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POVZETEK  

Naloga obravnava trženje v živilskopredelovalni industriji na primeru Skupine Panvita, 
ki se ukvarja s pridelavo in predelavo hrane od »njive do mize«. Opisani so posamezni 
procesi proizvodnje, izdelki in trženjski pristop. Proizvodnja in trženje sta v grobem 
razdeljena na kmetijski in živilski del. Posamezni izdelki v proizvodni verigi zahtevajo 
posebne pristope trženja, zato so ti temu ustrezno prilagojeni. Poseben pomen pri 
trženju ima blagovna znamka. V Skupini Panvita temelji trženjsko komuniciranje na 
korporativni blagovni znamki s poudarkom na konceptu kakovosti in varnosti 
proizvodov. Predvsem na kmetijskem delu slonijo vse pojavne aktivnosti na 
korporativni blagovni znamki, medtem ko so na živilskem delu v mesni predelavi 
razvite produktne blagovne znamke, ki predstavljajo izdelke in izdel�ne skupine in se 
pri trženju pojavljajo v ospredju ob podpori korporativne blagovne znamke. 

Klju�ne besede: blagovna znamka, zaš�itni znak, trženje, živilskopredelovalna 
industrija, mesni izdelki, meso, reja živali, krma za živali, žita. 

SUMMARY  

This diploma work treats the marketing in the food-processing industry on the case of 
the Panvita Group which deals with the producing and processing of food from »the 
field on the table«. Individual production processes as well as products and marketing 
approaches are described. Production and marketing are roughly divided into the 
agricultural and food-processing part. Individual products in the production chain 
demand special marketing approaches therefore they are adapted adequately to them. A 
special meaning for marketing has the trademark. In the Panvita Group the marketing 
communication is founded on the corporate trademark with the emphasis on the quality 
concept and products' safety. Above all, it is the agricultural part where all the present 
activities lean on the corporate trademark, whereas in the food-processing part there are 
developed product trademarks which present products and product groups and which 
appear in the front in marketing with the support of the corporate trademark. 

Key words: brand, trademark, marketing, food-processing industry, meat products, meat, 
cattle breeding, fodder, cereals. 

UDK: 338.43:339.138(043.2) 
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1 UVOD 

Trženje v živilskopredelovalni industriji pomeni v današnjem globalnem svetu 
poseben izziv, hkrati pa vsebuje lokalne omejitve in je v Sloveniji po vstopu v Evropsko 
unijo nenehno na preizkušnji. Podjetja v živilskopredelovalni industriji se v svojem 
poslovanju gibljejo na robu rentabilnosti, nekatera se dnevno bojujejo za preživetje. 
Ekonomisti zatrjujejo, da je bila ta branža najmanj pripravljena na vstop na odprto 
tržiš�e Evropske unije. Hkrati opozarjajo, da so obrati živeli v zavetju državnih inštitucij 
in varovalnih mehanizmov slovenske države. V diplomski nalogi so opisane dejavnost 
in aktivnosti podjetja, ki deluje v omenjeni branži. Gre za Skupino Panvita, ki se 
ukvarja z nadzorovano in okolju prijazno pridelavo in predelavo hrane od njive do mize. 
Podjetje se je po lastninjenju prelevilo iz lokalnega vodje v pomembnega tržnega igralca 
v regiji, vidna je nadaljnja rast in internacionalizacija. Ukvarjajo se z razli�nimi 
dejavnostmi, ki privedejo do kon�nega produkta. Krovne (osnovne) dejavnosti so 
poljedelstvo, proizvodnja krme za živali, kmetijska trgovina, reja živali, predelava mesa 
in proizvodnja mesnih izdelkov. Hkrati v podjetju te�ejo številne vzporedne dejavnosti, 
ki omogo�ajo delovanje osnovnih in nemalokrat prinašajo pomemben delež profita 
celotni verigi. Vsekakor pa bi bilo ukvarjanje s proizvodnimi dejavnostmi nesmiselno 
brez ustrezne trženjske politike. In prav pomen trženja je bistvena sestavina 
diplomskega dela.  

Namen naloge je opisati nastanek in razvoj blagovne znamke Panvita, kakor tudi 
posameznih produktnih blagovnih znamk, povezanost posameznih proizvodnih 
procesov in predvsem pristop k trženju ter na�in izvedbe trženjskih aktivnosti. Posebej 
izpostavljen je pomen kakovosti in varnosti proizvodov ter na�ini za njuno 
zagotavljanje. Prav predstavitev pomena vertikalne organiziranosti podjetja v prehranski 
verigi pa je temeljni cilj naloge, saj je na ta na�in, ter z izpolnjevanjem najvišjih 
standardov kakovosti in varnosti, zagotovljena najvišja možna varnost za potrošnika.  

Naloga je nastala na podlagi zbiranja splošnih podatkov iz javno dostopnih baz v 
Sloveniji, podatkov GZS, prakti�ni del pa temelji na internih zapisih in dokumentih 
Skupine Panvita ter na lastnih izkušnjah in spoznanjih pri trženju v panogi. Podrobno je 
na prakti�en na�in opisano delovanje zgolj enega podjetja, medtem ko je panoga kot 
taka opisana na podlagi splošnih javnih podatkov.  

Delo je ob uvodu razdeljeno na pet delov, od katerih je v drugem poglavju splošen 
opis podjetja, izdelkov in tržiš�, v tretjem poglavju je najprej teoreti�ni del z opisom 
blagovne znamke, v nadaljevanju pa sledi prakti�ni opis nastanka in razvoja blagovne 
znamke Panvita. �etrto poglavje opisuje tržno politiko podjetja, lo�eno na kmetijski in 
živilski del. Prav tako sta v petem poglavju pri analizi panoge lo�ena kmetijski in 
živilski del ter na kratko opisan lasten pogled na širše gospodarsko okolje. V sklepu so 
zajeti glavni poudarki diplomske naloge.  
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2 PROIZVODNI PROGRAM PODJETJA  

2.1 Opis podjetja 

Skupina Panvita je skupina vertikalno organiziranih družb za proizvodnjo in 
predelavo kakovostne in varne hrane. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1922, z 
ustanovitvijo takratnega banovinskega posestva, in je kmalu postalo najve�ji kmetijsko-
pridelovalni obrat v takratni Kraljevini SHS. Razli�ni družbeno-politi�ni sistemi so 
posestvo razbili na ve� manjših enot. S prihodom Kmetijskega gospodarstva Raki�an po 
drugi svetovni vojni se je negativni trend drobitve ustavil in za�el se je ponovni 
postopek združevanja. Po lastninskem preoblikovanju leta 2000 je družba takoj prevzela 
še podjetje Agromerkur, naslednje leto pa je bila pripojena še družba MIR iz Gornje 
Radgone.  

Proizvodnja mesnih izdelkov ima v Gornji Radgoni dolgoletno tradicijo, saj je bilo 
to eno prvih podjetji, ki se je v regiji ukvarjalo s predelavo svinjskega mesa. Iz 
majhnega obrata, ustanovljenega prav tako leta 1922, je podjetje preraslo v vodilnega 
proizvajalca mesnih izdelkov. S priklju�itvijo k Skupini Panvita je dobilo nov zagon za 
uresni�evanje svoje vizije na podro�ju mesne predelave.  

Rasto�i stalež perutnine v tem delu Slovenije je sredi 20. stoletja botroval odprtju 
sodobnega klavniškega obrata družbe Agromerkur. Enako kot danes je takratno 
klavnico s perutnino oskrbovalo celotno Prekmurje. Sedaj je družba del Skupine 
Panvita, v okviru katere ima zagotovljen nadaljnji razvoj. Danes Skupino Panvito 
sestavlja 12 povezanih družb, ki zaposlujejo �ez 640 oseb in uresni�ujejo svoje 
poslanstvo v odgovornosti do okolju prijazne pridelave hrane in sonaravne reje živali. 
Skupaj s Panvito na podro�jih poljedelstva, prehrane in reje živali sodeluje tudi ve� kot 
1.000 družinskih kmetij (Skupina Panvita 2007). 

Tabela 2.1 Razvoj skupine podjetij do leta 2004 

1922 S sklepom Dravske banovine ustanovljeno bansko posestvo 
1945–1970 Združitev kmetijskih posesti Raki�an, Lendava in Beltinci v KG 

Raki�an 
Prenova praši�jih farm za letno vzrejo 36.000 praši�ev 
Izgradnja tovarne krmil v Murski Soboti 

1971–2000 Rekonstrukcija praši�jih farm za letno vzrejo 84.000 praši�ev 
Izgradnja nove tovarne krmil v Lipovcih 
Odcepitev lendavskega dela kmetijskega gospodarstva 

2001–2004 Zaklju�ek privatizacija KG Raki�an, d. d. 
Kapitalska povezava z Agromerkurjem in MIR-om 
Investicije v izgradnjo in prenovo proizvodnih kapacitet 

Vir: Skupina Panvita 2005b. 



Proizvodni program podjetja  

4 

Slika 2.1 Organizacijska shema – organigram  

 

 
Vir: Skupina Panvita 2007.  

Organizacijska struktura je kombinacija navpi�ne in pre�ne �lenjenosti, znotraj 
katerih delujejo projektne skupine po na�elu matri�ne organiziranosti. Organigram1 
organizacije prikazuje delitev dela, nadrejenost in podrejenost, vsebino dela, povezanost 
dejavnosti in ravni poslovodstva (Biloslavo 2006, 206).  

V Skupini Panvita vodstvo predstavlja uprava, ki je imenovana s strani lastnikov 
oziroma nadzornega sveta, in je dvo�lanska. Klju�ne poslovne funkcije, kot so finance, 
ra�unovodstvo, kadrovska služba, informatika, sistem kakovosti in kontroling, so 

                                                           
1 Obi�ajna oblika za prikazovanje �lenjenosti organizacije 

�

KG RAKI�AN d.d. 

Panvita 
Posestvo Motvarjevci d.o.o. 

Panvita, 
Proizvodnja krme d.o.o. 

PC Poljedelstvo 

Panvita, 
Praši�ereja Nemš�ak d.o.o. 

Panvita, 
Trgovina ZRNOVIT d.o.o. 

Panvita,  
Veterina d.o.o. 

 

Panvita, 
Proizvodnja mesa d.o.o. 

 

Panvita 
EKOTEH d.o.o. 

Panvita, 
MIR d.d. 

 
�

�

Panvita, 

AGROMERKUR��������

RC Panonski vrt 
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holdinško organizirane in so skupne za vseh 12 podjetij, odvisnih družb, v skupini. 
Pristojnosti in odgovornosti vodstev odvisnih družb so jasno definirane. Vsako od 
dvanajstih odvisnih družb vodi direktor, ki ga imenuje uprava oziroma lastniki in ima po 
imenovanju pooblastila za zastopanje dolo�ene družbe. Pre�na �lenjenost v praksi 
predstavlja programske vidike delovanja, kar je razvidno iz slike 2.1.  

Zožene programske vidike delovanja lahko združimo v tri programe, ki so jih v 
družbi poimenovali kot:  

− kmetijstvo in trgovina, 

− energetika, 

− meso in mesni izdelki. 

Znotraj posameznih programov delujejo družbe glede na dejavnost, ki jo opravljajo. 
Shematsko je to vidno na sliki 2.2.  

Slika 2.2 Struktura dejavnosti 

SKUPINA PANVITA 
KG Raki�an d.d. 

Kmetijstvo in 
trgovina Energetika Meso in mesni 

izdelki 

Panvita, Posestvo Motvarjevci d.o.o. 
Panvita, Marof d.o.o. 

Panvita, Proizvodnja krme d.o.o. 
Panvita, Praši�ereja d.o.o. 
Panvita, Veterina, d.o.o. 
Panvita ZRNOVIT d.o.o. 

 

Panvita, EKOTEH d.o.o. 
Panvita, MIR d.d. 

Panvita, Proizvodnja mesa d.o.o. 
Panvita, Agromerkur d.o.o. 

  
Vir: Skupina Panvita 2006. 

V preteklosti je bila delitev še enostavnejša, saj so lo�evali le primarni del, kamor 
sodi kmetijstvo, in sekundarni del, ki predstavlja predelavo mesa in mesnih izdelkov. S 
tega stališ�a je v poglavju 4 opisana tržna politika. Podro�je energetike je razmeroma 
nova in na dolo�en na�in posebna dejavnost, zato jo v družbi lo�eno prikazujejo. 

2.2 Poslanstvo 

Poslanstvo družbe je izraženo v odgovornosti do okolju prijazne pridelave hrane in 
sonaravne reje živali ter certificirani in nadzorovani predelavi mesa in mesnih izdelkov. 
Prepoznavnost temelji na vrednotah, kot so partnerstvo, samozavest, zanesljivost, 
prilagodljivost in pripadnost. Vizija Skupine Panvita je postati vodilni ponudnik hrane 
na doma�em trgu in pomemben ponudnik hrane v srednji Evropi. 
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Slika 2.3 Poslanstvo, vizija, vrednote 

Poslanstvo Vizija Vrednote 

Z nadzorovano  
in okolju prijazno 
pridelavo hrane 

ustvarjamo popolnost. 

Razvili se bomo 
v vodilnega 

ponudnika hrane 
na doma�em trgu 
in pomembnega 
ponudnika hrane 
v Srednji Evropi. 

Partnerstvo, 
samozavest, 
zanesljivost, 

prilagodljivost, 
pripadnost. 

 
Vir: Skupina Panvita 2006. 

2.3 Izdelki 

Pri opisu izdelkov ne moremo mimo opisa posameznih panog, ki so osnova 
delovanja skupine Panvita (Skupina Panvita 2005b). 

− Poljedelstvo je primarna dejavnost in temelj verige nadzorovane proizvodnje 
hrane. Na kmetijskih površinah pridelujejo naslednje osnovne kulture: pšenico 
(za humano prehrano, krmo ali seme), oljno ogrš�ico (za predelavo v biodizel), 
koruzo za zrnje (za krmo ali seme), je�men (za krmo ali seme) in v manjši meri 
ob�asno tudi nekatere druge žitarice. Obdelovanje polj opravljajo z 
najsodobnejšo tehniko in tehnologijo. Na svojih poljih desetletja dosegajo 
nadpovpre�ne pridelke tako glede kvantitete kot kvalitete. Dejavnost je 
vklju�ena v sistem »integrirane pridelave poljš�in«, ki dolo�a uravnoteženo 
porabo agrotehni�nih ukrepov ob skladnem upoštevanju gospodarskih, 
ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Kot integralni del proizvodnje hrane je 
primarna odgovornost sonaravna proizvodnja kakovostnih kultur, ki 
pomembno prispevajo k proizvodnji kakovostne krme za živali, kar je 
predpogoj za proizvodnjo kakovostnih živil. Proces globalizacije je zaradi 
cenovne konkuren�nosti pripeljal do ideje o prestrukturiranju dela 
konvencionalnega poljedelstva v povrtninarstvo.  

− Povrtninarstvo je dopolnilna dejavnost klasi�nemu na�inu pridelave poljš�in, 
in je usmerjeno v ve�jo dodano vrednost. Usmerjeno je v pridelavo jagod, 
izbranih vrst zelenjave in specialnih kmetijskih kultur. Dejavnost je razmeroma 
nova, s posameznimi kulturami (jagode) pa že utrjuje položaj vodilnega 
proizvajalca v Sloveniji. Na podro�ju zelenjave je za za�etek poudarek na 
pridelavi paradižnika in špargljev. Razvojni na�rti pa so usmerjeni tudi v 
proizvodnjo alternativnih poljš�in, kot sta mak in ajda. Iz njiju bodo razvili 
visokokakovostne produkte za prestižne kupce.  
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− Vinogradništvo je razvito na Gori�kem, pridelujejo bela in rde�a vina. V 
izgradnji je moderna vinska klet z veliko kapaciteto.  

− Proizvodnja krme je za poljedelstvom naslednja dejavnost v verigi proizvodnje 
kakovostne in varne hrane. S kakovostnimi in genetskemu potencialu 
prilagojenimi krmnimi mešanicami dosegajo nadpovpre�ne rejske rezultate. Z 
uvedbo sistema celovitega obvladovanja kakovosti je vzpostavljen dosleden 
nadzor nad kontrolo surovin in kon�nih izdelkov. So vodilni proizvajalec 
kakovostne in varne hrane v severovzhodni Sloveniji. S tovarno sodelujejo 
okoliške poljedelske kmetije, ki zagotavljajo dodaten vir surovin za 
proizvodnjo, tako da so prakti�no najve�ji center za odkup žit v državi, zato je 
mo�no razvita tudi dejavnost sušenja žit.  

− Kmetijska trgovina je najhitreje rasto�a dejavnost v zadnjem obdobju. Lastno 
oskrbo z žiti, krmili, mineralno-vitaminskimi mešanicami in drugimi dodatki 
za prehrano živali so razširili v kmetijsko-trgovsko dejavnost, ki v regiji 
oskrbuje kmetije in se širi navzven. Ponudba obsega razli�ne blagovne skupine, 
kot so oprema, zaš�itna sredstva, strojno in ro�no orodje, gnojila, krmne 
mešanice, fitofarmacevtski proizvodi …  

− Reja praši�ev ima v tem delu Slovenije bogato tradicijo. Zametki zdajšnjih 
farm izhajajo s farme državnega posestva v Nemš�aku in Jezerih. Tehnološki 
napredek in ozaveš�enost ljudi sta omogo�ila nenehne izboljšave v selekciji, 
predvsem pa v tehnologiji reje, kar omogo�a, da se lahko primerjajo z 
najboljšimi rejami v ožji in širši evropski regiji. Rejo praši�ev izvajajo na dveh 
lastnih farmah in pri okrog 100 kooperantih, t. i. partnerskih rejah. 

− Perutninarstvo zavzema podro�je proizvodnje valilnih jajc, dan starih 
piš�ancev, rejo piš�ancev in klavnico. Rejo perutnine izvajajo na lastnih 
farmah in s pomo�jo ve� kot 30 partnerskih rej. 100-odstotno so nadzorovane 
vse faze proizvodnje. 

− Veterinarstvo opravlja dejavnost izvajanja kakovostnih veterinarskih storitev 
znotraj skupine in pri partnerskih rejah. 

− Energetika – ekologija je vse pomembnejša panoga, saj varuje okolje pred 
onesnaževanjem, skupina Panvita pa ima vzpostavljene celovite ekološke 
rešitve. 

