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1 UVOD 
 

1.1 PROBLEMATIKA IN NAMEN MAGISTRSKEGA DELA 
 

Prestrukturiranje kmetijskega sektorja zaradi sprememb v narodnih in mednarodnih politikah 
zahteva povečane podjetniške aktivnosti med kmeti. V zadnjem desetletju je spodbujanje 
podjetništva kot instrument za povečevanje vrednosti kmetijske proizvodnje pomemben del 
evropske kmetijske politike. Podjetništvo je nova središčna točka kmetijskega razvoja. 
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah predstavljajo podjetniški potencial v samozaposlovanju in 
eventualnem razvoju medgeneracijske podjetniške tradicije na podeželju.  
 
Povprečna velikost kmetije v Sloveniji kmečki družini praviloma ne omogoča ustvariti 
dovolj dohodka. Prevladujejo majhne kmetije z do 5 ha kmetijske zemlje v uporabi (skoraj 
62%), kmetij z več kot 10 ha KZU je le 12,5%. Slovensko kmetijstvo ter naravni in družbeni 
pogoji zanj so bistveno slabši od povprečja EU. Po strokovnih ocenah gre trend razvoja 
agrarne strukture v smeri, da bo v prihodnjem desetletju 20% slovenskih kmetij s 
pomembnim ali prevladujočim deležem dohodka iz dopolnilne dejavnosti. Trend je očiten že 
danes, saj vedno več kmetij išče dodatne vire dohodka skozi različne dopolnilne dejavnosti. 
Tudi večina površin Goriške statistične regije je za intenzivnejše kmetovanje manj primerna, 
kar pomeni velik izziv za pospeševanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.  
 
Za dopolnilne dejavnosti je potrebno specifično strokovno znanje. Velik problem v kmetijstvu 
pa predstavlja nizka izobrazbena struktura. Velika večina kmetov ima zelo nizko formalno 
izobrazbo, še manjši delež jih ima kmetijsko izobrazbo. Formalnih podjetniških znanj kmetje 
praktično nimajo. Pridobitev ustreznih znanj predstavlja velik problem za sam zagon 
dopolnilne dejavnosti in njeno nadaljnje uspešno delovanje. 
 
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah niso nov pojav. Kmetje so se že od nekdaj poleg 
kmetovanja ukvarjali še z drugimi dejavnostmi. V zadnjih letih pa se zanimanje za dopolnilne 
dejavnosti povečuje zaradi vse slabšega položaja kmetijstva in majhnih možnosti 
zaposlovanja izven kmetij (Kulovec et al., 2002, str. 9).  
 
Tako imenovana »pluriaktivnost«, lastništvo nad več posli, je bila vedno pomembna in 
razlikovalna lastnost kmetovanja, saj gre za panogo, ki večinoma vsebuje majhne posle. Je 
dejavnik, ki omogoča preživetje in rast kmetijskega posla. Študija, ki je bila narejena med 
letoma 1987 in 1991 v dvanajstih evropskih državah je pokazala, da pluriaktivnost prevladuje 
na kmetijah ne glede na velikost ali glavno dejavnost in sicer se pojavlja na 60% kmetij 
(Carter, 2001, str. 44). 
 
Namen naloge je ugotoviti, kakšna je podjetniška naravnanost nosilcev dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah, kako ocenjujejo pomen dopolnilnih dejavnosti občine, ali se potrebe kmetov po 
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ukrepih za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti skladajo z občinsko politiko njihovega 
izvajanja. Opredelila bom dejavnike, ki spodbujajo podjetniško miselnost in udejstvovanje na 
podeželju, kaj je v prid širitvi podjetništva in kaj ga zavira. 
 

1.2 CILJI MAGISTRSKEGA DELA 
 
Cilji naloge so ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na podjetniško naravnanost in podjetniško 
udejstvovanje na podeželju in kateri ga zavirajo. Osredotočila se bom na raziskovanje vplivov 
izobrazbe, znanj, vrste dopolnilne dejavnosti in okolja na podjetniško naravnanost kmetov 
oziroma nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kar vpliva na razvoj podeželja Severno 
primorske regije. 
 
Podrobnejši cilji naloge so naslednji: 
 

- oceniti podjetniško naravnanost nosilcev različnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
- oceniti vpliv stopnje izobraženosti nosilcev dopolnilnih dejavnosti na usmerjenost v 

podjetniško delovanje, 
- oceniti vlogo (pomen) motivacijskih dejavnikov za podjetniško naravnanost nosilcev 

dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
- oceniti potrebe nosilcev dopolnilnih dejavnosti po specifičnih podjetniških znanjih, 
- ugotoviti eventualne razlike v percepciji problemov in omejitev za hitrejši in 

uspešnejši razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah s strani nosilcev in lokalnih 
oblasti (občin), 

- oceniti ukrepe lokalnih oblasti za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 
- ugotoviti ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti z vidika samih nosilcev in podpornega 

okolja. 
 
Cilje bom dosegla tako, da bom: 
 

- oblikovala vprašalnike za nosilce dejavnosti, ki bodo vključevali vprašanja s 
področja njihove podjetniške naravnanosti in podpornega okolja, 

- oblikovala vprašalnike za občine z vprašanji o spodbujanju podjetniškega delovanja 
na podeželju, 

- opravila analizo dobljenih podatkov. 
 

Raziskovalna vprašanja bom empirično preverila z naslednjimi hipotezami: 
 

- H1: Podjetniška naravnanost nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se razlikuje 
glede na vrsto dejavnosti, s katero se ukvarjajo. 

- H2: Podjetniška naravnanost nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se razlikuje 
glede na stopnjo izobraženosti. 
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- H3: Potrebe po podjetniškem znanju se razlikujejo glede na dejavnost, s katero se 
nosilci ukvarjajo. 

- H4: Zadovoljstvo z  rezultati poslovanja se razlikuje glede na dejavnost. 
- H5: Med občinami in nosilci dopolnilnih dejavnosti obstaja razlika v zaznavanju 

problemov in omejitev za hitrejši in uspešnejši razvoj dopolnilnih dejavnosti. 
- H6: Med potrebami kmetov po ukrepih za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti in  

občinsko politiko izvajanja le-teh obstaja razlika. 
 
Preverila bom podjetniško naravnanost nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v 
Severnoprimorski regiji, njihove podjetniške lastnosti in vedenje v odvisnosti od izobrazbe, 
podjetniškega znanja ter vrste dejavnosti, s katero se ukvarjajo. Preverila bom tudi, ali ukrepi 
podpornega okolja podjetniško naravnanost nosilcev spodbujajo ali zavirajo.  
 

1.3 METODE DELA 
 
Pri izdelavi magistrskega dela bom uporabila domačo in tujo strokovno literaturo. Celovito 
sliko stanja bom pridobila skozi kvantitativen in kvalitativen pristop, z njuno pomočjo bom 
določila objektivno ovrednotenje posebnosti kmetijstva in posameznih dopolnilnih dejavnosti 
v regiji. 
 

1.3.1 Zbiranje podatkov  
 
Izvedla bom ankete ter nestrukturirane intervjuje v specifičnih skupinah za posamezne 
dopolnilne dejavnosti in skupno za celotno panogo. Podatke o stanju bom pridobila tudi iz 
poročil občin, regijskih razvojnih agencij, svetovalnih služb, kmetijsko gozdarske zbornice, 
JAPTI-ja, statističnih podatkov.  
 
Naredila bom pregled dopolnilnih dejavnosti v skladu z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje ter zakonske podlage, ki urejajo posamezno dejavnost. Proučila bom tudi različne 
oblike spodbud za podjetniško delovanje na podeželju v smislu regijske podpore, državnih 
skladov, sredstev, ki jih nudi EU ter drugih možnih podpor. Naslednji korak bo pregled 
gospodarskega stanja Severnoprimorske regije, stanja gospodarstva, kmetijske panoge v tem 
okviru ter položaja dopolnilnih dejavnosti. 
 
Anketne vprašalnike bom poslala nosilcem dopolnilnih dejavnosti v Severnoprimorski regiji 
(okvirno 50 anket) in tistim, ki so v zadnjih dveh letih opravili izobraževanje na Srednji 
poklicni in tehniški kmetijsko-živilski šoli v Šempetru pri Gorici. 
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1.3.2 Analiza podatkov 
 
Rezultate anketnih vprašalnikov bom analizirala z metodami multivariatne statistične analize. 
Z analizo zbranih podatkov bom ugotovila potencialne razlike v podjetniški naravnanosti med 
nosilci različnih dopolnilnih dejavnosti, vpliv izobrazbe na usmerjenost v podjetništvo, 
potrebe po katerih podjetniških znanjih se pojavljajo, ter potencialne razlike med potrebami 
kmetov po ukrepih za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti in občinsko politiko izvajanja le-
teh. Kmetije, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi v regiji bom analizirala v smislu 
posestne strukture, starostne in izobrazbene strukture nosilcev dejavnosti in njihove 
uspešnosti z vidika podjetnosti. 
 

1.3.3 Interpretacija podatkov 
 
Z interpretacijo podatkov bom pokazala na prednosti in pomanjkljivosti sistema, ugotavljala 
bom ovire za razvoj in priložnosti za izboljšave. Rezultati bodo pokazali razloge za odločanje 
glede uvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji kot oblike podjetništva, na prednosti in 
slabosti znotraj in zunaj kmetije.    
 
Rezultate, ki bodo izhajali iz empirične analize bom uporabila za izdelavo modela in 
priporočil za zainteresirane deležnike, tako kmete, kmetijske svetovalce, podporne inštitucije 
in vladne organizacije na tem področju.  
 

1.4 ZASNOVA MAGISTRSKEGA DELA 
 
V uvodu govorim o problematiki in namenu ter ciljih in zasnovi magistrskega dela. 
 
V drugem poglavju govorim o prestrukturiranju kmetijstva in post-produktivnostni tranziciji 
kot pojavih, ki spodbujata, silita kmete v podjetniško delovanje in sta nekakšna sprožilna 
dejavnika za diverzifikacijo kmetijske proizvodnje in alternativne aktivnosti na kmetiji. Nato 
navedem različne vzroke za razvoj dopolnilnih dejavnosti in poglavje končam z navedbo 
skupnih značilnosti kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi.  
 
V tretjem poglavju obravnavam osebnostne lastnosti in vedenje podjetnikov, njihove 
motivacijske dejavnike in jih primerjam z lastnostmi in vedenjem kmetov, nosilcev 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Sledi pregled možnih oblik podpore okolja podjetniški 
naravnanosti kmetov. Osredotočim se na izgradnjo podjetniške kulture, klime in socialnega 
kapitala. Poglavje zaključim z razmišljanjem o principu trajnostnega razvoja podeželja, ki 
omogoča, da se združi ekonomske, okoljske in socialne cilje podeželskega prebivalstva. 
 
V četrtem poglavju obravnavam dopolnilne dejavnosti na kmetijah v Sloveniji v kontekstu 
njihove umestitve v nadaljnji razvoj kmetijstva v Sloveniji v obdobju, ki ga pokriva Program 
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razvoja podeželja 2007-2013. Definiram pogoje za njihovo opravljanje, kot jih predpisujejo 
odgovarjajoči zakoni in pravilniki. Posebej izpostavim vlogo turizma na kmetijah v razvoju 
podeželja kot eno najperspektivnejših dopolnilnih dejavnosti. Poglavje zaključim s splošno 
SWOT analizo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.  
 
Peto poglavje se nanaša na Severnoprimorsko regijo. Prikažem stanje in možnosti regije na 
področju gospodarstva, kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Navedem prednosti 
in slabosti ter priložnosti in nevarnosti s katerimi se regija srečuje. Ugotovitve za podeželje 
podam v SWOT analizi. 
 
V šestem poglavju analiziram podatke, pridobljene v raziskavi. Opredelim vzorec nosilcev 
dopolnilnih dejavnosti, demografske podatke in podatke o obravnavanih kmetijah. Sledi 
opredelitev vzorca podpornega okolja-občin. Nadalje opišem statistične metode proučevanja 
in analize podatkov. Navedem in analiziram podjetniško naravnanost nosilcev dopolnilnih 
dejavnosti z različnih vidikov: izobrazbe, podjetniških znanj in izvajane dejavnosti. 
Analiziram ukrepe podpornega okolja ter razlike v percepciji problemov in omejitev za 
hitrejši in uspešnejši razvoj dopolnilnih dejavnosti med občinami in nosilci. Poglavje 
zaključim s predlogi za spodbujanje podjetništva na podeželju obravnavane regije. 
 
Magistrsko delo zaokrožim s sklepi, v katerih povzamem poglavitne ugotovitve in dam 
napotke za ustvarjalce politike za spodbujanje podjetništva na podeželju. 
 
2 DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI IN NJIHOVA 

EKONOMSKA VLOGA 
 
Od 1950-ih poteka znotraj razvitih tržnih ekonomij izrazito prestrukturiranje kmetijstva in 
splošno preoblikovanje socio-ekonomskih in političnih struktur podeželskih področij 
(Marsden in Murdoch, 1998, str. 1-4). Po drugi svetovni vojni je bila naloga kmetijstva 
preskrbovanje s hrano. Od poznih 1970-ih pa gredo trendi v nasprotno smer. Povečevanje 
političnega vpliva okoljskih gibanj, problemi prevelikih količin hrane na trgu, proračunske 
ovire, povečana skrb za zdravstvena vprašanja, ki so povezana z metodami kmetijske 
proizvodnje so vplivali na pojav tako imenovane post-produktivistične faze (Lowe et al, 1993, 
str. 207). To prestrukturiranje se kaže v zmanjševanju kmetijske proizvodnje, zmanjševanju 
državnih subvencij za kmetijstvo, rastočimi zahtevami za varovanje okolja in ustvarjanju 
novega trajnostnega kmetijskega sistema (Ilbery in Bowler, 1998, str. 77).  
 
Posledica post-produktivnega prehoda se kaže v povečanem številu kmetij, ki so 
diverzificirale svojo proizvodnjo z namenom, da bi se ohranile družinske kmetije (McGehee 
in Kim, 2005, str. 164). Juvančič (2002, str. 103) navaja, da je tudi za gospodarstvo v 
Sloveniji značilen dolgoročen trend prehoda delovne sile iz kmečkih gospodinjstev v 
nekmetijske zaposlitve. Tehničen napredek zmanjšuje potrebo po delovni sili, trend 
dolgoročnega padanja cen pa otežuje dohodkovni položaj kmetijstva. 
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Pri razpravi o dopolnilnih virih dohodkov kmečkih gospodarstev se je potrebno zavedati 
multifunkcijske vloge kmetijstva. S proizvodnjo hrane ljudem zagotavlja prehransko varnost, 
vendar kmetom pogosto ne omogoča doseganja paritetnega dohodka, kar je eden od vzrokov 
za intervencije v kmetijstvo. Poleg ekonomske vloge pa ima kmetijstvo še več drugih funkcij. 
S socialnega vidika zagotavlja delo za kmečko prebivalstvo in na njem temelječo socialno 
varnost, z okoljskega vidika je njegov pomen v ohranjanju poseljenosti in obdelanosti 
kmetijskih zemljišč, s kulturnega vidika pa ohranja naravno in kulturno dediščino (Potočnik, 
2002, str. 84). Po mnenju strokovnjakov s področja agrarne ekonomike naj bi v bodoče 
številčno prevladovale kmetije, ki jim bo kmetovanje pomenilo le dopolnilni dohodek. 
Vzdrževale bodo kulturno krajino in prispevale k ohranjanju poseljenosti in gospodarske 
aktivnosti na območjih, kjer kmetovanje z ekonomskega vidika ne bo zanimivo (Kovačič, 
2001, str. 219). 
 
Proizvodnost dela v kmetijstvu je v primerjavi z drugimi dejavnostmi, ki dopolnjujejo 
kmetijski dohodek, bistveno nižja. Ustvarjeni dohodek na enoto zaposlitve je v dopolnilni 
dejavnosti precej višji kot v kmetijstvu in lahko celo presega dohodek, pridobljen z 
zaposlitvijo izven kmetije. Kombiniranje različnih dohodkovnih virov zagotavlja pomembno 
preživetveno strategijo tistim kmetijam, katerih ekonomska velikost ne omogoča doseganja 
ustrezne dohodkovne ravni (Oblak, Juvančič, Erjavec, 2003, str. 274). 
 
Alternativni viri dohodka na kmetijah pa lahko razen iz dopolnilnih dejavnosti izhajajo tudi iz 
zaposlitve izven kmetije ali dejavnosti, ki se izvaja na kmetiji, pa ni povezana s kmetijstvom 
(Juvančič, 2004, str. 7). Zato Gasson (1988 v Erhart, 2004, str. 10) predlaga, da bi bilo 
potrebno pojem »dopolnilne dejavnosti« nadomestiti z »alternativne dejavnosti«, kamor bi se 
uvrstilo vse dejavnosti, ki povečujejo dohodek kmečkega gospodinjstva, ne glede na 
povezavo s kmetijstvom. 
 
Obseg in raznovrstnost dopolnilnih dejavnosti na slovenskih kmetijah v zadnjem desetletju 
zelo naraščata. Najpogostejši razlog je izboljšanje finančnega stanja na kmetijah, saj dohodki 
kmečkega gospodinjstva pogosto ne omogočajo doseganja paritetnega dohodka niti nosilcu 
kmetijske dejavnosti, ki mora zato iskati finančna sredstva v drugih virih (Oblak, 2002, str. 1). 
Pozna se vse slabši položaj kmetijstva in vedno manjše možnosti za zaposlitev zunaj kmetije. 
V zahodnoevropskih državah narekuje razvoj teh dejavnosti predvsem spremenljiv kmetijski 
trg, konkurenčnost, vedno nižje cene kmetijskih pridelkov in kmetijska hiperprodukcija.  
 
V Sloveniji so kmetije manjše in težavne razmere za kmetijsko pridelavo kmete že od nekdaj 
silijo v iskanje možnosti za dodatni dohodek. Tako kot nekdaj se tudi danes kmetje odločajo 
za dopolnilne dejavnosti predvsem iz ekonomskih razlogov. Tako želijo pridobiti dodatni 
dohodek za zagotavljanje socialne varnosti oziroma izboljšati socialni položaj kmečki družini 
in tako bolje izkoristiti svoje stanovanjske in gospodarske prostore ter stroje, zaposliti proste 
delovne moči na kmetiji, izkoristiti znanje in spretnosti ter bolje unovčiti svoje kmetijske 
pridelke (Kulovec et al., 2002, str. 10). Nove poslovne aktivnosti se pogosto začnejo z 
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namenom obdržati ali povečati osnovno kmetijsko dejavnost in so običajno v tesni zvezi z 
njo. Ker je večanje znotraj tradicionalne kmetijske proizvodnje omejeno s kvotami (npr. 
mleko), dostopom do zemljišč ali potreb po delovni sili v sezoni, mora rast potekati skozi 
druge aktivnosti.  
 
Novi posli pluriaktivnih kmetov (kombinirajo kmetijsko proizvodnjo z drugimi aktivnostmi, 
ki prinašajo dohodek) prispevajo k prihodku gospodinjstva in tako k obdržanju delovnih mest 
na kmetiji in posredno k samemu obstoju kmetije. Pluriaktivni kmetje vzdržujejo, ohranjajo 
tradicionalen način življenja in ga hkrati modernizirajo. Na ta način in z razvijanjem 
podjetniških aktivnosti na kmetiji prispevajo k multifunkcionalnosti kmetijstva (Kinsella et 
al., 2000, str. 485). 
 
Na pojav različnih vrst dopolnilnih dejavnosti vplivajo različne kombinacije dejavnikov. 
Iskanje možnosti pridobivanja dohodka znotraj kmečkega gospodinjstva spodbujajo tako 
eksogeni (splošno pomanjkanje delovnih mest, nezaposlenost, povečan interes za življenje v 
čistem naravnem okolju, povpraševanje po pridelkih, izdelkih ipd.) kot endogeni 
(razpoložljivi viri, individualna/družinska iniciativa) dejavniki. Ti dejavniki spodbujajo 
sodobne tehnologije pridelave in predelave organskega živeža z oživljanjem in 
dopolnjevanjem tradicionalnih načinov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov. Trg zanje 
je pogosto kar na domačem dvorišču, kamor prihajajo pridelke in izdelke kupovat urbani 
prebivalci. Pogosto pa kmečka gospodarstva svoje pridelke in izdelke uporabljajo kot vnose 
lastnim dopolnilnim dejavnostim, predvsem turizmu na kmetiji ali drugim oblikam 
podeželskega turizma, kot so vinske ceste, vinotoči, osmice in drugo (Potočnik, 2002, str. 84). 
 
Slika 1: Vzroki za razvoj dopolnilnih dejavnosti 
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Vir: Potočnik, 2003, str. 108 
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Z razvojem dopolnilnih dejavnosti kmetje zmanjšujejo svojo odvisnost od sredstev, ki jih 
kmetijstvu namenja kmetijska politika. V Sloveniji se razvijajo dopolnilne dejavnosti, ki so 
tesno povezane s kmetijsko pridelavo. Na nekaterih kmetijah bo dopolnilna dejavnost 
zavestno ostala le dopolnilna, na drugih pa lahko preraste v glavno dejavnost in tako 
pripomore k prestrukturiranju slovenskega kmetijstva (Kulovec et al., 2002, str. 10). 
 
Kot zelo učinkovite se kažejo dejavnosti, ki temeljijo na kmetijstvu in hkrati izkoriščajo tudi 
druge lokalne (naravne) vire. Najbolj izrazit je primer turizma na kmetijah. Kmetijstvo in 
podeželsko okolje predstavljata vir za turizem, hkrati pa koristita njegove pozitivne 
ekonomske učinke. Pozitivna povezanost kmetovanja in turizma se kaže v tem, da se 
turistično dejavnost enostavneje in lažje preskrbuje s proizvodi, ki jih pridela kmetija, s tem je 
tudi rešen problem prodaje pridelkov, hkrati pa turizem vrača kmetijski dejavnosti sredstva, ki 
omogočajo nadaljevanje njene aktivnosti. Simbioza med turizmom in kmetijsko dejavnostjo 
pripelje do prerazporeditve dela na kmetiji, ki rezultira v bolj učinkoviti rabi tega vira, ker 
turizem zaposluje neizkoriščeno delovno silo. Razvoj turizma pospešuje razvoj infrastrukture 
in s tem posledično koristi kmetijskemu sektorju (Fleischer in Tchetchik, 2005, str. 496). 
 
Pridelava in predelava ekoloških kmetijskih pridelkov ponujata nove ekonomske priložnosti 
kmečkim gospodinjstvom. Te proizvode prihajajo urbani prebivalci običajno kupovat kar na 
dvorišče kmetije. Na enak način je mogoče lokalno tržiti tudi različne izdelke domačih obrti: 
kot spominke in embalažo za družinske proizvode, kot dekorativne ali kot uporabne predmete, 
izdelane ročno in iz naravnih materialov. Njihovo izdelovanje temelji na lokalnih surovinah in 
družinskih delovnih močeh. Posebna prednost tovrstnih dopolnilnih dejavnosti pa je v tem, da 
se je z njimi mogoče ukvarjati tudi takrat, ko ni kmetijskih/turističnih delovnih konic. Prav 
tako pa je izdelovanje izdelkov domače obrti moč ponuditi kot del turistične ponudbe kmetije, 
če se ta ukvarja s turizmom, ali pa kot del turistične ponudbe lokalne skupnosti (Barbič, 2005, 
str. 35). 
 
Kot nove možnosti gospodarskih dejavnosti kmečkih gospodinjstev se pojavljajo različne 
alternativne oblike dopolnilnih dejavnosti, ki izhajajo iz sodobnih potreb in pojavov v družbi. 
Kot zelo perspektivno se kaže pridobivanje in prodaja alternativnih virov energije (iz 
biomase, vodnih, vetrnih in drugih virov). Povečuje se tudi zanimanje za nudenje socialnih 
storitev na kmetijah (Vadnal, 2005, str. 244). 
 
Raziskave v Angliji in Walesu (Ilbery in Bowler, 1998, str. 77-78) so pokazale, da imajo 
kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi nekatere skupne značilnosti. Večje kmetije imajo 
običajno višje neto dohodke, višjo stopnjo zadolženosti, gospodarji so mlajši (kot tisti, ki se 
niso odločili za dopolnilne dejavnosti), pridobili so si formalno kmetijsko izobrazbo, 
precejšen delež le-teh ima otroke, ki želijo nadaljevati s kmetovanjem, kar je stimulativno za 
razvoj dopolnilnih dejavnosti. 
 

    8 
 



V Sloveniji delež kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi narašča sorazmerno z velikostjo kmetije. 
Vendar je kljub temu več kot polovica kmetij z dopolnilno dejavnostjo (54%) v velikostnem 
razredu od 1 do 5 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Verjetnost za odločitev za dopolnilno 
dejavnost narašča z obsegom delovne sile na kmetiji. Toda vseeno ima 81% kmetij z 
dopolnilno dejavnostjo le med 1 in 2 polne delovne moči na kmetiji (Popis …, 2002). 
 
