad 50 do 250 

(srednja) nad 250 (velika).  

Čisti prihodki od prodaje v letu 2008: do 2 mil. €, nad 2 mil.€ do 7,3 mil.€, od 7,3 

mil.€ do 29,2 mil.€, nad 29,2 mil.€. 

Leta poslovanja: do 5 let, od 5 do 10 let, nad 10 let. 

Statusna oblika: s.p., družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba. 

Število prodajaln v Sloveniji: do 10, nad 10 do 50, nad 50. 

Skupno število prodajaln v MTO: do 100, med 100 in 300, nad 300. 

Specifični podatki o prodaji ek. izd. v MTO 

Velikost prodajnih površin namenjenih prodaji ekoloških izdelkov: do 10m2, nad 10 

do 50 m2, nad 50m2 do 100m2, nad 100 m2. 

Ocena tržnega deleža pri prodaji ekoloških izdelkov v Sloveniji: do 5°%, nad 5 do 

10%, nad 10% do 20°%. 

Ocena deleža prodaje ekoloških izdelkov v razmerju do prodaje konvencionalno 

proizvedenih izdelkov: do 2%, nad 2 do 5°%, nad 5°% do 10%, nad 10%.  

Velikost asortimana z ekološkimi izdelki: do 50 izdelkov, nad 50 do 100 izd., nad 

100 do 200 izd., nad 200 izd.. 
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Najbolj prodajana blagovna skupina ekoloških izdelkov: sadje in zelenjava, mleko in 

mlečni izdelki, testenine in žita, kozmetika, čistila, tekstilni izdelki, ostalo.  

Uporaba blagovne znamke ekoloških izdelkov: trgovska znamka, zasebna znamka, 

kolektivna blagovna znamka. 

 

2. DEL – NESTRUKTURIRANI  

1.) Kako različnost certifikatov in oznak za ekološke izdelke vpliva na nakupne 

odločitve MTO? 

Ali različnost oznak na ekoloških izdelkih vpliva na vaše nakupne odločitve? 

Na kakšen način potrošnike informirate o pomenu posameznih oznak?  

Kako bo obvezna uporaba znaka EU na ekoloških izdelkih vplivala na razvoj trga ek. 

izdelkov? 

Se vam zdi da (bi) lastna trgovska blagovna znamka ekoloških izdelkov pripomogla 

k boljši strategiji mednarodnega pozicioniranja?  

2.) Zakaj široka ponudba ekoloških izdelkov v MTO predstavlja konkurenčno 

prednost pred ostalimi organizacijami, ki te ponudbe nimajo ? 

Kdaj ste pričeli s trženjem ekoloških izdelkov? 

Na katere ciljne skupine potrošnikov ste se usmerili? 

Ali poznate pojem etičnega potrošništva in kakšen pomen mu pripisujete? 

Kako vpliva ponudba ekoloških izdelkov na doseganje konkurenčne prednosti v 

mednarodni trgovini na drobno in vloga usposobljenih menagerjev pri tem? 

Ali uporabljate katero izmed naslednjih metod za postavljanje ciljev in strategij za 

doseganje konkurenčne prednosti: benchmarking, analizo temeljnih zmožnosti (core 

competition), swot analizo?  

3.) Kako vpliva izbira oskrbne verige na ustvarjanje dodane vrednosti z ekološkimi 

izdelki? 

Kakšno strategijo oskrbne verige uporabljate za ekološke izdelke? 

Se vam zdi pomembnejša lokalna oskrba kot oskrba multinacionalk? 

Kako strategijo oskrbne verige usklajujete s strategijo konkurenčnosti? 

4.) Kateri so najpomembnejši dejavniki marketinškega spleta (7 P), ki jih je treba 

prilagajati značilnostim mednarodnega trga ekoloških izdelkov? 

Kakšno strategijo oblikovanja cen pri ekoloških izdelkih ste postavili? 

Ali se vam zdi uporaba oglaševanja ekoloških živil s poudarjanjem skupne družbene 

odgovornosti primerna? 

Kakšen način promocije ekoloških izdelkov je najučinkovitejši v MTO?  

S kakšnim namenom popisujete in analizirate procese ?  

Kako ocenjujete pomen usposobljenosti prodajnega osebja? 
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5.) Kako slovenski pridelovalci vstopajo na tuje trge in kako se vključujejo v 

globalizacijske procese?  

Na kakšen način slovenski pridelovalci sodelujejo z vami pri vstopu na tuje trge?  

Ali ste razmišljali, da bi ponudbo slovenskih proizvajalcev ekoloških živil ponudili 

tudi v ostalih vaših prodajalnah zunaj Slovenije?  

Iz katerih držav so največji dobavitelji ekoloških izdelkov? 

Na katerih tujih trgih ste prisotni in na katere še nameravate vstopiti? 

Kako ocenjujete proces globalizacije na področju ekoloških živil? 

6.) Kakšne so strateške povezave MTO s pridelovalci oz. dobavitelji ekoloških 

izdelkov? 