− Mesna predelava in mesni izdelki so kon�ni �len proizvodne verige. Dejavnost 
se izvaja v Mesni industriji Radgona in ima bogato tradicijo. Družba se ukvarja 
z zakolom živine, razsekom in konfekcioniranjem mesa ter s proizvodnjo 
mesnih izdelkov. Je edino mesnopredelovalno podjetje v Sloveniji, ki ima 
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registracijo za kombinirano predelavo belega in rde�ega mesa. Osnovne 
surovine za predelavo in proizvodnjo mesnih izdelkov zagotavljajo iz lastnih 
farm praši�ev in perutnine. 

Pridelava hrane se pri�ne na 3.500 ha obdelovalnih površin, kjer pridelajo preko 
35.000 t razli�nih pridelkov, v glavnem žit. V proizvodnji krme izdelajo 60.000 t 
krmnih mešanic za prehrano živali. V rejah živali letno vzredijo 120.000 komadov 
pitanih praši�ev in 2,4 mio komadov piš�ancev. Preko mesne industrije letno prodajo 
preko 16.000 t mesnih izdelkov. V skrbi za okolje predelajo vse biološke odpadke iz rej 
živali in klavnic ter s tem proizvedejo 10 mio kWh zelene elektri�ne energije. Hkrati s 
Skupino Panvita sodeluje ve� kot 1.000 družinskih kmetij, ki pod kontroliranimi 
standardi proizvajajo pridelke in redijo živali najvišje kakovosti. Opisano je razvidno iz 
tabele 2.2. 

Tabela 2.2 Osnovne dejavnosti – poglavitne panoge (letne koli�ine) 

Poljedelstvo 35 milijonov kg pridelka na 3.500 ha obdelovalne površine (od 
tega 20 mio kg žita) 

Proizvodnja krme 60 milijonov kg proizvodnje 
Reja praši�ev 120.000 vzrejenih praši�ev 
Perutninarstvo 2.400.000 vzrejenih piš�ancev 
Ekologija 10 milijonov kWh proizvodnje elektri�ne energije iz odpadne 

biomase 
Mesna predelava 16 milijonov kg predelave mesa in mesnih izdelkov 

Vir: Skupina Panvita 2006. 

Glede na opisane posamezne panoge znotraj Skupine Panvita imajo v prodajni 
ponudbi zelo širok asortiment prodajnih izdelkov, namenjenih razli�nim vrstam in 
potrebam kupcev. Prav tako so potrebni razli�ni pristopi in na�ini proizvodnje kot tudi 
trženja. V grobem jih delijo v izdelke široke potrošnje (izdelke za porabniške trge) in v 
izdelke funkcionalne potrošnje (izdelke za proizvodno uporabo). Pri tvorjenju 
izdel�nega spleta (asortimenta izdelkov) je izdelke nemogo�e postaviti na »skupno 
polico«. Gre tako za tehni�no-tehnološke kot za psihološke razlike, saj je nemogo�e na 
enak na�in, s podobnim pristopom in pod enakimi pogoji, tržiti npr. hrano za živali, žive 
živali, zakol in prehrambene produkte.  

Vseeno pa lahko ponazorimo celoten izdel�ni splet glede na širino (skupine 
izdelkov), dolžino (število izdelkov v celotnem spletu), globino (število razli�ic izdelka 
v skupini) in skladnost (povezanost razli�nih skupin) izdelkov v celoviti in enotni tabeli, 
kar je prikazano v tabeli 2.3.  
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Tabela 2.3 Izdel�ni splet 

Panoga Skupine 
izdelkov Izdelki/pridelki/storitve/živali 

Poljedelstvo Žita Pšenica, je�men, koruza, oljna ogrš�ica. 

Povrtninarstvo Vrtnine Jagode, paradižnik, šparglji, mak, ajda, makovo 
olje.  

Vinogradništvo Vina Bela in rde�a vina. 

Proizvodnja 
krme  

Krma za 
živali 

Krmne mešanice za praši�e, goveda in 
piš�ance. Mineralno-vitaminske mešanice. 
Sušenje žit. 

Kmetijska 
trgovina 

Kmetijski 
repromaterial 

Krmne mašanice, gnojila, fitofarmacevtska 
sredstva, zaš�itna sredstva, stroji, orodje …  

Reja praši�ev  Žive živali Pitani praši�i, plemenske svinje, seme. 

Perutninarstvo  Žive živali Valilna jajca, dan stari piš�anci, pitani piš�anci, 
zakol.  

Veterinarstvo Veterina  Veterinarske storitve 

Energetika  Energija Proizvodnja elektri�ne energije. 

Mesna predelava  Meso in 
mesni izdelki 

Sveže meso, polpripravljeni izdelki, barjene, 
poltrajne in sušene mesnine.  

  

2.4 Tržiš�a 

Skupina Panvita je osredoto�ena na doma�i, slovenski trg, kjer je s svojimi 
proizvodi prisotna v ve�ini trgovskih sistemov. Prav tako poteka prodaja preko lastnih 
Mesnih centrov v ve�jih mestih po Sloveniji. V zadnjem obdobju je delovanje vse bolj 
usmerjeno na trge Evropske unije in vzpostavljeni so partnerski odnosi z ve�jimi 
evropskimi trgovskimi hišami. Tako je mogo�e proizvode Skupine Panvita najti na 
policah trgovskih sistemov na Danskem, v Nem�iji, Avstriji, na Hrvaškem, v Bosni in 
Hercegovini, Srbiji, �rni Gori in Makedoniji. Seveda gre ve�inoma za mesne izdelke. 
�e velja, da so mesni izdelki prisotni v trgovskih sistemih, je trženje kmetijskih 
proizvodov in krmnih mešanic usmerjeno in zaradi same strukture izdelkov omejeno na 
lastne trgovine Zrnovit v Pomurju, kmetijske zadruge, veterinarske ambulante, trgovske 
zastopnike in direktne kupce – rejce goved, praši�ev ali piš�ancev. Prav tako poteka 
uspešna prodaja v nekaterih republikah bivše Jugoslavije, predvsem v Bosni in 
Hercegovini. Prav tako bi lahko tržiš�a opisali glede na skupine izdelkov, kot so 
prikazani na sliki 2.6. Za vsako skupino izdelkov so zna�ilni razli�ni kupci oz. ciljne 
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skupine, razli�ne tržne poti, druga�en na�in trženja in promocije, razli�ne logisti�ne 
zmožnosti … 
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3 BLAGOVNA ZNAMKA  

Osnovni namen blagovne znamke je v razlikovanju proizvajal�evih od 
konkuren�nih izdelkov. Poleg poudarjanja logotipa in pravne zaš�ite je predvsem v 
novejšem �asu poseben pomen blagovne znamke v navezovanju porabnikov nanjo. To 
se v zavesti kupcev odraža kot zaznavanje pomembnih, posebnih in trajnih dodanih 
vrednot, ki se ujemajo z njegovimi potrebami.  

Analizo blagovne znamke z vidika koncepta lahko v grobem razdelimo na dva dela 
oz. strani, in sicer na stran skrbnika blagovne znamke in stran premoženja blagovne 
znamke. Pri analizi premoženja blagovne znamke je bistven pogled s strani porabnika, 
saj le-ta posledi�no bistveno vpliva na premoženje oz. finan�ni vidik. Obe strani sta 
soodvisni in predstavljata povezan pristop analiziranja blagovnih znamk (Kone�nik 
2006).  

Slika 3.1 Uravnotežen pogled na blagovno znamko  

BLAGOVNA ZNAMKA 

Notranji pogled  Zunanji pogled 

IDENTITETA 
BLAGOVNE 

ZNAMKE 
(managerji,  

skrbniki, 
zaposleni) ⇔  

PREMOŽENJE 
BLAGOVNE 

ZNAMKE 
(potencialni  
porabniki) 

 
 

Vir: Kone�nik 2006.  

Identiteta blagovne znamke ne ponazarja izklju�no le vizualne podobe organizacije, 
pa� pa bistveno ve�. Pravzaprav gre pri identiteti za iskanje zgodbe, ki ponazarja 
edinstveno pozicijo blagovne znamke. V nadaljevanju je prav to prikazano na 
korporativni blagovni znamki Panvita. Premoženje oz. zunanji pogled pa nam 
ponazarja, kako blagovno znamko zaznavajo porabniki, to pa je sestavljeno iz slede�ih 
elementov: zavedanje, podoba, zaznana kakovost in zvestoba.  

Blagovna znamka je glavno vprašanje pri tržni strategiji izdelka (Kotler 2004, 418). 
Znane blagovne znamke dosegajo višjo ceno in imajo velik trg zvestih porabnikov, 
hkrati pa zahtevajo dolgoro�ne naložbe, predvsem za oglaševanje, pospeševanje prodaje 
in embalažo. V ožjem smislu jo opredelimo kot (Kotler 2004, 418): ime, izraz, znak, 
simbol, obliko ali njihovo kombinacijo, namenjeno prepoznavanju izdelkov ali storitev 
enega ali skupine prodajalcev ter razlikovanju njihovih izdelkov ali storitev od 
konkuren�nih. Blagovna znamka identificira tako prodajalca kot proizvajalca. Po 
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zakonu o zaš�iteni blagovni znamki ima prodajalec izklju�no pravico do trajne uporabe 
imena blagovne znamke, kar je bistvena razlika od drugih sredstev, kot so patenti in 
avtorske pravice, ki imajo omejen rok veljavnosti.  

Z notranjega vidika lahko blagovno znamko ena�imo s podjetjem, z zunanjega, ki 
prihaja vse bolj v ospredje, pa opredeljujemo njeno dojemanje v o�eh porabnikov. Tako 
lahko izpostavimo blagovno znamko kot podobo, ki jo zaznavajo porabniki v svojih 
glavah ali kot osebnost, ki se skuša �im bolj približati osebnostnim lastnostim njenih 
porabnikov. Zelo pomemben je tako izgrajen odnos med porabniki in blagovno znamko, 
ki mora porabnikom dodajati vrednost nad osnovno koristjo (Kone�nik 2006). V teoriji 
tržnega komuniciranja lo�imo korporativne, storitvene in blagovne znamke. Ker so vse 
tri na trgu, je njihova nadpomenka »tržna znamka«. 

Pomemben element blagovne znamke predstavlja zaš�itni znak (angl. trade mark). 
Zaš�itni znak je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršenkoli znak ali 
kombinacija znakov (objekt varstva), ki jih je mogo�e grafi�no prikazati in ki v 
gospodarskem prometu omogo�ajo razlikovanje blaga oziroma storitev enega podjetja 
od blaga in storitev drugega podjetja.  

Tradicionalno z izrazom blagovna znamka povezujejo predvsem izdelke (izdel�ne 
blagovne znamke). Res je, da številne blagovne znamke izdelkov zasedajo najvišja 
mesta na svetovni lestvici vrednotenja najmo�nejših znamk. Vse bolj se na tem 
podro�ju izena�ujejo storitve (storitvene blagovne znamke). Prav tako so vedno 
pomembnejše korporativne blagovne znamke. Novo pozicijo zavzema prou�evanje 
blagovne znamke destinacije. Koncept izdel�nih blagovnih znamk se smiselno prenaša 
na novejše storitvene, korporativne in destinacijske blagovne znamke (Kone�nik 2006).  

Pomen blagovne znamke z vidika identitete in premoženja je v nadaljevanju dela 
razviden prav na primeru korporativne blagovne znamke Panvita in iz izpeljanih 
produktnih znamk.  

3.1 Pomen blagovne znamke 

Blagovna znamka kot simbol lahko sporo�a naslednje ravni pomenov (Kotler 2004, 
418): 

− lastnosti: spomni nas na dolo�ene lastnosti izdelka; 

− koristi: lastnosti izdelka sprejemamo kot koristi, ki jih z nakupom pridobimo; 

− vrednote: nakaže na vrednote proizvajalca; 

− kultura: predstavlja dolo�eno kulturo; 

− osebnost: nakazuje na dolo�eno osebnost; 

− uporabnik: nakaže vrsto oz. segment porabnika, ki kupuje dolo�en izdelek.  

Naloga podjetij je, da prou�ijo položaj, ki ga blagovna znamka zavzema v zavesti 
kupcev. »To, kar blagovno znamko razlikuje od konkuren�nih generi�nih izdelkov brez 
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blagovne znamke, so porabnikove zaznave in ob�utki v zvezi z lastnostmi izdelka in 
njihovega delovanja. Blagovna znamka se konec koncev nahaja v zavesti porabnikov.« 
(Kotler 2004, 419). Identiteta blagovne znamke temelji na treh ravneh: lastnosti 
blagovne znamke, koristi blagovne znamke, prepri�anja in vrednote blagovne znamke. 
Najbolje jo pozicioniramo tako, da njeno ime povežemo z želenimi koristmi. 
Poudarjanje samo ene koristi je lahko tvegano, saj ji lahko kupci v dolo�enem obdobju 
opisujejo manjši pomen v primerjavi z drugimi koristmi. Kadar blagovna znamka 
mo�no poudarja dolo�ena prepri�anja in vrednote, mora biti podjetje previdno, da se ne 
oddalji od tega.  

Blagovna znamka prinaša proizvajalcu oziroma trgovcu dolo�ene prednosti 
(Poto�nik 2001, 120–121): 

− zagotavlja pravno zaš�ito,  

− privablja zvesto skupino porabnikov,  

− pomaga segmentirati trg in pozicionirati izdelke na ciljne trge,  

− omogo�a zgraditi pozitivno podobo (image) podjetja,  

− olajša obdelavo naro�il in zmanjšuje napake pri dobavi.  

3.2 Postopek registracije in varstvo blagovne znamke 

Postopek za registracijo se za�ne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, 
ki jo lahko slovenski prijavitelji vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register 
zastopnikov pri uradu, tuji pa samo prek zastopnika. Blagovna oz. storitvena znamka je 
pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogo�a razlikovanje 
enakega ali podobnega blaga ali storitev in ga je mogo�e grafi�no prikazati. Znak lahko 
predstavljajo besede, �rke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe ali 
kombinacije barv. Registrirana znamka daje imetniku izklju�no pravico prepre�iti 
tretjim, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago ali storitve uporabljali 
znak, ki je enak ali zavajajo�e podoben njegovi znamki. Vendar pa registrirana znamka 
ne izklju�uje pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za ozna�evanje druge 
vrste blaga ali storitev, razen �e gre za slove�o znamko. Postopek za registracijo se 
za�ne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo lahko slovenski prijavitelji 
vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, tuji pa 
samo prek zastopnika. 

Urad preveri, ali prijava izpolnjuje pogoje za registracijo znamke, ne preverja pa 
obstoja že prej registriranih enakih ali podobnih znamk. Kot znamka se med drugim ne 
more registrirati znak, ki nima razlikovalnega u�inka ali ozna�uje le vrsto, kakovost, 
namen, geografski izvor ali druge zna�ilnosti blaga ali storitev, kot tudi ne znak, ki 
zavaja javnost ali nasprotuje javnemu redu ali morali. �e prijava izpolnjuje vse 
predpisane pogoje, jo urad objavi v svojem uradnem glasilu. 
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Imetnik že prej registrirane enake ali podobne znamke lahko v treh mesecih od 
dneva objave prijave vloži pisni ugovor zoper registracijo. O ugovoru urad obvesti 
prijavitelja, nato pa na podlagi navedb iz ugovora in mnenja prijavitelja preveri njegovo 
utemeljenost. 

�e ni vložen noben ugovor zoper registracijo znamke, urad po pla�ilu ustrezne 
pristojbine izda odlo�bo o njeni registraciji. Znamka traja deset let od datuma vložitve 
prijave in se lahko poljubno mnogokrat obnovi za nova desetletna obdobja. Taka 
znamka velja samo v Sloveniji. Prijava mora vsebovati zahtevo za registracijo znamke, 
seznam blaga oziroma storitev, ki jih znamka ozna�uje (proizvodi in storitve v tem 
seznamu morajo biti razvrš�eni v skladu z mednarodno klasifikacijo blaga in storitev – 
Nicejsko klasifikacijo), prikaz znaka, potrdilo o pla�ilu prijavne pristojbine in 
pooblastilo zastopniku, �e je prijava vložena prek njega. 

Postopek za registracijo znamke podaja podroben opis in natan�na navodila. Višina 
pristojbin je odvisna od števila razredov mednarodne klasifikacije, v katere se razvrš�a 
zadevno blago oziroma storitev.  

Znamka se v tujini lahko registrira na tri na�ine (Srnovšnik 2009):  

1. Nacionalna prijava, vložena pri ustreznem organu tuje države. Prijavitelj lahko 
postopek izvede praviloma le prek zastopnika, ki je vpisan v register zadevne 
države. Pri ve�ini držav je postopek podoben postopku pred slovenskim 
uradom, le da nekateri uradi pred registracijo tudi preverijo, ali obstajajo že 
prej registrirane iste ali podobne nacionalne znamke, kar je lahko razlog za 
zavrnitev prijave. 

2. Mednarodna prijava po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju 
znamk in njegovem protokolu. Na osnovi prijave za slovensko znamko ali v 
primeru nekaterih držav na osnovi slovenske registracije je mogo�e registrirati 
znamko v ve� kot 80 državah �lanicah omenjenega sporazuma oziroma 
protokola. Prijavitelj vloži prijavo na ustreznem obrazcu pri slovenskem uradu 
skupaj s seznamom proizvodov oziroma storitev v francoskem oziroma 
angleškem jeziku in pla�a nacionalno ter mednarodne pristojbine.  

3. Evropska prijava znamke. Prijavo lahko vloži vsak državljan Slovenije ali 
pravna oseba, ki ima sedež na njenem ozemlju, pri uradu Evropske unije za 
harmonizacijo notranjega trga (znamke in modeli) (OHIM) v Alicanteju v 
Španiji, in sicer sam ali prek zastopnika, ki je vpisan v register tega urada, ali 
pri Uradu RS za intelektualno lastnino. �e je prijava vložena pri slovenskem 
uradu, mora prijavitelj pla�ati pristojbino za pošiljanje prijave. Slovenski urad 
prijavo posreduje OHIM-u, ne da bi preverjal njeno vsebino. 

Z zaš�ito blagovne znamke je zagotovljena varnost pred zlorabo, ponarejanjem, 
posnemanjem imena ali podobe, da lastniki drugih zaš�itenih znamk ugovarjajo ali celo 
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prepovejo uporabo vaše znamke. Z zaš�ito znamke je zaš�iten ugled, edinstvenost in 
prepoznavnost na trgu. Zaš�itena blagovna znamka ustvarja zaupanje ter sporo�a njeno 
dolgoro�no vizijo, dodano vrednost, zanesljivost in kakovost. 