Omenjeni trendi spodbujajo, silijo kmete v podjetniško delovanje. Pristop do le-tega in 
uspešnost izvajanja pa je odvisna od njihovih podjetniških sposobnosti. Te so pogojene z 
osebnostnimi lastnostmi iz katerih izhaja podjetniško vedenje, nanje pa seveda vplivajo tudi 
drugi dejavniki, kot so starost, izobrazba, spol.  
 
Poleg človeškega kapitala je za razvoj podjetništva na podeželju bistvenega pomena tudi 
okolje, ki lahko podjetniško naravnanost kmetov spodbuja ali pa zavira. Zavedati se je 
potrebno, da je kmečko prebivalstvo specifična potencialna skupina podjetnikov, ki je bolj od 
drugih odvisna od podpornega okolja. To so večinoma ljudje z nižjo izobrazbo, starejši, 
pogosto močno vezani na tradicionalne vzorce vedenja, kmečke ženske se poleg naštetega 
srečujejo še s tradicionalno delitvijo vlog po spolu. Zaradi naštetega je za kmete potrebno 
vzpostaviti drugačen pristop k spodbujanju podjetništva kot pri drugih skupinah.  
 
Ponavadi pravimo, da ima uspešen podjetnik tri glavne značilnosti. Je ustvarjalen oziroma 
inovativen, posloven, povezan s kupci in rešuje probleme. Tajnikar (2000, str. 2) pravi, da je 
podjetnika mogoče vsaj delno ustvariti iz človeka, ki ima nekatere lastnosti uspešnega 
podjetnika, pa se teh lastnosti ponavadi niti ne zaveda ali pa ni nekoga, ki bi ga spodbudil, da 
bi te lastnosti izrabil tudi v podjetniškem svetu. 
 
V naslednjem poglavju bomo primerjali osebnostne lastnosti in vedenje uspešnih podjetnikov 
z lastnostmi in vedenjem kmetov, pokazali na najizrazitejše motivacijske dejavnike nosilcev 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah za izvajanje dejavnosti ter predstavili možne načine 
spodbujanja podjetnosti na podeželju s strani podpornega okolja. 
 
3 PODJETNIŠKA NARAVNANOST NOSILCEV DOPOLNILNIH 

DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
 
V času hitrih tehnoloških sprememb je gospodarski pomen malih podjetij in podjetništva zelo 
velik. Uspešnost podjetniške aktivnosti je odvisna od podjetnika, njegovih osebnostnih 
lastnosti in vedenja, motivacije za podjetniško delovanje ter okolja.  
 
Razvoj podjetništva skušata pojasniti dve osnovni teoretski usmeritvi. Po personalni 
psihološki šoli je podjetništvo dejavnost ljudi s posebnimi psihološkimi značilnostmi, kot so 
karizmatičnost, ustvarjalnost, prilagodljivost, naravnanost k akciji, nagnjenost k tveganju. 
Sociokulturni pristop pa se usmerja k vprašanjem okolja, v katerem podjetnik deluje in lahko 
spodbuja ali zavira odločitev za podjetnost. Nagnjenost k podjetništvu razlaga kot rezultat 
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prepletanja socialnih, kulturnih, ideoloških, religijskih, družbenih odnosov. Določena 
struktura družbe lahko ljudi spodbuja in jim omogoča, da izkoriščajo ekonomske potenciale 
za samostojne posle, drugačna struktura pa jih pri tem ovira, jim jemlje voljo ali jih celo 
onemogoča (Glas, 2000, str. 3). 
 
Novejše teorije podjetništva postavljajo v ospredje podjetništvo kot proces. Zanj je značilna 
vrsta vplivov iz okolja in znotraj podjetja samega. Značilno je neprestano iskanje priložnosti, 
hitro prilagajanje in spreminjanje, sprejemanje dolgoročnih odločitev, uporaba in vključevanje 
tujih virov in sredstev, mreženje in nagrajevanje za ustvarjeno vrednost (Pšeničny et al., 2000, 
str. 6-7). 
 
Motive za postati podjetnik se lahko razdeli na »push« in »pull« dejavnike. »Push« dejavniki 
so odvisni od nezadovoljstva s trenutno situacijo, na primer brezposelnost, nezadovoljstvo s 
službo, »pull« dejavniki pa so tisti, ki delajo podjetništvo privlačno za posameznika (npr. 
želja po neodvisnosti, kreativnosti). »Push« dejavniki so elementi okolja ( socialne, družbene, 
ekonomske okoliščine), »pull« dejavniki pa se navezujejo na osebnostne lastnosti 
posameznikov (Frese in Rauch, 2003 v Drenik, 2003, str. 57). 
 
Na kmetijstvo pogosto gledamo kot na tradicionalno dejavnost, ki je z današnjega vidika 
nezanimiva, finančno in tudi po »imidžu«. Kmete nekako neradi primerjamo s podjetniki, saj 
naj ne bi imeli potrebnih podjetniških lastnosti, njihovo vedenje pa naj bi bilo vezano na 
tradicijo in ustaljene vzorce, ki zavirajo podjetniško dejavnost. Morda je res, da se nekateri 
ljudje že rodijo s podjetniško žilico ali sposobnostjo, ki jo je moč razvijati ter, da nekateri 
dejavniki kot npr. izobrazba, družinsko ozadje, spol, zaposljivost, (ne)spodbudno okolje, 
vplivajo na odločitev za podjetništvo. Kljub naštetemu se vedno več ljudi zaveda, da je 
kmetijstvo še kako poslovno zanimiva dejavnost.  
 
Evropska unija namenja kmetijstvu nekaj manj kot polovico svojega proračuna, kar pomeni, 
da gre za izjemno pomembno gospodarsko panogo, »ki postaja več kot le ena izmed 
gospodarskih vej, postaja industrijska kategorija, pravi biznis, posel kot vsak drug posel«, 
pravi Franc Fischler, nekdanji evropski kmetijski komisar (Selič, 2006, str. 28). Do njega pa 
je potrebno pristopiti kot do vsake druge dejavnosti in z vsem podjetniškim znanjem.  
 
Tega se zavedajo tudi nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki s svojim zelo raznolikim 
delovanjem podirajo stereotipe o »nepodjetniških« kmetih. Zaradi različnih motivov, ki 
vključujejo tako finančne dejavnike kot tudi željo po samorealizaciji in priznanju, se lotevajo 
dejavnosti, ki pogosto niso direktno vezane na osnovno kmetijsko dejavnost in izkoriščajo 
številne nove priložnosti ter polnijo tržne niše na podeželju.  
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3.1 OSEBNOSTNE LASTNOSTI PODJETNIKOV 
 
Veliko raziskovalcev se je osredotočilo na preučevanje odnosa med osebnostnimi lastnostmi 
podjetnika in podjetništvom. Predpostavljajo, da so značilnosti podjetnikov drugačne od tistih 
pri drugih ljudeh. Podjetniki naj bi se od drugih ljudi ločevali predvsem po potrebi po 
dosežkih, občutku neodvisnosti, izvoru nadzora, naklonjenosti tveganju in delovnih 
vrednotah. Končna uspešnost novega podjetja je precej odvisna od nadarjenosti in vedenja 
podjetnika (Timmons, 2004).  
 
Razlikovati je potrebno med podjetniško vedenjsko usmerjenostjo, ki je vidna v ustvarjalnosti, 
oportunizmu, sposobnosti upravljanja tveganja in negotovosti in je povezana z rezultati 
oziroma miselnimi procesi posameznika in ne toliko podjetja (Drnovšek, 2002 v Kotar 2006, 
str. 20), ter podjetniško usmerjenostjo, ki je povezana z uspešnostjo podjetja in vključuje 
avtonomnost, inovativnost, nagnjenost k tveganju, proaktivnost in tržno agresivnost (Lumpkin 
in Dess, 1996, v Lumpkin in Dess, 2001, str. 429). Po nekaterih študijah so podjetja, ki bolj 
poudarjajo podjetniško usmerjenost uspešnejša, po drugih pa ta trditev ne velja (Wiklund in 
Shepherd, 2005, str. 71). 
 
Podjetniška naravnanost nosilcev dopolnilnih dejavnosti je opazna v različnih segmentih 
osebnostnih lastnosti, ki vplivajo na njihovo vedenje v kontekstu z okoljem in potencialnimi 
priložnostmi. Kaže se v podjetniški kulturi, odprtosti za nove zamisli in priložnosti, 
sprejemanju tveganja in naklonjenosti novostim in ustvarjalnosti, odnosu do znanja in 
sodelovanju med družinskimi člani.  
 

3.1.1 Potreba po dosežkih 
 
To je potreba posameznika po priznanju (Antončič et al., 2002, str. 87). Vključuje 
prizadevanje za doseganje odličnosti in ciljev glede na postavljene standarde (Johnson, 1990). 
Ljudje s to sposobnostjo porabijo več časa za razmišljanje o tem, kako bolje izpeljati posel in 
doseči tisto, kar je pomembno. Zanje je značilno, da imajo radi situacije, v katerih sami iščejo 
rešitve za težave, želijo imeti takojšnjo povratno informacijo o svoji uspešnosti, izogibajo se 
zelo težkim in zelo lahkim nalogam, želijo dosegati cilje, ki jim pomenijo izziv in zanimajo 
jih rezultati njihovih odločitev-denar. Neprestano morajo spremljati svoje dosežke, saj tako 
spremljajo svojo uspešnost. Ta lastnost ni podedovana, ampak izvira iz okolja, pridobljena je 
s posebnim učenjem, ki so ga posamezniki dobili od staršev (McClelland, 1961 v Kotar, 2006, 
str. 20-21).  
 
Potreba po dosežkih je pri nosilcih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah dokaj izražena. Izstopa 
zlasti pri nosilcih dejavnosti predelave kmetijskih pridelkov ter nosilcih tradicionalnih znanj 
na kmetiji. Proizvajalci domačih mesnih, mlečnih izdelkov, izdelkov iz sadja in zelenjave ter 
medu dosegajo zelo visoko kakovost proizvodov, za ohranjanje in izboljševanje katere imajo 
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velik interes. Značilen zanje je velik ponos na svoje izdelke. Zanimajo jih povratne 
informacije o uspešnosti, zato se redno udeležujejo ocenjevanj na raznih sejmih in prireditvah, 
kjer si prizadevajo pridobiti različna priznanja. Prizadevajo si za doseganje standardov 
kakovosti, ki jim omogočajo izdelke uvrstiti v določeno kakovostno skupino. Posebni 
kmetijski pridelki oziroma živila so proizvodi z označbo geografskega porekla, geografsko 
označbo, označbo višje kakovosti, označbo tradicionalnega ugleda ter ekološki pridelki in 
izdelki.  
 
V Severnoprimorski regiji ima tako označbo geografskega porekla Nanoški sir, Tolminc in 
Bovški sir ter Kraški med, geografsko označbo imata Šebreljski želodec in Kraški pršut, 
tradicionalni ugled pa dosegajo Idrijski žlikrofi (Slovenski zaščiteni …, 2006). Izdelki 
kmetom dajejo možnost samorealizacije, pri svoji proizvodnji povezujejo tradicionalna znanja 
s sodobnimi. Nekoliko manj je izražena finančna plat potrebe po priznanju, več jim pomeni 
samodokazovanje in uspeh v smislu priznanja kakovosti . 
 

3.1.2 Notranji izvor nadzora in potreba po neodvisnosti 
 
Izvor nadzora je lastnost posameznika, ki kaže, kakšen občutek nadzora nad svojim 
življenjem ima (Antončič et al., 2002, str. 86). Pri notranjem nadzoru posamezniki verjamejo, 
da s svojimi odločitvami sami nadzorujejo svojo usodo, pri zunanjem nadzoru pa menijo, da 
je njihovo življenje odvisno od zunanjih dejavnikov (Chell et al., 1994). 
 
Potreba po neodvisnosti je ena najmočnejših potreb podjetnika in je močno povezana z 
občutkom nadzora. Neodvisnost, nadzor in avtonomija so med pogosto navedenimi razlogi za 
odločitev za samostojno podjetniško pot (Drnovšek, 2002 v Kotar, 2006, str. 27).  
 
Tabela 1: Razlike v vedenju pri notranjem in zunanjem nadzoru 
 

NOTRANJI NADZOR ZUNANJI NADZOR 
- Uspeh pripisuje notranjim dejavnikom, 

sposobnosti in trudu; 
- Neuspeh pripisuje notranjim dejavnikom, 

pomanjkanju sposobnosti in truda; 
- Počuti se bolj krivega in mu je nerodno, 

ko ne uspe; 
- Od drugih pričakuje prevzem 

odgovornosti za svoja dejanja, kot jo 
prevzema tudi sam; 

- Je bolj motiviran, vztrajen, usmerjen v 
reševanje problemov; 

- Trdo dela za dosego ciljev; 
- Bolj socialno usmerjen.  

- Uspeh pripisuje zunanjim dejavnikom, 
sreči in težavnosti naloge; 

- Neuspeh pripisuje zunanjim dejavnikom, 
pomanjkanje sreče in izgovori;  

- Počuti se manj krivega in mu ni nerodno, 
ko ne uspe; 

- Pričakuje, da vedenje drugih uravnavajo 
zunanji dejavniki, enako kot njegova; 

- Je manj motiviran, manj vztrajen, manj 
uspešen in ni usmerjen v reševanje 
problemov; 

- Manj je pripravljen delati, manj je socialno 
usmerjen, slabše posnema. 

 
Vir: Rotter, 1966 v Kotar, 2006, str. 22 
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Carter vidi podjetniško naravnanost kmetov v njihovi tradicionalni zavezanosti neodvisnosti 
in podjetniškim idejam (Carter, 1998, str. 18). S tega vidika predstavljajo zbiralnik 
inovativnosti na kmetijskih področjih in potencialen vir podjetništva (Alsos et al., 2003, str. 
437). 
 
Začetek novega posla na kmetiji je pogosto motiviran z željo po nadaljevanju kmetovanja kot 
življenjskem stilu, ostati svoboden in neodvisen kot samo-zaposlen ali zaradi kmetijske 
tradicije po kombiniranju različnih aktivnosti. Ukvarjanje z večimi dejavnostmi na kmetiji 
tako ni nujno samo ekonomska prilagoditvena strategija, pač pa omogoča neodvisnost in 
obdržanje ali povečanje prihodka, ki ga prinaša kmetija (McNally, 2001, str. 250). 
 
Odločitev za dopolnilne dejavnosti je pogosto prav notranji izvor nadzora in neodvisnost, saj 
lahko tako člani kmečkega gospodinjstva ohranijo kmetijo, ni jim potrebno prodati »družinske 
zemlje«, do katere čutijo izrazito afiniteto. Omogočajo jim obdržanje zaželenega 
življenjskega sloga, s čimer je izpolnjen njihov notranji izvor nadzora. 
 
Vidik neodvisnosti, ki je povezan z opravljanjem določenih dopolnilnih dejavnosti (predvsem 
turizem na kmetiji in tradicionalna znanja) je zelo pomemben za ženske oziroma gospodinje 
na kmetijah. Le-te so običajno slabše izobražene, težje dobijo zaposlitev, poleg tega pa imajo 
tudi druge ovire pri zaposlovanju izven kmetije (otroci). Dopolnilne dejavnosti, ki se 
večinoma vršijo v hiši, jim omogočajo, da relativno lahko nadaljujejo z ostalimi deli, poleg 
tega pa se spremeni tudi njihov status v smislu neodvisnosti. Njihovo delo na kmetiji, ki je 
pogosto vzeto kot samoumevno, pridobi na pomembnosti, saj se kaže tudi v ekonomskem 
doprinosu k družinskemu proračunu. Poleg tega pa je pomembno tudi s čisto osebnega vidika 
zaznavanja lastne neodvisnosti in samozavesti, saj  niso več vezane le na družinsko okolje, 
ampak jim omogoča tudi sodelovanje v javnem življenju. 
 
Tako kot za ostale slovenske kmete, je tudi za severno primorske značilna težnja po 
neodvisnosti in notranjem izvoru nadzora. Ker samo kmetovanje tega pogosto ne omogoča se 
poleg njega ukvarjajo s stvarmi, ki jih obvladajo že iz otroštva, ki so del tradicije in 
omogočajo obvladovanje in nadzor nad želenim, izbranim načinom življenja.  
 
Način življenja je v prejšnjih časih v regiji oblikoval vrsto obrti, ki so spremljale kmetovo 
delo in različne dejavnosti, ki so predvsem v zimskem času prinašale dodaten zaslužek. 
Mnoge med njimi so dosegle raven umetnosti in danes predstavljajo dopolnilno dejavnost 
kmetije, ki prinaša pomemben del zaslužka za gospodinjstvo. 
 
Raznolikost pokrajinskih razlik znotraj regije se kaže tudi v izdelkih. Tako so za Trnovsko 
planoto in severni višinski del regije značilni različni leseni izdelki (pinje, golide in druga 
lesena posoda za molžo, leseno orodje za košnjo, kolarstvo, pručke, lesen jedilni pribor,…), 
za področje Čepovana so značilni kovani izdelki (noži, orodje, kovana vrata,…), na področju 
Brd je doma izdelava svitkov ter opletenih izdelkov (košare, pletenke-steklenice,…), Idrijsko-
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Cerkljanski del je znan po čipkah, izdelavi lesenih pripomočkov za klekljanje, hriboviti 
živinorejski predeli z drobnico pa po ročnih pleteninah iz domače volne (Od izvirnosti do 
tradicije, brošura). 
 

3.1.3 Inovativnost in reševanje problemov ter nagnjenost k tveganju 
 
Inovativnost je večplasten pojem. Na ravni podjetja je to lahko iskanje novih zamisli, ki 
vodijo k novim proizvodom, storitvam in procesom, pomeni pa tudi ustvarjalnost in splošno 
nagnjenost k uvajanju novih stvari. Vedno pa gre za željo po spremembi in odmik od 
obstoječega stanja (Lumpkin in Dess, 2001, str. 429). Obstaja povezanost med inovativnostjo 
in pripravljenostjo tvegati. Za podjetnika je značilna visoka stopnja inovativnosti in 
pripravljenosti tvegati. 
 
Podjetništvo zahteva pripravljenost razumsko tvegati, tako osebno kot finančno. Prevzemanje 
tveganja se nanaša na odločitve in dejavnosti v negotovih položajih. Finančne obveznosti 
podjetnika do podjetja lahko ogrozijo njegov življenjski standard. Morebiten poraz pa ima 
lahko tudi večje čustvene posledice. Potencialni podjetnik se mora zavedati tveganj in se 
glede na individualno dojemanje stopnje tveganja odloči o podjemu (Brockhous in Horowitz, 
1986, str. 32). 
 
Slika 2: Dvodimenzionalni odnos med inovativnostjo in pripravljenostjo tvegati 
 

 Visoka 
 

 Igralec na srečo Podjetnik 
Pripravljenost  

tvegati 
 

 
Nizka       Visoka 

Konsolidator Sanjač 

Inovativnost 
 

Vir: Drnovšek, 2002, str. 67 
 
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah lahko v kontekstu inovativnosti razumemo kot željo 
oziroma potrebo po spremembi trenutnega nezadovoljivega stanja. Kmetijska gospodinjstva v 
večini področij Evrope imajo že dolgo tradicijo v kombiniranju kmetijskih aktivnosti z 
drugimi viri prihodkov. Inovativnost sproži pomanjkanje priložnosti za polno zaposlitev na 
kmetiji ali v drugi službi (Eikeland in Lie, 1999, str. 407). Lahko gre za izkoristek poslovnih 
priložnosti (Shane in Venkantaraman, 2000, str. 218). Lahko pa podjetniško aktivnost sproži 
dostopnost do unikatnih virov (Greene et al., 1999, str. 103-104). 
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Odprtost za nove zamisli in podjetniška ustvarjalnost kmetov se kaže v njihovi »podjetniški 
budnosti«. Kmetje odkrijejo in izkoristijo podjetniške priložnosti, ki so povezane (v sorodu) z 
njihovim predhodnim vedenjem, znanjem. Pogosto je nov posel vezan na kmetijo, ki je vir 
novih idej. Te se porodijo iz kmetovih izkušenj, pridobljenih z njenim vodenjem in/ali iz 
povezav, ki so se razvile ob delovanju kmetije. 
 
Pogosto iščejo priložnosti, ki bi dale dodaten prihodek in jih je hkrati mogoče kombinirati s 
kmetovanjem. Te priložnosti so pogosto imitacije (posnemanje) podobnih poslov, ki jih 
izvajajo že drugi in temeljijo na (sposobnosti in/ali fizičnih) virih, dostopnih na kmetiji. V 
nekaterih primerih so ideje spodbujene od zunaj, npr. od projektov, ki jih izvajajo oblasti ali 
od podjetij, ki rabijo dobavitelje. 
 
Carterjeva (2001, str. 44) je poudarila prednosti uporabe sposobnosti, povezanih s 
tradicionalnimi kmetijskimi aktivnostmi, pri novi dejavnosti. Kmetija lahko nudi dostop do 
osnovnih materialov in omogoča uporabo splošnih virov za nov in prejšnji posel. Ti viri so 
lahko lokacija, distribucijske poti, internetne vezi (kontakti) in drugo. Viri, ki izkazujejo 
konkurenčno prednost so koristni, dragoceni, enkratni (unikatni) in jih ni možno hitro 
posnemati s strani konkurentov. Če kmet poseduje (ima) to vrsto virov in prepozna njihovo 
uporabnost, je to lahko sprožilec za začetek nove podjetniške aktivnosti (Alsos et al., 2003, 
str. 438).  
 
Inovativnost kmetov je vidna  v raznolikosti pristopov do diverzifikacije. Do razvoja novih 
poslov na kmetiji lahko pride s (Bowler et al., 1996 v Ilbery et al., 1998, str. 357 ):  
 

- prerazporeditvijo virov kmetije za proizvodnjo novih kmetijskih pridelkov na 
kmetiji (kmetijska diverzifikacija), 

- prerazporeditvijo virov kmetije za proizvodnjo ne-kmetijskih proizvodov na kmetiji 
(strukturna diverzifikacija), 

- prerazporeditvijo virov kmetije za uporabo izven kmetije, za druge pridobitne 
dejavnosti (OGA-other gainful activities). 

 
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so oblika strukturne diverzifikacije. Pogosta je preureditev 
prostorov, ki niso polno izrabljeni, za namen dopolnilne dejavnosti. To je zlasti pogost pojav 
pri turizmu na kmetijah. Gospodarska poslopja se uporabi za izvajanje osmic in vinotočev, iz 
česar se pogosto razvije izletniška ali stacionarna oblika turizma. Na neizrabljenih površinah 
se uredijo kampi in športne površine. Seniki se namenjajo za prenočevanje. Vprežne živali 
(konji) se uporabljajo za prevoz turistov. Pogosta je tudi preureditev prostorov za namen 
predelovalnih dejavnosti. Kmetijska mehanizacija pa se uporablja za koncesijske dejavnosti 
(zimsko čiščenje cest, komunalne storitve, košnja obcestnih brežin, …). 
 
Nagnjenost k tveganju je pri kmetih majhna. Opazno je, da se zelo neradi zadolžujejo, nove 
posle financirajo iz lastnih sredstev. Odločajo se za dejavnosti, ki jih poznajo ali so jih 
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opravljali že njihovi starši (storitve s kmetijsko mehanizacijo, predelava pridelkov, …). Pri 
samem razvoju dejavnosti delujejo na principu postopnosti, dejavnost širijo šele, ko se je 
izkazala za donosno.  
 
Lep primer tovrstnega razmišljanja je turistična dejavnost. Pogosto gre za razvoj od osmic, 
preko izletniškega do stacionarnega turizma. Tudi za razvoj drugih dejavnosti je značilna 
izrazita previdnost. 
 
Podjetniška naravnanost, odprtost za nove zamisli, naklonjenost ustvarjalnosti in novostim se 
pri kmetih v Severnoprimorski regiji opaža v velikem številu zelo raznolikih dejavnosti, s 
katerimi se ukvarjajo. Podjetnost je vidna v gojenju šampinjonov in njihovi predelavi, s čimer 
kmetje zapolnjujejo donosno tržno nišo. Zlasti za višinske predele je značilna žganjekuha z 
raznolikimi izdelki (sadna žganja, zeliščni napitki,…). Kmetje se prilagajajo sodobnim 
trendom v prehrani z gojenjem kuncev in prodajo kunčjega mesa. Sadjarji proizvajajo domači 
sadni kis, sušijo sadje v krhlje, ki jih tudi lično pakirajo. Za čebelarje so značilni različni 
proizvodi, od osnovnega medu do izdelkov iz voska, sveč, medenega žganja, kar je vse 
ponujeno v zanimivi embalaži (Ponudniki kmetijskih …, 2006). 
 