Kakšno obliko sodelovanja s skupinami proizvajalcev ek.izdelkov uporabljate in 

zakaj ? 

Na kakšne težave ste naleteli pri povezovanju S proizvajalci oz. dobavitelji ekoloških 

izdelkov? 

Kako ocenjujete vlogo zadrug kot dobavitelja ekoloških izdelkov v MTO? 

Kako sodelujete z združenji pridelovalcev ekoloških kmetijskih izdelkov pri 

zagotavljanju ponudbe v MTO? 

Strateško povezovanje z ekološkimi pridelovalci je zelo težko voditi in koordinirati, 

kako to uspeva vam, katere so ključne sposobnosti? 

Kakšna se vam zdi vloga ekološkega menagementa pri vzpostavljanju strateških 

povezav? 

7.) Kako ocenjujete vpliv kmetijske politike EU in Slovenije na spodbujanje 

razvoja ekološkega kmetijstva? 

Ali poznate usmeritve kmetijske politike v EU in v Sloveniji glede ekološkega 

kmetovanja? 

Kakšen pomen ji pripisujete pri zagotavljanju ponudbe na trgu? 

Kakšna se vam zdi vloga državnih institucij pri mednarodni promociji slovenskih 

ekoloških kmetijskih pridelkov? 

 

Zaključek intervjuja_________ 
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OPAZOVALNI LIST 

Ime prodajalne:__________________________________ 

Gospodarska družba:________________________________ 

Datum opazovanja: ______________ Ura opazovanja: ________  

Ime opazovalca: ___________________________ 

Ocene so od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nezadovoljivo, 2 zadovoljivo, 3 dobro, 4 

srednje dobro, 5 zelo dobro  

 

Uporaba tržnega spleta: 

1.) Izdelek in njegova kvaliteta 

a.) kakovost ponudbe ekoloških izdelkov____________________ 

b.) pestrost ponudbe ekoloških izdelkov in možnost nudenja _______________ 

storitev_______________________ 

c.) dostopnost in pozicija ekoloških izdelkov__________________________ 

d.) vsebinsko poznavanje ekoloških proizvodov________________________ 

e.) jasnost certifikacijskih oznak ek. izd. (čitljivost oznak in ali je v prodajalni kakšna 

obrazložitev, kaj pomenijo različne certifikacijske oznake na 

izdelkih)___________________  

f.) način predstavitve blagovnih znamk oz. lastne trgovske blagovne znamke 

ekoloških izdelkov ________________________ 

SKUPNA OCENA PRODAJNEGA PROSTORA____________________ 

 

2.) Cena 

a.) označenost cen in primernost cen ekoloških izdelkov v prodajalni 

____________________ 

 

3.) Distribucija 

a.) ponudba slovenskih proizvajalcev ekoloških izdelkov _____________________ 

 

4.) Promocija 

a.) informiranje potrošnikov (kateri pisni materiali oz. obvestila so na voljo 

potrošnikom) ________________  

b.) prisotnost in aktualnost promocijskih materialov___________________________ 

c.) načini promoviranja novih ekoloških proizvodov (degustacije)________________ 

d.) uporaba različnih tudi zasebnih blagovnih znamk pri slovenskih proizvajalcih 

(Demeter, Biodar) in ustreznost embalaže________________________________ 

e.) usklajenost vseh marketinških aktivnosti_________________________________ 
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5.) Ljudje  

a.) strokovnost (poznavanje ekoloških proizvodov, kako prodajalec predstavi 

lastnosti in koristi izdelka ali storitve)_________________________ 

b.) uporaba prodajnih veščin (kako zaposleni ugotavlja strankine potrebe in katera  

vprašanja postavlja)__________________________  

c.) komunikacija s strankami (kakšen prvi vtis naredi na stranko – pogled v oči, 

nasmeh, besedni pozdrav, razpoloženje, zunanja urejenost in urejenost oblačil ter 

nošenje priponke)______________________ 

d.) hitrost postrežbe______________________ 

e.) kakovost storitev na blagajni (vrste pri blagajni, plačilni 

pogoji)________________________ 

f.) prijaznost (kako odgovarja na ugovore strank glede cene in drugih pogojev) 

_____________________ 

g.) odnos do kupcev (pozdrav, zahvala)______________________ 

SKUPNA OCENA ZAPOSLENIH _________________________ 

 

6.) Urejenost prodajnega mesta  

a.) notranja urejenost prodajalne s poudarkom na kotičku za ekološke izdelke (splošni 

vtis, vtis domačnosti, prijetnega počutja, primerne glasbe)___________________ 

b.) čistoča prodajalne___________________ 

c.) vzdušje v prodajalni__________________ 

d.) uporaba spremljevalnih aktivnosti (nakupovalne košare iz naravnih ali recikliranih 

materialov, razgradljive nosilne vrečke ali iz ekološkega papirja 

__________________________________ 

 

7.) Proces 

a.) izvedba prodaje_________________ 

b.) spoštovanje predpisanih postopkov in zakonskih predpisov __________________ 

SKUPNA OCENA PRODAJNEGA PROCESA _______________________________ 

 