3.3 Razvoj blagovne znamke  

Odlo�itev za razvoj blagovne znamke postavlja pred managerje številna vprašanja. 
Prvo je ali sploh vpeljati blagovno znamko, nato opredelitev njenega statusa, dolo�itev 
imena, strategije in repozicioniranje na koncu (Ali pa je to že nov za�etek?).  

Tabela 3.1 Odlo�itev o blagovni znamki 

Koraki Možnosti 

Odlo�itev o blagovni znamki − Blagovna znamka 
− Brez blagovne znamke 

Odlo�itev o pokrovitelju 
blagovne znamke 

− Proizvajal�eva blagovna znamka 
− Distributerjeva (trgovska) blagovna znamka 
− Licen�na blagovna znamka 

Odlo�itev o imenu blagovne 
znamke 

− Posami�na imena 
− Krovno družinsko ime 
− Lo�ena družinska imena 
− Ime podjetja in ime izdelka 

Odlo�itev o strategiji blagovne 
znamke 

− Širitev skupine 
− Širitev blagovne znamke 
− Ve� blagovnih znamk 
− Nove blagovne znamke 
− Partnerske blagovne znamke 

Odlo�itev o repozicioniranju 
blagovne znamke 

− Repozicioniranje 
− Ni repozicioniranja  

Vir: Kotler 2004, 425. 

3.3.1 Odlo�itev o blagovni znamki 

Prva odlo�itev je, ali naj oblikujemo blagovno znamko za izdelek. V preteklosti so 
pri�eli z ozna�evanjem izdelkov v srednjeveških cehih zaradi zaš�ite lastnih izdelkov in 
zaradi zaš�ite porabnikov pred slabšimi izdelki drugih proizvajalcev. Danes je 
ozna�evanje izdelkov z blagovno znamko tako mo�no uveljavljeno, da skoraj ni izdelka 
brez blagovne znamke. Seveda pa uvedba blagovne znamke pomeni za podjetje tudi 
precejšnje stroške. Vendar pa, ne glede na stroške, prinaša blagovna znamka številne 
prednosti:  

− olajša obdelavo naro�il in odkrivanje težav, 

− zagotavlja pravno varstvo edinstvenih zna�ilnosti izdelka, 
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− priložnost za pridobitev zvestih kupcev (zvestoba do blagovne znamke varuje 
pred konkurenco), 

− pomaga pri segmentaciji trga (specifi�ne razli�ice istovrstnega izdelka), 

− oja�a mo� in podobo podjetja in omogo�a lažjo vpeljavo novih blagovnih 
znamk.  

3.3.2 Odlo�itev o pokrovitelju blagovne znamke 

Distributerji in trgovci na drobno želijo blagovne znamke, ker te olajšajo ravnanje z 
izdelki, zahtevajo od proizvodnje, da upošteva dolo�ene standarde kakovosti, olajša 
identifikacijo ponudnikov …  Porabniki pa želijo blagovne znamke, saj jim pomagajo 
prepoznati razlike v kakovosti in omogo�ajo u�inkovitejše nakupovanje.  

Glede odlo�itev o pokrovitelju blagovne znamke ima proizvajalec ve� možnosti. 
Lahko se odlo�i za blagovno znamko proizvajalca, distributerja ali za licen�no. Prav 
tako se lahko odlo�i za kombinacijo navedenih možnosti. V glavnem prevladujejo 
blagovne znamke proizvajalcev, hkrati pa se �edalje ve� velikih trgovcev na drobno in 
na debelo odlo�a za razvoj svoje blagovne znamke. Trgovske blagovne znamke 
prinašajo dolo�ene prednosti trgovcem, saj zagotavljajo stalno raven kakovosti, 
proizvajalci pa imajo ob velikih serijah nižje stroške proizvodnje. Cilj trgovcev je 
razviti ekskluzivne trgovske blagovne znamke, da bi se razlikovali od konkurentov. 
Ponavadi postavljajo svoje blagovne znamke na vidnejša mesta in poskrbijo, da so z 
njimi dobro založeni. Nekateri poznavalci napovedujejo, da bodo trgovske blagovne 
znamke izpodrinile vse, razen najmo�nejših blagovnih znamk proizvajalcev.  

3.3.3 Odlo�itev o imenu blagovne znamke 

Proizvajalci, ki ozna�ujejo svoje izdelke z blagovno znamko, morajo izbrati ime 
blagovne znamke. Imajo ve� možnosti in strategij, upoštevati pa morajo, da mora biti 
ime specifi�no. Lahko izberejo ime osebe, kraj, kakovost, življenjski slog ali izmišljeno 
ime. Zna�ilnosti izbranega imena so predvsem naslednje: 

− predstavlja naj koristi izdelka, 

− omeni naj vrsto izdelka ali storitve, 

− opisuje naj konkretne zna�ilnosti, 

− naj bo preprosto za izgovorjavo – naj gre v uho, 

− naj bo razlo�evalno, 

− naj nima slabih pomenov v drugih državah oz. kulturah. 

Pomembno je, da zaradi hitre rasti globalnega trga podjetja izberejo imena 
blagovnih znamk, ki bodo delovala globalno. Seveda pa je pomen tega odvisen 
delovanja podjetja.  
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3.3.4 Odlo�itev o strategiji blagovne znamke 

Strategija blagovne znamke je odvisna podro�ja delovanja podjetja, od vrste 
proizvodov ali storitev in od na�ina uporabe proizvodov ali storitev. Tako najpogosteje 
razlikujemo blagovne znamke s poudarkom na delovanju, podobi ali doživetju. 
Porabniki se odlo�ijo za nakup blagovne znamke s poudarkom na delovanju, da 
zadovoljijo funkcionalno potrebo. Tovrstne blagovne znamke se mo�no opirajo na 
izdelek in/ali ceno. Z odlo�itvijo za nakup dosežemo odli�no delovanje izdelka, 
var�nost pri uporabi dolo�ene naprave …  Blagovne znamke s poudarkom na podobi se 
uporabljajo pri izdelkih ali storitvah, ki jih je težko razlikovati ali oceniti njihovo 
kakovost. Strategije vklju�ujejo ustvarjanje razlo�evalne oblike, povezovanje blagovnih 
znamk s slavnimi uporabniki. Ponavadi so oblikovane tako, da povedo kaj pozitivnega o 
uporabniku. Mo�no se opirajo na oglaševalsko ustvarjalnost in velike izdatke za 
oglaševanje. Blagovne znamke s poudarkom na doživetju so vpete v porabnika bolj kot 
samo z nakupom izdelka. Porabnik je preko teh znamk vklju�en v dolo�eno okolje in 
na�in življenja.  

S�asoma se lahko vsaka blagovna znamka razvija naprej. Podjetje lahko uvede 
širitev skupine izdelkov, širitev blagovne znamke, ve� blagovnih znamk, nove blagovne 
znamke in partnerske blagovne znamke.  

Širitev skupine izdelkov (produktnih blagovnih znamk) pomeni uvajanje dodatnih 
artiklov v okviru iste vrste izdelkov pod istim imenom blagovne znamke (novi okusi, 
oblike, barve, embalaža). Kot posledica pritiskov trgovcev na drobno veliko podjetij 
uvaja razli�ice izdelkov z blagovno znamko, ki jih dobavi dolo�enim trgovcem ali 
tržnim potem. Tako obi�ajno dobavlja najcenejše izdelke trgovcem z množi�nimi 
izdelki, medtem ko dražje izdelke omeji na specializirane prodajalne. Širitev skupine 
izdelkov lahko vodi do izgube posebnega pomena, ki ga ima ime blagovne znamke. 
Kljub temu imajo tovrstne širitve pogosto pozitiven u�inek. Imajo dosti ve�jo možnost 
preživetja kot izdelki z novo blagovno znamko in analize kažejo, da je zgodnja 
odlo�itev za širitev praviloma uspešna.  

Širitev blagovne znamke (korporativnih blagovnih znamk) pomeni uporabo 
obstoje�e blagovne znamke za uvedbo novih izdelkov v okviru drugih vrst izdelkov. 
Gre pravzaprav za korporativno blagovno znamko, pod okriljem katere podjetja tržijo 
razli�ne proizvode. Širitev na ta na�in prinaša podobne prednosti kot širitev skupine 
izdelkov. Prav tako pa je v dolo�enih primerih lahko tvegana. Po navadi se to dogaja, ko 
podjetja prenašajo blagovne znamke med »odbijajo�imi« panogami (primer: olje za 
humano prehrano in motorno olje). Novi izdelki lahko zmanjšajo spoštovanje do 
obstoje�ih izdelkov, hkrati pa s pretirano širitvijo blagovna znamka izgubi poseben 
položaj v zavesti porabnikov. Podjetja morajo pred prenosom imena blagovne znamke 
na druge izdelke podrobno raziskati, kako dobro se asociacije blagovne znamke 



Tržna politika podjetja  

18 

skladajo z novim izdelkom. Najve�ji uspeh je dosežen, �e ime blagovne znamke pove�a 
prodajo novega in obstoje�ega proizvoda. Sprejemljivo je, �e se nov izdelek dobro 
prodaja, ne da bi vplival na prodajo obstoje�ega izdelka. Nedopustno bi bilo, �e bi nov 
izdelek propadel in škodoval prodaji obstoje�ega izdelka.  

Pristopi podjetij k blagovnim znamkam so razli�ni, imajo pa nekaj skupnih 
zna�ilnosti. Podjetja se ubadajo z dilemo ali imeti in vpeljati ve� blagovnih znamk, nove 
blagovne znamke ali partnerske blagovne znamke. Pogosto uvedejo dodatne blagovne 
znamke znotraj iste vrste izdelkov. Po navadi gre za ustvarjanje razli�nih zna�ilnosti ali 
za vplivanje na razli�ne nakupne motive (profesionalni ali hobi program ro�nega 
orodja). Najve�ja nevarnost pri širitvi blagovnih znamk je lahko, da posamezna 
blagovna znamka dosega majhen tržni delež in da nobena ni posebej dobi�konosna. 
Podjetje ima razpršene svoje vire v ve� blagovnih znamkah in se ne more dovolj 
posve�ati posameznim zelo dobi�konosnim. Cilj razpršitve blagovne znamke je 
zmanjšanje prodaje konkuren�nih blagovnih znamk in ne druge iz lastne palete. Kon�ni 
cilj pa seveda pove�anje dobi�ka kljub razpršenim dodatnim stroškom.  

3.3.5 Revizija blagovne znamke in repozicioniranje  

Podjetje mora ob�asno izvesti revizijo prednosti in slabosti svojih blagovnih 
znamk. Pri tem ob�asno opazijo, da je treba blagovno znamko repozicionirati zaradi 
spremenjenih pri�akovanj kupcev ali novih konkurentov.  

Najmo�nejšim blagovnim znamkam na svetu je skupnih deset zna�ilnosti (Kotler 
2004, 436):  

− Blagovna znamka se odlikuje po posredovanju koristi, ki jih porabniki resni�no 
želijo. 

− Blagovna znamka ostaja pomembna. 

− Strategija dolo�anja cen temelji na porabnikovih zaznavah vrednosti.  

− Blagovna znamka je ustrezno pozicionirana. 

− Blagovna znamka je skladna. 

− Portfelj in hierarhija blagovnih znamk sta smiselna. 
− Blagovna znamka uporablja in koordinira cel repertoar trženjskih aktivnosti za 

ustvarjanje premoženja blagovne znamke. 

− Vodje blagovne znamke razumejo, kaj blagovna znamka pomeni kupcem.  

− Blagovna znamka ima ustrezno stalno podporo. 

− Podjetje spremlja vire premoženja blagovne znamke.  

3.4 Embalaža  

Proizvajalci oz. prodajalci morajo izdelke ozna�iti. Oznaka je lahko preprosta ali 
dovršena. Prav tako je oznaka lahko del embalaže. Na oznaki je lahko le ime blagovne 
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znamke, lahko so še dodatne informacije, morajo pa biti dolo�ene informacije v skladu 
z zahtevami zakonodaje. Funkcija ozna�evanja je identifikacija, razvrš�anje in opis 
izdelka. Z vidika trženja pa predstavljata embalaža in oznaka komunikacijsko funkcijo, 
pravzaprav pri veliki ve�ini izdelkov pomenita odlo�itev za nakup. Dobro je, da 
uporabljamo enake oznake daljše obdobje, saj s ponavljanjem dosežemo ve�jo 
zapomnljivost pri porabnikih in s tem spodbujamo prodajo, vsekakor pa jo je treba 
s�asoma prenoviti in osvežiti – prirediti pri�akovanju potrošnikov.  

3.5 Razvoj blagovne znamke Panvita 

Po zaklju�ku privatizacije in kon�anih kapitalskih povezavah v letu 2004 je prišlo 
do spoznanja, da je treba organizacijski strukturi in tržni podobi primerno pripraviti 
novo enotno pojavno obliko za vse povezane družbe. Nekaj �asa je veljajo prepri�anje, 
da se prevzame ime krovne družbe KG Raki�an, ki bi se preimenovalo v Skupina KG 
Raki�an. Dolo�eno obdobje so se podjetja celo pojavljala v javnosti pod tem imenom, 
hkrati pa vse bolj ugotavljala, da ime ni primerno za predstavitev družbe v širši javnosti. 
Podjetja v primarni dejavnosti so še nekako shajala s tem imenom, saj so bila dolga leta 
neposredno vpeta v poslovanje družbe s tem imenom, medtem ko se podjetja v mesni 
branži nikakor niso mogla poistovetiti z njim. Kar je še pomembneje, kupci kon�nih 
mesnih proizvodov, pa naj si bo to sveže meso ali mesni proizvodi, nikakor niso 
povezali družb v celoto in sprejeli dejstva, da Skupina KG Raki�an prodaja meso. Tako 
je prišlo do spoznanja, da je treba izbrati novo ime, izdelati novo blagovno znamko in 
celotno celostno podobo. To pa ni bilo enostavno, kljub volji in interesu lastnikov, 
vodstva in klju�nih zaposlenih.  

Prevladalo je dejstvo, da je Skupina KG Raki�an, kot ponudnik hrane, prešla iz 
poljedelsko usmerjenega podjetja v podjetje s širšimi kompetencami, ki so bile 
opredeljene kot prehranjevalne kompetence. Ozka znamka (brand) ve� ni zadovoljevala 
tržnokomunikacijskih standardov, zato je bila sprememba nujna. Prav poudarjanje 
zgodbe, kot je v teoreti�nem delu navedeno v tretjem poglavju, je bilo pika na i pri 
snovanju znamke.  

Slika 3.2 Nastanek blagovne znamke Panvita 

 
Vir: Skupina Panvita 2005a. 
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3.5.1 Izhodiš�a za pripravo imena blagovne znamke 

Izpostavljena so bila osnovna izhodiš�a in zastavljeni osnovni cilji. Podjetje se je 
opredelilo in pozicioniralo kot pomembno slovensko živilsko podjetje, ki potrošnikom 
ponuja najkakovostnejše živilske produkte.  

Cilji so bili naslednji (Skupina Panvita 2005a, 2): 

− odpiranje polja delovanja kmetijstva (KG Raki�an) na prehrambeno podro�je, 

− lažje in u�inkovitejše komuniciranje vseh delov znotraj Skupine pod enotnim 
imenom, 

− ve�ja prepoznavnost Skupine v poslovnem okolju, 

− sinergijski u�inki pri vlaganju v komuniciranje, saj bo manj »brandov«, 

− poenostavitev in s tem posledi�no lažjo zapomljivost ciljnih skupin, 

− dvig tržne mo�i, 

− dvig ugleda in posledi�no doseganje višjih cen pri odjemalcih. 

Hkrati z znamko je prišlo do prenove celostne grafi�ne podobe v celoti. Simbolni 
identitetni sistem je bil zasnovan tako, da odraža realno identiteto podjetja. Sestavljen je 
iz verbalnih in grafi�nih simbolov, �rkopisov, barv in ostalih likovnih struktur, 
razporejenih po površinah komunikacijskih sredstev na samosvoj, prepoznaven in 
razlikovalen na�in (Skupina Panvita 2005a, 3).  

Formula znamke (Skupina Panvita 2005a, 3): 

− Korist: varnost, dober servis, vra�anje okolju, enostavnost, tradicija v povezavi 
z znanjem in visoko tehnologijo, za dobro ceno damo najboljše. 

− Razlikovalna prednost: prehrambene kompetence regije in tradicija, vertikalna 
povezava in nadstandardna lastna sledljivost in nadzor, proizvodnja, ki ne 
obremenjuje okolja, integrator agroživilske branže v regijo. 

− Namen – poslanstvo: z nadzorovano in okolju prijazno hrano ustvarjamo 
popolnost.  

− Vizija: razviti se v vodilnega ponudnika hrane na doma�em trgu in 
pomembnega ponudnika hrane v srednji Evropi. 

− Vrednote: partnerstvo, samozavest, zanesljivost, prilagodljivost, pripadnost.  

Ime z razlago: v skladu s formulo »brand« dejansko stanje in vizijo podjetja odraža 
beseda Panvita. 

Beseda je sestavljena iz dveh elementov. Panonija/Panon poudarja geografsko 
umestitev Pomurja v Panonsko nižino, ki velja že od nekdaj za žitnico in za regijo z 
živilsko-predelovalnimi kompetencami. Vita poudarja vitalnost, živost, polno življenje, 
osnovo za preživetje, kar hrana nedvomno je. Vita prav tako izraža pozitiven naboj, tako 
eksterno kot tudi interno, kar daje skupini nov, pozitiven naboj. Panvita: vitalna hrana, 
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zdrava hrana, osnova za preživetje oziroma življenjska sila in energija, kar kakovostna 
hrana nedvomno je.  

3.5.2 Izhodiš�a za pripravo logotipa 

Ob pripravi celostne grafi�ne podobe nove Skupine Panvita je bila najprej 
opravljena analiza celostne grafi�ne podobe konkuren�nih družb z isto ali podobno 
dejavnostjo doma in v tujini. Analiza je bila opravljena na podlagi 28 tujih in 4 doma�ih 
podjetij in organizacij. Pri pripravi vizualnih elementov je bilo izhodiš�e ime in njegov 
pomen.  

Slika 3.3 Osnovni logotip Skupine Panvita 

 
Vir: Skupina Panvita 2005a. 