3.1.4 Proaktivnost 
 
Proaktivnost se nanaša na osredotočenost na prihodnost in iskanje priložnosti. Za določen 
segment nosilcev dopolnilnih dejavnosti lahko trdimo, da kaže s svojim delovanjem na 
proaktiven pristop. To je skupina, ki opaža in tudi izkorišča nove priložnosti, izhajajoče  iz 
potreb in trendov sodobnega življenja.  
 
Primer proaktivnega pristopa so nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki se ukvarjajo s 
pridobivanjem in prodajo energije iz obnovljivih virov. Biodizel, katerega glavna surovina je 
oljna ogrščica, bo gotovo v tem kontekstu igral pomembno vlogo. S proizvodnjo oljne 
ogrščice se že ukvarja manjše število kmetov, ki so v tej dejavnosti prepoznali tržno nišo in 
dolgoročen zanesljiv vir dohodka. 
 
Podobno velja za lesno biomaso, kamor spadajo vsi gozdni ostanki, ostanki pri industrijski 
predelavi lesa in kemično neobdelan les. Proaktivnost nosilcev te dejavnosti je v 
predvidevanju, da se bo vedno več ljudi odločalo za prehod z drugih goriv na ekološko 
primernejša. Oskrba z biomaso je pomembna tržna priložnost v smislu dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji, ki lahko preraste v osnovno dejavnost. Nosilci te dejavnosti se zavedajo, da je v 
Sloveniji lesne surovine na pretek, za razvoj dejavnosti so na voljo ugodni krediti in 
nepovratna sredstva. 
 
Proaktivni so tudi tisti kmetje, ki so med prvimi prepoznali pomen ekološko pridelane hrane 
in se začeli ukvarjati z njeno proizvodnjo. Vse večja osveščenost vpliva na vedno večje 
povpraševanje po tovrstnih pridelkih in izdelkih. Ekološko kmetovanje v povezavi z eko-
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turizmom pomeni možnost za obstoj večjega števila slovenskih kmetij. V Severnoprimorski 
regiji je ekoloških kmetij večje število, zlasti v severnih višinskih predelih. Na določenih 
področjih so praktično vse kmetije ekološko usmerjene in ponujajo visokokakovostne 
ekološke pridelke in izdelke, npr. vas Čadrg nad Tolminom (Vodnik po …, 2003). 
 
Proaktiven pristop se kaže tudi pri izvajalcih raznih storitev, na primer hlevi za konje in 
»hoteli« za hišne ljubljence (pse, mačke, ptice). Ti izvajalci so zaznali potrebo zlasti urbanih 
prebivalcev, ki si omislijo žival, nimajo pa možnosti, da bi zanjo ves čas skrbeli.  
 
V posebno skupino proaktivnih izvajalcev dopolnilnih dejavnosti bi lahko uvrstili tudi tiste, ki 
so zaznali problem naraščajočega števila ostarelega prebivalstva, pa tudi težav z oskrbo bolnih 
in invalidov in tem skupinam nudijo storitvene dejavnosti. 
 

3.1.5 Samozavest in oportunizem 
 
Samozavest se kaže v prepričanosti o svojih sposobnostih, znanju in moči. Raziskave kažejo, 
da so podjetniki nadpovprečno samozavestni. Oportunizem je preračunljivost, prilagajanje 
mišljenja in ravnanja trenutnim okoliščinam zaradi lastne koristi. V podjetništvu pomeni 
predvsem pogajanje, da bi se doseglo premijske cene za proizvode in storitve, ki so na trgu 
(Drnovšek, 2002, v Kotar, 2006, str. 29). 
 
Samozavest nosilcev dopolnilnih dejavnosti je vidna predvsem v njihovem videnju kakovosti 
svojih izdelkov in storitev. Velika večina meni, da je kakovost zelo visoka. Ne kažejo pa 
»zadostnega« oportunizma v smislu pogajanja za dosego primernih cen, saj jih večina meni, 
da njihovi izdelki ne dosegajo primerno visokih cen, niso pa sposobni doseči višjih. 
 

3.2 VEDENJE PODJETNIKOV 
 
Za uspešne podjetnike je značilno določeno obnašanje in vedenje. Le-to vključuje visoko 
stopnjo vztrajnosti in odločenosti, pozitivno odzivanje na izzive in učenje iz napak ter osebna 
iniciativnost. 
 
Timmons et al. (2004 v Kotar 2006, str. 36) identificira šest prevladujočih vedenjskih 
vzorcev, ki jih imajo uspešni podjetniki:  
 

- predanost in odločenost, 
- vodenje, 
- obsedenost s priložnostmi, 
- prevzemanje tveganja, nejasnosti in negotovosti, 
- kreativnost, samozaupanje in prilagodljivost, 
- motiviranost za odličnost. 
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Predanost in odločenost vključujeta vztrajnost in odločnost, konkurenčnost pri doseganju 
ciljev, poglobljenost, trmo pri reševanju problemov in pripravljenost sprejemati osebne žrtve. 
Podjetniki radi tekmujejo, so disciplinirani, vztrajni pri delu, vendar tudi stvarni pri 
ugotavljanju svojih pomanjkljivosti. Vedo, kje poiskati pomoč za rešitev problemov.  
 
Sposobni so vplivati na druge, obvladajo reševanje konfliktnih situacij. Znajo uspešno 
komunicirati s kupci, dobavitelji, kreditodajalci. Imajo dober občutek za delo z ljudmi, delo 
razporejajo med sodelavce in priznajo zasluge drugim. 
 
Prepoznavajo proizvode in storitve, ki jih kupci želijo in iz tega vedenja uresničujejo poslovne 
priložnosti. Premišljeno tvegajo, pri čemer poskušajo tveganje minimirati in ga razdeliti, 
sposobni so reševati težave. Zanje je značilno hitro učenje, tudi iz lastnih napak, ne bojijo se 
neuspeha, nezadovoljni so z vedno enakim stanjem, sposobni so se prilagajati. Vodi jih močna 
želja po doseganju zadanih standardov. Postavljajo si visoke, a dosegljive cilje in svojo 
energijo racionalno usmerjajo na za njih zanimiva področja. 
 
Tabela 2: Bistvene in zaželene podjetniške lastnosti ter nepodjetniške lastnosti  
 

BISTVENE LASTNOSTI ZAŽELENE LASTNOSTI 
NEPODJETNIŠKE 

LASTNOSTI 
- Predanost, odločenost; 
- Vodenje; 
- Obsedenost s 

priložnostmi; 
- Prevzemanje tveganja, 

nejasnosti,  negotovosti; 
- Kreativnost, 

samozaupanje in 
prilagodljivost; 

- Motiviranost za 
odličnost. 

- Inteligentnost; 
- Ustvarjalnost in 

inovativnost; 
- Sposobnost navduševanja; 
- Vrednote; 
- Energija, zdravje in 

čustvena stabilnost. 

- Zunanji nadzor; 
- Neranljivost; 
- Vsevednost; 
- Perfekcionizem; 
- Impulzivnost; 
- Avtoritativnost; 
- Kljubovalnost, odvisnost. 

 
Vir: Timmons et al., 2004 v Kotar, 2006, str. 36 
 
Med nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je zaslediti različna obnašanja in vedenja. 
Nekateri se obnašajo bolj podjetniško, drugi manj. Vedenjske značilnosti so odvisne od 
različnih faktorjev: spola, starosti, izobrazbe, dejavnosti, s katero se ukvarjajo. Številčnost in 
raznovrstnost dopolnilnih dejavnosti omogoča različne nivoje podjetniškega pristopa. Zaradi 
specifičnih zahtev, ki jih imajo posamezne dopolnilne dejavnosti na kmetijah glede potrebnih 
znanj, pristopa do trženja, organizacije dela, iskanja donosnih priložnosti in drugega, je  
razumljivo pričakovati razlike v podjetniškem vedenju med nosilci, ki se ukvarjajo z 
različnimi dopolnilnimi dejavnostmi.  
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Bolj podjetno vedenje je pričakovati pri tistih nosilcih, ki se ukvarjajo z novejšimi, bolj 
konkurenčnimi dejavnostmi, kot pa pri tistih, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi dejavnostmi. 
Proaktivno vedenje, iskanje priložnosti in prevzemanje precejšnjega tveganja je nujno za 
nosilce, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in prodajo energije iz obnovljivih virov. Dejavnost je 
v zgodnji fazi razvoja, zahteva drugačen pristop, kreativnost, iskanje trga oziroma ustvarjanje 
le-tega. Potrebna so tudi precejšnja investicijska sredstva in specifična znanja, ki niso vezana 
na znanja iz osnovne kmetijske proizvodnje. Zato ti nosilci aktivno iščejo dodatne informacije 
in se izobražujejo. 
  
Pri tradicionalnih dejavnostih, kot je predelava mesa v mesne izdelke, pa je pričakovanje 
podjetniškega vedenja manjše. Z dejavnostjo se ukvarjajo relativno starejši ljudje z nižjo  
izobrazbo. Zanje je značilno, da so prepričani o obvladovanju dejavnosti, ki izhaja iz 
tradicionalnega dela na kmetiji. Svoje izdelke zelo cenijo in izhajajo iz prepričanja, da se 
dobro blago samo prodaja. Podjetniško vedenje se še najbolj kaže v motiviranosti za 
odličnost, saj je opazno, da nosilci dejavnosti neprestano težijo k doseganju lastnih, visoko 
postavljenih standardov kakovosti.  
 
Podobno (ne)podjetniško vedenje je pričakovati pri nosilcih tradicionalnih znanj na kmetiji. S 
temi dejavnostmi (peka kruha, peciva, domača obrt-čipke, kvačkanje, pletenje,…) se 
večinoma ukvarjajo ženske. Zlasti pri domači obrti kažejo veliko stopnjo kreativnosti. V delo 
vključujejo oziroma učijo tudi družinske člane, zlasti otroke. Svoje delo vrednotijo bolj z 
osebnega in socialnega vidika. Pomemben jim je prispevek k skupnosti, z izdelki se 
udeležujejo različnih prireditev in sodelujejo v društvih kmečkih žena, kjer se lahko dokažejo. 
V dejavnosti prvenstveno iščejo samopotrditev in ne toliko materialnega rezultata, zato ne 
iščejo priložnosti v smislu prodaje. 
 
Tudi zaradi nepodjetniškega vedenja je tako pri dejavnosti predelave mesa, kot tudi 
tradicionalnih znanj na kmetiji opazno stagniranje v razvoju v primerjavi z drugimi 
dejavnostmi. Obe dejavnosti imata velik potencial, vendar bo za njegov izkoristek potreben 
drugačen, bolj podjetniški pristop.  
 
Izrazito večja ekonomska uspešnost je vidna pri dejavnosti predelave mleka in proizvodnje 
medu. Obe dejavnosti sta pridobili na pomenu zaradi preobrata v potrošniškem vedenju, ki so 
ga nosilci pravočasno zaznali. Oboji se ukvarjajo z dejavnostjo, katere izdelki so pri 
potrošnikih zelo in vedno bolj cenjeni v smislu zdrave hrane. Tako ponovno pridobivata na 
pomenu ovčji in kozji sir kot delikatesi ter med kot nadomestek za nezdrav sladkor in kot 
vsesplošno zdravilo. Tovrstni izdelki se pogosto uporabljajo tudi kot darila. Potrebno jih je 
ponuditi v primernih velikostih oziroma količinah ter embalaži. Ti nosilci potrebujejo 
podjetniško vedenje zlasti za prepoznavanje potreb in želja kupcev ter trendov v proizvodnji 
(manj maščob, razni dodatki sirom, …). Sama prodaja pa zaenkrat zaradi velikih razlik v 
ponudbi in povpraševanju ne zahteva večje podjetniške angažiranosti.  
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Tudi za dejavnost turizma na kmetijah je verjetnost bolj podjetniškega vedenja nosilcev večja. 
Dejavnost namreč zahteva veliko prilagajanja povpraševanju, stalno iskanje novih oblik 
ponudbe, tako v smislu kulinarike kot tudi vseh drugih dejavnosti (prikaz kmečkih del, ježa 
živali, turistični prevozi z vprežnimi vozili, …). Veliko bolj kot pri drugih dejavnostih je 
pomembno sodelovanje med družinskimi člani, pravilno razporejanje del in organizacija. 
Potrebna so različna specifična znanja, od poznavanja tujih jezikov do kultur. Dejavnost je 
delovno intenzivna, zahteva veliko samoodrekanja. Velike investicije v zgradbe in opremo 
predstavljajo precejšnje tveganje. Za obvladovanje vseh teh zahtev je podjetniško vedenje 
nujno. 
 

3.3 MOTIVACIJA ZA PODJETNIŠKO DELOVANJE 
 
Sodobne vsebinske teorije motivacije za podjetniško delovanje se osredotočajo na vzroke, 
zaradi katerih se ljudje obnašajo na določen način. Maslow je potrebe razdelil po hierarhiji 
(Lipičnik, 1998, str. 164). Najmočnejša motivacijska sila so tiste potrebe , ki so v določenem 
trenutku nezadovoljene. Herzberg je motivacijske dejavnike razdelil na motivatorje in 
higienike. Higieniki (delovne razmere, varnost, odnosi med sodelavci) ne spodbujajo direktno 
k aktivnosti, ampak le ustvarjajo razmere zanjo. Motivatorji (priznanje, dosežek, 
samostojnost, odgovornost, napredovanje, razvoj) pa neposredno spodbujajo ljudi k delu 
(Lipičnik, 1998, str. 168). 
 
Slika 3: Primerjava hierarhije potreb po Maslowu s Herzbergovo dvofaktorsko teorijo 
 

MOTIVATORJI 
Dosežek, odgovornost, rast, 
priznanje, napredovanje 

 
 
 
 
 
 
 
Vir: Povzeto po Drenik, 2003, str. 44 
 
Najpogostejši motiv za začetek dopolnilne dejavnosti na kmetiji je izpolnitev potrebe po 
varnosti, saj osnovna dejavnost, pogosto pa tudi pridobljen dohodek izven kmetije, ne daje 
zadostnega dohodka za preživetje kmečke družine. S kombiniranjem osnovne kmetijske 
dejavnosti z dopolnilno je izpolnjena potreba po neodvisnosti in notranjem izvoru nadzora. 
Dopolnilna dejavnost kmetom omogoča določen življenjski stil na podeželju, ki ga drugače ne 
bi mogli doseči. 
 

HIGIENIKI 

Medosebni odnosi, 
delovne razmere 

Samopotrjevanje 

Potrebe po ugledu in 
samospoštovanju 

Potrebe po pripadnosti in 
ljubezni 

Potrebe po varnosti 

Fiziološke potrebe 
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V okviru zadovoljitve te osnovne potrebe pa se pogosto pojavi tudi motivacija v smislu 
samopotrjevanja oziroma samorealizacije. Dejavnost nosilcem omogoča možnost testiranja in 
udejanjanja idej, neprestano učenje in osebno rast, osebne dosežke in zlasti neodvisnost, ki je 
za kmečko prebivalstvo velika vrednota. Teh potreb zaradi omejitev, ki jim jo predstavlja 
pomanjkljiva izobrazba, relativno visoka starost, pa tudi življenjski stil, v drugi dejavnosti ne 
bi mogli zadovoljiti. Samopotrjevanje v smislu dosežka je izrazit motiv zlasti pri nosilcih 
predelave kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov, pri dejavnosti, povezani s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji, pa tudi pri nosilcih turistične dejavnosti.  
 
Nosilci dopolnilnih dejavnosti izkazujejo tudi motivacijo za podjetniško delovanje v smislu 
uspeha v poslovnem svetu, čeprav je ta motiv manj izražen kot drugi. Za zunanjo potrditev 
doseganja kakovosti svojih izdelkov se udeležujejo raznih tekmovanj (Kmetijsko živilski 
sejem Gornja Radgona, Dobrote slovenskih kmetij, Ptuj), vključeni so v primere dobre prakse 
(Katalog dobrih praks ..., 2005), pogosto je tudi aktivno sodelovanje v raznih združenjih. 
 

3.4 OKOLJE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA DOPOLNILNIH 
DEJAVNOSTI NA KMETIJAH  

 
Razvoj podeželja se vedno bolj povezuje s podjetništvom. Za razvoj podjetništva pa je 
potrebno podporno okolje, ki je v veliki meri odvisno od politike, ki vpliva na norme, kulturo 
in vrednote v smislu sprejemanja ali zavračanja podjetniške naravnanosti. Ena od percepcij 
podjetniškega vedenja je, da se podjetniki že rodijo, druga pa, da se da podjetniško vedenje 
pridobiti skozi učenje in trening.  
 
Če se gleda na podjetništvo s teh dveh vidikov bi moralo lokalno vodstvo usmerjati svoje 
promocijske napore na dva različna načina. Če so podjetniške veščine prirojene (kot npr. 
kreativnost, inovativnost, potreba po dosežkih, sprejemanje tveganja, …), potem mora biti 
aktivna promocijska politika usmerjena na preskrbo spodbud, stimulacij, kot so dobiček in 
ekonomska korist. Če pa so le določene podjetniške značilnosti prirojene, druge pa se da 
pridobiti, mora aktivna promocijska politika prispevati k podjetniškemu razvoju z 
izobraževanjem in treningom. Pomembno se je usmeriti tudi na faktor priložnosti. To se lahko 
naredi skozi raziskavo trga in identificiranjem priložnosti z namenom ugotoviti potrebne 
storitve v specifičnih podeželskih okoljih in potem sodelovati, pomagati pri ustanavljanju 
posla tako, da se »servisira« te (specifične) potrebe (Lordkipanidze et al., 2005, str. 788). 
 
Kmetije sprejemajo odločitve za alternativne oz. dopolnilne dejavnosti v odvisnosti od ovir, ki 
jim jih postavljajo širši socio-ekonomski in politični dejavniki. Ta pristop je bil opisan kot 
»delovanje v kontekstu« (Ward in Lowe, 1994 v Ilbery et al., 1998, str. 357). V primeru 
alternativne kmetijske dejavnosti to pomeni, da kmetje proučijo notranje in zunanje dejavnike, 
ki delujejo na kmetijsko gospodinjstvo. Od zunanjih sta najpomembnejša makro gibanja, 
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trendi in predvsem delovanje različnih državnih in nedržavnih institucij, ki podpirajo ali 
otežujejo tovrstno podjetniško udejstvovanje. 
 
Slika 4: Zunanji in notranji dejavniki, ki vplivajo na razvoj alternativnih kmetijskih dejavnosti  
 

REGIONALNI KONTEKST 
(Zunanje okolje kmetije) 

Vedenje inštitucij 
 

Makro trendi v gospodarstvu in družbi 

DRŽAVNI KONTEKST

(Notranje okolje kmetije) 
Poslovno vedenje kmetije 

 
 

Spodbujevalnik za spremembe 
 
 

      Ni                    Strategija             Strategija 
sprememb             preživetja          akumulacije 
 
 
 

Iskanje alternativ (tehnične, finančne, 
institucionalne ovire) 

 
 

Ocena alternativ 
 
 

Izbira alternativne kmetijske dejavnosti 

Sprememba v delovanju kmetije

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Ilbery et al., 1998, str. 358 
 
Ustvarjanje podpornega okolja se začne že na državni ravni z zagotavljanjem 
makroekonomske stabilnosti in pravno zaščito lastnine. Na razvoj podjetništva na podeželju 
nadalje vplivajo pospeševalni centri, pomembna pa so tudi združevanja neprofitnih 
organizacij, s  šolstvom-univerzami in zasebnim sektorjem (Petrin, 2000, str. 121). 
 
Razvojna politika ustvarja okolje za razvoj podjetništva na podeželju z vzpodbujanjem 
samoiniciativnosti in kreativnosti prebivalstva, s pristopom »od spodaj navzgor«, z vnašanjem 
informacij in specifičnih znanj ter spodbujanjem razvoja novih dejavnosti na osnovi lokalnih 
razvojnih možnosti – naravnih danosti in dediščine, tradicionalnih znanj in spretnosti 
prebivalcev, ki se uporabijo na nov, drugačen, bolj produktiven način. Ustvarja pogoje za 
samovzdržujoč, trajnosten razvoj ter pogoje za odpiranje in povezovanje tega prostora v širše 
regije. Pomembna je vzpostavitev potrebnih in do okolja prilagojenih razvojnih inštitucij – 
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razvojnih in svetovalnih organizacij, informacijskih centrov in finančnih inštitucij, ki morajo 
biti med seboj povezane ter  potrebne infrastrukture (Mešl, 2000, str. 125). 
 

3.4.1 Vpliv dejavnikov panožne konkurence na razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
 
Zakonodaja je na področju dopolnilnih dejavnosti zelo nedorečena in predstavlja za začetek in 
delovanje velike težave zaradi: 
 

- predolgih rokov za pridobitev registracijskega dovoljenja, 
- preveč zapletenih postopkov registracije, zelo veliko birokracije, 
- prestrogih meril za registracijo dejavnosti ali podjetja,  
- neobveščenosti upravnih enot o zakonodaji zaradi česar prihaja do različnih 

interpretacij, 
- preslabega poznavanja problematike na terenu od zgoraj navzdol, 
- pomanjkanja tolmačenja pravilnikov, 
- zahtevane posebne izobrazbe,  
- zahtevane pridobitve različnih izobrazbenih profilov, 
- visokih zahtev za opremo prostorov, 
- neskladja med zakonskimi predpisi in samo filozofijo določenih dopolnilnih 

dejavnosti (npr. turistične kmetije in spanje na senu, …). 
 

Določene dopolnilne dejavnosti (predelava mesa, mleka, turizem na kmetiji) zahtevajo velike 
in tvegane začetne investicije, kar lahko pomeni visoko vstopno oviro. Problem predstavlja 
tudi dostop do prodajnih poti, zlasti pri prodaji velikim trgovskim verigam, ki kupujejo velike 
količine, ki jih dopolnilne dejavnosti posamično ne morejo zagotavljati. Pogosto gre za 
vzpostavljena dolgoročna sodelovanja in nov ponudnik mora prepričati, da pride do 
zamenjave poslovnega partnerja. Ta ovira je pri dopolnilnih dejavnostih precej prisotna. 
Rešitev se nakazuje v vzpostavitvi enotnih blagovnih znamk (Bovški ovčji sir, sir Tolminc, 
…). 
 
Določene dejavnosti imajo visoke fiksne stroške v sklopu celotnih stroškov (npr. storitve s 
kmetijsko mehanizacijo), zato morajo prodati več svojih storitev, da vzdržujejo čim nižje 
stroške na enoto. S tega vidika je tudi večje rivalstvo med konkurenti. Podoben primer bi bil 
tudi turizem na kmetijah, ki zahteva visoka vlaganja v stavbo in infrastrukturo. Vendar, ker je 
teh dejavnosti v skupnem številu malo, imajo dovolj strank, da med njimi ni večjega rivalstva 
iz tega naslova. 
 
V določenih panogah, kamor spadajo tudi dopolnilne dejavnosti, obstajajo omejitve obsega 
(npr. omejeno število sedežev in postelj na turističnih kmetijah, omejena količina proizvodov 
pri peki kruha, potic, …). Ker se dejavnost ne more širiti več, kot je dovoljeno, lahko pride do 
pojava novih konkurentov, ki zapolnjujejo količinsko ponudbo. S tem pa se konkurenčnost v 
panogi povečuje. 
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3.4.2 Dejavniki splošnega okolja panoge in njihov vpliv na razvoj dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah 

 
Na dopolnilne dejavnosti na kmetiji vplivajo številni dejavniki splošnega okolja, ki 
povzročajo nenehne spremembe in potrebna prilagajanja. Vpliv teh dejavnikov se zlasti čuti 
pri dopolnilnih dejavnostih turizma na kmetiji in predelavi kmetijskih pridelkov.  
 

- Politično pravno okolje:  
 
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so zakonsko opredeljene v Zakonu o kmetijstvu (Ur. l. RS, 
št. 51/06, 68. – 72. člen), bolj podrobni pogoji pa so določeni v Uredbi o vrsti, obsegu in 
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05). Za registracijo 
turistične dejavnosti na kmetijah je treba upoštevati tudi Zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 
1/95, 4/06).  
 
Na razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah bo najbolj vplivala 3. os Programa razvoja 
podeželja 2007–2013, ki vključuje izboljšanje kakovosti življenja in spodbujanje gospodarske 
diverzifikacije, med drugim diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti in podporo za razvoj in 
ustanavljanje mikro podjetij. 
 
Velik problem glede zakonskih predpisov je v njihovem hitrem spreminjanju, poleg tega si na 
posameznih upravnih enotah različno razlagajo iste zakonske akte ter s tem bolj ali manj 
otežujejo zagon ali širitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Za kmete predstavljajo veliko 
težavo tudi visoke zahteve za registracijo posamezne dejavnosti v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami. Problemi pri pridobivanju dovoljenj, visoki stroški za dovoljenja in 
zahtevna ter nejasna zakonodaja negativno vplivajo na uspešen in hiter razvoj teh dejavnosti. 
 