Izhodiš�a za pripravo logotipa so bile zgoraj omenjene predpostavke ter na 
simbolni ravni vklju�ene zna�ilnosti Pomurja in nove branže. Oblikovalci so se 
osredoto�ili na geografsko umestitev – pan – (ravnina, ravnica, horizont, neskon�nost, 
mogo�nost … ) in dali poudarek viru življenja – vita – (živost, energija, življenjska sila, 
sonce, rodovitnost … ). Napis Panvita je bil postavljen na (za) horizont, na ravnino oz. 
neskon�no linijo, ki prekriva �rke, kar ponazarja rast iz ravnine. Pika na �rki »i« 
ponazarja sonce, vir življenja, energijo in mo� rasti, zato je rumene barve. Napis 
Skupina je dodan kot predpona, saj se družba v javnosti pojavlja in pozicionira kot 
skupina. Kot tipografija je bila izbrana Hevletica neue 85 heavy, saj je dobro berljiva, 
hitro prepoznavna, z mehkimi linijami. Male tiskane �rke so izbrane zaradi 
kompaktnosti, povezljivosti in lažje berljivosti. Barva pisave je siva ter na tak na�in 
izstopa iz horizonta, ki je zelen.  

Hkrati z razvojem blagovne znamke je bil izdelan tudi slogan, ki se glasi Okus. 
Življenje. Vitalnost. Prav tako je bil izdelan logotip s sloganom v treh jezikih. 
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Slika 3.4 Logotip Skupine Panvita s sloganom 

 
Vir: Skupina Panvita 2005a. 

Slika 3.5 Logotip Skupine Panvita s sloganom v angleškem jeziku 

 
Vir: Skupina Panvita 2005a. 

Slika 3.6 Logotip Skupine Panvita s sloganom v nemškem jeziku 

 
Vir: Skupina Panvita 2005a. 

Hkrati z osnovnim logotipom so bile izdelane še številne izpeljanke in posebnosti 
logotipa, kot so: možne barvne kombinacije, možnost negativa, pojavnost na fotografiji, 
primarne in sekundarne barve, tipografija, kombinacije logotipa z napisom, podoba 
dopisnega papirja, faktur in ostalih poslovnih listin, poslovnih vizitk, pisemskih ovojnic, 
ovitkov razli�nih formatov, poslovnih map, table za poslovne zgradbe, obcestni panoji, 
obcestne table, transparenti, zastave, podoba tovornih in osebnih vozil, podoba 
predstavitve, grafikonov, promocijskih izdelkov in vre�k …   
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4 TRŽNA POLITIKA PODJETJA  

Podjetje je ciljno tržno usmerjeno in iz vidika trženja deluje predvsem na dveh 
klju�nih podro�jih. Ti podro�ji sta trženje kmetijskih proizvodov in trženje mesnih 
proizvodov. Pravzaprav sta to dve lo�eni veji, ki pokrivata vsaka na svojem podro�ju 
celoten tržni splet. Imata popolnoma lo�eno nabavno službo in trženje. Pod skupnim 
okriljem deluje oddelek za marketing, ki na krovnem nivoju dolo�a marketinške 
aktivnosti, ki jih opredeli v letnem planu. Hkrati ob pripravah letnih poslovnih na�rtov 
vsako leto pripravijo plan marketinških aktivnosti za naslednje leto. V njem so 
opredeljene aktivnosti delovanja in pojavljanja posameznih družb, mediji, v katerih se 
bodo pojavljali, sredstva, namenjena posameznim aktivnostim, sejmi, na katerih se bodo 
predstavili …   

4.1 Trženje kmetijskih proizvodov 

Na podro�ju trženja kmetijskih proizvodov je treba izpostaviti šest podro�ij, in sicer 
žita, vrtnine, vina, prehrano živali, kmetijsko trgovino in prodajo živali za zakol. 

4.1.1 Žita  

Trženje žit je vezano predvsem na tradicionalno poljedelsko proizvodnjo in je 
primarna dejavnost skupine Panvita. Na dejavnost imajo velik vpliv vremenske razmere, 
od katerih je nemalokrat odvisen pridelek letine. Prav vremenske razmere in klimatske 
spremembe pa v zadnjem obdobju mo�no vplivajo na samo trženje, seveda ob 
predpostavki, da je površina kmetijskih zemljiš� konstanta in da na teh zemljiš�ih glede 
na predviden kolobar rotirajo posamezna žita. V posameznih letih prihaja do presežkov 
oz. primanjkljajev posameznih kultur na svetovnem tržiš�u, kar se odraža tudi na cenah. 
Res je, da je bil v zadnjem �asu, v obdobju vsesplošnega svetovnega gospodarskega 
razcveta, na borzah surovin prisoten tudi špekulativni kapital, ki je poleg vremenskih 
vplivov po svoje krojil cene posameznih kultur. Panvita v tem pogledu deluje na 
globalnem evropskem trgu in se ustrezno prilagaja tržnim razmeram. Po svoje ima s 
svojo vertikalno organizirano verigo dolo�ene prednosti, saj lahko del pridelka v 
neugodnih cenovnih razmerah porabi v nadaljnji proizvodnji. Prav tako se dogaja, da bi 
bilo v dolo�enih letih ugodneje kupiti žita za lastno nadaljnjo proizvodnjo v tujini kot pa 
jih pridelati v lastni režiji. Dolo�ene kulture se pridelujejo izklju�no za nadaljnjo 
prodajo (oljna ogrš�ica), vse ostale pa v kombinaciji za lastne potrebe in nadaljnjo 
prodajo (je�men, pšenica, koruza … ). Vse je zmeraj odvisno od letine in povpraševanja, 
kar diktira ceno na trgu. Glavna nabavna tržiš�a za nabavo manjkajo�ih koli�in žit so na 
Madžarskem, delno v Avstriji in na Slovaškem ter potencialno po odpravi 
administrativnih zadržkov v Srbiji. Optimalna prodajna pa v Italiji. Ker Slovenija nima 
dovolj lastne samooskrbe z žiti, bi bilo za pri�akovati, da prodaje prakti�no ni, vendar 



Tržna politika podjetja  

24 

praksa pokaže, da prav zaradi velikih nihanj in pomanjkanja skladiš�nih kapacitet do 
tega vendarle prihaja.  

Panvita se pri prodaji žit poslužuje razli�nih tržnih kanalov in prodajnih poti. S 
pšenico oskrbuje mlevsko industrijo v Sloveniji in v bližnjih regijah evropske unije, 
predvsem v Italiji. Prav tako je s koruzo, kadar pride do tržnih viškov. Posebne 
produktne blagovne znamke pri tovrstni prodaji ne uporabljajo, gre za prodajo 
podjetjem, veliko težo pri sklepanju poslov pa odigra mo� korporativne blagovne 
znamke Panvita, ki zagotavlja kakovost, varnost in zanesljivost. 

4.1.2 Vrtnine 

Pridelki s podro�ja vrtnin oz. povrtninarstva se razvijajo in tržijo pod blagovno 
znamko Panonski vrt, ki se razvija kot alternativa klasi�nemu na�inu pridelave poljš�in 
in kot dejavnost z višjo dodano vrednostjo. Deluje kot razvojni center v sklopu 
poljedelske proizvodnje. Glede na naravne danosti, klimatske razmere in pridobljena 
znanja je proizvodnja usmerjena v pridelavo jagod, izbranih vrst zelenjave in posebnih 
kmetijskih kultur.  

Vodilna in pravzaprav prevladujo�a kultura tega podro�ja so jagode, s katerimi se 
utrjuje položaj vodilnega proizvajalca v Sloveniji. Osrednja konkuren�na prednost, ki jo 
izpostavljajo, je sonaravna pridelava, ki zagotavlja visoko kakovost plodov in visoko 
prehransko varnost.  

Na podro�ju proizvodnje zelenjave sta najpomembnejši kulturi paradižnik in beluši. 
Tudi pri teh dveh kulturah je izrazita konkuren�na prednost sonaravna reja. Prav tako se 
širi tovrstna proizvodnja na podro�je poljš�in, kot sta mak in ajda, iz katerih bodo 
razvili nadstandardni produkt. 

Ker so trenutno pravzaprav edini prodajni produkt podro�ja povrtninarstva jagode, 
lahko povemo, da so v �asu sezone, ki traja od aprila do novembra, zastopane na 
prodajnih policah vseh pomembnih slovenskih trgovcev in pri dolo�enih avstrijskih 
trgovcih, ni pa zanemarljiva tudi prodaja preko stojnic na samem kraju pridelave. 
Jagode kot okusen sadež nemalokrat pomagajo »odpirati vrata« pri iskanju tržnih poti 
pri prodaji ostalih produktnih skupin. 

Slika 4.1 Logotip produktne blagovne znamke Panonski vrt 

  

Vir: Skupina Panvita 2005c. 
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4.1.3 Vina 

S trditvijo, da je vinogradništvo nova dejavnost Panvite, se prav gotovo ne bi 
strinjali dolgoletni poznavalci podjetja, takrat Kmetijskega gospodarstva Raki�an, in 
starejši sodelavci. Res pa je, da je bila dejavnost po lastninjenju nekaj �asa na stranskem 
tiru in šele v zadnjih letih je dobila z novim pristopom ponovni zagon. V lastnih in 
okoliških vinogradih pridelujejo grozdje za bela in rde�a vina. Osredoto�eni so 
predvsem na pridelovanje modre frankinje, laškega rizlinga, zelenega silvanca, sivega in 
belega pinota ter chardonnaya. 

Vina tržijo pod blagovno znamko Marof po Sloveniji in v Evropi.  

Slika 4.2 Logotip produktne blagovne znamke Marof 

 
Vir: Skupina Panvita 2005c. 

4.1.4 Prehrana živali 

Prehrana živali predstavlja proizvodnjo in trženje krmnih mešanic, sušenje in 
skladiš�enje žit. Osnova za kakovostno proizvodnjo so žita, pridelana v lastni 
poljedelski proizvodnji in pri ve� kot 1.000 kooperantih, sušena v lastni sušilnici za žita 
in uskladiš�ena v žitnih silosih. Prodajni program obsega tri glavna podro�ja, in sicer: 

− program prehrane goved, 

− program prehrane praši�ev in 

− program prehrane perutnine. 

Program prehrane goved predstavlja naslednje sklope:  

− dopolnilne krmne mešanice za krave molznice, 

− mineralno-vitaminske mešanice za krave molznice, 

− dopolnilne krmne mešanice za pitano govedo, 
− mineralno-vitaminske mešanice za pitano govedo, 

− posebne krmne dodatke za molznice in pitano govedo. 

Program prehrane praši�ev predstavlja naslednje sklope za plemenske svinje, 
pujske in pitance: 

− popolne krmne mešanice,  

− dopolnilne krmne mešanice, 

− mineralno-vitaminske mešanice, 

− posebne krmne dodatke. 
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Tabela 4.1 Zna�ilnosti trženja krmnih mešanic 

Odjemalci Zna�ilnosti Glavne zahteve Strategija 
Veliki rejci goved in 
veliki rejci krav 
molznic, veliki rejci 
praši�ev, veliki rejci 
perutnine 

Farma z nekaj sto 
govedi, farma z nekaj 
sto praši�i pitanci, 
plemenskimi praši�i in 
pujski, farma z nekaj 
tiso� piš�anci 

Kakovostne 
visokoproteinske 
krmne mešanice, 
ustrezno razmerje 
kakovost - cena, odlog 
pla�ila, brezpla�na 
postavitev farmskih 
silosov za krmo, 
dostava krme na dom, 
individualna priprava 
krmnih obrokov, 
skladiš�enje in sušenje 
žit, priprava mešanic z 
odjemal�evimi žiti …  

Individualna 
obravnava, koli�inski 
popusti, konkuren�ne 
cene, daljši pla�ilni 
rok, popusti na 
skladiš�enje in sušenje 
žit, prevozi na dom, 
sprotno reševanje 
reklamacij, 
fleksibilnost …  
Poglavitna strategija je 
povezovanje velikih 
praši�erejcev v 
partnersko sodelovanje 
in pridobivanje novih 
rejcev, kooperacijsko 
pitanje praši�ev in 
odkup praši�ev. 
Ve�ina velikih rejcev 
perutnine je vklju�enih 
v sistem organizirane 
(kooperacijske) reje in 
odkupa piš�ancev, zato 
na trgu ne nastopajo 
samostojno. 
 

Majhni rejci goved in 
krav molznic, majhni 
rejci praši�ev, majhni 
rejci perutnine 

Do najve� pet glav 
živine – tovrstni rejci so 
v upadanju, v prihodnje 
ne moremo ra�unati 
nanje;  
nekaj praši�ev, 
predvsem za lastne 
potrebe  – tovrstni rejci 
so v upadanju, v 
prihodnje ne moremo 
ra�unati nanje; 
nekaj piš�ancev in 
kokoši nesnic. 
 

Nizka cena, ustrezna 
embalaža, 30-kg vre�e 

Serijska proizvodnja 
izdelkov nižje 
kakovosti po ugodnih 
cenah, �im ve�ji 
izkupi�ek, saj gre za 
sodelovanje na kratek 
rok. 

Trgovci, zastopniki in 
posredniki 

Blago za nadaljnjo 
prodajo, rabatni sistem, 
odlog pla�ila. 

Blago v vre�ah, 
dostava na paletah, rok 
trajanja, vra�ilo po 
poteku roka 
uporabnosti …  

�im ve� zastopnikov 
izven regije, dajanje 
koli�inskih popustov 
po rabatni lestvici, 
dostava do zastopnikov 
…  

Vir: Skupina Panvita 2008b.  

Program prehrane piš�ancev predstavlja naslednje sklope za pitanje piš�ancev in 
kokoši nesnic: 
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− popolne krmne mešanice in 

− dopolnilne krmne mešanice.  

Poglavitne konkuren�ne prednosti pri prodaji krmnih mešanic so: svetovanje pri 
pripravi obroka, sušenje žit, skladiš�enje žit, veterinarske storitve v okviru veterinarske 
službe, odkup pitancev, oddaja farmskih silosov v najem …   

Trženje in promocija temeljita na korporativni blagovni znamki, na katero so vezani 
produkti. Posameznih produktnih blagovnih znamk kot takih ni in tudi niso v na�rtu.  

4.1.5 Kmetijska trgovina 

Kmetijska trgovina se je razvila iz potreb po trženju krmnih mešanic iz lastne 
proizvodnje. V za�etku je delovala kot industrijska prodajalna v sklopu tovarne krmil, v 
procesu razvoja pa je razširila prodajni asortiment in postala samostojna veja v Panvitini 
verigi. Danes so na prodajnih policah zastopane razli�ne blagovne skupine, in sicer 
celoten program za prehrano živali, kmetijski repromaterial, rezervni deli, zaš�itna 
sredstva, kmetijski stroji in priklju�ki ter traktorji. Iz prvotne industrijske prodajalne je 
nastal kmetijski center, ki sta se mu pridružili dodatni prodajalni v regiji, ki sta 
zasnovani kot svetovalna centra, prodajno in odkupno mesto ter bencinski servis. V 
regiji so na�rtovane še dve do tri tovrstne prodajalne, nadaljnji razvoj pa je na�rtovan 
izven pomurske regije s postavitvijo osrednjega kmetijskega centra v dolo�eni regiji in 
pripadajo�ih treh prodajaln.  

Ciljni kupci so kmetje, tako živinorejci kot poljedelci, vinogradniki, ljubiteljski 
vrti�karji …  Najve�ja konkuren�na prednost je koncept celovite oskrbe v kmetijski 
repro verigi. To pomeni, da kmete oskrbujejo s potrebnim repromaterialom, ti pa lahko 
kmetijske pridelke in živali prodajo nazaj ustrezni družbi v Panviti. Po eni strani 
zagotavljajo financiranje poljedelske proizvodnje in reje živali ter garantirajo odkup, kar 
je ena temeljnih dolgoro�nih trženjskih strategij Panvite v Pomurju.  

4.1.6 Prodaja živali za zakol 

To podro�je pravzaprav ni trženjsko usmerjeno. V Panviti namre� vse vzrejene 
živali prodajo interno lastnim družbam (klavnicam) v produkcijski verigi, kjer jih 
predelajo v izdelke. Tako so šele kon�ni proizvodi prisotni na tržiš�u, trženje pa je 
razvito v mesni industriji.  

4.2 Trženje mesnih produktov 

Trženje mesnih produktov je kon�na, vendar poglavitna dejavnost proizvodne 
verige Panvite. Vrši se v družbi Panvita MIR, katere dejavnost je zakol živine, razsek in 
konfekcioniranje mesa ter proizvodnja mesnih izdelkov. Posebnost družbe je, da je 
edino mesnopredelovalno podjetje v Sloveniji, ki ima registracijo za kombinirano 
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predelavo rde�ega in belega mesa. Osnovne surovine za predelavo in proizvodnjo so 
zagotovljene iz lastnih farm praši�ev in piš�ancev.  

Trenutna letna proizvodnja je 16.000 t svežega mesa, polpripravljenih mesnih 
izdelkov, barjenih, poltrajnih in sušenih mesnin. Jamstvo za kakovost kon�nih 
produktov je prav gotovo usklajenost proizvodnih postopkov z International Food 
Standardom, poslovnih procesov s standardom ISO 9001:2000, certificiran HACCP in 
certificiran Halal standard.  

Izdelki so na tržiš�u prepoznavni pod blagovnima znamkama AVE in PIPI, sveže 
svinjsko meso pod blagovno znamko PIGI in piš�an�je pod blagovno znamko »Doma� 
gori�ki piš�anec«. Obe znamki svežega mesa sta bili s strani Ministrstva za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano nagrajeni s certifikatom višje kakovosti.  

Trženje je usmerjeno preko blagovnih skupin po posameznih blagovnih znamkah, 
kot so navedene zgoraj. 

4.2.1 Blagovna znamka AVE 

Pod blagovno znamko AVE najdemo na tržiš�u predpakirano meso in mesne 
izdelke. AVE je krovna blagovna znamka, ki glede na tip uporabe in kakovostno 
skupino vklju�uje razli�ne programe, kot so AVE GRILL, AVE CHEF in AVE 
PRESTIGE. Blagovna znamka AVE vklju�uje meso in mesne izdelke iz svinjskega, 
govejega in perutninskega mesa.  

Pod blagovno znamko AVE najdemo na tržiš�u naslednje skupine proizvodov:  

− trajne klobase in izdelki, 
− poltrajne klobase, 

− obarjene klobase, 

− prekajeno meso, 

− pasterizirane mesnine, 

− piš�an�je meso, 

− namaze. 