- Socio - kulturno okolje: 
 
Sodobni socio-kulturni trendi s fenomenom »ponovnega odkrivanja« podeželja, poudarkom 
na zdravi, varni, genetsko nespremenjeni hrani, pridelani na tradicionalen način ter 
spremenjenimi vzorci o preživljanju prostega časa, segmentacijo počitnic in pojavom 
»podaljšanih« vikendov omogočajo dopolnilnim dejavnostim na kmetijah perspektiven 
razvoj. 
 

- Globalno okolje: 
 
Za proizvajalce tipičnih proizvodov v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot so 
specifični prehrambeni proizvodi, izdelki domače obrti ter turizem na kmetijah, globalizacija 
ne pomeni nujno grožnje oz. nevarnosti pač pa priložnost za prodor na velik trg.  Priložnost 
dopolnilnih dejavnosti je v globalni segmentaciji, v povezavi med globalnim in lokalnim, v t.i. 
»glokalizaciji« (Vignali et al., 2004, str. 711). Proizvajalci »tipičnih« proizvodov namreč 
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posedujejo konkurenčni element in blagovno pozicioniranje, ki jim omogoča uspešno 
delovanje tako na lokalnem kot tudi globalnem trgu. Nevarnost, ki preti dopolnilnim 
dejavnostim s strani globalizacije je v globalnem poenotenju, vendar gredo sodobni trendi v 
drugo smer in je ta nevarnost tudi zaradi majhne in zelo raznolike ponudbe slovenskih kmetij, 
ki se loči že od vasi do vasi, minimalna oz. zanemarljiva. 
 

3.4.3 Ustvarjanje podpornega okolja za spodbujanje podjetništva na podeželju 
 
Okvir oziroma okolje za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji vključuje 
vpletene strani na nivojih regije, države in Evropske unije. Vsi trije nivoji posamično in 
skupno vplivajo na razvoj podjetnosti in podjetništva, ob čemer se njihova vloga kaže v 
spektru dejavnosti, ki jih oziroma bi jih morali pokrivati. Sem spada tako razvijanje 
podjetniške kulture, klime, trajnostnega razvoja, izgradnja socialnega kapitala, podjetniškega 
potenciala regije, vplivanje na širino in globino regije, učenje, spodbujanje turizma na 
podeželju ter drugi dejavniki spodbujanja podjetništva. 

3.4.3.1 Spodbujanje podjetniške kulture podeželskega prebivalstva 
 
Obstaja mnenje, da imajo določene kulture ali družbene skupine večjo nagnjenost k 
podjetniškemu obnašanju kot druge. S tega vidika k številu podjetnikov v nekem okolju 
prispeva podjetniška tradicija, družinska afiniteta do podjetništva, socialni status in stopnja 
izobraženosti. Ob upoštevanju samo teh lastnosti so kmetje družbena skupina, ki ni nagnjena 
k podjetništvu. Čeprav imajo osebnostne lastnosti in družbeni vidiki očitno vlogo, pa se lahko 
podjetništvo in podjetniki razvijejo z zavestno dejavnostjo (Petrin, 2000, str. 119). 

 
K pravilnemu začetku gradnje bolj podjetniško usmerjenega okolja in ekonomije lahko 
pripomore ocena podjetniških lastnosti, značilnosti podeželskih področij, za katero je okvir 
razvil Jay Kayne (Lordkipanidze et al., 2005, str. 789). Okvir je zgrajen okrog treh osnovnih 
vprašanj za oceno podjetniških lastnosti, značilnosti podeželskih področij: 
 

- nagnjenost k podjetništvu, 
- znanje in spretnosti, potrebne za podjetništvo, 
- uspešnost v podjetništvu. 
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Slika 5: Okvir za spodbujanje podeželskega podjetništva 
 

 

Ali imajo podeželski prebivalci 
nagnjenje, da bi postali 
podjetniki? 

Politike/programi, ki se nanašajo 
na kulturna in vedenjska 
vprašanja

Ali imajo podeželski prebivalci 
potrebna znanja in spretnosti za 
podjetniško udejstvovanje? 

Politike/ programi za podeželske 
prebivalce, da pridobijo potrebna 
znanja, spretnosti

Politike/programi, ki podpirajo 
rast podjetij (finančna pomoč, 
marketing)

Ali so podeželski prebivalci 
uspešni kot podjetniki? 

Podjetniško 
gospodarstvo

NE

NE

NE

DA

DA

DA

 
Vir: Povzeto po Lordkipanidze et al., 2005, str. 789 

3.4.3.2 Gradnja podjetniške klime 
 
Podjetniška klima (E klima) zagotavlja splošno okolje v katerem podjetniki delujejo. 
Preskrbuje, zagotavlja elemente kot so javne dobrine (elektrika, voda, plin, …), storitve, davki 
in zakoni, pravilniki, ki so za podjetnike pomembni. Nanjo vpliva tako javni kot zasebni 
sektor. Določeni elementi klime, ki so kritično pomembni za podjetnike, so skupni za oba: 
kultura, izobraževanje in kakovost bivanja. 
 
Vloga politike je, da pomaga regiji ustvariti »podjetniški ekosistem«. Takšen sistem določajo 
štirje elementi: 
 

- podjetniško izobraževanje in usposabljanje , 
- pospeševanje, spodbujanje poslovnih mrež. Ker so lokalne kmetijske mreže omejene 

se je potrebno vključevati v eksterne mreže, ki odstranjujejo omejitve zaradi 
oddaljenosti, 

- zagotavljanje dostopa do kapitala (različni posojilni fondi), 
- infrastruktura in podpora raznih ustanov (Drabenstott et al., 2003, str. 75). 

 
Na porast podjetnikov v podeželskih področjih vpliva kakovostno okolje bivanja in delovanja 
in zlasti dostop do finančnega kapitala, ki je esencialen za podjetniški uspeh regije (Low et 
al., 2005, str. 74-75). Prav tako je velikega pomena tudi pokritost področja z infrastrukturo, 
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tako prometnimi povezavami kot tudi telekomunikacijskimi ter razvitostjo izobraževalnih 
programov. To so točke, na katere mora dati lokalna oblast poudarek, če želi spodbuditi 
podjetniško delovanje v regiji.  
 
Pomembno je, da regija ustvarja oziroma pospešuje mreže med podjetji in izobraževalnimi 

loga podpornega sektorja pri izgradnji podjetništva na podeželju je tudi v zagotavljanju 

spešno zagotavljanje lastniškega kapitala predpostavlja: 

- osredotočenje specifično na (venture) kapital v povezavi z ruralnimi posli, ne pa, da je 

-  dobre prakse na nekem področju, ugotoviti potrebe in 

3.4.3.3 Izgradnja socialnega kapitala 
 

er so podjetniki na podeželju bolj fizično izolirani, imajo počasnejši, težavnejši dostop do 

a uspešen razvoj novih podjetij se morajo podeželske skupnosti soočiti in premagati dve 

red izgradnjo socialnega kapitala z namenom razvoja podjetništva je treba ugotoviti, kaj 

organizacijami. Podjetja morajo sodelovati z izobraževalnimi organizacijami in drugimi 
podjetji. To še posebej velja za SME, ker nimajo velikih internih virov znanja. Izziv za 
lokalne oblasti je zastaviti tako politiko trga dela, ki bo vodila k visokim potencialom za 
učenje in iz tega bazena ustvarila mreže novih, neizkušenih, »zelenih« podjetnikov. 
Svetovalci in regijske izobraževalne organizacije morajo z ažurnimi informacijami priskočiti 
na pomoč pri reševanju problemov. 
 
V
lastniškega kapitala. Podjetniki in mala podjetja v ruralnih področjih enostavno nimajo enakih 
možnosti dostopa do primerljivega kapitala in podpornih storitev kot podjetniki v mestih.  
 
U
 

to le del drugih programov, 
predhoden pregled primerov
šele nato izvesti odgovarjajoč program ter izobraziti lokalne uradnike o programih, ki 
so pogosto kompleksni in slabo razumljeni. 

K
trgov in drugih virov, jim je mreženje ter oblike združevanja virov in zmanjševanje tveganja 
skozi tako združevanje lahko v veliko pomoč. Zavedati pa se je potrebno, da je izgradnja 
socialnega kapitala zelo težavna in jo je težko vzdrževati.  
 
Z
skupini ovir. Prva ovira so notranje povezave med člani skupnosti, druga pa zunanje povezave 
z drugimi skupnostmi. Izgradnja vezi med člani skupnosti in drugimi skupnostmi na področju 
razvoja podjetij (podjetniki, svetovalci, vlada, zasebne službe, javne službe…) lahko močno 
pripomore k razvoju podjetništva na določenem področju (Lyons, 2002, str. 196).  
 
P
podeželski podjetniki rabijo. Liechtenstein in Lyons (Lyons, 2002, str. 198) sta razvila orodje 
za ugotavljanje teh potreb.  
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Najprej sta definirala štiri najpomembnejše podjetniške potrebe za uspešen začetek, rast in 
obstanek posla. Te so: 
 

- poslovni koncept (zamisel), to je donosna ideja, ki postane središče tveganega posla 
(venture), 

- fizični viri, ki vključujejo surovine, opremo, prostor in finančni kapital, 
- temeljne kompetence in spretnosti, veščine, managerske, tehnične, tržne-prodajne, 
- trg, upoštevanje različnih pomenov, problemov. 

 
Za sistematično analizo specifičnih ovir, ki se pojavljajo pri podjetniškem razvoju na 
podeželju je zelo uporaben okvir, ki sta ga razvila. Razlikujeta devet ovir, ki vplivajo na 
podjetnikovo sposobnost zadovoljitve vsake od teh potreb: 
 

1. nedostopnost (ang. »Lack of availability«), viri niso dostopni v zvezi, povezavi 
(kontekstu) podjetnikovega dela, 

2. nevidnost (ang. »Lack of visibility«), vir je dostopen, vendar se podjetnik ne zaveda 
njegovega obstoja, 

3. nezmožnost privoščiti si (ang. »Lack of affordability«), podjetnik si virov ne more 
privoščiti, 

4. problem poslovne kupčije (ang. »Transaction barrier«), problem pri pridobivanju 
virov, 

5. problem zavedanja, opažanja (ang. »Lack of self awareness«), podjetnik ne ve, katere 
vire rabi, 

6. pomanjkanje odgovornosti (ang. »Lack of accountability«), podjetnik ali noče sprejeti 
odgovornosti ali ne ve, kako jo sprejeti, 

7. čustva (ang. »Emotions«), podjetnik se čustveno ne more spopasti s problemom, 
8. pomanjkanje veščin, spretnosti (ang. »Lack of skills«), podjetnik ni sposoben izrabiti 

virov, ki jih ima, 
9. pomanjkanje ustvarjalnosti (ang. »Lack of creativity«), podjetnik ni sposoben razviti 

inovativnih rešitev problemov. 
 
Za politiko spodbujanja podjetništva je pomembno razumevanje, da imajo podjetniki različne 
potrebe in je treba selektivno pristopati njihovemu k reševanju. Najprej je potrebno natančno 
definirati problem, potem pa najti zanj odgovarjajočo rešitev. Svetovalci za podeželsko 
podjetništvo morajo usmerjati svojo pomoč na te različne potrebe različnih podjetnikov in ne 
iskati nekih univerzalnih rešitev, ki bi bile enake za vse.  

3.4.3.4 Podpora trajnostnemu razvoju podeželja 
 
Podeželje danes doživlja velike in hitre spremembe, njihova kompleksnost in medsebojna 
povezanost pogosto povzroča, da napredek na enem področju trči na interese na drugem. 
Tipični primeri pogajanj se pojavljajo med ekonomskimi, okoljskimi in socialnimi interesi. 
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Izzive s katerimi se sooča podeželje se lahko učinkovito rešuje skozi princip trajnostnega 
razvoja, ki omogoča, da se združi ekonomske, okoljske in socialne cilje v »trojčka« podeželja 
(Sharpley, 2000 v Garrod et al., 2006, str. 121). Bistvo takega pristopa k razvoju je večje 
spoštovanje narave povezav med ekonomsko, okoljsko in socialno dimenzijo sprememb 
podeželja. 
 
Implementacija politik trajnostnega razvoja na podeželje zahteva trajnostno planiranje 
(sustainable planning) in management podeželskih področij v sozvočju z potencialom, ki ga 
dajejo razpoložljivi viri (Golley in Bellot, 1999 v Akpinar et al., 2004, str. 473). Eden od 
ključnih pogojev za trajnostni razvoj je premik iz ekonomike, utemeljene na pomanjkanju, v 
družbenost, utemeljeno na sodelovanju (Radej, 2002, str. 33). 
 
Za trajnostni razvoj podeželja se lahko veliko naredi z rekonceptualiziranjem podeželskih 
(ruralnih) virov v smislu »podeželskega kapitala«. To vključuje spodbujevalne ukrepe za 
prerazporeditev obstoječih virov v vse oblike dejavnosti, ki prinašajo koristi. S primernimi 
kmetijskimi in okoljskimi politikami se hkrati zagotovi varovanje in razvoj kmetijskih 
zemljišč, izboljšanje trženja kmetijskih proizvodov in ustvari delovna mesta. 
 
Slika 6: Vplivi okolja na razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
 
 

RAZVOJ DOPOLNILNIH 
DEJAVNOSTI NA 

KMETIJAH 

 
DEJAVNIKI PANOŽNE 

KONKURENCE 

DEJAVNIKI SPLOŠNEGA OKOLJA 
PANOGE: 

- politično-pravno okolje, 
- sociokulturno okolje, 
- globalno okolje

SPODBUJANJE 
PODJETNIŠKE KULTURE: 
ocena podjetniških lastnosti-----
odgovarjajoče politike/programi 

GRADNJA PODJETNIŠKE 
KLIME: 

podjetniški »ekosistem« 

PODPORA TRAJNOSTNEMU 
RAZVOJU PODEŽELJA: 

ekonomski-----okoljski-----socialni 
interesi 

IZGRADNJA SOCIALNEGA 
KAPITALA: 

- notranje povezave, 
- zunanje povezave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vplivi okolja se izrazito čutijo tudi pri razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji. 
Globalne in sociokulturne spremembe se kažejo v politiki oziroma programu razvoja 
podeželja za leto 2007-2013, na podjetniško delovanje podeželskega prebivalstva na področju 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah močno vplivajo zakoni oziroma pravilniki, ki določajo 
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pogoje za njihovo opravljanje. Podpora trajnostnemu razvoju podeželja odpira možnosti 
zadovoljitve ekonomskih, socialnih in okoljskih interesov podeželskega prebivalstva. V 
poglavju, ki sledi, bomo orisali vplive okolja na razvoj podjetniškega udejstvovanja 
slovenskih kmetov v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.  
 
4 DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji se je leta 2000 z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah ukvarjalo dobrih pet 
odstotkov kmetij. Največ se jih je ukvarjalo z dopolnilnimi dejavnostmi predelave kmetijskih 
pridelkov, storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, predelavo lesa in turistično 
dejavnostjo na kmetiji (Popis …, 2000). Po podatkih popisa je bilo stanje takšno: 
 

- 21% kmetij se je ukvarjalo z dejavnostjo predelave kmetijskih pridelkov, od tega 8% s 
predelavo sadja in zelenjave, 5% s predelavo mleka, 5% s predelavo mesa in 4% z 
drugimi dejavnostmi predelave kmetijskih pridelkov, 

- 15% s predelavo lesa, 
- 14% s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
- 14% s turizmom na kmetijah, 
- 6% z domačo obrtjo,  
- 6% s komunalnimi storitvami, 
- 4% z gozdarskimi storitvami,  
- 2% z ribogojstvom,  
- 2% s trgovino z lesom, 
- 15% z ostalimi dopolnilnimi dejavnostmi. 

 
Slika 7: Dopolnilne dejavnosti na kmetijah v Sloveniji  
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Vir: Popis …, 2002  
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4.1 DEFINICIJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI V KMETIJSTVU 
 

V literaturi obstaja več definicij dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu. Po Zakonu o kmetijstvu 
(2000) je to s kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, ki jo opravljajo na 
kmetiji in omogoča boljšo izrabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter dela družinskih članov. 
Barbičeva izpostavlja sledeče oblike dopolnilnih dejavnosti: zaposlovanje zunaj kmetijstva, 
specifične pridelave in predelave kmetijskih pridelkov, domače obrti, majhna podjetja, 
pasivne vire dohodkov in turizem (Barbič, 1995 v Potočnik, 2003, str. 111). 
 
Kovačič razlikuje tri glavne skupine dopolnilnih dejavnosti (Kovačič, 2000 v Potočnik, 2003, 
str. 111): 
 

- dejavnosti, ki pomenijo oplemenitenje in finalizacijo temeljne proizvodnje na kmetiji 
(predelava lesa in kmetijskih pridelkov, neposredno trženje osnovnih in predelanih 
proizvodov kmetije-prodaja na domu ali na kmečki tržnici, 

- domače obrti in storitvene dejavnosti s proizvodnimi sredstvi kmetije (storitve s 
kmetijskimi stroji, turistična dejavnost na kmetiji, suhorobarska dejavnost), 

- delo na domu. 
 
Geografska stroka opredeljuje dopolnilno dejavnost na kmetiji kot dejavnost, ki v 
gospodarsko razvitih deželah, predvsem na območjih z majhnimi kmetijami, omogoča 
doseganje paritetnega dohodka, v manj razvitih deželah pa zagotavlja vsestransko delovanje 
podeželske skupnosti (Kladnik, 1999, str. 17). 
 
Bill Slee (1989, str. 27) je  razdelil dopolnilne dejavnosti v pet skupin: 
 

- turizem in rekreacija, 
- dodajanje vrednosti konvencionalnim kmetijskim proizvodom, 
- nekonvencionalne dejavnosti na kmetiji, 
- alternativna raba pomožnih (neizkoriščenih) virov, 
- javne dobrine. 
 

4.2 VRSTE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI IN SPLOŠNI POGOJI ZA 
NJIHOVO OPRAVLJANJE  

 
Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, 
št. 61/05) v 2. členu določa, katere vrste dopolnilnih dejavnosti se lahko opravljajo na kmetiji: 
 

1. predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev, 
gob in gozdnih sortimentov; 
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2. prodaja:  
- kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v 

skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, 
- drugje proizvedenih izdelkov iz lastnih surovin;  

3. turizem na kmetiji: 
- gostinska dejavnost, 
- negostinska dejavnost; 

4. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr. 
oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, 
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, podkovno kovaštvo, 
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); 

5. pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov; 
6. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja 

le-teh v najem; 
7. izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo 

na kmetiji; 
8. zbiranje in kompostiranje organskih snovi; 
9. ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib; 
10. aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih 

rastlin. 
 
Uredba (Uredba o vrsti …, 2005) tudi določa, da mora imeti kmetija, ki se ukvarja z 
dopolnilno dejavnostjo v lasti najmanj en hektar ali v zakupu najmanj pet hektarjev 
primerljivih površin, razen v primeru predelave medu in čebeljih izdelkov.  
 
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko lastnik, zakupnik ali drugačen uporabnik 
kmetije. Za opravljanje dejavnosti mora biti primerno usposobljen (Pravilnik o 
usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, Ur. l. RS, št. 17/04, 96. člen 
ZKme). Za ustrezno usposobljenost iz dopolnilne dejavnosti se šteje: 
 

1. najmanj srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri ali 
2. potrdilo o usposobljenosti (ustrezen certifikat ali potrdilo o opravljenem usposabljanju 

ali preizkus znanja za posamezno področje ali najmanj petletne delovne izkušnje v 
dejavnosti, ki jo nosilec dejavnosti želi opravljati). 

 
Za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti Uredba določa največji dovoljen fizični obseg 
(npr. gostinska dejavnost na kmetijah ima lahko največ 60 sedežev, 10 sob, pri čemer število 
vseh ležišč ne sme biti večje od 30). Namen omejevanja obsega dejavnosti je ohranitev 
značilnosti izdelkov in storitev, v turizmu pa tudi domačnost in gostoljubnost kmečke hiše in 
družine. Hkrati pa je doseženo tudi zmanjšanje konkurence dejavnostim, ki so drugače 
registrirane (s.p. in drugi). 
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Dohodek iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji na polnoletnega družinskega člana kmečkega 
gospodinjstva ne sme biti večji od dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji in 
ne sme presegati 1,5 povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Na območjih z 
omejenimi dejavniki za kmetijstvo pa prihodek od dopolnilne dejavnosti ne sme presegati treh 
povprečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji na polnoletnega družinskega člana (ZKme, 
Ur. l. RS. št. 54/00). 
 
Zakonodaja določa tudi minimalne tehnične in druge pogoje za opravljanje posameznih 
dejavnosti (Pravilnik o minimalnih …, 2004, Pravilnik o merilih …, 2000).  
 
Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen 
obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti lastnih surovin, pri čemer se 
do največ 30 % vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij. Pri 
predelavi gozdnih sortimentov in pridobivanju energije iz biomase morajo lastne surovine 
predstavljati najmanj 20% količine potrebnih surovin. 
 
Čeprav so dopolnilne dejavnosti na kmetiji povezane s kmetijsko proizvodnjo, v okviru 
davčne zakonodaje niso obravnavane kot kmetijstvo, pač pa kot pridobitna dejavnost. 
Dohodki nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji so obdavčeni z davkom od dohodkov iz 
dejavnosti (ZDoh-1). Osnova, s katero nosilec dopolnilne dejavnosti vstopa v dohodninsko 
obdavčitev, se lahko ugotavlja po normiranih odhodkih (70% normirano priznanih odhodkov) 
ali po dejanskem dohodku (razlika med prihodki in odhodki). 
 
Ob vedno pestrejši ponudbi kmetijskih pridelkov in izdelkov postaja vedno bolj pomembno 
informiranje kupcev o kakovosti in poreklu hrane. S tem namenom je Slovenija razvila sistem 
zaščite posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil. 
 
Posebni kmetijski pridelki oziroma živila so proizvodi z označbo geografskega porekla, 
geografsko označbo, označbo višje kakovosti, označbo tradicionalnega ugleda ter ekološki in 
integrirani kmetijski pridelki oziroma živila. Področje pokrivajo ustrezni pravilniki (Pravilnik 
o zaščitnem …, 2001, Pravilnik o postopkih …, 2003). 
 
Pridobitev ustrezne označbe za pridelke oziroma izdelke pomeni za kmetijo veliko 
konkurenčno prednost. Označba omogoča kupcem zagotovilo o kakovosti proizvodov, 
kmetija pa lahko takšnim proizvodom postavi tudi višjo ceno. 
 
Uradne zaščitne znake za kakovost v Severnoprimorski regiji imajo: 
 

- geografsko poreklo imajo Nanoški sir, Tolminc, Bovški sir in Kraški med, 
- geografsko označbo imajo Šebreljski želodec, Kraški pršut in Kraški zašinek, 
- označbo tradicionalnega ugleda Idrijski žlikrofi, 
- višja kakovost pri teletini blagovne znamke Zlato zrno in pri drugih proizvodih, 
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- ekološki kmetijski pridelki (Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih 
pridelkov oziroma živil, Ur. l. RS, št. 31/01 in 52/03) se pridelujejo na velikem 
številu že registriranih ekoloških kmetij, njihovo število pa še narašča, 

- znak integrirane pridelave ima večina kmetij v regiji (Brošura MKGP, 2006). 
 

4.3 UMESTITEV DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH V 
RAZVOJ SLOVENSKEGA KMETIJSTVA V PRIHODNOSTI 

 
V zadnjem desetletju je prišlo v slovenskem kmetijstvu do velikih sprememb. Prehod na tržno 
gospodarstvo je povzročil tudi spremembe v kmetijski politiki. Njeni ukrepi so se prilagajali 
ukrepom skupne kmetijske politike EU. Te spremembe so s spremembami v mednarodnem 
okolju vplivale na delovanje v kmetijstvu in na njegov dohodkovni položaj (Rednak, 2003 v 
Pompe, 2006, str. 13). 
 
Politika razvoja podeželja v obdobju 2007-2013 ima tri glavne cilje: 
 

- izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja (pomoč pri človeških virih, 
prestrukturiranje in obnova proizvodnega potenciala, izboljšanje kakovosti kmetijske 
proizvodnje), 

- zagotavljanje varovanja okolja in podeželske krajine (spodbujanje trajnostne rabe 
kmetijskih zemljišč), 

- povečanje kakovosti življenja na podeželju in spodbujanje širitve ekonomskih 
aktivnosti ( osnovne storitve na podeželju, poklicno usposabljanje in informiranje, 
pridobitev strokovnih znanj in animacija za pripravo in izvedbo razvojnih strategij ter 
diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, …) (Juvančič, 2005 v Pompe, 2006, str. 13). 