Blagovna znamka AVE GRIL je namenjena izbranim produktom, sezonam in 
priložnostim. Tu najdemo izdelke, namenjene poletni sezoni in piknikom. Kupcem 
ponuja pripravljeno rde�e in belo meso ter mesne izdelke za peko na žaru. Mnogo 
izdelkov se ponaša z medaljami in nagradami za kakovost. Posamezne izpeljanke 
izdelkov se ob posameznih sezonah spreminjajo in dopolnjujejo, zadnja novost so bili 
izdelki za žar na pal�kah – �evap�i�i na pal�kah, nabodala, žar klobase na pal�kah in 
druge kombinacije. Ciljna skupina kupcev so ljubitelji piknikov in jedi z žara, ki jim je 
v zavesti, da so produkti blagovne znamke AVE GRIL preverjeni, zdravi, iz 
kakovostnega mesa in okusni.  
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Slika 4.3 Logotip blagovne znamke AVE GRILL 

 
Vir: Skupina Panvita 2005c. 

Blagovna znamka AVE CHEF predstavlja skupino predpripravljenih izdelkov, ki so 
namenjeni hitri ter enostavni pripravi in primerni sodobnemu življenjskemu trendu.  

Slika 4.4 Logotip blagovne znamke AVE CHEF 

 
Vir: Skupina Panvita 2005c. 

Blagovno znamko AVE PRESTIGE odlikujejo mesni izdelki, namenjeni tistim 
uporabnikom, ki povprašujejo po ekskluzivnih izdelkih najvišje kakovosti.  

Slika 4.5 Logotip blagovne znamke AVE PRESTIGE 

 
Vir: Skupina Panvita 2005c. 

Blagovna znamka AVE vklju�uje meso in mesne izdelke iz svinjskega, govejega, 
tele�jega in perutninskega mesa. Poleg blagovne znamke AVE so izdelki opremljeni še 
s kakovostno blagovno znamko PIGI in kakovostno znamko »Gori�ki piš�anec«. Obe 
imata certifikat za rejo višje kakovosti, ki ga podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.  
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4.2.2 Blagovna znamka PIPI 

PIPI je najstarejša blagovna znamka v Skupini Panvita. Vklju�uje izdelke iz 
perutninskega mesa, kot so barjeni mesni izdelki, paštete, hrenovke in hot-dog klobase. 
Piš�an�je prsi blagovne znamke PIPI so izdelek, ki je v preteklosti pridobil oznako 
Varuje zdravje. Gre za blagovno znamko, ki ne spada ve� v trenutno arhitekturo 
blagovnih znamk, vendar je bila zaradi ugodne pozicije na trgu ohranjena in bo kot taka 
ostala do morebitnega zatona.  

Slika 4.6 Logotip blagovne znamke PIPI 

 
Vir: Skupina Panvita 2005c. 

4.2.3 Blagovna znamka PIGI 

Praši�ja farma Nemš�ak Skupine Panvita od nekdaj nosi sloves po 
najkakovostnejših praši�ih v tem delu Evrope. Osnova za rejo je surovinska baza za 
krmo, ki je pridelana na doma�ih poljih. Tako je na tak na�in proizvedeno meso najvišje 
kakovosti, potrošnikom pa je ponujeno pod blagovno znamko PIGI. Meso blagovne 
znamke PIGI je v celoti slovenskega porekla. Od tod tudi ime znamke PIGI – Pitanec 
Ima Garancijsko Izjavo.  

Slika 4.7 Logotip blagovne znamke PIGI 

 
Vir: Skupina Panvita 2005c. 

Slovenija je za navedene mesne proizvode najve�je tržiš�e. Tudi trženje je najbolj 
razvito prav na doma�em tržiš�u. Izdelki so po blagovnih skupinah prisotni v ve�ini 
trgovskih sistemov, prav tako pa v lastnih mesnih centrih.  

Bistvena prednost proizvodov Panvita je garantirana kakovost, kar zagotavljajo s 
sledljivostjo procesov vseh faz proizvodnje. Od kon�nega izdelka je vsak trenutek 
možna retrogradna analiza po proizvodni verigi, tako da lahko zmeraj ugotovijo izvor 
živali in hrane, s katero se je prehranjevala. Ve�ina surovin v sestavi krmnih obrokov je 
slovenskega izvora. Tudi zato, in zaradi pridobljenih certifikatov kakovosti, pri trgovcih 
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dosegajo višje prodajne cene svežega mesa. V preteklosti ni bilo tako in marsikdo se je 
že spraševal �emu toliko vlagati v kakovost in varnost izdelkov, �e tega tržiš�e ne 
prizna. Izkazalo se je, da je bila zastavljena strategija prava in da sta se potrpežljivost in 
vztrajnost izpla�ala.  

S svojimi proizvodi so prisotni tudi na tržiš�ih v razli�nih državah Evrope. Po 
posameznih državah so potrebni razli�ni pristopi in tržne strategije, saj je bistvena 
prilagodljivost.  
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5 TRŽNI IZZIVI V PRIHODNJEM SREDNJERO�NEM OBDOBJU  

Izzivi bodo�ega poslovanja podjetij so povezani z na�rtovanjem. V ve�ini primerov 
ne gre za vprašanje – na�rtovanje da ali ne, predvsem gre za podrobnost in vseobsežnost 
na�rtov ter za na�rtovanje na papirju ali v mislih (Biloslavo 2006, 40). �im dlje v 
prihodnost segajo na�rti, manjša je zanesljivost napovedi in na�rtov. Zato je na�rtovanje 
za sprotno delovanje vselej precej podrobnejše od npr. razvojnih na�rtov, ti pa so 
podrobnejši od dolgoro�nih na�rtov organizacije. Zelo podrobno na�rtovanje za veliko 
let vnaprej je v ve�ini primerov slabo spri�evalo za razsodnost managerjev. Na�rt za 
prihodnost ne pomeni veliko papirja, temve� usmeritev in obveznost, ki poleg 
managementa osvoji kar najve� sodelavcev. �e je na�rt premalo podroben, lahko 
organizacijo prehitijo bolje pripravljeni tekmeci, �e je preve� podroben, se lahko 
spremeni v miselni oklep in zavaja na napa�no pot. Na�rt opredeljuje smeri razvoja in 
porabo sredstev (Biloslavo 2006, 41). 

Podobna izhodiš�a so imeli pri Panviti, ko so snovali srednjero�ni Strateški na�rt 
poslovanja 2007–2011. Na�rt predstavlja izhodiš�a, vizijo in strategijo za dosego 
zastavljenih ciljev. Opisano je poslovno okolje, zajete so investicije, kadri, razvoj in 
tehnologija. Narejen je lo�eno po posameznih panogah poslovanja in konsolidirano za 
celotno skupino. V njem najdemo tako finan�no analizo, tržne deleže v posameznih 
dejavnostih, tehnološke in finan�ne kazalnike poslovanja. Opravljena in prikazana je 
tudi SWOT analiza.  

Poudarjene so naslednje dejavnosti: podro�je primarne kmetijske proizvodnje, kjer 
je poseben poudarek na trgu žit, prehrana živali s širitvijo izven regije, bioenergetika, 
bistvena nadgradnja na podro�ju kmetijske trgovine, jasno pa so izraženi in poudarjeni 
razvojni trendi na segmentu svežega mesa in mesnih izdelkov. Strateški na�rt je temelj 
teko�im letnim poslovnim na�rtom na nivoju posameznih družb kot tudi na nivoju 
celotne Skupine. Letne na�rte pripravljajo vsako leto posebej, vodilo in smernice zanje 
pa daje omenjeni Strateški na�rt.  

Strateški cilji in usmeritve so opredeljeni na osnovi organske rasti poslovanja vsake 
posamezne družbe in Skupine kot celote. Njihova uresni�itev je definirana s poslovnimi 
aktivnostmi in politikami na posameznih poslovnih podro�jih ter izhodiš�i za investicije 
za celotno na�rtovano poslovno obdobje, pri �emer so upoštevani kriteriji stroškovne 
optimizacije, izpolnjevanje predpisov in standardov, izboljševanja proizvodnih 
rezultatov in s tem profita ter maksimiranja tržne vrednosti delnice.  

Na osnovi opredeljenih ciljev izdelane projekcije poslovanja bazirajo na kategorijah 
stalnih vhodnih in izhodnih cen materialov in storitev, ki so dolo�ene na osnovi 
povpre�no doseženih cen v letu 2006, pri izvedenih korekcijah pa je upoštevano na�elo 
konzervativnosti.  
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Razvojna strategija in izvedbene politike na ravni posameznih družb in 
konsolidirano na nivoju Skupine vodijo k uresni�evanju klju�nih poslovnih ciljev, in 
sicer (Skupina Panvita 2006): 

− Doseganje 11,5-odstotne povpre�ne letne rasti poslovnih prihodkov iz naslova 
prodaje na nivoju skupine, kar v opazovanem razvojnem obdobju pomeni 72-
odstotno skupno rast poslovnih prihodkov glede na leto 2006. 

− Ustvarjanje pozitivnega �istega poslovnega izida v celotnem opazovanem 
obdobju, doseganje le tega v višini tri mio EUR na koncu razvojnega obdobja, 
kar obenem pomeni doseganje 6-odstotnega donosa na kapital.  

− Spremljanje dogodkov v širši in ožji regiji in vodenje uravnoteženih poslovnih 
procesov v vseh družbah, kar zagotavlja stabilen in uravnotežen razvoj Skupine 
in zaposlenih.  

Klju�ni vzvodi oz. politike, ki jih podjetje pri uresni�evanju ciljev oblikuje oz. jim 
sledi, so naslednji (Skupina Panvita 2006): 

− Izvajanje aktivne tržne politike pri prodaji produktov svežega svinjskega mesa 
in mesnih izdelkov na doma�em trgu, mesnih izdelkov v izvozu ter kmetijske 
trgovine in krme za živali v Pomurju in Podravju.  

− Politiko razvoja organizacije nadalje usmerjati v krepitev marketinško–
prodajnih timov odgovornih sodelavcev, katerih temeljna skrb je usmerjena 
tudi v optimizacijo poslovnega procesa proizvodnje, ki je predpogoj za 
konkuren�no pozicijo produktov na trgu.  

− Z nadaljevanjem centralizacije strateških poslovnih funkcij doseganje 
sinergijskih u�inkov znotraj Skupine, orodje projektnega marketinga služi 
na�inu dela pri vodenju zahtevnejših razvojnih projektov, sistemati�ni razvoj 
kadrov pa ostaja osrednji cilj v vseh družbah Skupine.  

Vizija in strategije za doseganje sredstev so prikazani in opredeljeni na sliki 5.1. 
Osnovni moto je tržna perspektiva v prihodnosti, ki temelji na viziji, finan�nih vidikih, 
notranjih procesih in razvoju zaposlenih. Poleg za�rtanih ciljev imajo v Skupini Panvita 
tako imenovane letne prioritete, v okviru katerih je bilo leto 2008 leto 
internacionalizacije, kar je pomenilo tržno ekspanzijo na evropske trge. Moto leta 2009 
pa je »Leto zaposlenih«. Še bolj kot kadarkoli prej so vse aktivnosti usmerjene v 
zadovoljstvo zaposlenih.  



Tržni izzivi v prihodnjem srednjero�nem obdobju  

35 

Slika 5.1 Vizija in strategija za doseganje zastavljenih ciljev 

TRŽNA PERSPEKTIVA 
Nadaljevanje aktivnosti za pove�anje tržnega 
deleža na podro�ju svežega svinjskega mesa s 
ciljem postati najpomembnejši oskrbovalec 
vseh segmentov trga s kakovostnim svinjskim 
mesom blagovne znamke PIGI – osvojiti 
vodilni položaj. 
 
Izvozna ekspanzija. Razvoj mesnih centrov in 
logistike. 
 
Razvoj blagovne znamke AVE s ciljem 
pove�anja tržnega deleža in prepoznavnosti 
trajnih, poltrajnih, barjenih in predpripravljenih 
izdelkov na doma�em trgu in pomembno 
pove�anje obsega prodaje na trgih osrednje, 
severne ter jugovzhodne Evrope.  
 
Razvoj kmetijske trgovine v Pomurju in 
Podravju s ciljem postati najpomembnejši 
igralec na tem podro�ju. 
 
Nadaljevanje aktivnosti v proizvodnji »zelene« 
energije. 
 
Na trgih, kjer smo prisotni s svojimi 
aktivnostmi, krepiti korporativno blagovno 
znamko.  

 

   FINAN�NI VIDIKI 
    Povpre�na stopnja rasti prodajne realizacije 
   za 11,5 %. 

 Doseganje pozitivnega poslovnega  
    rezultata. 

 Zagotovitev 6 % donosa na kapital ob 
 koncu   obdobja ter pomembno pove�anje 
  vrednosti koncerna.  

VIZIJA 
Razvijamo skupino podjetij, ki obvladuje 
pridelavo hrane od njive do mize. S tem 
omogo�amo sledljivost in nadzor ter 
zagotavljanje stalne kakovosti v celotni 
proizvodni verigi. Z inovativnostjo se 
prilagajamo potrebam potrošnikov in postajamo 
prepoznaven in priljubljen ponudnik mesa in 
mesnih izdelkov  ter drugih živil iz našega 
programa v Sloveniji ter vodilen oskrbovalec 
kmetijskega sektorja. Z ve�anjem proizvodnje 
in z aktivnim sodelovanjem pri povezovanju 
podjetij na podro�ju našega delovanja v in izven 
Slovenije, bomo optimirali poslovne procese, 
obvladovali stroške poslovanja, specializirali 
posamezne družbe in postali pomemben 
ponudnik živil v regiji.  

NOTRANJI PROCESI 
Optimiranje in centralizacija klju�nih 
koncernskih funkcij (finance, kontroling, 
informacijska podpora, razvoj kadrov, 
klju�ne nabavne in trženjske aktivnosti) 
odgovornost posameznih družb za EBIT, 
izvajanje projektnega managementa. 
 
Ponovno definiranje kriti�nih to�k v 
poslovnih procesih in izgradnja sistema 
nadzora ter odprave le-teh.  
 
Nadaljevanje racionalizacije poslovnih 
procesov v celotni verigi od njive do 
mize.  
 
Razvoj projektnega vodenja.  
 
Vzdrževanje in nadgradnja standardov 
kakovosti in varnosti v prehrani.  
 
Razvoj poslovne odli�nosti. 

RAZVOJ ZAPOSLENIH 
Krepitev marketinško-prodajnih teamov. 
 
Optimiranje števila izvajalcev glede na razvoj 
organizacije in tehnologije dela. 
 
Nadaljnji razvoj vseh zaposlenih, ugotavljanje 
kadrovskih potencialov, letni razgovori in 
sistemati�ni na�in izgradnje karier. 
 
Stimulativno nagrajevanje posameznih skupin 
zaposlenih.  
 
Sistemati�no notranje komuniciranje, 
motiviranje in krepitev pripadnosti Skupini. 

 

  
Vir: Skupina Panvita 2006. 
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5.1 Analiza širšega okolja 

V obdobju, ki ga živimo, ima pomembno vlogo globalizacija. Stvari se odvijajo z 
bliskovito hitrostjo. Razdalje med kraji so vse manj pomembne, proizvodna lokacija je 
lahko in je v dolo�enih panogah celo zaželeno, popolnoma dislocirana od prodajnih 
trgov. Ponudba izdelkov in storitev je dosegla vse presežke, na trgu je dosežena hiper 
konkurenca. Tehnologija po posameznih panogah je vrhunsko izpopolnjena. Storitvene 
dejavnosti so po obsegu presegle proizvodne in predelovalne dejavnosti. V preteklosti je 
bila prevladujo�a proizvodna dejavnost.  

Ali bo trenutna svetovna finan�na in gospodarska kriza vse skupaj postavila na 
glavo? Bo gospodarstvo padlo s te�ajev in ponovno za�elo nov vzpon iz temeljev? Je 
kaj takega brez popolnega svetovnega zloma sploh možno? Ali je �loveška civilizacija 
sposobna in zrela prebroditi gospodarske težave brez družbenih nemirov, ne da bi se 
zapletla v fizi�ne spopade, morda celo vojne?  

Zadnjih nekaj let je veliko podjetij in posameznikov živelo nad svojimi realnimi 
zmožnostmi. Takšne bo sedanja kriza najbolj prizadela. Res je, da je v �loveški naravi, 
da se ravno takrat, ko smo najbolj prizadeti, znamo naju�inkoviteje braniti in boriti. 
Morda bo v krizi marsikdo poiskal svojo priložnost, našel nove ideje, ponovno uspel. 
Morda bo kriza porodila razcvet novih vej industrij, tehnologij, znanosti …   

Brez tovrstnih predpostavk v tem trenutku ne moremo realno razmišljati o 
prihodnjih na�rtih. Poslovni na�rti, ki so jih podjetja za�ela snovati v drugi polovici ali v 
zadnjem �etrtletju minulega leta za naslednje poslovno leto, so ni�vredni dokumenti. 
Razmere in razmerja na tržiš�u so se od takrat bistveno spremenile in se prakti�no še 
danes spreminjajo iz dneva v dan, �e ne celo iz ure v uro. Tržiš�a so nestabilna, tako 
nabavna kot prodajna. Povsod sta prisotna negotovost in strah. Za proizvodna podjetja, 
kjer predstavljajo vhodne surovine najve�ji delež stroškov, so lahko usodne neugodne 
nabave. Prakti�no nih�e ne sklepa dolgoro�nih pogodb, bistveno manj je terminskih 
nakupov. Vse to pa verižno vpliva na povpraševanje in krog je sklenjen. Lahko 
ugotovimo, da je strah v tem trenutku, poleg pomanjkanja denarja v bankah, najve�ji 
faktor zastoja v gospodarstvu. Da pa denarja ne primanjkuje samo v bankah, je razvidno 
tudi in predvsem v realnem gospodarstvu, kjer je prisotna visoka nelikvidnost. S tem, da 
banke ne servisirajo podjetij s krediti za poslovanje, se je veriga nepla�evanja raztegnila 
na dobavitelje po celotni verigi poslovanja posameznih branž. Prav gotovo to razli�ne 
branže razli�no ob�utijo, ampak problem je postal že tako akuten, da prakti�no ve� ni 
panoge, ki se s tem ne bi ubadala. Na podro�ju prodajnih trgov prihaja do množi�nih 
odpovedi naro�il in odpovedi že sklenjenih pogodb (tega zaenkrat ne �utijo živilsko-
predelovalna podjetja v Sloveniji). Tako je govoriti o prihodnosti in pri�akovanih 
poslovnih rezultatih zelo nehvaležno in negotovo.  
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�eprav so vzroki za sedanjo finan�no krizo in gospodarsko recesijo stari desetletja 
in izhajajo iz jedra danes v svetu prevladujo�e liberalne oblike tržnega sistema, je bil 
povod za krizo padec cen nepremi�nin v ZDA, ki se je za�el leta 2006, prvi znaki z njim 
povzro�ene finan�ne krize pa so se pokazali spomladi 2007. Najprej so bili znaki 
postopni, kasneje so si sledili v vse krajših razmakih. Sledili so prvi ste�aji velikih 
finan�nih ustanov in poskus oživljanja gospodarstva v ZDA z dav�nimi 
razbremenitvami. Sredi poletja 2008 so dosegle vrh cene nafte (147 USD) in drugih 
surovin, ameriški dolar je dosegel najnižjo raven v primerjavi z evrom (1,6 USD za 1 
EUR). Od septembra dalje pa so si kriti�ni dogodki za�eli slediti z bliskovito naglico. 
Borzni indeksi povsod po svetu so doživljali najve�je padce doslej in izgubili v 
povpre�ju za polovico v razvitem svetu, v državah v razvoju pa dve tretjini in ve�. 
Prišlo je do propada treh (Lehman Brothers, Bear Sterns, Merrill Lynch) do petih (�e 
prištejemo tudi Goldman Sachs in Morgan Stanley, ki sta izgubili veliko mo�i in vpliva) 
najve�jih ameriških investicijskih bank (Štiblar 2008, 19). Posledice danes �utimo v 
realnem gospodarstvu.  