 
Prihodnji razvoj kmetijstva bo zaznamovan s specializacijo in koncentracijo pridelave na 
kmetijah, ki se bodo s kmetijstvom ukvarjale poklicno. Na kmetijah, kjer kmetijstvo ne bo 
najpomembnejši vir dohodka, pa bo pridelava vedno bolj ekološko naravnana, usmerjena v 
samooskrbo ali k posebnim potrebam potrošnikov. Ob tem bodo mnoge kmetije razvijale 
dopolnilne dejavnosti z namenom doseganja višje stopnje zaposlenosti družinske delovne sile 
in večjega dohodka (Kovačič in Udovč, 2003, str. 298). Ob ustreznih ukrepih bo manjše 
število kmetij hitro večalo obseg pridelave in uvajalo tehnološke novosti. Druge kmetije pa 
bodo kmetovale brez ekonomskega interesa in postopno odmirale (Kovačič in Udovč, 2002, 
str. 74). 
 
Kmetije se bodo v prihodnosti diferencirale v štiri skupine:  
 

- prva skupina bo povečevala velikost kmetije do polne zaposlenosti vseh aktivnih 
članov družine. Nekatere bodo najemale tudi tujo delovno silo. Tovrstne kmetije se 

    34 
 



bodo razvijale na področjih, ki omogočajo dovolj velike površine in intenzivno 
pridelovanje. V Sloveniji je takšnih kmetij predvideno okrog 1000, 

- druga skupina bo težila k obsegu proizvodnje, ki bo zagotavljal polno zaposlitev in 
paritetni dohodek enemu članu družine. To so klasične mešane kmetije, ki pa se jih 
tudi uvršča v profesionalne. Predvideno število takih kmetij v Sloveniji je 10.000 do 
15.000, 

- tretja skupina bo skušala doseči paritetni dohodek za enega člana družine (ali tudi več) 
s kombinacijo kmetijske proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Število 
takih kmetij bo približno enako številu iz druge skupine. Odvisno pa bo od 
spodbujanja in omogočanja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 

- v četrto skupino spadajo ostale kmetije, ki jim kmetijstvo pomeni predvsem dopolnilni 
vir dohodka in možnost samooskrbe (Kovačič in Udovč, 2002, str. 72-73). 

 
Na osnovi teh predpostavk sta Kovačič in Udovč (2002, str. 73) oblikovala oceno 
socioekonomske strukture kmetij po letu 2010.  
 
Tabela 3: Ocena socioekonomske strukture kmetij v Sloveniji po letu 2010 
 

Socio-ekonomski tip kmetij Število 
Delež 
(%) 

1. skupina – čiste (poklicne) kmetije 3.000 5
2. skupina – najmanj eden pridobiva dohodek samo s kmetijstvom 15.000 25
3. skupina – družina pridobiva dohodek s kmetijstvom in 

dopolnilnimi dejavnostmi 
12.000 20

4. skupina – kmetijstvo je dopolnilni vir dohodka  30.000 50
Skupaj 60.000 100

 
Vir: Kovačič in Udovč 2002, str. 73 
 
Razvidno je, da se bo le manjše število kmetij ukvarjalo s kmetovanjem profesionalno, večina 
jih bo kombinirala kmetovanje z drugimi viri dohodka. Med obema skupinama kmetij bo 
verjetno izrazita delitev v smislu tehnološke razvitosti, ekonomske moči in interesov. Zato bo 
v prihodnosti potrebno diferencirati tudi agrarno – politične ukrepe. 
 
Poklicnim kmetijam bo potrebno pomagati predvsem pri tehnološkem razvoju in optimizaciji 
obsega proizvodnje do stopnje, ko bodo konkurenčne in razvojno sposobne doseči paritetni 
dohodek. To pomeni predvsem pomoč pri investicijah. Kmetijam, ki jim bo kmetijstvo 
pomenilo dopolnilni dohodek pa bo potrebno zagotavljati takšno pomoč, da bodo ohranjale 
interes za obdelovanje zemlje, kar bo omogočalo ohranjanje proizvodnega potenciala 
kmetijskih zemljišč in kultiviranost krajine (Kovačič in Udovč, 2003, str. 302). 
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4.4 DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH V PRP 2007-2013 
 
Znotraj Evropske unije se v okviru strateških dokumentov o implementaciji skupne evropske 
kmetijske politike (European Common Agricultural Policy) močno priporoča integracija 
alternativnih in/ali dopolnilnih dejavnosti v osnovno kmetijsko dejavnost. Programi so 
usmerjeni na prestrukturiranje in ustvarjanje oziroma ohranjanje delovnih mest na 
podeželskih področjih.  
 
Program razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije, ki je v skladu z evropskimi 
smernicami razvoja kmetijstva za leto 2007 – 2013 ima za splošni cilj trajnostni razvoj 
podeželja. Del finančnih sredstev PRP prihaja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP), del pa iz države Slovenije.  
 
PRP se financira skozi štiri osi (Svet o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja, 
programsko obdobje 2007–2013). V osi ena, katere ukrepi podpirajo izboljšanje 
konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, je del sredstev namenjen za poklicno 
usposabljanje članov kmetijskega gospodinjstva, ki je vodeno v registru dopolnilnih 
dejavnosti na MKGP. 
 
V spodbujanje podjetništva na podeželju in v njegovem okviru dopolnilnih dejavnosti je 
najbolj neposredno vključena os 3, ki vključuje izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih 
območjih in spodbujanje gospodarske diverzifikacije.  

 
Z izvajanjem aktivnosti 3. osi v ne-mestnih naseljih se želi zmanjšati razlike med mesti in 
ostalimi naselji. Pri storitvah bo dan poseben poudarek ženskam, da izkoristijo svoje znanje 
ter potenciale (Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013, maj 2007). 
 
Ukrepi osi 3 podpirajo : 
 

- diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti,  
- podporo za ustanavljanje in razvoj mikro podjetij, 
- osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo, 
- obnovo in razvoj vasi, 
- ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja,  
- poklicno usposabljanje in informiranje.  

 
Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti ima za cilj ustvarjanje pogojev in možnosti za 
ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. 
Namenjena je predvsem naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja nekmetijske 
dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe nekmetijske dejavnosti: za 
predelavo proizvodov na kmetiji, prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, turizem na kmetiji, 
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dejavnosti (storitve oziroma izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, 
pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih virov na kmetiji in kompostiranje organskih 
snovi.  
 

4.5 VLOGA TURIZMA NA KMETIJAH V RAZVOJU PODEŽELJA 
 
Turizem na kmetijah je najpogostejša oblika dopolnilne dejavnosti za katero se kmetje 
odločajo. Povečevanje števila turističnih kmetij je na eni strani posledica vladnih politik, ki 
vodijo k zmanjševanju zaposlitve in prihodkov iz kmetijstva, po drugi strani pa pospeševanja 
diverzifikacije z raznimi podporami. 
 
Vendar pa turizma na kmetijah ne gre razumeti kot čudežno paličko, ki bo rešila vse probleme 
podeželja. Razvoj takšnega turizma se srečuje tudi s številnimi izzivi, problemi, ki bi lahko 
zmanjšali njegovo vlogo pri dolgoročni finančni varnosti kmetij. Več študij je ugotovilo, da 
turizem doprinaša relativno malo prihodka v proračun kmetije (Pažek, 2005, str. 109). 
 
Uspešna diverzifikacija v turizem je odvisna od več dejavnikov: 
 

- lokacija: niso vsa kmetijska področja enako atraktivna za turiste. Zanimiva področja 
ustvarjajo t.i. »učinek soseske« (Walford, 2001, str. 331), grozde kmetijskih turističnih 
podjetij, na manj atraktivnih področjih tega pojava ni, 

- investicije: diverzifikacija lahko zahteva visoke investicije, ki presegajo sredstva 
lastnika posla in ne upravičujejo možnih vračil,  

- trženje: posamezne kmetije nimajo niti znanj, spretnosti niti virov za učinkovito 
trženje, ki je predpogoj za uspeh, 

- kakovost: kakovost proizvodov in storitev, ki jih nudi turistična kmetija mora biti taka, 
da zadosti potrebam in pričakovanjem turistov. 

 
Velik problem lahko predstavlja tudi prilagajanje kmetijske skupnosti na storitveno vlogo, na 
strežbo, saj kmetje vidijo sebe primarno v vlogi proizvajalcev hrane. Posledica takega pogleda 
je, da turizem na kmetijah pogosto vodijo kmečke žene (Busby in Rendle, 2000, str. 638). 
 
Za razvoj turizma na kmetijah je bistvenega pomena tudi kakovost podeželskega kapitala, ki 
je seštevek naravnih (naravna krajina), zgrajenih (podeželska naselja) in socialnih (lokalna 
kulturna tradicija) komponent strukture oz. zgradbe podeželja (Slee, 2003 v Garrod et al., 
2006, str. 119).   
 
Pri vlogi, ki jo ima turizem v razvoju podeželja se je potrebno zavedati njegove neposredne 
povezanosti s kmetijstvom. Vlaganje v kmetijstvo pomeni pravzaprav (posredno) vlaganje v 
turizem. Turizmu na kmetijah brez privlačne, obdelane kulturne krajine, brez kmetijskih 
pridelkov, manjka bistvo te dejavnosti. Turisti prihajajo na kmetije zaradi pozitivnega 
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občutka, ki jim ga daje kmetijska okolica. Investiranje v kmetijstvo torej pomeni investiranje 
v turizem na kmetijah. 
 
Pomen turizma na kmetijah se kaže na več področjih: 
 

- pomaga varovati kmetijska področja, kultivirana zemljišča in podeželsko pokrajino, 
- ustvarja raznolikost v kmetijskem vzorcu  ter delovna mesta na podeželju, 
- daje priložnosti za trženje kmetijskih proizvodov, 
- povečuje nivo blaginje lokalnega prebivalstva, 
- vzpostavlja socialne in ekonomske odnose med urbanimi in podeželskimi prebivalci, 
- skrbi za most med podeželskimi in urbanimi področji, 
- zadovoljuje potrebe mestnega prebivalstva po turizmu in rekreaciji, 
- viša vrednost kmetijskega dela v očeh mestnega prebivalstva, 
- predstavljanje kmetijskih dejavnosti mestnim ljudem je pot za njihovo izobraževanje v 

smislu prispevka h kakovosti življenja in pozitivnem vplivu na gospodarstvo. 
 
Pri turizmu na kmetijah se srečujejo ekonomski, okoljski in socialni vidik. Koristi, ki jih 
prinaša se pojavljajo na treh nivojih in so v medsebojni odvisnosti: 
 

- koristi za skupnost: ekonomska in socialna dimenzija podeželskega turizma, 
- korist za zemljišče, ozemlje: ohranjanje okolja, 
- korist za turiste: uživanje prostega časa in turizem na podeželju. 

 
Doprinaša k diverzifikaciji prihodkov kmetije, daje dodatne koristi kmetijskemu 
gospodarstvu, zmanjša migracije s podeželja, spodbuja in povečuje kulturne izmenjave med 
urbanimi in ruralnimi okolji in zvišuje vrednote, ki so povezane s kmečkim življenjem. Hkrati 
pa prispeva tudi k splošni diverzifikaciji gospodarstva.  
 
Povezanost ekoturizma, podeželskega kulturnega turizma in turističnih poti s turizmom na 
kmetijah 
 
Ekoturizem je oblika trajnostnega razvoja, način izrabe naravnih virov za ekonomske 
aktivnosti ob čemer ne ogroža  ekonomske rasti, okolja ali socialne pravičnosti. Omogoča 
ustvarjanje podjetij in delovnih mest, ki temeljijo na lokalni obrti in posebnih, lokalnih 
proizvodih, ki so za lokalno prebivalstvo večjega pomena kot vladne subvencije, ki se jih 
lahko ukine.  
 
Danes ekoturizem deluje na podlagi naslednjih komponent:  
 

- koristi od ohranjenosti (okolja), 
- na naravi temelječa aktivnost/doživetje, 
- okoljske, ekonomske in socialne koristi.  
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V del ponudbe ekoturizma lahko uvrstimo tudi turizem na ekoloških kmetijah. Ekološke 
kmetije kmetujejo na trajnosten način, ki upošteva kmetijo kot celosten, enovit sistem v 
smislu tla-rastline-živali-človek in skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov. V okviru 
turistične dejavnosti na kmetiji se ponuja lastno proizvedene in predelane ekološke proizvode, 
ki jih je dovoljeno označiti z označbo »ekološko« le, če je za to pridobljen certifikat. Sodobni 
trendi nakazujejo, da je ta oblika turizma na kmetijah zelo perspektivna. 
 
Severnoprimorska regija (zlasti višinski del) ima velik potencial za razvoj ekološkega turizma 
na kmetijah. Neokrnjena narava, še vedno pogost tradicionalen način kmetovanja, raznoliki 
pridelki in tipični izdelki omogočajo razvoj tovrstne dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
Problemi, ki jih navajajo kmetje pa so zlasti v zakonodaji, majhni proizvodnji in prenizkih 
cenah. Povezovanje, enotna blagovna znamka bi lahko predstavljala izboljšanje oziroma 
rešitev teh težav. Splošna SWOT analiza za ekološke turistične kmetije kaže, da ima regija na 
tem področju velike razvojne možnosti. 
 
Prednosti turizma na (ekoloških) kmetijah kot oblike dopolnilne dejavnosti so zlasti v: 
 

- specifičnosti in posebnosti ponudbe v okviru turistične dejavnosti na kmetiji, ki 
obsega ekološke proizvode, ki so proizvedeni pod strožjimi zahtevami in nadzorom, 

- podrobni seznanitvi potrošnika o načinu kmetovanja, ki je okolju prijaznejše in 
popestri turistično ponudbo, 

- večji skrbi za varovanje okolja, kar pozitivno vpliva na biodiverziteto ter večjo 
povezanost z naravnimi in kulturnimi vrednotami, 

- kombinaciji kakovostne, zdrave ponudbe, raznovrstnega kmetijskega okolja, tipične 
krajinske arhitekture in tipičnih prehrambenih proizvodov. 

 
Slabosti so predvsem v: 
 

- zagotavljanju kakovosti, ustreznosti, neoporečnosti in porekla ponujenih ekoloških 
proizvodov v okviru turistične dejavnosti, 

- pomanjkljivi seznanjenosti kmetov s predpisi in pogoji za izvajanje ekološkega 
kmetovanja, 

- majhni proizvodnji ekoloških pridelkov, kar lahko zmanjšuje možnost ponudbe, 
- slabi strokovni izobrazbi kmetov. 

 
Priložnosti ekološkega turizma na kmetijah so v: 
 

- zainteresiranosti potrošnikov za visokokakovostno ponudbo ekološko proizvedenih 
pridelkov in izdelkov na turističnih kmetijah, 

- vedno večji osveščenosti potrošnikov in poznavanju prednosti ekološko pridelane 
hrane, 
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- neokrnjenih naravnih danostih, zlasti tam, kjer je še vedno prisoten tradicionalni način 
kmetovanja, 

- finančni podpori države v obliki neposrednih plačil in nepovratnih sredstev, 
- spremenjeni vlogi kmetijstva v smislu multifunkcionalnosti, ko njegov pomen ni več 

zgolj proizvodnja hrane, ampak ima tudi funkcijo ohranjanja krajine, regionalnega 
razvoja, večje biodiverzitete vzdrževanja raznovrstnosti podeželja. 

 
Nevarnosti so: 
 

- zahtevna, nejasna zakonodaja in dolgi postopki pridobivanja ustrezne dokumentacije, 
- večji pritiski na okolje zaradi večjega števila turistov, 
- strogi predpisi o opravljanju turistične dejavnosti, 
- pomanjkljiva organiziranost na regionalni ravni. 

 
Koncepti kulture, podeželja in turizma so več dimenzionalni in povezani med seboj. Veliko 
turistov išče podeželske destinacije, ki poleg naravnih lepot ponujajo tudi družinske vzorce, 
folkloro, socialne običaje, muzeje, spomenike, zgodovinske zgradbe in pokrajinska znamenja. 
 
Pojem podeželskega turizma vključuje različne interpretacije. Po nekaterih podeželski turizem 
vključuje aktivnosti na kmetijah, naravo, avanture, šport, zdravje, izobraževanje, umetnost in 
dediščino. Druge širijo koncept še na živo zgodovino kot so podeželski običaji in folklora, 
lokalna in družinska tradicija, vrednote, verovanja in skupna dediščina. Definicija 
podeželskega kulturnega turizma vključuje navedene ugotovitve, le da jih navezuje na 
različne podeželske skupnosti z njihovimi lastnimi tradicijami, dediščino, umetnostjo, 
življenjskim stilom, prostori in vrednotami, kot so se ohranile skozi generacije (MacDonald in 
Jolliffe, 2003, str. 308). 
 
V ponudbo naših turističnih kmetij je praktično vedno vključen tudi kulturni aspekt. Izredna 
raznolikost v arhitekturni dediščini ter kulturni tradiciji, ki se kaže skozi različne običaje, daje 
zadovoljstvo še tako zahtevnim gostom. 
 
Potencial turističnih poti je v razvitih državah že dolgo spoznan kot pomemben. Njihova 
vzpostavitev omogoča kmetijam, ki so ob njih, da ponujajo svoje proizvode in storitve in na 
tak način izboljšujejo svoje ekonomsko stanje. Ker so turisti razpršeni po celi dolžini poti je 
poslovodenje enostavnejše in učinkovitejše in tudi negativni vplivi na okolje so zmanjšani. 
Hkrati pa so ekonomske koristi enakomerneje razporejene po prostoru. Sodelovanje in 
partnerstva med različnimi lokalnimi področji, regijami, državami, pojav čezmejnega 
podeželskega turizma, ki je spodbujan z odpiranjem meja predstavlja dodano vrednost k 
ekonomskemu razvoju podeželja (Briedenhann in Wickens, 2004, str. 72). 
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4.6 SPLOŠNA SWOT ANALIZA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA 
KMETIJAH 

 
Iz proučitev odgovorov analiziranega vzorca kmetov, pregleda splošnega stanja dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, njihove bodoče vloge v razvoju slovenskega kmetijstva kot jo vidijo 
kmetijski strokovnjaki ter analize splošnih pogojev za opravljanje in njihove pozicije v PRP 
2007-2013 smo naredili sintezo v obliki SWOT analize. 
 
Prednosti, ki jih dejavnost ima so zlasti: 
 

- doseganje paritetnega dohodka, izboljšanje kakovosti življenja kmečkega 
prebivalstva, večja socialna varnost, 

- polna zaposlitev vsaj enega člana kmečkega gospodinjstva, vključevanje starejših 
članov in otrok, 

- vključevanje obstoječe infrastrukture v dopolnilno dejavnost, 
- povezovanje znanj iz kmetijske proizvodnje z dopolnilno dejavnostjo, 
- varovanje okolja in podeželske krajine, 
- obstoječa tradicija in identiteta, prenašanje znanj, vedenj in veščin na mlado 

generacijo, 
- nove investicije v proizvodnjo in infrastrukturo, 
- večja možnost prodaje lastnih pridelkov in izdelkov ob doseganju višjih cen, 
- omogočanje inovativnosti, kreativnosti, podjetnosti, 
- večja prepoznavnost kraja, regije, povečan interes mestnega prebivalstva za 

podeželje, 
- ostajanje mladine na podeželju. 

 
Slabosti lahko strnemo v: 
 

- neustrezna izobrazbena in starostna struktura nosilcev dejavnosti, posledično 
premalo interesa za uvajanje novosti in podjetnejši pristop, 

- visoka finančna vlaganja, premalo razpoložljivih lastnih sredstev, časovno in 
finančno zahtevno izobraževanje, 

- prepočasno vračanje sredstev, vloženih v dejavnost, 
- problem nedoseganja ekonomije obsega, premajhna količina in omejena 

raznovrstnost pridelkov in izdelkov, 
- malo možnosti za polno zaposlitev, 
- nesoglasja s sosedi in ostalo skupnostjo, 
- nesodelovanje med posamezniki, ni skupnega nastopanja na trgu, skupnih blagovnih 

znamk, 
- večja obremenitev okolja (poraba vode, energije, več odpadkov), povečana prometna 

obremenitev (npr. turizem na kmetijah), 
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- ponudbo se prilagodi okusu in zahtevam kupcev-turistov, 
- preobremenjenost družinskih članov, nevarnost opustitve osnovne kmetijske 

proizvodnje, 
- nepremišljene adaptacije, neprilagojenost lokalnemu okolju. 

 
Priložnosti dopolnilnih dejavnosti so v: 
 

- črpanju sredstev iz 3. osi PRP 2007-2013, ki so namenjena diverzifikaciji v 
nekmetijske dejavnosti, 

- podpori mladim prevzemnikom kmetij s strani države, 
- ohranjeni lokalni tradiciji, identiteti, običajih, izdelkih, obrti, 
- povečanem zanimanju mestnega prebivalstva za podeželje, 
- oblikovanju skupnih blagovnih znamk, 
- pridobitvi ustrezne označbe za pridelke oziroma izdelke (geografsko poreklo, 

označba višje kakovosti, označba tradicionalnega ugleda ter ekološki in integrirani 
kmetijski pridelki oziroma živila), 

- poklicnem usposabljanju in informiranju, zlasti žensk na podeželju (možnost 3. osi), 
- usposabljanju mladih za tradicionalne podeželske spretnosti (ukrepi 3. osi), 
- možnosti registracije večjega števila raznolikih dejavnosti. 

 
Nevarnosti s katerimi se srečujejo dopolnilne dejavnosti na kmetijah izhajajo prvenstveno iz: 
 

- nedorečene, pogosto spreminjajoče se zakonodaje, 
- dolgotrajnih in težavnih postopkov pridobivanja dovoljenj, 
- zahtevane usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (kmetje 

pogosto nimajo potrebne izobrazbe), 
- zahtevnih minimalnih tehničnih pogojev za obratovanje, ki so strožji kot v tujini, 
- omejitve z obsegom in dohodkom od dejavnosti, 
- dvojne zakonodaje, ki so ji podvržene turistične kmetije (Zakon o kmetijstvu in 

gostinstvu), 
- premajhnem trgu, nevarnosti prevelike ponudbe, 
- otežkočenem usklajevanju raznolikih interesov (ekonomskih, okoljskih, socialnih), 
- preveliki odvisnosti od razmer na trgu (nestabilne razmere), 
- spremenjenem odnosu države do pomoči tem dejavnostim.  

 
Z omenjenimi prednostmi, slabostmi, priložnostmi in nevarnostmi se srečuje tudi 
Severnoprimorska regija. Kmetijska dejavnost je v večini občin v regiji ocenjena kot manj 
pomembna gospodarska dejavnost, površin za intenzivno kmetovanje je malo, kmetije imajo 
majhne površine, lastniki kmetij so ostareli, z nizko izobrazbo. Vendar ima regija zaradi 
naravnih in kulturnih danosti ter ugodne strateške lege ob meji z Italijo in tudi Avstrijo 
ugodno predispozicijo za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, posebno še turistične 
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dejavnosti. V naslednjem poglavju prikazujemo stanje in možnosti Severnoprimorske regije 
na področju gospodarstva, kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
 
5 SEVERNOPRIMORSKA REGIJA 
 
Severna Primorska (Goriška statistična regija) leži na zahodni meji Slovenije. Na zahodu meji 
na Videmsko in Goriško pokrajino v Italiji, na vzhodu na Osrednjeslovensko regijo, na jugu 
na Obalno-kraško regijo in na severu na Gorenjsko regijo. Z naštetimi slovenskimi regijami 
tvori kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.  
 
Regija meri 2.326 km2 ali 11,5% površine Slovenije in je po velikosti četrta regija v državi. 
Na območju regije je decembra 2005 živelo 119.622 prebivalcev ali 6% vseh prebivalcev v 
Sloveniji. Upravno je regija razdeljena na dvanajst občin, pridružila se jim bo še Občina 
Renče-Vogrsko. Občine se tesneje povezujejo in sodelujejo znotraj štirih geografsko, 
zgodovinsko, prostorsko in upravno zaokroženih entitet oz. subregij: Zgornje Posočje, 
Idrijsko-Cerkljansko, Novogoriška subregija in Zgornja Vipavska dolina. Na območju regije 
delujejo štiri razvojne agencije: RRA Nova Gorica pokriva Novogoriško subregijo, ROD 
Ajdovščina Zgornjo Vipavsko dolino, ICRA Idrija Idrijsko Cerkljansko in PRC Kobarid 
Zgornje Posočje. 
 
Slika 8: Severnoprimorska regija, občine in razvojne agencije na njenem področju 
 

 
 
Vir: RRA severne Primorske, 2006 
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Večino gospodarstva Goriške statistične regije predstavljajo velika podjetja, saj je v njih 
zaposlenih 52% delovno aktivnih prebivalcev, ki ustvarijo 56% prihodkov regije. Problemi 
gospodarstva regije so v majhni inovativnosti tako v gospodarstvu kot tudi sicer. Turistično 
gospodarstvo se počasi razvija, turistična ponudba je nepovezana, premalo je ugodnega 
kapitala za začetne investicije, problem je tudi v nepovezanosti in nesodelovanju institucij ter 
begu možganov (RRP Severne Primorske 2007-2013). 
 