Ena najve�jih težav gospodarstva trenutno je likvidnost. Štiblar je zapisal: »Denar 
(likvidnost) je dražji in težje dosegljiv.« (Štiblar 2008, 21). Danes (februar 2009) bi 
lahko zapisali, denar je poceni, vendar še zmeraj težko dosegljiv – kreditni trg je zamrl. 
Trditev temelji na dejstvu, da so obrestne mere, ki so nenehno rasle, leta 2007 in 2008 
dosegle vrh. Z ukrepi vlad in centralnih bank je doseženo, da so te danes bistveno nižje.  

Svetovne cene surovin so bile do leta 2003 izredno nizke, zatem so za�ele vse 
hitreje rasti. Ekstremen skok je bil od sredine leta 2007 pa do sredine leta 2008. 
Podro�je kmetijskih surovin bom v tem smislu opisano v naslednjem poglavju.  

Predpostavke napovedi glede pogojev gospodarjenja (Štiblar 2008, 22–23):  

− Vse centralne banke bodo za monetarno poživitev aktivnosti nadalje zniževale 
diskontne stopnje in hkrati po potrebi dodajale likvidnost poslovnim bankam. 

− Dolarski te�aj evra je z 1,60 dosegel maksimum v drugem �etrtletju leta 2008, 
zatem je padel proti 1,25. Za leto 2009 je predviden te�aj okrog 1,39.  

− Cene nafte so se s 147 dolarjev za sod�ek znižale na 50 dolarjev samo v nekaj 
mesecih. Predvideva se, da bo leta 2009 cena 75 dolarjev za sod�ek. Cene 
drugih surovin naj bi se tudi nadalje znižale od maksimuma sredi leta 2008, 
vendar ostanejo še nad ravnijo, kot je bila nekaj let nazaj. Ko se cena nafte 
približa vrednosti 50 dolarjev za sod�ek, se pridobivanje bio goriv kot 
nadomestka za nafto ne izpla�a ve�. To pa pomeni, da bo v primeru nizkih cen 
pridobivanje bio goriv zmanjšano ali celo ustavljeno, zato bi lahko zaradi 
manjšega povpraševanja padle cene žit in drugih rastlin ter kmetijskih 
pridelkov, iz katerih lahko pridobivajo nafto.  

− Pocenile se bodo posamezne kovinske surovine. 
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− Fiskalna spodbuda v obliki pove�anja izdatkov prora�una bo prisotna v vseh 
razvitih državah. V ta namen je Evropska unija že zamrznila zahtevo pakta za 
stabilnost o prora�unskem primanjkljaju v višini najve� 3 % BDP, ZDA in 
Japonska pa jo tako dale� presegajo. Vprašanje je, kako izbrati pravilen na�in 
fiskalnega spodbujanja aktivnosti in stopnjo skladnosti glede tega med 
posameznimi državami.  

V letu 2009 bo po pri�akovanjih svetovna rast BDP upo�asnjena, pri �emer bo 
ve�ina razvitih držav formalno v recesiji, države v razvoju pa bodo znatno upo�asnile 
rast. Seveda bo dinamika od države do države razli�na, kar je treba upoštevati pri 
iskanju izvoznih trgov. »Najhitrejšo rast bodo ohranile �lanice skupine BRIC (Brazilija, 
Rusija, Indija in Kitajska) in druge tranzicijske države, hkrati pa arabske države 
zahodno od Azije. Tudi države jugovzhodne Evrope, tradicionalni rezidualni izvozni trg 
Slovenije, bodo ohranile znatno pozitivno rast. Po drugi strani bo aktivnost v EU 27 
oziroma v ožji EMU blizu stagnacije, po pesimisti�nem scenariju pa bo celo padla«, 
navaja Štiblar (2008, 23). V citatu so namerno izpuš�eni realni podatki, saj so se od 
izida knjige, �eprav je stara šele dobre štiri mesece, že bistveno spremenili. Vlade, 
centralne banke, evropske inštitucije itd. so podatke že nekajkrat korigirale, tako da so 
podatki v navedeni literaturi že zastareli. Spomnimo še, da je v državah EMU 
pri�akovati zelo nizko inflacijo in pove�anje stopnje brezposelnosti.  

Kdaj bo prišlo do preobrata in ali bo to že v letu 2009, je težko napovedati. 
Poznavalci so mnenja, da pred letom 2010 gotovo ne. Robert Kleindienst (2009) piše o 
dejavnikih, ki naj bi napovedovali preobrat. Mednje uvrš�a znižanje pribitkov na 
zadolževanje podjetij na obvezniških trgih in dostopnejša posojila podjetjem boljših 
bonitet, umiritev razmer na ameriškem nepremi�ninskem trgu ter pojav vsaj nekaj 
odmevnejših prevzemov, pri katerih država ne bi igrala pomembne vloge. Pravi, 
navajam, da je »zgodovinsko gledano borzno dno navadno nastopilo tri do dvanajst 
mesecev prej, preden so dno dosegla gospodarstva.« �e je tako, bi ob predpostavki, da 
je bilo borzno dno že doseženo, lahko zelo hitro izra�unali približen �as za�etka 
gospodarske rasti. Pa smo res prepri�ani, da je bilo dno na finan�nem sektorju že 
doseženo, ali se bo morebiti našel še kakšen Madof,2 ki bo povzro�il ponovne padce? 

5.2 Analiza panoge 

Slovenija spada s celotno površino 20.000 km2 med manjše države v Evropi. 
Demografsko je razvita industrijska država, z izrazito razpršeno poselitvijo in 
enakomernim regionalnim razvojem. Slovenija ima zelo pestre naravne danosti, ker je 
klimatsko na prehodu med sredozemskim in celinskim podnebjem in z mo�no reliefno 

                                                           
2 Bernard Madoff, finan�nik z Wall Streeta, ki je s finan�no prevaro »Ponzijeve sheme«, po 

kateri nove vlagatelje popla�ujejo z vlogami predhodnikov, ogoljufal mnoge vlagatelje. 
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raz�lenjenostjo. Zna�ilna je velika gozdnatost z ve� kot polovico gozdov v celotni 
površini države. 

V strukturi rabe kmetijske zemlje prevladuje absolutno travinje in relativno majhen 
je delež njiv, ki je v ravninskem delu subpanonskega sveta na severovzhodu in v 
manjših sklenjenih površinah v kotlinah in dolinah. V ostalem delu ni pomembnejših 
obmo�ij za intenzivno poljedelstvo. Zaradi tega Slovenija spada z 0,12 ha njiv na 
prebivalstva med države z najmanjšo površino njiv na prebivalca v Evropi. Nasprotno 
pa je prav zaradi geografske lege velik del kmetijskih zemljiš� primernih za trajne 
nasade. Vpliv sredozemskega in celinskega podnebja omogo�a pridelavo raznovrstnega 
sadja in kakovostnega vina. 

Za slovensko kmetijstvo je zna�ilna velika posestna razdrobljenost. V povpre�ju je 
velikost kmetij le 3,2 ha. V zasebni lasti je ve� kot 90 % kmetijske zemlje in na 
kme�kih gospodarstvih živi relativno velik delež prebivalstva, vendar je med njimi malo 
aktivnih v kmetijstvu. �eprav se je zaradi denacionalizacijskih postopkov zmanjšal 
delež kmetijske zemlje v uporabi kmetijskih podjetij na okoli 7 %, ostaja zaradi ve�je 
intenzivnosti delež teh podjetij v bruto vrednosti kmetijske pridelave v obsegu, ki je še 
vedno pomemben. 

Delež v bruto vrednosti pridelave posameznih panog v kmetijstvu je: živinoreja 
(53 %), poljedelstvo in travništvo (32 %), sadjarstvo (5 %), vinogradništvo (10 %). 
Struktura rabe njivskih površin je: krmne rastline (51 %), krušna žita (19 %), krompir 
(9,5 %), industrijske rastline (5 %), vrtnine (4,3 %) (Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 2008). 

5.2.1 Stanje v kmetijstvu 

Po podatkih nacionalnih ra�unov kmetijstvo skupaj z lovom in gozdarstvom v 
zadnjih letih k bruto doma�emu proizvodu prispeva dobra 2 % (kmetijstvo pod 2 %), k 
skupni zaposlenosti pa dobrih 9 %. Oba deleža se zmanjšujeta, velik razkorak med 
njima pa kaže na še vedno prisoten problem nizke produktivnosti dela v kmetijstvu. 
Vzporedno z zmanjševanjem deleža kmetijstva v gospodarstvu se je do leta 2004 
zmanjševal tudi delež agroživilstva v skupni blagovni menjavi. V zadnjih dveh letih se 
je ta trend zaustavil. V letu 2007 je zunanja trgovina z agroživilskimi proizvodi 
predstavljala 3,3 % skupnega blagovnega izvoza in 6,8 % uvoza (Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008). 
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Tabela 5.1 Osnovni podatki o kmetijstvu 2000–2007 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Kmetijska zemlja v uporabi (000 ha KZU) 509,0 509,6 505,5 509,7 490,5 508,8 490,3 498,6 
Število kmetijskih gospodarstev (000)(strukturni popisi) 86,5 : : 77,1 : 77,2 : 75,3 
KZU/kmetijsko gospodarstvo (ha)(strukturni popisi) 5,6 : : 6,3 : 6,3 : 6,5 
Ekonomski ra�uni kmetijstva (mio EUR, teko�i te�aj):         
- vrednost proizvodnje 981,3 981,6 1.073,5 960,1 1.093,5 1.065,3 1.066,1 1.113,4 
- vmesna poraba 553,0 585,1 570,5 572,9 604,9 585,4 599,3 697,7 
- bruto dodana vrednost 428,4 396,5 503,0 387,2 488,6 479,8 466,8 415,8 
- število zaposlenih (000 PDM) 103,8 107,1 106,0 95,6 90,2 90,0 88,7 84,0 
- delež v BDP (BDV/BDP) (%) 2,0 1,7 2,1 1,5 1,8 1,7 1,5 1,2 
- delež v skupnem številu zaposlenih (%) 11,5 11,8 11,5 10,4 9,8 9,8 9,5 8,7 
Zunanja trgovina z agroživilskimi proizvodi         
- delež v skupnem izvozu blaga (%) 3,8 3,7 3,7 3,6 2,8 2,9 3,1 3,3 
- delež v skupnem uvozu blaga (%) 6,4 6,6 6,6 6,3 6,3 6,5 6,4 6,8 
- zunanjetrgovinska bilanca (mio EUR) -343 -361 -352 -370 -531 -607 -662 -817 
Rast cen hrane in pija� pri porabnikih (%, 2000=100; realno) 100,0 100,7 100,7 99,8 96,8 93,7 93,5 97,2 
Delež izdatkov za hrano, pija�o in tobak v kon�ni porabi 
gospodinjstev (%) 22,1 22,1 21,5 21,4 20,4 19,8 19,4 19,1  

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 

Obseg kmetijske proizvodnje po letu 2000 mo�no niha, v glavnem kot posledica 
naravnih razmer, ki so bile v zadnjih letih zelo spremenljive. Kljub temu je v daljšem 
obdobju opazen rahel trend rasti kmetijske proizvodnje. Leto 2007 je bilo po nekoliko 
slabši letini 2006 za rastlinsko pridelavo zopet nekoliko ugodnejše, kar se je odrazilo 
tudi v ve�jem obsegu pridelave. Po treh letih negativne rasti se je pove�al tudi obseg 
živalske prireje. Skupna kmetijska proizvodnja je bila tako v letu 2007 3,1 % ve�ja kot 
v letu prej, vendar je ostala pod ravnijo najugodnejših let 2004 in 2005 (KIS 2008).  

Slika 5.2 Indeksi kmetijske proizvodnje 1995-2007 
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Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 

V zadnjih letih površina kmetijske zemlje v uporabi kmetijskih gospodarstev niha 
okoli 500 tiso� hektarov. Ob tem je po letu 2000 opazen rahel trend pove�evanja 
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površine njiv, medtem ko se površine trajnih nasadov zmanjšujejo, predvsem zaradi 
opuš�anja rabe kme�kih sadovnjakov. V letu 2007 se je po podatkih statistike površina 
kmetijske zemlje v rabi v primerjavi z letom prej pove�ala za skoraj 2 %, kar je v celoti 
rezultat ponovno ve�je površine trajnega travinja (+4,3 %).  

Tabela 5.2 Kmetijska zemlja v rabi na kmetijskih gospodarstvih 

000 ha 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Njive in vrtovi 170,8 172,7 168,4 172,8 175,1 176,3 177,8 175,0 
Trajni nasadi 29,9 29,9 29,9 28,6 28,6 27,5 27,5 26,1 
Travniki in pašniki 308,2 307,0 307,2 308,3 286,8 304,9 285,0 297,3 
Kmetijska zemlja v rabi, skupaj 509,0 509,6 505,5 509,7 490,5 508,8 490,3 498,5 
  

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 

Ve� kot polovica njiv je namenjena pridelavi žita, zlasti koruze za zrnje in pšenice, 
ve� kot �etrtina pa pridelavi zelene krme, kjer prevladujeta silažna koruza ter trave in 
travno-deteljne mešanice. Od leta 2000 se je setvena struktura njiv precej spremenila. 
Opazno se je pove�al delež oljnic in suhih stro�nic ter krmnih koševin, zmanjšal pa 
delež krompirja. Sladkorna pesa je zaradi prenehanja delovanja sladkorne tovarne 
prakti�no izginila iz naših njiv. Rastlinska pridelava je k bruto vrednosti kmetijske 
pridelave v letu 2007 prispevala 53 %. 

V letu 2007 je bilo žito pospravljeno z okoli 99 tiso� hektarov njiv, kar je 3 % ve� 
kot leto prej. Površina pšenice je ostala prakti�no nespremenjena (32 tiso� ha), pove�ale 
pa so se površine koruze za zrnje (+3 %), je�mena (+9 %), tritikale (+8 %) in ostalega 
žita. Pomembno ve�ja kot v letu prej je bila površina z oljnicami, in to na ra�un skoraj 
2-krat ve�je površine oljne ogrš�ice, pove�ala pa se je tudi površina hmelja. Na drugi 
strani precejšnje zmanjšanje obsega pridelovanja beležimo pri suhih stro�nicah in 
zelenjadnicah, ponovno pa je bila manjša tudi površina krompirja.  

Zaradi ugodnejših vremenskih razmer v letu 2007 so se hektarski pridelki ve�ine 
poljš�in in krme s travinja v primerjavi z letom 2006, ki je bilo za rastlinsko pridelavo 
razmeroma slabo, pove�ali, v primerjavi s celotnim obdobjem po letu 2000 pa pridelki 
niso pomembneje odstopali od povpre�ja. Izjema je oljna ogrš�ica, za katero je bila 
letina 2007 nadpovpre�no dobra ter zelenjadnice, pri katerih so bili pridelki precej pod 
obi�ajnimi. Razmeroma ugodna je bila letina za sadjarstvo in vinogradništvo 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008). 
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Slika 5.3 Pospravljene koli�ine in rastlinski pridelki v l. 2007 v primerjavi z l. 
2006 

Vir: SURS
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Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 

Kot posledica višjih hektarskih pridelkov so bili pri ve�ini njivskih kultur v letu 
2007 višji tudi skupni pridelki. Izjema so suhe stro�nice in zelenjadnice, pri katerih so 
se ob slabši letini pomembno zmanjšale tudi površine. Skupni pridelek žita je bil skoraj 
8 % višji kot v letu prej, pri �emer se je z izjemo pšenice pridelek pove�al za 10 % ali 
ve�. Pridelek pšenice je ostal na ravni leta 2006. Najve�ji porast skupnega pridelka 
beležimo pri oljnicah (ve�je površine, ve�ji hektarski pridelek), krompirju in hmelju 
(dobra letina). Precej ve�ji kot v letu prej je bil tudi pridelek krme s travinja, kar je 
posledica tako višjih hektarskih pridelkov kot ve�jih površin. Skupni pridelek grozdja je 
v primerjavi z letom 2006, ki je bilo po koli�ini mo�no podpovpre�no, porasel za 16 %. 
Tudi v sadjarstvu je bila letina 2007 razmeroma dobra, zaradi manjše površine 
sadovnjakov pa je bil skupni pridelek sadja nekaj manjši kot v letu prej. Na agregatni 
ravni se je obseg rastlinske pridelava v letu 2007 pove�al za 2,8 %. 

V živinoreji so spremembe v proizvodnji praviloma manjše kot v rastlinski 
pridelavi, �eprav so tudi tu opazna dolo�ena (praviloma cikli�na) nihanja med leti. 
Število govedi je po podatkih statistike konec leta 2007 znašalo 480 tiso� glav, od tega 
178 tiso� krav. V primerjavi z letom prej se je pove�alo za 5,6 % oziroma 2,7 %. 
Pove�anje števila govedi je rezultat spremembe statisti�ne metodologije, ki po novem 
število govedi zajema iz Centralnega registra govedi. �e podatke za leto 2007 
primerjamo s podatki za leto 2006 po tem viru oziroma enaki metodologiji, so bile 
spremembe števila govedi bistveno manjše (+0,6 % oziroma -0,7 %). Ne glede na 
razlike v podatkih lahko ocenimo, da ostaja skupno število govedi razmeroma stabilno, 
kaže pa se tudi zaustavitev trenda stalnega zmanjševanja števila krav.  
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Spremembe števila beleži statistika tudi pri praši�ih, katerih stalež je po dveh letih 
rasti padel na 543 tiso� (-5,7 % glede na leto 2006), kar je najmanj po letu 2004. Število 
drobnice se v zadnjih letih ne pove�uje ve� pomembneje in je konec leta 2007 znašalo 
159 tiso� glav (enako kot leta 2006). 