Tabela 4: Regionalna SWOT analiza za Severnoprimorsko regijo 
 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 
- Bogata in raznolika kulturna dediščina;  
- Kakovostni in prepoznavni produkti na 

področju turizma, kmetijstva in kulturne 
dediščine; 

- Tradicija kmetovanja ter raznoliki in 
prepoznavni lokalni kmetijski proizvodi; 

- Velik potencial za izkoriščanje 
obnovljivih virov energije;  

- Razvito društveno življenje; 
- Prepoznavni proizvodi in turizem v 

povezovanju z razvojem podeželja; 
- Skupna in celovita promocija regije. 

 
- Slaba demografska in izobrazbena struktura 

prebivalstva in zaposlenih; 
- Razvojne razlike med območji znotraj regije; 
- Visoke cene zemljišč in poslovnih prostorov; 
- Pomanjkanje podjetnosti in podjetniških 

iniciativ; 
- Razdrobljenost turistične ponudbe in 

nepovezanost turističnega gospodarstva; 
- Opuščanje kmetovanja in zaraščanje kulturne 

krajine; 
- Neugodna posestna in proizvodna struktura 

kmetij. 
PRILOŽNOSTI OVIRE/NEVARNOSTI 

 
- Obmejni prostor, bližina velikih tržišč; 
- Pritok tujega kapitala, več evropskih 

sredstev za razvoj med 2007–2013; 
- Skupna in celovita promocija regije; 
- Povečano zanimanje za trajnostni razvoj, 

zdravo življenje in zdravo hrano. 

 
- Nizka zavest o nujnosti vseživljenskega učenja; 
- Gospodarstvu nenaklonjena zakonodaja in velika 

zbirokratiziranost upravno-administrativnih 
postopkov; 

- Šibka državna podpora celovitega razvoja 
podeželja in podjetništva na podeželju; 

- Nevključevanje javnosti v programe varovanja 
okolja. 

 
Vir: Povzeto po RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007-2013, 2006, str. 63 
 
Prednost Severnoprimorske regije je v ohranjeni naravni in kulturni dediščini. Raznoliki in 
prepoznavni lokalni kmetijski proizvodi so velik potencial za razvoj dopolnilnih in drugih 
alternativnih dejavnosti na podeželju. Veliko prednost za razvoj podeželja predstavlja tudi 
tradicija kmetovanja in razvito društveno življenje na podeželju. Zlasti na severozahodnem 
višinskem delu Severne Primorske je velik potencial v izkoriščanju obnovljivih virov energije 
(les, voda). 
 
Slabosti regije so zlasti v slabi demografski in izobrazbeni strukturi prebivalstva. V regiji 
primanjkuje visoko usposobljen kader, predvsem inovativni strokovnjaki tehnične usmeritve. 
Večje število kreativnega kadra si namreč novo življenjsko priložnost išče v bolj 
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stimulativnem podjetniškem okolju. Problem je tudi v kritičnem pomanjkanju ugodnih virov 
financiranja za inovativne razvojne projekte, ki potrebujejo podporo. Nepovratna sredstva, ki 
jih podjetniki pridobijo iz javnih razpisov, sicer omogočajo izvajanje zastavljenih projektov, 
vendar se pojavlja problem zamika plačil. Sredstva so namreč na razpolago po opravljenih 
projektnih aktivnostih. Javni razpisi ponujajo premajhno podporo (nizki zneski subvencij), kar 
ne omogoča večje investicijske dejavnosti. Zlasti kmetje imajo težave pri pridobivanju teh 
sredstev, saj ne obvladajo postopkov za pridobitev, velik problem pa predstavlja tudi zamik 
plačila.  
 
Zaradi geografskih značilnosti in slabih transportnih povezav imajo podjetniki v Zgornjem 
Posočju in na Idrijsko-Cerkljanskem slabše pogoje poslovanja kot podjetniki iz drugih 
subregij. Eno od slabosti v regiji predstavlja tudi pomanjkanje podjetniške tradicije, ki se kaže 
v počasnem ustanavljanju novih podjetij in predvsem v odnosu prebivalcev do podjetništva, ki 
kot pojem še ni pozitivno sprejeto.  
 
Upravno-administrativni postopki pridobivanja tehnične dokumentacije so dolgi in relativno 
dragi. Kmetije so večinoma majhne z razdrobljeno posestjo, kar onemogoča večjo 
produktivnost in uspeh. 
 
Priložnost Severnoprimorske regije je v njeni strateški legi, obmejnosti in bližini velikih 
tržišč, ki jih lahko izkoristi za čezmejno sodelovanje. Veliko priložnost v obdobju 2007-2013 
predstavlja pritok tujega kapitala in več evropskih sredstev za razvoj. Priložnost predstavlja 
porast povpraševanja razvitega industrijskega dela severne Italije, ki bo na slovenski strani 
iskal specializirane proizvode in storitve po ugodnejši ceni. Proizvodi in storitve dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah lahko zapolnijo potrebe teh kupcev. Pomembna priložnost je tudi v 
trajnostnem pristopu k razvoju tako podeželja kot tudi drugih področij regije.  
 
Nevarnost predstavlja zakonodaja, ki omejuje razvoj podjetništva in trg delovne sile. 
Postopki za ustanovitev podjetja so predolgi in preveč zahtevni, še vedno je premalo 
finančnih olajšav in podpore malim in srednjim podjetjem pri njihovem poslovanju. Obseg in 
kakovost znanja sta v današnjem konkurenčnem okolju bistvenega pomena za obstoj na trgu. 
Zlasti prebivalstvo na podeželju je izrazito nizko izobraženo, problem pa je tudi širina znanj. 
Na ravni države je premalo finančno-kreditne podpore, premalo je državnih spodbud, ki bi 
povečale konkurenčno sposobnost predvsem majhnih in srednje velikih podjetij. 
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5.1  OSNOVNE ZNAČILNOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V 
SEVERNOPRIMORSKI REGIJI 

 
Večinski del regije je podeželski. Za območje je značilna velika gozdnatost, gozdovi pa 
pokrivajo kar 63% površine regije. Ti sicer ne onemogočajo kmetijske pridelave, kažejo pa na 
to, da je velik del ozemlja manj primeren za kmetijsko pridelavo – le 28% površin je 
kmetijskih. 
 
Zlasti na gorsko-višinskih in kraških območjih se nadaljuje trend odhajanja prebivalstva. 
Slabša se starostna struktura prebivalstva na podeželju. Opušča se obdelovanje kmetijskih 
površin, ker je vse manj delovne sile. Na kmetijah so aktivni večinoma starejši ljudje brez 
izobrazbe. Mladi se po končanem šolanju zaposlujejo v dolini.  
 
V regiji prevladujejo majhne kmetije. Povprečna velikost kmetij je 4,4 ha in se lahko primerja 
s slovenskim povprečjem, ki znaša 4,8 ha. Povprečna velikost kmetij v EU pa je 17 ha.  
 
Velikostna, posestna in zemljiška struktura kmetijskih gospodarstev v regiji je neugodna. Kar 
32,3% vseh kmetijskih površin v uporabi predstavljajo zemljišča, ki so v obdelavi kmetij 
velikosti od 1 do 5 ha. Takšnih kmetij je 72%. 17,3% kmetij ima v lasti od 5 do 10 ha 
kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 27,3% vseh kmetijskih površin v uporabi. Delež kmetij, 
ki so velike nad 10 ha, znaša samo 10,7%, kar je 40% kmetijskih površin v regiji. 
 
Problem je tudi velika posestna razdrobljenost, ki se odraža v velikem številu parcel, ki jih 
obdelujejo posamezna kmetijska gospodarstva. Kmetijska gospodarstva so premajhna, da bi 
lahko zagotavljala zadosten dohodek zgolj iz kmetijstva, zato v regiji prevladujejo mešane 
kmetije. 
 
Raven kmetijske izobrazbe nosilcev kmečkih gospodarstev je zelo nizka. Kar 91% 
gospodarjev v regiji je brez kmetijske izobrazbe. 10% gospodarjev nima dokončane osnovne 
šole, 44% jih pa gospodari z dokončano osnovno šolo. Poklicno in srednjo šolo različnih 
smeri je dokončalo 42% gospodarjev, le 4% pa so univerzitetno izobraženi. Stopnja 
usposobljenosti, informiranosti in funkcionalne pismenosti (npr. poznavanje zakonodaje, 
osnov trženja, finančnega poslovanja, računalniška pismenost ipd.) kmetov je nezadostna.  
 
Primerjava deležev kmečkega prebivalstva v letih 1961 in 1991 nakazuje trend upadanja 
kmečkega prebivalstva. Delež kmečkega prebivalstva se je v vseh občinah regije močno 
znižal, najbolj pa je padel v občini Kobarid – z 51,9% na 7,3%. Velik upad je zaznamoval tudi 
občine Brda, Ajdovščina, Cerkno, Idrija, Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Tolmin in 
Vipava. 
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Pri delu na kmetiji pomagajo skoraj vsi člani družine. V hribovskih območjih je malo čistih 
kmetij, večji je delež čistih kmetij v Brdih in Vipavski dolini. Na večini hribovskih kmetij si 
mora vsaj eden v družini poiskati redno zaposlitev. Višje in visoko izobražene osebe se težko 
odločijo za delo na kmetiji in iščejo redne zaposlitve v bližnjih ali oddaljenih centrih.  
 
Severozahodni višinski del Severne Primorske (UE Tolmin, UE Idrija in del UE Nova Gorica) 
je v celoti uvrščen med območja z omejenimi dejavniki kmetovanja.  
 
Tabela 5: Število kmetij na območju in povprečna velikost kmetij 
 

 
Število kmetij 

(SURS) 

Število kmetij 
(SUBVENCIJE 

2005) 

Povprečna velikost kmetij 
(ha) 

UE Tolmin 1.257 1.022 5,9
UE Idrija 1.140 1.006 7,7

UE Nova Gorica1 592  421 5,4
SKUPAJ 2.989 2.449 6,5

 

Vir: SURS, popis kmetijskih gospodarstev, 2000 v Razvojnem programu podeželja za 
severozahodni višinski del severne Primorske, 2006, str. 11 
 
Povprečna velikost kmetij je 6.5 ha. Z izjemo Idrijsko-Cerkljanskega območja, kjer so večje 
in bolj zaokrožene kmetije, so na preostalem območju kmetije majhne in razparcelirane. To 
otežuje delo na kmetiji in zmanjšuje konkurenčnost. 
 
Neugodna starostna in izobrazbena struktura ter finančna šibkost večini kmetov iz območja 
otežujejo koriščenje sredstev strukturnih skladov, saj je v gorsko-višinskih naseljih komaj 
kakšen kmet, ki izpolnjuje dosedanje (pre)zahtevne pogoje razpisov.  
 
Velik problem razvoja podeželja severozahodnega višinskega dela Severne Primorske je 
pomanjkanje oziroma premalo sredstev za zagon dejavnosti. Začetne investicije so zelo 
visoke in, če ni predhodne generacije, ki bi se s kmetijstvom že uspešno ukvarjala, mlad 
izobražen kmet skoraj nima možnosti začeti na novo. Na podeželju je težko zagotavljati 
ugodna sredstva posameznikom, ki se želijo posvetiti uvajanju novih izdelkov in storitev, še 
težje pa tistim, ki želijo predvsem ohranjati kulturno krajino.  
 

                                                 
1 za območje občine Kanal in Banjško - Trnovske planote  
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Tabela 6: Število in velikost kmetij na območju Zgornje Vipavske doline  
 

Občine Št. družinskih kmetij 
Povprečna velikost 

kmetij (ha) 
Ajdovščina 1014 4,9 

Vipava  480 1,9 
Skupaj 1494 / 

 
Vir: SURS, popis kmetijskih gospodarstev, 2000 v Regionalnem inovativnem 
programu razvoja podeželja Zgornje Vipavske doline, 2006, str. 22 
 
Po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2000 je bilo na območju Zgornje Vipavske doline 
skupaj 1494 družinskih kmetij, od tega 1.014 na območju občine Ajdovščina, 480 pa iz 
območja občine Vipava.  

Na tem območju so kmetije majhne. Navkljub komasaciji, ki se je izpeljala na območju 
Občine Ajdovščina in Vipava, je še vedno prisotna razparceliranost. To otežuje delo na 
kmetiji in zmanjšuje konkurenčnost. Veliko kmetij je ravno zaradi teh dejavnikov nedejavnih, 
kar se odraža tudi v dejstvu, da ne vlagajo zahtevkov za direktna plačila bodisi zaradi svoje 
majhnosti, ostarelosti kmetovalcev ali zato, ker svoja zemljišča dajejo v najem drugim 
kmetijam. 
 
Po podatkih SURS za leto 2000 ima kar 70% kmetij na območju manj kot 5 ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi, več kot 10 ha pa v občini Ajdovščina obdeluje le 106 kmetij, na območju 
občine Vipava pa 43 kmetij. 
 
Tabela 7: Splošna izobrazba gospodarjev na kmetijskih gospodarstvih po občinah 
 

Občina 
Nepopolna 

OŠ 
OŠ Poklicna Srednješolska 

Višja, 
visoka 

Ajdovščina 84 443 336 100 36 
Vipava 46 236 131 50 17 

 
Vir: SURS, popis kmetijskih gospodarstev, 2000, v Regionalnem inovativnem 
programu razvoja podeželja Zgornje Vipavske doline, 2006, str. 36 
 
Dosežena izobrazbena raven gospodarjev na družinskih kmetijah je precej nižja od povprečja 
aktivnega prebivalstva. Stanje glede poklicne usposobljenosti gospodarjev je izhajajoč iz 
meril dosežene formalne kmetijske izobrazbe, še manj ugodno. 
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Tabela 8: Kmetijska izobrazba gospodarjev na kmetijah po posameznih občinah 
 

Občina 
Praktične 
izkušnje 

Tečaji iz 
kmetijstva 

Poklicna 2 
ali 3 leta 

Srednja, 
višja, visoka 

Ajdovščina 721 85 36 19 
Vipava 331 93 18 14 

 
Vir: SURS, popis kmetijskih gospodarstev, 2000, v Regionalnem inovativnem 
programu razvoja podeželja Zgornje Vipavske doline, 2006, str. 36 
 
Na družinskih kmetijah je visoka zastopanost delovne sile v pozni aktivni dobi ali zunaj nje. 
Starejši od 55 let namreč predstavljajo več kot polovico delovne sile na družinskih kmetijah. 
 

5.2 DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH V 
SEVERNOPRIMORSKI REGIJI 

 
Z vidika trajnostnega razvoja podeželja je pomembno predvsem podjetništvo, ki temelji na 
izkoriščanju endogenih virov, to je virov, ki jih nudi samo podeželje. Dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah so -vsebinsko gledano- podjetniške aktivnosti, ki temeljijo na izkoriščanju teh 
virov. 
 
Dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah v regiji predstavljajo element gospodarske rasti. 
V zadnjih desetih letih je prišlo do njihovega razmaha, predvsem turizma na kmetijah, v 
glavnem izletniškega. Še vedno pa je veliko pomanjkanje prenočišč in kulinarične ponudbe, 
zlasti programov, ki bi vključevali širšo, celostno in kakovostno ponudbo (kulinarika, 
prenočitvene kapacitete, izvenpenzionske aktivnosti, …). 
 
Razlog za povečano zanimanje je v zavedanju kmetov, da bo potrebno razviti tržno zanimivo 
dodatno ponudbo na kmetijah ter v možnosti pridobitve nepovratnih sredstev iz Programa 
razvoja podeželja iz skupnega Evropskega sklada za razvoj podeželja. Velike možnosti 
predstavlja tudi program Leader (Uredba sveta ES o podpori …, 2005), katerega sredstva se 
bo lahko začelo koristiti konec leta 2007. Predelava osnovnih kmetijskih pridelkov na domu 
in njihovo neposredno trženje predstavljata veliko priložnost za razvoj in obstanek mnogih, 
predvsem manjših kmetij. 
 
Predelava mleka, mesa, sadja, volne, vinogradništvo in vinarstvo ter gospodarjenje z gozdom 
imajo na področju regije dolgoletno tradicijo. Med najpogostejše dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah sodijo turizem na kmetijah, izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti, 
izdelava spominkov in storitvene dejavnosti (storitve s kmetijsko mehanizacijo). 
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Priložnost za kmetije se kaže v predelavi osnovnih kmetijskih surovin na domu in direktnem 
trženju tipičnih lokalnih proizvodov. Med pomembnejše lokalno – tipične kmetijske 
proizvode spadajo sir Tolminc, Bovški sir, Kraški ovčji in kozji sir, Šebreljski želodec, 
Rutarski želodec, kostanj maron, vino, sveže sadje (češnje, marelice, breskve idr.), suho sadje, 
sadni sirupi, likerji, čaji, sadni in zeliščni ter mesni izdelki – mesnine (salame, pršuti, jedi iz 
kozlička, jagenjčka), razna peciva in drugi. V lokalni kulinariki so pomembni idrijski žlikrofi, 
kobariški štruklji, frika, marijaceljski kolač in drugi (RPP za severozahodni višinski del 
Severne Primorske, RPP za območje zgornje Vipavske doline, 2006). Med izdelki domače in 
umetne obrti je najbolj ohranjena čipka. Ti proizvodi predstavljajo pomembno tržno nišo za 
kmetijstvo in razvoj podeželja. 
 
Problem pri teh izdelkih pa je pomanjkanje zadostnih količin, saj je povpraševanje večje od 
ponudbe. Tako tudi ni vzpostavljen organiziran odkup in trženje teh proizvodov. Pogosto se 
namreč dogaja, da bi posamezni kmetje dobre pridelke ali izdelke lahko prodali, vendar samo 
v primeru zagotavljanja količin, določenih na pogodbeni ravni. To pa bi bilo možno le v 
primeru sodelovanja večjega števila sicer manjših proizvajalcev. Pri ostalih kmetijskih 
proizvodih, predvsem ekoloških pridelkih in izdelkih velja, da kmetje niso zainteresirani sami 
prodajati. Rešitev bi bila v organiziranem odkupu in prodaji.  
 
Na kmetijah so potrebne dodatne investicije, saj so to investicijsko zahtevne dejavnosti. 
Predelava osnovnih kmetijskih surovin na domu in direktno trženje pa je velika priložnost za 
kmetije, predvsem v smislu samostojnosti kmetijskega gospodarstva ter možnosti nastopa na 
trgu s tipičnimi lokalnimi proizvodi. 
 
Po številu registriranih dopolnilnih dejavnosti v regiji izstopata občini Idrija in Tolmin, kjer se 
večina nosilcev ukvarja s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Isto velja tudi za 
občino Cerkno. Veliko število dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v teh občinah je rezultat 
slabih pogojev za kmetovanje, kmetje so prisiljeni v dodatne dejavnosti, če hočejo doseči 
primerljiv dohodek. Drugačno stanje je v občinah, kjer so pogoji za kmetovanje boljši, tam je 
tudi dopolnilnih dejavnosti manj, glede na naravne danosti pa prevladujejo predvsem 
predelovalne dejavnosti in turizem na kmetijah. Tak primer sta občini Nova Gorica in 
Ajdovščina, kjer je največ dejavnosti turizma na kmetijah.  
 
Primerjava števila registriranih dopolnilnih dejavnosti v regiji z rezultati popisa (Popis …, 
2002) za celotno Slovenijo kaže dokaj podobno stanje. V skupnem seštevku je v regiji 
registriranih največ storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, sledijo jim turistične 
kmetije in predelovalne dejavnosti. 
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Tabela 9: Število dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Severnoprimorski regiji  
 

Šifra2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj 
Vipava 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Ajdovščina 1 0 7 1 0 1 0 0 0 0 1 11 
Nova Gorica 3 0 13 1 0 0 0 0 0 0 1 18 
Šempeter-Vrtojba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Miren Kostanjevica 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Brda 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Kanal ob Soči 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tolmin 4 0 2 0 1 19 0 0 0 0 2 28 
Bovec 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 7 
Idrija 4 0 5 1 0 25 0 0 0 0 0 35 
Kobarid 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 7 
Cerkno 3 0 2 2 0 9 0 0 0 0 0 16 
Skupaj 18 1 50 5 1 61 0 0 0 0 5 141 

 
Vir: MKGP, Sektor za strukturno politiko in podeželje, junij, 2007 
 

                                                 
2 Vrste dopolnilnih dejavnosti po Uredbi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 2. člen:  

1. predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev, gob in gozdnih sortimentov; 
2. prodaja:  

- kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o 
dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, 

- drugje proizvedenih izdelkov iz lastnih surovin;  
3. turizem na kmetiji: 

- gostinska dejavnost, 
- negostinska dejavnost; 

4. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr. oglarstvo, tradicionalno 
krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, 
podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); 

5. pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov; 
6. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem; 
7. izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; 
8. zbiranje in kompostiranje organskih snovi; 
9. ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib; 
10. aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin, 
11. drugo. 
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5.3 SWOT ANALIZA ZA PODEŽELJE SEVERNOPRIMORSKE 
REGIJE 

 
Pomembno prednost na območju predstavlja močno prisotna tradicija kmetovanja. Kmetje še 
vedno pogosto kmetujejo na tradicionalen način, brez uporabe okolju in ljudem škodljivih 
sredstev. Veliko kmetij in njihovih pridelkov se lahko uvršča med ekološke, tudi, če nimajo 
certifikatov. To predstavlja velik potencial za razvoj dopolnilnih dejavnosti. Kulturna 
dediščina ob razvitem društvenem dogajanju privablja v regijo številne turiste. Tipični lokalni 
kmetijski pridelki in izdelki so prepoznavni znak posameznih področij (idrijski žlikrofi, 
šebreljski želodec, kraški pršut, …). Za sam razvoj tako turizma na kmetijah kot tudi 
predelovalnih dejavnosti pomenijo precejšnjo prednost  različne tematske poti (Smaragdna 
pot po dolini Soče, Kraška, Vipavska vinska cesta, …). S sodelovanjem v takih projektih 
lahko tržijo svoje proizvode.  
 
Območje, ki je v geografskem smislu precej raznoliko, se srečuje z mnogimi problemi in 
slabostmi, med katerimi je potrebno izpostaviti pomanjkanje podjetnosti, ki izvira tudi iz 
nizke izobrazbene strukture kmečkega prebivalstva ter nizke stopnje usposobljenosti in 
informiranosti podeželskega prebivalstva o različnih razvojnih možnostih in predpisih, ki 
urejajo posamezna področja. Podporne institucije, ki bi s svojimi programi to stanje lahko 
izboljšale, sicer obstajajo, vendar se kot slabost kaže nezadostno sodelovanje med njimi. Prav 
tako problem predstavlja premajhna informiranosti ciljnih skupin, ki pa je večkrat povezana 
tudi z nizko stopnjo motiviranosti prebivalcev. Razmere za kmetovanje so neugodne zaradi 
majhnih kmetij z razdrobljeno posestjo, kar povzroča  visoke proizvodne stroške. Še vedno je 
prisotna migracija zlasti mladega prebivalstva v urbana naselja, zaradi česar se starostna 
struktura na podeželju slabša. Velika težava je tudi v nesposobnosti kmečkega prebivalstva, 
da bi s kakovostnim poslovnim načrtom lahko konkuriralo za različna finančna sredstva. 
Ljudje nimajo zadostne izobrazbe, zlasti jim manjka podjetniških znanj.  
 
Pomembna priložnost regije je v bogati naravni (gore, reke, jezera, …) dediščini, ki omogoča 
raznovrstne športne in druge aktivnosti. Priložnosti podeželja so v koriščenju sredstev, ki se 
jih bo namenjalo razvoju teh območij v letih 2007-2013. Trendi povečanega zanimanja za 
zdrave, kakovostne pridelke in izdelke, pridelane na bio način ter za tradicijo in lokalne 
posebnosti pomenijo za kmete, zlasti tiste, ki se (bodo) ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi 
veliko priložnost. Za dopolnilne dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo obnovljivih virov pa 
je velika priložnost v njihovi veliki še neizkoriščeni količini, kar zlasti velja za severozahodni 
višinski del regije. Velike priložnosti pa so tudi v povezovanju ponudbe in skupnem 
nastopanju na trgu, z oblikovanjem skupnih blagovnih znamk.  
 
Nevarnost predstavlja nerazumevanje potrebe po vzpostavljanju potrebne infrastrukture na 
podeželju. Veliko oviro razvoju podeželja predstavlja neustrezna zakonodaja z vidika 
podpore razvojnih aktivnosti na podeželju, prepočasen odziv države na prilagajanje 
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zakonodaje (zemljišča, podjetništvo, dopolnilne dejavnosti), neustrezna davčna politika in 
tudi visoki kriteriji in zapleteni postopki za pridobitev finančnih spodbud. Veliko ljudi se ne 
odloči za podjetniško aktivnost, npr. za resnejše ukvarjanje z dopolnilnimi dejavnostmi na 
podeželju v smislu registracije in ekonomsko učinkovitejšega pristopa, ravno zaradi 
zapletenih postopkov pridobivanja dovoljenj, (pre)visokih zahtev glede delovnih prostorov, 
izobrazbe in stalnega spreminjanja pravilnikov (RRP Severne Primorske Goriške statistične 
regije 2007-2013, 2006, str. 59). 
 

Oblikovanje javno-zasebnih partnerstev, usklajeno delo po principu »od spodaj navzgor«, 
razvoj podjetnosti na podeželju ter povezovanje in sodelovanje pri uresničevanju aktivnosti 
morajo biti v prihodnje osnovna vodila celostnega razvoja podeželja in oblikovanja skupnih 
projektov.  
 
V naši raziskavi smo s pomočjo zbranih podatkov ugotavljali, kakšne so značilnosti ciljne 
skupine nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in samih kmetij v Severnoprimorski regiji 
glede starosti, izobrazbe, velikosti kmetij, lastništva nad kmetijami. Proučevali smo, katere 
dejavnosti so bolj pogoste ter kakšne so značilnosti poslovanja (financiranje, kupci, zaposleni, 
proizvodnja). Sledil je pogled lokalne skupnosti-občin na problematiko dopolnilnih dejavnosti. 
S statistično analizo podatkov, pridobljenih z anketnimi vprašalniki smo dobili vpogled v 
podjetniško naravnanost nosilcev dopolnilnih dejavnosti in dejavnike podpornega okolja. 
 
6 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

6.1 PRISTOP K RAZISKAVI IN ZBIRANJE PODATKOV 
 
V raziskavi smo z analizo podjetniške naravnanosti nosilcev dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah in podpornega okolja lokalne skupnosti ugotavljali stanje na področju dopolnilnih 
dejavnosti kot oblike podjetništva in njihovo vlogo v razvoju podeželja Severnoprimorske 
regije.  
 
Za namen raziskave smo oblikovali dve ciljni skupini. Prva so nosilci dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah, druga pa lokalne skupnosti oziroma občine v regiji. Za vsako od ciljnih skupin je 
bil oblikovan vprašalnik.  
 
Z vidika analize podjetniške naravnanosti so nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
zanimivi in vključeni v raziskavo kot del podeželskega prebivalstva, ki se podjetniško 
udejstvuje in predstavlja specifičen segment podjetnikov na podeželju. Njihova naravnanost k 
ali proti podjetništvu neposredno vpliva na ekonomsko stanje kmetije in posredno tudi na 
razvoj lokalne skupnosti. 
 
Kot drugo ciljno skupino smo izbrali občine, ker lahko s svojo politično naravnanostjo 
spodbujajo ali zavirajo podjetniško delovanje na podeželju, vključujoč tudi dopolnilne 
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dejavnosti na kmetijah. S svojim pristopom do razvoja podjetništva lahko s finančnimi in 
drugimi oblikami spodbud neposredno vplivajo na razvoj podeželja. Naravnanost občin do 
razvoja dopolnilnih dejavnosti, percepcija problemov in omejitev za hitrejši razvoj so 
pomemben dejavnik razvoja podeželja. 
 
Pri ciljni skupini nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah smo se z namenom, da 
pridobimo čim bolj verodostojno sliko stanja odločili, da anketne vprašalnike razdelimo čim 
širši populaciji, ki se ukvarja z dejavnostmi. Vključili smo tako kmete, ki imajo dejavnost 
registrirano, kot tudi tiste, ki je nimajo, se pa z njo ukvarjajo. Do podatkov smo prišli s 
pomočjo kmetijske svetovalne službe in poznanstev vaščanov. 
 
Vprašalnik za nosilce je bil sestavljen iz štirih sklopov. V prvem so bila splošna vprašanja o 
spolu, starosti, izobrazbi in dejavnosti, s katero se ukvarjajo. Drugi del je zajemal probleme 
pri odločanju in ukvarjanju z dopolnilno dejavnostjo, manjkajoča znanja ter zaželene zunanje 
ukrepe za spodbujanje dejavnosti. Tretji del se je nanašal na tekoče poslovanje, četrti pa na 
demografske podatke o dejavnosti.  
 
Razdeljenih je bilo 123 vprašalnikov, vključujoč vse kmete, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ne 
glede na to ali je registrirana ali ne. Manjše število je bilo poslanih po pošti in preko interneta, 
večina pa je bilo danih neposredno nosilcem dejavnosti. Vrnjenih smo dobili osemdeset 
(65%) uporabnih vprašalnikov. Kmetije, ki smo jih zajeli v vzorec so iz celotne 
Severnoprimorske regije. Majhnost vzorca nam je omogočila pristnejši stik z anketiranimi, 
večje zaupanje in podrobnejše informacije v zvezi s težavami, s katerimi se srečujejo. 
 
Anketni vprašalniki so bili poslani vsem dvanajstim občinam Severnoprimorske statistične 
regije. Odgovorilo jih je devet (75%). Vprašalnike smo poslali preko interneta referentom, ki 
so na občini zadolženi za kmetijstvo, vendar smo zaradi kompleksnosti vprašanj dodali, da 
lahko nanje odgovarjajo tudi druge uradne osebe, ki se na tematiko spoznajo. Prvi del 
vprašalnika je zajemal splošna vprašanja o deležu občanov, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, o 
projektih za razvoj podeželja v občini ter povezovanju občine z ostalimi institucijami za 
razvoj podeželja.  
 
V drugem delu pa so bila vprašanja namenjena oceni pomena dopolnilnih dejavnosti za razvoj 
podeželja občine, problemom in omejitvam za razvoj z njihovega vidika, pri čemer je bil naš 
namen narediti primerjavo s percepcijo nosilcev dejavnosti do iste problematike, ter ukrepom 
s katerimi občine spodbujajo dopolnilne dejavnosti. 
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6.2 ZNAČILNOSTI CILJNE SKUPINE NOSILCEV DOPOLNILNIH 
DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 

 
V anketiranem vzorcu so bili v 71,2% primerov navedeni moški, v 28,8% pa ženske. Rezultat 
verjetno bolj nakazuje stanje v smislu formalne registracije, na koga je dejavnost napisana, saj 
so zlasti pri dejavnosti turizma na kmetiji izvajalke v veliki večini ženske. 
 
V prejetih odgovorih so zastopane vse starostne skupine. Daleč največji delež (40%) 
predstavlja skupina med 40 in 50 let. Spodbuden je podatek, da je tretjina nosilcev mlajših od 
40 let. 
 
Odgovori glede stopnje izobrazbe so presenetljivi, večina jih je navedla poklicno (38,8%) 
oziroma tehnično (37,5%) izobrazbo. Vendar pa ima formalno kmetijsko izobrazbo le 12,5% 
anketirancev. Od opravljenih tečajev iz kmetijstva jih je največ (60,3%) navedlo tečaj za delo 
s fitofarmacevtskimi sredstvi, 44% ima opravljen tečaj za integrirano pridelavo, približno 
petina pa tečaj za nosilce turizma na kmetijah. 
 
Poklicno kmetijsko izobrazbo ima 6% nosilcev dopolnilnih dejavnosti, 6% pa je kmetijskih 
tehnikov. Višje ali visoke izobrazbe s področja kmetijstva nima nihče. Pomanjkanje kmetijske 
izobrazbe predstavlja velik problem. Od tu zagotovo izhaja pomanjkanje strokovnih spretnosti 
in s tem povezane neuspešnosti same kmetijske proizvodnje tako z vidika produktivnosti kot 
tudi prilagajanja novostim, iskanja tržnih niš, prilagajanja spremembam v povpraševanju, 
ponudbi, globalizaciji, klimatskim spremembam, diferenciaciji, iskanju ustreznih informacij, 
povezovanju, organizaciji dela. Vse to se potem kaže v nedoseganju paritetnega dohodka. 
 
Večina nosilcev (78,7%) pa ima opravljen kakšen tečaj iz kmetijstva. Pregled le-teh po 
skupinah kaže, da jih ima daleč največ opravljen tečaj iz FFS (več kot 60%), ki je obvezen, če 
hočejo opravljati dejavnost oz. pridobivati določena sredstva od države. Tudi ostali tečaji (za 
nosilce turistične dejavnosti,integrirana pridelava, status kmeta) kažejo, da so jih nosilci 
opravili bolj iz nuje kot pa želje po pridobitvi določenih znanj.  
 
Iz odgovorov o statusu kmetije je razvidno, da osnovna kmetijska dejavnost ne omogoča 
doseganja paritetnega dohodka oz. je za njegovo doseganje zelo veliko ovir. Kmetija 
predstavlja edini dohodek le v 6,3% primerov, 37,5% anketirancem predstavlja kmetija 
dopolnilni dohodek poleg službe. Procent 56,2% kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno 
dejavnostjo nakazuje, da dopolnilne dejavnosti ob upoštevanju vseh ovir in pomanjkljivosti s 
katerimi se kmetje srečujejo (majhnost kmetij, slaba izobrazbena in starostna struktura, 
nenaklonjenost kmetijski dejavnosti v družbi …) predstavljajo perspektivno priložnost za 
doseganje paritetnega dohodka ob primerljivem vložku dela in sredstev. 
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V skoraj 40% primerov nosilec dejavnosti ni lastnik kmetije. V 24% primerov so to starši, v 
14% primerov pa sorodniki oz. ostali (k ostalim so anketiranci pogosto uvrstili zakonca). Tu 
bi lahko bil razlog, da se kmetije ne razvijajo tako hitro, kot bi se lahko oz. ne izkazujejo 
nagibanja k napredku, iskanju novosti, priložnosti, večje podjetnosti. (Ne)lastništvo nad 
kmetijo je velik negativen oz. zaviralen moment za napredek oz. razvoj. Država lahko z 
raznimi spodbudami v smeri prenosa lastništva s staršev na otroke oz. drugimi ukrepi 
(LEADER: upokojevanje starejših kmetov, ugodnosti pri prenosu na mlade, …) vpliva na 
prenos lastništva in uspešnejši razvoj kmetije. 
 
Kljub velikemu številu organizacij, katerih naloga je posredno ali neposredno pomagati 
kmetom pri uvajanju dopolnilnih dejavnosti, odgovori kažejo, da temu ni tako. 61,2% 
anketirancev je odgovorilo, da jim ni bila nobena organizacija v pomoč pri začetku ukvarjanja 
z dopolnilno dejavnostjo. 26,3% je navedlo kot pomoč kmetijsko svetovalno službo, 7,5% pa 
občino. 
 
Iz odgovorov bi lahko sklepali, da so kmetje zelo samoiniciativni, kljub premajhni pomoči 
pristojnih služb vseeno dosegajo zadane cilje in izpeljejo postopke za začetek dejavnosti. Po 
drugi strani pa je res tudi, da sami priznavajo, da ne iščejo stika s službami za pomoč, ker  
menijo, da so sami sposobni izpeljati dejavnosti, delno pa zato, ker s pristojnimi službami oz. 
uslužbenci ne najdejo pravega stika. Menijo, da uslužbenci nekako ne čutijo empatije do njih, 
njihovih problemov in pogledov na stvari. Pristojne službe so premalo v osebnem stiku z 
njimi in zato nimajo občutka za pristop do problemov in njihovo reševanje. Zunanje spodbude 
so izrazito premajhne in hkrati neustrezne. Težave so že pri uradnih urah, načinu 
komuniciranja, preporedkih obiskih na terenu, ki bi dali jasnejšo sliko stanja. Šele z jasnim 
vpogledom in razumevanjem stanja pa se lahko tudi svetuje. 
 
Da so dobili pomoč (subvencije, …) pri začetku dopolnilne dejavnosti je navedlo le 12,5% 
vprašanih. Visok delež(87,5%) tistih, ki so odgovorili z ne jasno kaže, da je zunanjih (zlasti so 
mišljene finančne) spodbud za hitrejši razvoj izrazito premalo in je iniciativa skoraj izključno 
na samih nosilcih dejavnosti. Ob poznavanju stanja v kmetijstvu, nizkih razpoložljivih 
sredstvih, saj so kmetije majhne, ne dosegajo nekih visokih dohodkov iz osnovne dejavnosti, 
poleg tega tudi zunanji dohodki (plače, pokojnine, …) glede na izobrazbeno strukturo ljudi in 
posledično povezanimi nižje plačanimi službami niso visoki, hkrati pa je za začetek 
dejavnosti potrebnih veliko sredstev (kljub vključevanju neizkoriščenih razpoložljivih 
dejavnikov), zlasti za preureditev prostorov in pridobitev vseh soglasij, je jasno, da bi ob večji 
pomoči zagotovo prišlo do hitrejšega razvoja dopolnilnih dejavnosti. 
 
Skoraj polovica anketiranih kmetij je v rangu od 4 – 10 ha, kar kaže, da so v povprečju 
majhne. Pri številki je namreč potrebno upoštevati, da so pogoji za kmetovanje večinoma 
slabi, malo je ravninskih zemljišč, v glavnem je svet gričevnat, neprimeren za intenzivno 
kmetovanje. Veliko je gozda. Za doseganje paritetnega dohodka samo od kmetovanja bi 
morale biti kmetije precej večje in z boljšimi proizvodnimi pogoji. 
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Velika večina (57,4%) se z dopolnilno dejavnostjo ukvarja več kot 11 let. Dejavnost očitno 
prinaša dovolj visok dohodek na daljši rok in občutno doprinaša k družinskemu proračunu oz. 
omogoča doseganje paritetnega dohodka, ki ga kmetija drugače ne bi dosegla. 
 
V dopolnilno dejavnost na kmetiji je v veliki večini primerov vpeta cela družina. Anketiranci 
so kot najpogostejšo pomoč navedli zakonskega partnerja (36,4%), 27,8% jih je navedlo 
otroke, petini pomagajo starši, samo 15% jih dela samih. Gre za dopolnjevanje dela in mnenj 
med generacijami. Življenjski stil in vzorci vedenja se prenašajo iz generacije na generacijo.  
 
Uspešnost dopolnilne dejavnosti vpliva, da mladi ostanejo na kmetiji, posledično se ohranja 
kulturna krajina ter z gospodarskega, sociološkega in kulturnega vidika bogati in razvija 
celotno podeželje. Zunanje spodbude bi morale biti usmerjene tudi na mlade (potencialne 
prevzemnike, nadaljevalce dejavnosti) na kmetijah, z omogočanjem določenih sredstev, 
»štipendij«, nagrad za inovativnost v smislu določenih razpisov za mlade na podeželju… 
 
Slika 9: Delež nosilcev po posameznih dopolnilnih dejavnostih 
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Vir: Lastna raziskava, 2007  
 
Razvidno je, da se velik odstotek anketirancev ukvarja s turizmom na kmetiji. Tudi z večino 
ostalih dejavnosti z večjim odstotkom se ukvarjajo kmetje, ki imajo turistično dejavnost. Te 
dejavnosti, ki so vezane predvsem na predelavo kmetijskih pridelkov služijo kot podpora oz. 
servis turizmu na kmetiji.  
 
Kmetje v turizmu očitno vidijo perspektivo. Turizem pa zahteva urejenost, ohranjeno kulturno 
krajino, tradicionalne dejavnosti. Zahteva celovitost razvoja podeželja, povezanost 
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posameznih delov v celoto. Vpliva na povezovanje posameznikov in skupin s skupnim 
interesom, kar ugodno vpliva na razvoj skupnosti.  
 
Zavedati se je potrebno, da ima turizem na kmetijah kot del podeželskega turizma veliko 
vrednost in pomen za trajnostni razvoj celotnega podeželja in ohranjanje poselitve. Trajnostno 
zanimanje za dejavnost (ob njeni predvideni uspešnosti) bo tako zagotovo doprineslo k 
ohranjanju in koristi za celotno podeželje. 
 
Slika 10: Segmenti nosilcev dopolnilnih dejavnosti 
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Vir: Lastna raziskava, 2007 
 
Večina nosilcev je navedla, da se ukvarja z več kot eno dejavnostjo. V vzorcu se največ 
nosilcev ukvarja s kombinacijo turistične in drugih dejavnosti (predelava mesa, sadja in 
zelenjave, druge tradicionalne dejavnosti na kmetiji). Te dejavnosti, ki so vezane predvsem na 
predelavo kmetijskih pridelkov služijo kot podpora oz. servis turizmu na kmetiji. Sledi 
združen segment predelovalcev kmetijskih pridelkov, močno je zastopan tudi segment 
pridelave medu. Po številu sta si podobna segmenta tistih, ki se ukvarjajo samo s turistično 
dejavnostjo in predelavo mleka. 
 
Skoraj polovica anketirancev še vedno pridobiva znanja na klasičen način na tečajih in 
predavanjih, v časopisih in s pogovori z znanci. Na internetu jih dobi informacije le slabih 
13%, zelo nizko je sodelovanje s šolami (2%) ter direktni stiki s svetovalci na KSS in 
odgovornimi osebami na občinah (10%). Kaže se problem neobvladovanja modernejših 
načinov iskanja preko interneta, potrebno bi bilo dati več pozornosti izobraževanju ljudi na 
tem področju. Poleg tega je potrebno tudi odpraviti komunikacijske težave med kmeti in 
odgovornimi službami na KSS ter na Upravnih enotah občin.  
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Vsekakor pa obstaja velika perspektiva v povezovanju šolstva na vseh nivojih in kmečkega 
prebivalstva. Zlasti strokovne srednje šole pa tudi višje in visoke šole imajo na obravnavanem 
področju dovolj kakovostnega kadra na različnih strokovnih področjih. Potrebno bi bilo 
organizirati učinkovito izobraževalno mrežo v katero bi bili vključeni različni strokovnjaki. 
 
Slika 11: Ocena lastnih ključnih prednosti na trgu 
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Vir: Lastna raziskava, 2007  
 
Anketiranci menijo, da je njihova največja prednost v višji kakovosti proizvodov in storitev 
ter geografski lokaciji. Pomembno je, da tudi kupci menijo enako. Trend v družbi se nagiba k 
zdravemu načinu življenja, vračanju k naravnim, zdravim proizvodom, pridelanim na 
tradicionalen način in ponujenim v pristnem, domačem okolju. Sodobnemu kupcu pomeni 
našteto vrednoto, za katero je pripravljen tudi več plačati.  
 
Prednost članov kmetije je tudi v strokovni usposobljenosti in izkušenosti, saj se z dejavnostjo 
ukvarjajo že dolgo, večina jih na kmetiji živi in dela od rojstva. To dejstvo pripomore k 
zaupanju kupcev v kakovost proizvodov. Vzdrževanje ter izboljševanje kakovosti proizvodov 
in storitev ter vlaganje v trajnostni razvoj lokacije kot tudi strokovnosti ljudi neposredno 
vpliva na trajnostni razvoj podeželja. 
 
Nosilci dopolnilnih dejavnosti pa vidijo majhno prednost na trgu zlasti v obvladovanju tržne 
niše, poprodajnih storitvah, napredni tehnologiji, poslovnih znanjih in cenah v primerjavi s 
konkurenti. Odgovori nakazujejo na premalo podjetniškega znanja, pomanjkanje informacij, 
da bi se lahko uspešneje orientirali na trgu. Trenuten trend povpraševanja jim je sicer v prid, 
ni potrebe po specializaciji, diferenciaciji ponudbe, nižanju cen, saj konkurenca še ni tako 
močna, da bi zahtevala nižanje cen ob enako kakovostni ponudbi. Za uspeh zadošča že 
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obvladovanje proizvodnje in ugodna lokacija. Ob širitvi dejavnosti, vstopanju vedno večjega 
števila ponudnikov tovrstnih proizvodov in storitev v panogo pa bodo nujno potrebna znanja s 
področja podjetništva, trženja. 
 
Več kot polovica vprašanih (59,5%) vidi v prihodnosti naslednika kar kaže na ohranitev in 
verjeten razvoj dejavnosti. 
 
Anketirance smo vprašali, katere ključne spremembe načrtujejo v prihodnjem letu na 
področju zaposlenih, kupcev, financiranja in proizvodnje. 
 
Na področju zaposlenih jih 90% načrtuje spremembe pri izobraževanju, le 10% jih je 
odgovorilo, da bodo dodatno zaposlili delavce. Iz odgovorov je razvidno, da dejavnost ne 
omogoča dodatnega zaposlovanja. Nosilci pa se zavedajo primanjkljaja na področju znanja in 
se nameravajo dodatno izobraževati. 
 
Na področju kupcev se namerava več kot polovica anketirancev (57%) udejstvovati v iskanju 
novih tržnih niš, ostali pa v novih načinih pristopov do kupcev. Iskanje in zapolnjevanje novih 
tržnih niš bo vplivalo na širitev ponudbe na podeželju tako v kakovostnem kot kvantitativnem 
smislu. Tudi visok procent namenjen novim načinom pristopa do kupcev nakazuje na 
zavedanje o pomenu kakovosti storitev, kar vse pozitivno vpliva na uspešnost posameznih 
dejavnosti in izvajalcev kot tudi na celosten razvoj področja. 
 
Glede financiranja dejavnosti je velika večina (96%) navedla, da bodo v dejavnost dodatno 
vlagali lastne vire in ne bodo najemali kreditov. Da se kmetje v tako majhnem številu 
odločajo za najem kreditov kaže, da zunanje spodbude za njihovo dejavnost niso ugodne. 
Krediti in ostala pomoč bi morala biti bolj dostopna in ugodna, saj se pojavlja za sam razvoj 
dejavnosti dvojni problem na področju financ: 
 

a) kmetije nimajo dovolj lastnih sredstev za financiranje oz. začetek dopolnilne 
dejavnosti in nadaljnje potrebno vlaganje, 

b) dostop do zunanjih finančnih sredstev (krediti) je neugoden oz. ne spodbuja 
najemanja. 

 
Načrtovane spremembe pri proizvodnji vključujejo predvsem investiranje v opremo (74%), 
približno četrtina pa načrtuje spremembe tudi na področju tehnologije. 
 
V anketiranem vzorcu prestavlja osnovna kmetijska dejavnost 33,2% virov prihodkov 
gospodinjstva, od dopolnilnih dejavnosti dobi gospodinjstvo 34,3% prihodkov, od ostalega 
(plače, pokojnine,…) pa 32,5% prihodkov. Odgovori kažejo na to, da kmetije z osnovno 
dejavnostjo ne dosegajo paritetnega dohodka. Zato jim dopolnilna dejavnost predstavlja 
pomemben vir financiranja. Zanimiv je tudi podatek o višini ostalih dohodkov kmetije, ki je 
relativno nizek. Komentira se ga lahko z vidika izobrazbe članov kmetije in s tem povezanih 
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služb z nizkimi prejemki. Vsekakor pa razmerje nakazuje na velik pomen dopolnilnih 
dejavnosti v proračunu kmetije. 
 
Iz rezultata o porabi sredstev je razvidno, da se tretjino sredstev, pridobljenih z dopolnilno 
dejavnostjo porabi za vlaganje v osnovno kmetijsko dejavnost. Četrtino sredstev od 
dopolnilne dejavnosti pa gre za popravilo hiše in drugih poslopij, malo manj pa za dnevne 
izdatke gospodinjstva. Dopolnilna dejavnost je po prihodkih lahko pomembnejša od osnovne 
dejavnosti. 
 
Slika 12: Razlogi za odločitev za dopolnilno dejavnost 
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Vir: Lastna raziskava, 2007  
 
Kot najpogostejši razlog za odločitev za dopolnilno dejavnost kmetje navajajo premajhen 
dohodek od osnovne dejavnosti. Dopolnilna dejavnost večini predstavlja dodatni vir dohodka 
za gospodinjstvo. Pogosto je omenjano tudi preživetje kmetije, ki brez dopolnilne dejavnosti 
ne bi bilo možno. Ne le, da se ne dosega paritetnega dohodka, osnovna kmetijska dejavnost ne 
omogoča niti minimalnih sredstev za preživetje. Hkrati pa so ljudje vpeti v način življenja, v 
tradicijo in ne želijo zapustiti domačije. Zato iščejo možnosti, ki bi jim omogočile paritetni 
dohodek in željen življenjski stil.  
 
Odločitev za specifično dopolnilno dejavnost pa leži v razpoložljivih in neizrabljenih 
sredstvih (znanju, opremi, prostorih, naravnih in kulturnih znamenitostih v okolici), ter 
pogosto v veselju do dela z ljudmi saj imajo člani kmetije pogosto manj stikov z drugimi. 
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6.3 LOKALNA SKUPNOST – OBČINE 
 

Anketni vprašalniki so bili poslani vsem dvanajstim občinam Severnoprimorske statistične 
regije. Odgovorilo jih je devet (75%). Vprašalnike smo poslali preko interneta referentom, ki 
so na občini zadolženi za kmetijstvo, vendar smo zaradi kompleksnosti vprašanj dodali, da 
lahko nanje odgovarjajo tudi druge uradne osebe, ki se na tematiko spoznajo.  
 