Slika 5.4 Število živali konec leta 
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Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 

V letu 2007 se je živinorejska proizvodnja prvi� po nekaj letih pove�ala, in sicer za 
4,1 %. Proizvodnja je porasla prakti�no pri vseh pomembnejših živalskih proizvodih z 
izjemo praši�ev. Najve�ji porast proizvodnje izkazuje perutninarstvo. Po težavah na trgu 
zaradi izbruha pti�je gripe in precejšnjem zmanjšanju proizvodnje v letu 2006 je v letu 
2007 prirast perutnine porasel za petino in dosegel najvišjo raven v zadnjem desetletju. 
Pri govedu in praši�ih je prirast ostal znotraj razpona obi�ajnih cikli�nih nihanj, 
proizvodnja mleka pa je bila najve�ja po letu 2002.  

Slika 5.5 Število živali in živinorejska proizvodnja v letu 2007 v primerjavi z 
letom 2006 
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Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 
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Za kmetijstvo je zna�ilen dolgoro�ni trend realnega padanja cen kmetijskih 
proizvodov. Ta trend je bil pri nas izrazit vse do leta 2005. V zadnjih dveh letih (2006 in 
2007) so cene kmetijskih proizvodov realno nekoliko porasle, kar pa ni nadomestilo 
padca cen iz preteklih let.  

Slika 5.6 Indeksi cen kmetijskih proizvodov pri proizvajalcih 1995–2007  
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Vir: SURS (statistika cen), prera�uni KIS
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Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 

V letu 2007 so se cene kmetijskih pridelkov pri proizvajalcih po podatkih statistike 
v primerjavi z letom prej nominalno pove�ale za 8,2 %, merjeno z inflacijo, ki je 
znašala 3,6 %, pa so bile realno višje za 4,4 %. Cene so realno mo�no porasle pri 
rastlinskih pridelkih (+14,3 %), medtem ko se v živinoreji na agregatni ravni niso 
pomembneje spremenile (-0,5 %) (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
2008).  

Cene rastlinskih pridelkov so bile po izrazitem padcu v letih 2004 in 2005, ki ga 
lahko deloma pripišemo odprtju trga po vstopu v EU, deloma pa ve�ji ponudbi zaradi 
dobrih letin, v letu 2007 pri ve�ini pomembnejših pridelkov najvišje ali med najvišjimi 
v zadnjem desetletju. Najbolj so se pove�ale cene hmelja, žita, sadja in vina, najmanj pa 
cene vrtnin. Velik realni padec cen beleži statistika v letu 2007 pri grozdju in krompirju, 
realno nižje kot v letu prej pa so bile tudi cene oljnic ter olj�nega olja.  
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Slika 5.7 Spremembe cen rastlinskih pridelkov v l. 2007 v primerjavi z l. 2006  

Vir: SURS (statistika cen), prera�uni KIS
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Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 

V živinoreji so bile spremembe cen v letu 2007 pri posameznih proizvodih razli�no 
smerne, na agregatni ravni pa se je nadaljeval trend rahlega realnega padanja cen. Cene 
praši�ev so padle na najnižjo raven v zadnjih desetih letih, realni padec cen pa je 
zabeležen tudi pri mesu govedi ter jagnjet. Realno višje so bile cene mleka, in to prvi� 
po letu 2001. Najve�ji porast cen beleži statistika v perutninarstvu, kjer so bile cene v 
predhodnih dveh letih razmeroma nizke.  

Slika 5.8 Spremembe cen živali in živalskih proizvodov l. 2007 v primerjavi z l. 
2006 

Vir: SURS (statistika cen), prera�uni KIS

3,1

1,2

-7,2

2,6

10,4

4,4

14,0

-0,5

-2,3

-10,4

-0,9

6,5

0,8

10,0

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI

Govedo

Praši�i

Jagnjeta

Perutnina

Kravje mleko

Jedilna jajca

%Nominalno Realno

 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 

Realni porast cen kmetijskih proizvodov je v letu 2007 spremljal tudi realni porast 
cen inputov za kmetijstvo. Cene proizvodov in storitev za teko�o porabo v kmetijstvu 
(inputi 1) so v primerjavi z letom 2006 na agregatni ravni nominalno porasle za 9,6 %, 
kar pomeni realno pove�anje teh cen za 5,7 %. 
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Najbolj so se po dveh letih padanja pove�ale cene krmil, kar je posledica dviga cen 
žit na doma�em in svetovnem trgu. Velik porast cen je opazen tudi pri semenu in 
sadikah ter pri gnojilih. Realno nižje kot v letu prej so bile cene sredstev za varstvo 
rastlin, energije (po treh letih rasti) ter veterinarskih in drugih proizvodov in storitev. 

Slika 5.9 Spremembe cen inputov za kmetijstvo v letu 2007 v primerjavi z letom 
2006  

Vir: SURS (statistika cen), prera�uni KIS
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Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 

Ve�je realno pove�anje cen inputov za teko�o porabo kot cen kmetijskih 
proizvodov je povzro�ilo ponovno poslabšanje cenovno-stroškovnih razmerij v 
kmetijstvu. Zaostrovanje cenovno stroškovnih razmerij spremlja kmetijstvo kot 
dolgoro�ni trend, izrazito neugodna pa so ta razmerja od leta 2004 dalje. 

Slika 5.10 Cenovno stroškovna razmerja v kmetijstvu 1995–2007  

Vir: SURS (statistika cen), prera�uni KIS
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Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 
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Po tridesetletnem padanju svetovnih cen hrane so v minulem letu in pol cene 
kmetijskih proizvodov strmo naraš�ale, vse do prve polovice leta 2008. In �eprav so 
cene hrane danes realno gledano povpre�no nižje kot v 80. letih prejšnjega stoletja, je 
povišanje precejšnje. Cene žit so se povišale tudi za 100 %. Vzroki? Na cene vpliva ve� 
dejavnikov, poleg vremenskih vplivov sta prav gotovo odlo�ujo�a ponudba in 
povpraševanje. Povpraševanje se pove�uje zaradi naraš�anja svetovnega prebivalstva in 
zviševanja življenjskega standarda v vzhodnih državah, kot sta npr. Kitajska in Indija, 
cena nafte …  Naslednji dejavnik, ki ga nikakor ne smemo prezreti, pa je povpraševanje 
po bio gorivih, zaradi katerih se kanalizira precejšnji del žit iz verige proizvodnje hrane 
v verigo proizvodnje energije, kar privede do višjega povpraševanja od ponudbe.  

Po enoletnem obdobju izjemno visokih cen žit na svetovnih trgih pa smo bili v 
drugi polovici leta 2008 pri�a strahovitim padcem. Cene žit poletne žetve so se znižale 
tudi za 40 in ve� odstotkov v primerjavi s cenam, ki so veljale še dva meseca prej. Prav 
tako se je zgodilo s ceno koruze, ki je padla na raven pred dvema letoma.  

Zakaj se je to zgodilo in kaj za vnaprej napovedujejo analitiki, bomo skušali 
predstaviti v naslednjih vrsticah.  

Komisija EU, ki se ukvarja z analizo oskrbe z žitaricami v EU-27, je 15. avgusta 
2008 podala naslednjo oceno: predvidevajo, da bo celotna proizvodnja žit v evropski 
sedemindvajseterici v letu 2008 znašala 301 mio t, kar je za 16 % ve� kot v letu 2007 in 
9 % ve�, kot znaša povpre�je zadnjih pet let. Ocenjujejo, da bodo leta 2008 pridelane 
naslednje koli�ine: pšenica 132,05 mio t (2007: 111,88), je�men 63,61 mio t (2007: 
57,69) in rži 8,47 mio t (2007: 7,62). Najve�je pove�anje pri�akujejo pri proizvodnji 
koruze, ki bo kar za 10,7 mio t višja kot leta 2007, in sicer 58,84 mio t. Pove�anje 
temelji predvsem na dobrih pridelkih v južni Evropi, kjer je pridelek pšenice glede na 
leto 2007 višji za 5 do 12,8 % (5,6–5,9 t/ha), je�mena za 5 % na 4,47 t/ha, pri koruzi pa 
pri�akujejo za 9,5 % višji pridelek na ha kot v prejšnjem letu. Nekateri podatki iz tabel v 
nadaljevanju se nekoliko razlikujejo od zgoraj navedenih, kar je posledica razli�nih 
ocen posameznih agencij, ki se ukvarjajo z napovedmi.  

Tabela 5.3 Svetovna proizvodnja pšenice v primerjavi z EU v mio t 

 Svet EU 
 2007/08 2008/09* 2007/08 2008/09* 

Proizvodnja 607,8 661,8 119,6 141,6 
Poraba 610,4 638,9 116,9 128,7 

Od tega za krmo 86,8 107,6 47,2 57,0 

* napoved 

Vir: IGC 2009. 
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Slika 5.11 Najve�ji svetovni pridelovalci koruze v mio t 
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Vir: USDA 2008. 

Podobno nakazujejo tudi podatki o svetovni proizvodnji žit, ki bo po napovedih 
ameriške agencije za kmetijstvo (United States Department of Agriculture – USDA) z 
dne 12. avgusta 2008 višja od lanskoletne. Tako predvidevajo, da bo proizvodnja 
pšenice za 60 mio t višja kot leta 2007, kar znaša 670,8 mio t. Poraba v tem obdobju naj 
bi znašala 649,8 mio t (2007 622,1), kar pomeni, da bomo ustvarili presežek v višini 21 
mio t. Pri koruzi se obeta proizvodnja v višini 789,6 mio t, kar je podobno kot v letu 
2007. Z 28-odstotnim tržnim deležem so še vedno vodilna sila v proizvodnji žit ZDA, 
vendar nekateri napovedujejo, da bi se utegnile karte igralcev glede tržnih deležev na 
novo premešati. Tako se jim glede na napovedi mo�no približujeta Evropa in regija 
okrog �rnega morja.  

Tabela 5.4 Svetovna pridelava koruze v primerjavi z ZDA v mio t 

 Svet EU 
 2007/08 2008/09* 2007/08 2008/09* 

Proizvodnja 788,8 775,3 332,1 297,6 
Poraba 774,0 799,7 262,8 266,6 

Od tega za krmo 497,5 488,6 153,7 232,1 
Od tega za bioetanol 90,3 117,0 63,5 100,3 

* napoved 

Vir: USDA 2008. 

Poraba žit za proizvodnjo bioetanola še naprej naraš�a in trenutno znaša 7 % 
svetovne proizvodnje žit. Dominantno vlogi pri tem ima koruza. V preteklem letu je 
bilo v ta namen porabljenih 76,2 mio t žit, za prihodnje leto pa napovedujejo pove�anje 
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na 104,1 mio t, nekateri tudi na 121 mio t. V tej koli�ini je koruza zastopana s 97-
odstotnim deležem, ostala žita kot sta pšenica in je�men, igrata nepomembno vlogo. 
Samo v ZDA bodo tako v prihajajo�em letu porabili petino pridelka koruze za 
proizvodnjo bioetanola, leto zatem pa že eno tretjino. Za primerjavo – v EU-27 bo 
poraba žit za ta namen narasla na 2,8 mio t, kar bo predstavljalo 1,8 % proizvodnje 
(trenutno manj kot 1 %). 

Slika 5.12 Struktura svetovne porabe žit 2008/2009* v % 
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Vir: IGC 2009. 

Iz navedenih prognoz glede pridelka žit nove letine lahko sklepamo, da se 
živinorejcem obetajo boljši �asi, saj se bo ob višji ponudbi in s tem nižji ceni žit 
posledi�no znižala tudi cena krme za živino. Kaj bodo na to rekli poljedelci, ki se jim je 
v zadnjem obdobju repromaterial podražil za vsaj toliko kot pred letom žita, je pa že 
drugo vprašanje! 

5.2.2 Stanje v živilskopredelovalni industriji 

Cene hrane in pija� za potrošnike so po letu 2002 realno padale, vzporedno pa se je 
zniževal tudi delež izdatkov, ki so v kon�ni porabi gospodinjstev namenjeni za hrano, 
pija�o in tobak. V letu 2005 so cene hrane in pija� v Sloveniji realno padle za 3,2 %, v 
letu 2006 pa še za 0,2 %. Od leta 2000 so se tako te cene realno znižale za 6,5 %, kar v 
precejšnji meri lahko pripišemo odpiranju trga in vse ve�ji konkurenci, zlasti po vstopu 
v EU. Precej druga�na pa so bila cenovna gibanja v letu 2007. Trend realnega padanja 
cen se je zaustavil in sredi leta obrnil mo�no navzgor. V primerjavi z decembrom 2006 
so tako cene hrane in pija� za potrošnike do konca leta 2007 porasle za 12,9 % 
nominalno oziroma za 6,9 % realno. V povpre�ju leta 2007 so bile realno za 4 % višje 



Tržni izzivi v prihodnjem srednjero�nem obdobju  

50 

kot v letu 2006. Tovrstnim pritiskom na cene življenjskih potrebš�in so bila v letu 2007 
izpostavljena vsa svetovna gospodarstva kot posledica znatnega dviga cen kmetijskih 
surovin in hrane na svetovnih trgih (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
2008).  

V letu 2007 je bilo v 499 podjetjih živilskopredelovalne industrije zaposlenih 
15.217 delavcev, kar je 8,7 % manj kot v predhodnem letu in 21,9 % manj kot v letu 
2000. V letu 2007 se je število delavcev ponovno pomembno zmanjšalo. Število 
zaposlenih v panogi se zmanjšuje že od leta 2002, vendar sta padca v letih 2006 in 2007 
ob�utno ve�ja kot v predhodnih letih. Ponovno ugotavljamo pove�anje števila 
registriranih podjetij v panogi in to kljub razmeroma neugodnim ekonomskim razmeram 
v zadnjem obdobju. V letu 2007 je bilo registriranih 58 podjetij ve� kot v letu 2006. 
Predvidoma gre za mikro podjetja, ki zaposlujejo zelo malo delavcev, kljub temu pa te 
precejšnje rasti ne moremo pojasniti zgolj z obi�ajnimi naravnimi nihanji. Kaže, da v 
dejavnosti proizvodnje hrane podjetniki še zaznavajo poslovne možnosti (Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008). 

Bilan�na sredstva v lasti živilskopredelovalnih podjetij so v letu 2007 znašala 2,93 
milijarde EUR, kar je realno okoli 11,2 % ve� kot v predhodnem letu. Izrazita rast 
sredstev v zadnjem letu je presegla realno zmanjšanje obsega v letih 2005 in 2006. Tudi 
primerjava z letom 2000 kaže, da so podjetja v tej panogi realno pove�ala obseg 
sredstev. Realni indeks 2007/2000 znaša 100,8 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 2008). Živilska panoga je v letu 2007 ponovno pove�ala prihodke od 
prodaje v primerjavi s predhodnim letom, vendar je bila rast v letu 2006 ve�ja. Prihodki 
so v zadnjem letu znašali 1,89 milijarde EUR, kar je 1,7-odstotna realna letna rast. Tudi 
prihodki od izvoza ter kazalnik izvozne usmerjenosti živilske panoge kažejo pozitivne 
spremembe in so se pove�ali po ve�ji stopnji kot prihodki od prodaje. V letu 2007 so 
prihodki od prodaje na tujih trgih znašali 0,38 milijarde EUR, kar je 9,1 % ve� kot v 
predhodnem letu. Letna rast je nekoliko manjša kot v letu 2006, ko so se izvozni 
prihodki realno pove�ali za ve� kot desetino. Kljub rasti v zadnjih letih slovenska 
živilskopredelovalna industrija ne dosega vrednosti prihodkov na tujih trgih iz leta 
2000, saj so realno za desetino nižji. Izvozna usmerjenost se je v letu 2007 pove�ala za 
7,3 %, v primerjavi z letom 2000 pa je bila ve�ja za 8,9 % (Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 2008). 
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Tabela 5.5 Gibanje pomembnejših kazalnikov poslovanja živilskopredelovalne 
industrije med letoma 2000–2007 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Indeks*  
2007/06 

Indeks*  
2007/00 

Št. podjetij  388 377 394 404 424 426 441 499 113,2 128,6 
Št. zaposlenih  19.473 19.281 19.841 18.938 18.141 18.315 16.669 15.217 91,3 78,1 
Sredstva (mrd EUR)  2,10 2,12 2,26 2,29 2,38 2,50 2,55 2,93 111,2 100,8 
Prihodki od prodaje (mrd EUR)  1,73 1,80 1,85 1,85 1,82 1,76 1,88 1,98 101,7 82,5 
Prihodki od izvoza (mrd EUR) 0,30 0,34 0,34 0,32 0,30 0,30 0,33 0,38 109,1 89,8 
Izvozna usmerjenost (%) 17,47 18,95 18,31 17,38 16,56 16,76 17,71 19,01 107,3 108,9 
Produktivnost (000 EUR) 89,02 93,39 93,20 97,63 100,37 96,10 112,94 130,35 111,4 105,5 
Dodana vrednost na zap (000 EUR) 24,90 25,09 26,12 27,41 25,98 25,01 27,76 32,78 114,0 94,9 
Dobi�ek / izguba na zap. (000 EUR) 1,18 0,33 2,23 2,32 -0,50 0,10 1,83 5,47 287,7 334,4 
Donosnost sredstev (ROA) (%) 1,09 0,3 1,95 1,91 -0,38 0,07 1,20 2,84 236,3 259,2 
Donosnost prodaje (ROS) (%) 1,32 0,35 2,39 2,37 -0,5 0,11 1,62 4,20 258,3 316,9 
 

 

* indeksi kazalnikov v EUR so revalorizirani. 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 

Produktivnost, merjena s prihodki od prodaje na zaposlenega, se je v letu 2007 
ob�utno izboljšala. Povpre�no je zaposlenec v živilski dejavnosti ustvaril nekaj ve� kot 
130 tiso� EUR prihodkov, kar je 11,4 % ve� kot v predhodnem letu. Ponovno gre v 
ve�ji meri za pasivno rast produktivnosti zaradi zmanjševanja zaposlenih. V enakem 
obdobju se je ob�utno pove�ala tudi dodana vrednost na zaposlenega. Ta je v letu 2007 
znašala 32,8 tiso� EUR, kar je 14 % ve� kot v letu 2006. Dolgoro�ni trendi so pri 
kazalniku produktivnosti ugodnejši kot pri dodani vrednosti na zaposlenega, saj je 
slednja nižja kot v letu 2000 za 5,1 %, produktivnost pa je realno višja skoraj za 
desetino. Pove�anje dodane vrednosti na zaposlenega že delno nakazuje nadaljnje 
pozitivne spremembe pri kazalnikih dobi�kovnosti. V letu 2007 je zaposlenec v 
povpre�ju ustvaril 5.469 EUR neto dobi�ka, kar je skoraj trikratna realna rast v 
primerjavi s predhodnim letom, v primerjavi z letom 2000 pa je dobi�ek realno višji za 
ve� kot trikrat. Tudi kazalnika donosnost sredstev in donosnost prodaje sta se ob�utno 
izboljšala, pri �emer je izkazani neto dobi�ek v letu 2006 predstavljal okoli 2,84 % 
vrednosti sredstev ter 4,20 % prihodkov od prodaje.  

Tabela 5.6 Deleži proizvodnje hrane, pija� in toba�nih izdelkov (DA) v 
predelovalni dejavnosti (D) med letoma 2000–2007 

 
Delež DA v D (v %; D= 100) Indeks 

2007/2006 
Indeks 

2006/2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Število podjetij 6,2 6,1 6,2 6,1 6,2 6,2 6,4 6,9 109,0 111,6 
Število zaposlenih 9,2 9,1 9,1 9,0 8,7 8,8 8,1 7,3 90,0 78,8 
Sredstva 13,8 13,4 13,7 13,3 13,0 12,7 12,2 12,8 104,5 92,5 
Prihodki od prodaje 11,6 11,3 11,0 10,7 9,7 8,9 8,6 8,1 93,8 69,8 
Dodana vrednost 11,1 10,7 10,3 10,0 8,6 8,2 7,7 7,6 98,7 68,4 
Dobi�ek 11,3 10,9 11,7 9,6 4,7 4,3 5,9 8,6 147,2 76,6 
Izguba 17,9 19,7 16,4 11,5 20,6 15,4 16,1 8,7 54,1 48,5 
Prihodki od izvoza  3,6 3,5 3,6 3,2 2,8 2,5 2,5 2,5 101,2 68,8 
 

 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008. 
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Delež živilskopredelovalne panoge v klju�nih agregatih predelovalne industrije se 
je v letu 2007 ponovno nekoliko zmanjšal. Izstopa skoraj 10-odstotno zmanjšanje deleža 
v številu zaposlenih, medtem ko se je delež v prihodkih od prodaje zmanjšal na 8,1 %, 
kar je ve� kot sedemodstotni letni padec. V obdobju od leta 2000 se je delež živilske 
industrije v prihodkih predelovalne dejavnosti zmanjšal za ve� kot 30 %. Ustvarjena 
dodana vrednost je predstavljala 7,6 %, kar je 2,3 % manj kot v predhodnem letu, pri 
�emer pa je delež od leta 2000 padel skoraj za tretjino. V primerjavi s predhodnim letom 
se je v letu 2007 za 9 % pove�al delež, ki ga živilska industrija predstavlja v številu 
podjetij v predelovalni dejavnosti, za 4,5 % pa se je pove�al delež v bilan�nih sredstvih. 
Najve�jo letno rast ugotavljamo pri deležu v ustvarjenem dobi�ku, ki je v zadnjem 
analiziranem letu znašal 8,6 %, kar je skoraj za polovico ve� kot v letu 2006. Kljub 
temu pa primerjava z letom 2000 kaže, da je delež, ki ga je živilska industrija prispevala 
takrat, skoraj za �etrtino višji kot v letu 2007.  

Ob�utno se je zmanjšal delež živilstva v celotni izgubi predelovalne dejavnosti in je 
v letu 2007 znašal 8,7 %. To je skoraj za polovico manj kot v letu 2006, v primerjavi z 
letom 2000 pa je delež manjši za ve� kot polovico. 

Delež prihodkov od izvoza, ki so ga ustvarila živilskopredelovalna podjetja, že 
tretje leto stagnira okoli 2,5 %, kar pa je za slabo tretjino manj kot v letu 2000 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2008).  

Slovenska mesnopredelovalna industrija se trenutno soo�a predvsem s finan�nimi 
težavami. Pred vstopom Slovenije v EU je bilo treba zaradi predpisanih zahtev Unije 
veliko vlagati v posodobitev obratov in zadostitev veterinarsko-sanitarnih zahtev. 
Podjetja so vlagala v klavnice in predelavo, dolo�ena tudi v prevzeme konkuren�nih 
podjetij, nekatera so morala seliti proizvodnjo iz mestnih jeder. Hkrati so 
mesnopredelovalne zmogljivosti v Sloveniji prevelike in niso primerno razporejene. Na 
nacionalni ravni ni bilo ustrezne strategije s smernicami, zato so vsak zase gradili in 
posodabljali. Dolo�eni obrati se podvajajo, kar bi lahko odpravile kapitalske povezave v 
preteklosti. Ve�ina podjetij se sre�uje z likvidnostnimi težavami. Na trenutno 
likvidnostno situacijo živilskopredelovalnih podjetij prav gotovo vplivajo u�inki gibanj 
svetovnih cen surovin.  

5.3 Zasnova tržne politike za prihodnje srednjero�no obdobje 

Tako kot v zadnjem obdobju bo treba v prihodnje vse sile usmeriti v trženje. S 
prihajajo�o krizo se bodo pojavljale nove priložnosti, ki jih bo treba izkoristiti. Seveda 
bo v danem trenutku težko oceniti in izpeljati pravo odlo�itev, toda le kdor bo dovolj 
moder, bo iz krize izšel kot zmagovalec.  

Bistven pomen trženja v Skupini Panvita je pravzaprav vezan na celotno verigo. 
Za�eti je treba na nabavnem podro�ju, ki je klju�nega pomena za nadaljnjo oskrbo - 
tako z vidika kakovosti surovin kot z ekonomskega vidika. Poglabljati bo treba 
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partnerski odnos s poljedelci v Pomurju, ki zagotavljajo dobršen del surovinske baze žit, 
in ga širiti tudi na podro�ja izven regije, ki pa so še vedno logisti�no obvladljiva. 
Takšen pristop je nakazan že z odprtjem dveh centrov Zrnovit, ki sta hkrati tudi odkupni 
mesti. S širitvijo trgovine Zrnovit izven Pomurja je treba tovrstne odkupne centre širiti. 
S tem bodo lahko še bolj poudarili doma� izvor surovin in zagotavljali kakovost le-teh. 
Seveda ne smejo zanemariti lastne poljedelske proizvodnje kot surovinske baze. Prav 
tako je treba iskati še ve� direktnih dobaviteljev surovin, ki prihajajo iz tujine (surovin, 
ki jih doma ni mo� dobiti), in se izogibati posrednikom. S tem se da ogromno prihraniti. 
Tukaj so mišljeni predvsem borzni nakupi, ki jih v preteklosti predvsem zaradi manjše 
proizvodnje ni bilo mo� izvajati. Verjetno ni treba posebej poudarjati pomena 
nenehnega spremljanja trendov na svetovnih borzah. Ujeti bo treba borzno dno in v 
trenutku odboja izvršiti ustrezne terminske nakupe surovin, pri katerih je to mogo�e. 
Res je, da je to lažje povedati kot izvesti v praksi.  

Optimalna izkoriš�enost proizvodnih kapacitet v proizvodnji krme je predpogoj, ki 
je z dvoizmenskim delom ustvarjen, zato je treba vse sile usmeriti v iskanje novih 
kupcev in tržiš�. Razmere na podro�ju prehrane živali so se v zadnjih letih bistveno 
spremenile z zmanjšanjem staleža živali. Treba je negovati obstoje�e kupce, razvijati 
nove proizvode, dodatno širiti asortiment in se usklajevati z zakonodajo. Predvsem 
izven regije je treba prodreti v �im ve� zadrug in do ostalih zastopnikov, ki oskrbujejo 
živinorejce. Direktna prodaja je z vidika logistike omejena na radij Pomurja. Terenski 
komercialisti morajo nastopati v vlogi svetovalca ve�jim rejcem živali, nikakor pa ne 
smejo zanemariti manjših. Zelo u�inkovita tržna niša je odkup živine, ki bo dodatno 
spodbujal pospeševanje prodaje krme, saj rejci mnogokrat svoje nakupe lažje 
kompenzirajo s prodajo živali, kot pa jih pla�ajo s pla�ilnim sredstvom. Možnosti za to 
na praši�erejskem podro�ju so prakti�no neomejene v lastni klavnici in predelavi, na 
govedorejskem pa v sodelovanju z drugimi klavnicami po Sloveniji. Predvsem v 
Prekmurju bo tovrsten pristop naju�inkovitejši, saj je to na nek na�in povzemanje 
delovanja zadrug, ki pa jih na tem podro�ju ve� ni in kmetje nimajo svojega opornika.  

Na podro�ju trgovine Zrnovit je treba nadgraditi partnersko sodelovanje s 
poljedelskimi kmetijami v smislu svetovanja pri prodaji semen, zaš�itnih sredstev in 
gnojil in svetovanja v fazi rasti poljš�in v smislu ustrezne zaš�ite, dognojevanja in 
spravila. Zaradi upada majhnih živinorejskih kmetij na podro�ju prodaje krmnih 
mešanic v obstoje�ih centrih ni pri�akovati pove�anja prodaje. Prav zato pa je toliko 
pomembnejša širitev centrov izven regije in s tem osvajanje novih prodajno-nabavnih 
tržiš�. Prav tako, kot je opisano nekaj vrstic višje, je treba aktivno vpeljati odkup živine 
v smislu pospeševanja prodaje. Ta odkup živine naj se ne izvaja lo�eno po posameznih 
družbah oz. naj stranke ne ob�utijo, da imajo pri prodaji npr. v Proizvodnji krme 
opravka z enim odkupovalcem, v trgovini Zrnovit pa z drugim. Funkcija odkupa mora 
biti urejena tako, da ima stranka ob�utek, da se v obeh primerih pogovarja z enim 
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partnerjem. Notranja razmerja med posameznimi družbami Panvite je treba urediti v 
skladu z organizacijskimi zmožnostmi, nikakor pa ne smejo biti predmet ali ovira tržnih 
aktivnosti. Gre za to, da družbe delujejo kot samostojne pravne osebe in je treba 
medsebojne transakcije urejati z ustreznimi ra�unovodskimi listinami.  

Tudi prodajna funkcija na podro�ju prodaje krmnih mešanic se med Proizvodnjo 
krme in Zrnovitom v dolo�enem smislu prepleta, saj obe družbi prodajata enak artikel. 
Gre za to, da se v�asih dolo�ene stranke pojavljajo v maloprodaji v trgovini, drugi� pa 
kot kupci na veleprodaji v Proizvodnji krme. Prav v tem primeru ne sme prihajati do 
razli�nih pristopov oz. prodajnih pogojev do posameznega kupca samo zato, ker v 
osnovi družbi nastopata kot samostojni pravni osebi. Storiti je treba vse, kar je možno, 
da bodo osnovni podatki o kupcih iz centralne baze podatkov dostopni vsem družbam v 
skupini. Na tem podro�ju se je v zadnjem obdobju marsikaj naredilo, vsekakor pa bodo 
potrebne še nadaljnje posodobitve.  

Vsekakor je podro�je prodaje mesa in mesnih izdelkov bistvenega pomena za 
celotno verigo. Prav na tem podro�ju je treba graditi prodajno miselnost na 
promoviranju kakovosti in varnosti proizvodov ter na to v promocijskih akcijah 
nenehno opozarjati potrošnike. V zavest potrošnikov mora priti spoznanje, da so 
proizvodi Panvite za njih nekaj najboljšega. Produktne blagovne znamke je treba vezati 
na korporativno blagovno znamko, tako da potrošnik takoj poveže izdelek s koristmi, ki 
mu jih ta prinaša. Pri komuniciranju z javnostmi se morajo produktne blagovne znamke 
zmeraj pojavljati s korporativno. V preteklosti se je namre� dogajalo, da so ljudje sicer 
dolo�ene produkte poznali kot kakovostne in jih v�asih tudi kupovali, ker jih pa niso 
povezali s Panvito in pripadajo�imi zagotovili, so jih kupovali v manjši meri. Treba bo 
nadaljevati s tržno ofenzivo v tujino, kar je bil velik uspeh v zadnjih dveh letih, in s tem 
hkrati dokaz, da je prodor z ustrezno tržno, cenovno in kakovostno politiko možen. 
Kadar razmere na tržiš�u to dopuš�ajo, je treba spodbujati prodajo že vpeljanih in 
preizkušenih produktov, kadar pa to ni možno, pa je treba izdelke prilagoditi lokalnim 
zahtevam in okusom posameznih tržiš�. Dokaz za to je veriga danskih supermarketov, 
kjer mesnih proizvodov po »našem okusu« ne bi prodali prakti�no ni�, ustrezna lokalna 
receptura in blagovna znamka pa se je na tržiš�u že uveljavila. V takem primeru se sicer 
izgublja dolo�en del identitete proizvajalca, hkrati po se s pove�evanjem obsega prodaje 
pridobiva na stroškovni u�inkovitosti proizvodnje.  

Trženje je treba graditi predvsem na naslednjih podro�jih:  

− Oglaševanje (katalogi, zloženke, sejmi, televizija, radio, spletne strani, oglasna 
pošta, embalaža, strokovna predavanja, ko gre za krmne mešanice, degustacije 
kon�nih proizvodov v nakupovalnih središ�ih in javnih prireditvah, 
sponzorstva idr.).  
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− Zagotavljanje kakovosti (poudarjanje že uvedenih standardov kakovosti: 
HACCP – sistem zagotavljanja varnosti izdelkov, ISO 9001:2000 – sistem 
vodenja kakovosti, IFS – mednarodni standard za ocenjevanje dobaviteljev v 
živilskopredelovalni industriji, Certifikat višje kakovosti – pridelek oz. živilo 
višje kakovosti).  

− Prodajna mreža (lo�ena po panogah, kjer je možno, naj se iš�ejo sinergijski 
u�inki).  

− Prodajni referenti (terenski komercialisti).  

− Blagovne znamke (poudarjati in izkoristiti mo� blagovnih znamk). 

�eprav so tržni pristopi po posameznih segmentih razli�ni, je treba okrepiti tim, ki 
mora na ravni celotne Skupine skrbeti za koordinacijo trženja. Dajati mora glavne 
poudarke in usmeritve, s pomo�jo katerih lahko potem po posameznih podro�jih in 
blagovnih skupinah izvajajo trženjske aktivnosti. Predvsem blagovna znamka je tista, na 
kateri mora temeljiti celoten koncept trženja. Najpomembnejša je korporativna blagovna 
znamka Panvita, ki naj se pojavlja povsod, ostale naj se glede na dejavnost ustrezno 
vklju�ujejo. 
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6 SKLEP 

Živilskopredelovalna industrija ponuja širok spekter trženjskih aktivnosti in zahteva 
vestno delo na podro�ju kmetijstva in predelovalnih dejavnosti. Glede na sprejeto 
zakonodajo je podvržena uradnemu nadzoru glede kakovosti in varnosti, hkrati pa je 
pod budnim o�esom širše javnosti, saj je prehrana, ki je kon�ni produkt dejavnosti, 
bistvenega pomena za zdravje ljudi.  

Prav podro�je kakovosti in varnosti dosega v hierarhiji ciljev Skupine Panvita 
najvišje mesto. Podjetje ima vpeljane standarde kakovosti in varnosti v celotno 
proizvodno verigo od »njive do mize«, kar tudi izpostavlja kot svojo konkuren�no 
prednost. Dolo�ena konkuren�na podjetja v branži si prav tako prilaš�ajo navedene 
lastnosti, vendar je v širši regiji edino Skupina Panvita tista, ki lahko take trditve tudi 
zagovarja.  

V celotni verigi podjetij igra vsako zase pomembno vlogo, na tržiš�u pa so 
posamezna podjetja zastopana bolj, druga manj. Vloga dolo�enih podjetij je 
zagotavljanje surovine naslednjemu podjetju v verigi in se kot taka na tržiš�u sploh ne 
pojavljajo. Zato so v posameznih družbah bolj razvite proizvodne skupine, ki se v 
glavnem ukvarjajo s tehnologijo in proizvodnjo, v drugih ta tržne skupine, katerih 
glavne aktivnosti so usmerjene v trženje.  

Posamezne družbe predstavljajo »hrbtenico« verige proizvodnje kakovostne in 
varne hrane – to so: poljedelstvo, proizvodnja krme, reja živali in predelava mesa ter 
mesnih izdelkov. Druge družbe, kot so veterina, kmetijska trgovina in ekologija, so 
podporni �len osnovne dejavnosti, povrtninarstvo in vinogradništvo pa novi dopolnilni 
dejavnosti.  

�eprav je od ustanovitve mati�nega podjetja minilo že skoraj stoletje, je nova 
korporativna blagovna znamka razmeroma mlada. Ker je nastala zaradi krepitve zavesti 
po pripadnosti zaposlenih iz razli�nih delovnih okolij in �im ve�je prepoznavnosti 
skupine podjetij na trgu, je bilo v minulih letih pomembno, da jo je podjetje v ve�ini 
pojavnih oblik izpostavljalo. To je pripomoglo h krepitvi prepoznavnosti znamke in 
podjetij ter hkrati pri potrošnikih vzbujalo prepoznavnost. Sedaj je �as, da podjetje 
izpostavi produktne blagovne znamke in produktne skupine, hkrati pa nenehno »iz 
ozadja« kuka s korporativno blagovno znamko. Le-ta se mora tako poleg produktne 
pojavljati na vseh izdelkih in promocijskih gradivih. Ker je vzpostavljena ustrezna 
hierarhija blagovnih znamk in ker je bilo v njih vloženih precej sredstev, je treba z 
za�rtano usmeritvijo nadaljevati in pri potrošnikih krepiti prepoznavnost obstoje�ih 
blagovnih znamk. Razvoj novih blagovnih znamk mora seveda iti po zastavljenem 
konceptu naprej, vendar pri novih produktnih skupinah. Pogosto dodajanje in 
spreminjanje blagovnih znamk enakim izdel�nim skupinam povzro�i zmedo pri 
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potrošnikih, zato ima nasprotni u�inek od želenega. Vodilo pri trženju naj bo torej 
utrjevanje obstoje�ih blagovnih znamk.  
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