Prvi del vprašalnika je zajemal splošna vprašanja o deležu občanov, ki se ukvarjajo s 
kmetijstvom, o projektih za razvoj podeželja v občini ter povezovanju občine z ostalimi 
institucijami za razvoj podeželja.  
 
V drugem delu pa so bila vprašanja namenjena oceni pomena dopolnilnih dejavnosti za razvoj 
podeželja občine, problemom in omejitvam za razvoj z njihovega vidika, pri čemer je bil naš 
namen narediti primerjavo s percepcijo nosilcev dejavnosti do iste problematike, ter ukrepom 
s katerimi občine spodbujajo dopolnilne dejavnosti. 
 
V osmih od devetih občin se s kmetijstvom kot redno dejavnostjo ukvarja manj kot petina 
občanov. Le občina Brda je navedla, da se s kmetijstvom ukvarja približno tretjina ljudi. V 
vseh občinah predstavlja kmetijska dejavnost le majhen delež prihodka. Večina sredstev, ki 
jih občine namenijo kot spodbude za podporo kmetijstvu in/ali dopolnilnim dejavnostim je v 
obliki subvencij in dotacij, ki se od občine do občine razlikujejo. 
 
Na vprašanje, koliko sredstev bi morala občina v prihodnje nameniti za podporo dopolnilnim 
dejavnostim, več ali enako kot do sedaj, so štiri občine odgovorile, da več, pet pa, da enako. 
Občine povečanje utemeljujejo s tem, da so kmetije premajhne, z veliko razdrobljenostjo 
kmetijskih površin in spričo neugodnih pogojev za kmetovanje ne morejo preživeti izključno 
s primarno dejavnostjo kmetijstva. Povezava kmetijstva z razvojem dopolnilnih dejavnosti 
(predelava mleka in mesa, turizem na kmetijah, obrt…) in podjetništva (mikro podjetja na 
podeželju) je za omenjene občine vitalnega pomena, saj kmetijam omogoča zaposlovanje in 
dodaten vir dohodka. 
 
Pet občin, ki menijo, da ni potrebno povečevati sredstev za podporo dopolnilnim dejavnostim, 
pa svojo trditev utemeljuje z nezainteresiranostjo kmetov za tovrstno podjetnost. 
 
Pri določanju prioritet za razporejanje sredstev, ki so namenjena kmetijstvu so vse občine 
navedle, da sodelujejo oziroma se povezujejo z ostalimi institucijami, ki vplivajo na razvoj 
podeželja. Izpostavile so sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo in regijskimi agencijami 
za razvoj.  
 

    62 
 



Slika 13: Ocena pomena dopolnilnih dejavnosti danes in v bodoče s strani občin 
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Vir: Lastna raziskava, 2007  
 
Občine smo prosili, da rangirajo šest po njihovem najpomembnejših dopolnilnih dejavnosti 
danes in v bodoče. Najpomembnejši so dali šest točk, najmanj pomembni pa eno. Razvidno 
je, da se jim zdi dopolnilna dejavnost turizma na kmetijah daleč najpomembnejša, menijo 
tudi, da se bo njen pomen v prihodnje še povečal. Pomen drugih dejavnosti so ocenili pod 
srednjo vrednostjo.  
 
Večji razmah v prihodnosti pripisujejo le dejavnosti, ki se ukvarja z zeliščarstvom. Zanimivo 
je, da ne dajejo večjega trenutnega niti bodočega pomena dejavnostim pridobivanja in prodaje 
energije iz obnovljivih virov, ki imajo glede na sodobne trende veliko perspektivo, ki pa se je, 
kot kaže, bolj zavedajo nosilci dopolnilnih dejavnosti kot pa lokalna skupnost. Manj 
pomembne se jim zdijo tudi storitve s kmetijsko mehanizacijo, s katerimi pa se na 
obravnavanem področju ukvarja veliko kmetov isto velja tudi za predelavo mleka.  
 
Očitno je, da je pogled občin na pomen dopolnilnih dejavnosti, zlasti na njihovo raznolikost, 
nespodbuden. Kaže na razmišljanje, da razen turizma na kmetijah druge dejavnosti niti danes 
niti v bodoče ne bodo imele velikega pomena v razvoju podeželja. 
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6.4 REZULTATI RAZISKAVE 
 
Hipoteze smo preverili z metodami multivariatne statistične analize. Ugotavljali smo 
potencialne razlike v podjetniški naravnanosti med nosilci različnih dopolnilnih dejavnosti, 
vpliv izobrazbe na usmerjenost v podjetništvo, potrebe po katerih podjetniških znanjih se 
pojavljajo, ter potencialne razlike med potrebami kmetov po ukrepih za spodbujanje 
dopolnilnih dejavnosti in občinsko politiko njihovega izvajanja. 
 

6.4.1 Predstavitev odvisne spremenljivke 
 
Odvisno spremenljivko podjetniška naravnanost smo tvorili iz dveh naborov trditev; prvi se 
nanaša na percepcijo doživljanja sebe in svojih družinskih članov kot podjetnikov, drugi pa na 
motivacijo za podjetniško delovanje.  
 
Kot pomoč pri sestavljanju novih dimenzij smo izbrali metodo glavnih komponent, le-ta je 
bolj robustna kot faktorska analiza v primeru majhnega števila enot. 
 

a) percepcija doživljanja sebe in svojih družinskih članov kot podjetnikov 
 
Prvo dimenzijo, ki smo jo poimenovali Podjetniška kultura, najbolje opisujejo naslednje 
trditve: 
 

- sprejemamo tveganja kot normalen del poslovanja 
- v dejavnosti smo odprti za nove zamisli in priložnosti 
- vzdušje je naklonjeno novostim in ustvarjalnosti  

 
Na drugo dimenzijo, Kreativno sodelovanje med družinskimi člani, se nanašata naslednji dve 
trditvi: 
 

- uvajanje izboljšav je postalo navada 
- zavedamo se pomena sodelovanja med družinskimi člani 
 

Zadnja dimenzija opisuje Pomen znanja v podjetništvu in jo opisujeta naslednji trditvi, 
katerima smo predhodno obrnili vrednosti, saj v kolikor namreč anketiranec meni, da ni 
odvisen od znanja drugih in meni, da ima dovolj znanja, potem ni podjetniško naravnan: 
 

-  nimamo dovolj znanja za dolgoročno preživetje na trgu (R) 
-  v dejavnosti smo odvisni od znanja drugih (R) 

 
Na podlagi diagrama lastnih vrednosti se sedem izbranih trditev združuje v tri dimenzije, ki 
skupaj pojasnijo 71 % celotne variance spremenljivk.. 
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b) motivacija za podjetniško delovanje 
 
Prvo dimenzijo, ki smo jo poimenovali Motivacija za podjetništvo: osebna samorealizacija, 
najbolje opisujejo naslednje trditve: 
 

- možnost testiranja in udejanjanja svojih idej  
- možnost neprestanega učenja in osebna rast  
- osebni dosežki 
- neodvisnost 

 
Na drugo dimenzijo, Motivacija za podjetništvo: uspeh v poslovnem svetu se nanašata 
naslednji dve trditvi:  
 

- poslovna priložnost  
- ugled in možnost vplivati v družbi 

 
Na podlagi diagrama lastnih vrednosti se šest izbranih trditev združuje v dve dimenziji, ki 
skupaj pojasnita 61 % celotne variance spremenljivk.. 
 
V naslednjem koraku smo sestavili pet novih spremenljivk, ki predstavljajo povprečje 
vrednosti trditev, ki se združujejo v posamezno dimenzijo. Tako smo dobili nove intervalne 
spremenljivke Likertovega tipa, merjene na lestvici od 1 do 5. 
 
Vse dimenzije so ocenjene nad srednjo vrednostjo 3, kar si lahko razlagamo, da so nosilci 
precej podjetniško naravnani. Najvišje je ocenjena dimenzija kreativno sodelovanje med 
družinskimi člani (4,3), nekaj nižje sta ocenjeni dimenziji motivacija za podjetništvo –
samorealizacija in podjetniška kultura (3,9). Sledi dimenzija motivacija za podjetništvo – 
uspeh v poslovnem svetu (3,6), najslabše pa je ocenjena dimenzija pomen znanja v 
podjetništvu (3,3). 
 
Kot mero notranje konsistentosti celotne podjetniške naravnanosti smo uporabili koeficient 
zanesljivosti Cronbachov alfa. Vrednosti nad 0,6 pomenijo, da vse dimenzije ustrezno merijo 
podjetniško naravnanost. Koeficient Cronbachov alfa znaša 0,73, kar kaže na zanesljivost 
dimenzij. 
 

6.4.2 Preverjanje hipotez 
 
H1: Podjetniška naravnanost nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se razlikuje glede na 
vrsto dejavnosti, s katero se ukvarjajo. 
 
Hipotezo smo preverjali na dveh nivojih: po posameznih dejavnostih in po segmentih 
dejavnosti. 
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a) Po posameznih dejavnostih 
 
Najprej smo s t testi preverili, kakšne povprečne vrednosti odvisne spremenljivke so glede na 
to, ali se nosilec ukvarja z določeno dejavnostjo ali ne. Izkaže se, da dejansko obstajajo 
razlike in da je v nekaterih dejavnostih podjetniška naravnanost večja kot v drugih (morda 
tam, kjer je večja konkurenca, višja dodana vrednost, novejše dejavnosti....). Problem je v 
tem, da se z nekaterimi dejavnostmi ukvarja bolj malo anketirancev, posledično pa razlik ni 
možno statistično dokazati (zaradi velikih intervalov zaupanja), čeprav se pri grafičnem 
prikazu dobro vidi, kjer te razlike so. Ena možnost je tudi, da se poveča meja tveganja vsaj na 
10 %, še bolje pa bi bilo, da kar na 20 %, poleg tega pa se vse še grafično prikaže. Eden od 
argumentov bi lahko bil, da so tveganja izračunana za »neskončno« oziroma zelo veliko 
populacijo, mi pa imamo v populaciji manj kot 200 nosilcev, od tega jih je skoraj polovica 
zajeta v vzorec. Tveganje v izpisih SPSS je torej precenjeno.  
 
Slika 14: Povprečne vrednosti dimenzij glede na to, ali se nosilci ukvarjajo s predelavo mesa  
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Vir: Lastna raziskava, 2007 
 
Nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki se ukvarjajo s  predelavo mesa, izkazujejo v vseh postavkah 
manjšo podjetniško naravnanost od ostalih. Niso motivirani v smislu samorealizacije, kar 
pomeni, da nimajo motivacije za udejanjanje svojih idej in za neprestano učenje ter osebno 
rast. Iz tega izhaja, da se držijo tradicionalnih znanj, metod dela in načinov izdelave. Ne 
kažejo želje po inovativnosti. Z vidika ohranjanja tradicije je to dobro, vendar lahko 
dejavnost, ki kaže tako nemotiviranost za novosti, zaradi sprememb v splošnih 
prehranjevalnih navadah sodobnega sveta (kar je pri mesnih izdelkih zelo izrazito) doživi 
težave v smislu premajhnega trga. Kupcev za tovrstne izdelke je namreč malo in dejavnost se 
ne more razvijati v smeri obsega in dobičkonosnosti. 
 
Ta skupina nosilcev tudi ne daje pomena sodelovanju med družinskimi člani, ki pa je 
pomembno zlasti za prenos znanj na drugo generacijo. S tega vidika se lahko pojavi izguba 
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tradicionalnih znanj. Nimajo razvite podjetniške kulture, manjka jim odprtosti za nove 
zamisli, vzdušje ni naklonjeno novostim, neradi tvegajo. Vse to kaže, da je ta segment kmetov 
precej izrazito tradicionalno naravnan pretežno na osnovno kmetijsko dejavnost in ne kaže 
podjetniških nagnjenj.  
 
Slika 15: Povprečne vrednosti dimenzij glede na to, ali se nosilci ukvarjajo s predelavo mleka  
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Vir: Lastna raziskava, 2007 
 
Nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki se ukvarjajo s  predelavo mleka kažejo večjo motiviranost 
za uspeh v poslovnem svetu v smislu zavedanja pomena poslovne priložnosti, ki jim jo 
prinaša proizvodnja kakovostnega domačega sira (ovčjega, kozjega, kravjega) in drugih 
mlečnih izdelkov. Veča se število kupcev, ki dajejo prednost tem izdelkom v primerjavi z 
»industrijsko« izdelanimi. Vedno več je kupcev, ki jim ti izdelki pomenijo določeno vrednost 
tudi z vidika domačih, lokalnih proizvodov v nasprotju z uvoženimi. Ta dejstva nosilci 
predelave mleka zaznavajo in sprejemajo pri svojem delu.  
 
Skupina kaže težnjo po samorealizaciji. Pomembno se jim zdi preizkušanje novih idej in 
možnost neprestanega učenja. To je vidno tudi v raznovrstnosti izdelkov, ki jih proizvajajo 
(siri z raznimi dodatki, različni drugi mlečni izdelki) in prilagajanju ponudbe glede na 
različno povpraševanje. Tudi podjetniška kultura je pri teh nosilcih bolj izražena kot pri 
ostalih. Kaže se v vzdušju, ki je naklonjeno novostim in ustvarjalnosti. 
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Slika 16: Povprečne vrednosti dimenzij glede na to, ali se nosilci ukvarjajo s predelavo sadja 
in zelenjave  
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Vir: Lastna raziskava, 2007  
 
Nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki se ukvarjajo s predelavo sadja in zelenjave so bolj 
motivirani za uspeh v poslovnem svetu kot ostali. Pomembne so jim poslovne priložnosti. To 
kaže na poznavanje sodobnih trendov v prehrani s poudarkom na čim bolj naravnih, zdravih 
živilih, brez konzervansov in s čim krajšo potjo od njive od mize. Uspešen razvoj dejavnosti v 
bodoče je možen tudi zaradi izražene težnje nosilcev po samorealizaciji in izkazujoči 
podjetniški kulturi. Le sodelovanju med družinskimi člani ne dajejo večjega pomena, kar pa 
za prenos znanja ni toliko važno saj je to precej sodobna dejavnost, ki se šele razvija in ni 
toliko podvržena tradiciji.  
 
Slika 17: Povprečne vrednosti dimenzij glede na to, ali se nosilci ukvarjajo s predelavo hrane, 
predvsem medu  
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Vir: Lastna raziskava, 2007  
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Nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki se ukvarjajo s predelavo hrane, predvsem medu, pozitivno 
izstopajo predvsem v motivaciji v smislu samorealizacije. Razlika do ostalih nosilcev je 
statistično značilna pri manj kot 5-odstotnem tveganju (t= 2,1, p dejanski= 0,037). 
 
To je specifična skupina nosilcev, ki dejavnost jemlje bolj kot hobi in ne prvenstveno kot vir 
dodatnega zaslužka za gospodinjstvo. Pomembna jim je možnost preizkušanja različnih idej, 
dejavnost vidijo kot prostor za samodokazovanje, izkaz osebnih dosežkov in rasti. 
Sodelovanju med družinskimi člani ne dajejo večjega pomena, kar kaže na individualizem 
nosilcev. Tudi po podjetniški kulturi ne izstopajo v primerjavi z ostalimi. Ugled in možnost 
vplivati v družbi jim nista zelo pomembna. 
 
Slika 18: Povprečne vrednosti dimenzij glede na to, ali se nosilci ukvarjajo s predelavo lesa  
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Vir: Lastna raziskava, 2007 
 
V tej skupini nosilcev izstopa zavedanje o pomenu sodelovanja med družinskimi člani in 
znanja o podjetništvu. To naravnanost bi lahko razložili s specifiko dejavnosti, ki je bolj 
oddaljena od osnovne kmetijske, za katero obstaja med nosilci splošno mnenje, da imajo 
dovolj znanja. Predelava lesa pa zahteva drugačna, posebna znanja, česar se nosilci dejavnosti 
zavedajo. 
 
Predstavniki te skupine pa ne kažejo večje motivacije za podjetništvo kot ostali niti v smislu 
samorealizacije niti možnosti uspeha v poslovnem svetu. 
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Slika 19: Povprečne vrednosti dimenzij glede na to, ali se nosilci ukvarjajo s turizmom na 
kmetijah  
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Vir: Lastna raziskava, 2007  
 
Nosilci turizma na kmetijah kažejo v primerjavi z ostalimi večjo podjetniško naravnanost v 
dveh dimenzijah: sodelovanju med družinskimi člani in pomenu, ki ga dajejo znanju v 
podjetništvu. Za uspešnost te dejavnosti je sodelovanje med člani družine izrednega pomena, 
česar se nosilci očitno zavedajo. 
 
Turizem na kmetiji zahteva raznolika znanja in spretnosti. Poleg osnovne kulinarične ponudbe 
in nastanitve je za doseganje konkurenčnosti potrebno ponudbo dopolnjevati z različnimi 
dodatnimi zanimivostmi (npr. ježa konj, adrenalinske aktivnosti,…), za kar je potrebna 
ustrezna usposobljenost. Podjetniška kultura nosilcev se ne razlikuje od ostalih, prav tako tudi 
ne motivacija za podjetništvo.  
 
Slika 20: Povprečne vrednosti dimenzij glede na to, ali se nosilci ukvarjajo z dejavnostjo, 
povezano s tradicionalnimi znanji na kmetiji (peka v kmečki peči itd.)  
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Vir: Lastna raziskava, 2007  
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Dejavnost, ki vključuje peko kruha, potic, peciva, pa tudi domačo obrt (pletenje, 
čipkarstvo,…) omogoča nosilcem skozi unikatne izdelke udejanjati svoje ideje, pokazati  
kreativnost in neodvisnost. Zlasti to velja za ženske na kmetiji, katerih delo je pogosto 
sprejemano kot samoumevno.  
 
Te dejavnosti so pot do samorealizacije. Naklonjenost sodelovanju med družinskimi člani 
potrjuje splošno prepričanje, da ženske rade prenašajo svoje znanje na ostale člane družine, 
bolj so usmerjene v družino in ne toliko vase.  
 
Ne dajejo pa večjega pomena pridobivanju novih znanj, kar kaže, da se naslanjajo predvsem 
na tradicijo, prenašanje znanja iz roda v rod. Tudi dimenzija podjetniške kulture je šibka, 
neradi(e) sprejemajo tveganja, majhna je odprtost za nove zamisli, vzdušje ni naklonjeno 
novostim. 
 
Slika 21: Povprečne vrednosti dimenzij glede na to, ali se nosilci ukvarjajo z obnovljivimi viri  
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Vir: Lastna raziskava, 2007 
 
Nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri, izrazito pozitivno izstopajo 
od ostalih nosilcev dopolnilnih dejavnosti, saj imajo vse vidike podjetniške naravnanosti 
precej višje ocenjene. Statistično značilne razlike od ostalih nosilcev se kažejo pri podjetniški 
kulturi (t= 4,58, p<0,01), v motivaciji za uspeh v poslovnem svetu (t= 3,16, p<0,05)  in v 
pomenu znanja (t= 2,9, p<0,1). Razlike so sicer očitne tudi pri ostalih dveh dimenzijah, 
vendar se zaradi majhnega števila preučevanega podvzorca ne kažejo. 
 
Te dejavnosti so v smislu pridobitnosti relativno nove, zahtevajo posebna znanja in niso zelo 
povezane s kmetijsko dejavnostjo kot tako. Zahtevajo neposrednejši podjetniški pristop. Po 
svoji obliki so bližje drugim podjetniškim podjemom na podeželju kot pa samim dopolnilnim 
dejavnostim na kmetiji. Lahko so le začetna faza samostojnega posla, neodvisnega od kmetije. 
S tega vidika je razumljiva tudi velika razlika v podjetniški naravnanosti teh nosilcev v 
primerjavi z drugimi skupinami.  
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Slika 22: Povprečne vrednosti dimenzij glede na to, ali se nosilci ukvarjajo s storitvami s 
kmetijsko mehanizacijo  
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Vir: Lastna raziskava, 2007 
 
Nosilci, ki se ukvarjajo s storitvami s kmetijsko mehanizacijo, vidijo sebe in svoje družinske 
člane kot podjetnike, vendar pa niso nič bolj kot ostali nosilci dopolnilnih dejavnosti 
motivirani za podjetništvo. Razlog je v tem, da se ukvarjajo z deficitarnimi dejavnostmi, ki 
zahtevajo težko mehanizacijo in specifična znanja in jim ni treba iskati dela. Razlike od 
ostalih nosilcev lahko pri manj kot 5-odstotnem tveganju potrdimo glede sodelovanja z 
ostalimi družinskimi člani (t= 3,2), nakazujejo se tudi pri podjetniški kulturi (t= 1,76, p<0,1). 
 
Slika 23: Povprečne vrednosti dimenzij glede na to, ali se nosilci ukvarjajo z izobraževanjem 
na kmetijah  
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Vir: Lastna raziskava, 2007  
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Nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki se ukvarjajo z izobraževanjem na kmetijah, so bolj od 
ostalih nosilcev motivirani za podjetniški uspeh v smislu samorealizacije, imajo dobro razvito 
podjetniško kulturo in sodelovanje z ostalimi družinskimi člani, premalo pa so motivirani za 
uspeh v poslovnem svetu in premalo se zavedajo pomena znanja, kljub temu, da izobražujejo 
druge (t= 0-1,74, p<0,1). 
 
Potrdimo lahko, da se nosilci, ki se ukvarjajo z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi na 
kmetijah, razlikujejo v posameznih dimenzijah podjetniške naravnanosti. V motivaciji za 
uspeh v poslovnem svetu izstopajo nosilci, ki se poleg drugega ukvarjajo tudi z obnovljivimi 
viri. Izraziteje se ta dimenzija kaže tudi pri nosilcih predelave sadja in zelenjave. Ostalim 
skupinam uspeh v poslovnem svetu ni toliko pomemben.  
 
Motivacija v smislu samorealizacije je zelo izražena pri nosilcih, ki se ukvarjajo z 
obnovljivimi viri, nekoliko manj, čeprav še vedno izrazito tudi pri pridelovalcih medu, 
predelovalcih mleka in izobraževalcih na kmetijah. Največjo nemotiviranost za 
samorealizacijo kažejo nosilci predelave mesa. 
 
Velik pomen znanja v podjetništvu pripisujejo nosilci, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri, 
turizmom na kmetijah in storitvami s kmetijsko mehanizacijo. Izredno nizko vrednost 
pripisujejo tej dimenziji nosilci izobraževanja na kmetiji. 
 
Sodelovanje med družinskimi člani je pomembno za večino nosilcev. Zlasti izstopajo nosilci, 
ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri in storitvami s kmetijsko mehanizacijo. Za nosilce 
predelave mesa in sadja ter zelenjave pa ta dimenzija nima večjega pomena. 
 
Podjetniška kultura je izrazita pri nosilcih, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri, predelavo 
mleka in izobraževanjem na kmetijah. Nizka pa je zlasti pri nosilcih predelave mesa. 
 
b) Segmenti 
 
Povprečne vrednosti dimenzij smo primerjali še med segmenti nosilcev dopolnilnih 
dejavnosti. Za testiranje razlik smo uporabili analizo variance. 
 
Segmente smo oblikovali tako, da smo združili dejavnosti, ki so si podobne po proizvodnih 
lastnostih oziroma naravnanosti in podjetniškem pristopu. Tiste, ki se ne vklapljajo v nobeno 
skupino smo pustili ločene. Tako smo dobili šest segmentov. 
 
Ločena segmenta predstavljajo nosilci predelave mleka in drugih dejavnosti v zvezi s 
predelavo hrane, kamor spadajo v tem vzorcu predvsem čebelarji. Obe skupini kažeta 
precejšnje razlike v pristopu do proizvodnje v primerjavi z ostalimi dejavnostmi. V ločen 
segment smo oblikovali tudi nosilce, ki se poleg ostalih dejavnosti (turizem na kmetiji) 
ukvarjajo s pridobivanjem obnovljivih virov energije (lesna biomasa, vodni viri, zbiranje in  
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kompostiranje organskih snovi). Na dva segmenta smo ločili nosilce, ki se ukvarjajo s 
turistično dejavnostjo in sicer smo en segment oblikovali iz tistih, ki so navedli, da se 
ukvarjajo samo s turizmom, drugega pa iz tistih, ki se poleg turizma ukvarjajo tudi z drugimi 
dejavnostmi. Iz ostalih dejavnosti smo oblikovali en skupen segment (predelava mesa, sadja 
in zelenjave, lesa, tradicionalna znanja na kmetiji, storitve s kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo, izobraževanje na kmetijah). 
 
Slika 24: Povprečne vrednosti dimenzij glede na segmente 
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Vir: Lastna raziskava, 2007  
 
Zaradi majhnega števila enot v podskupinah razlik ne moremo statistično potrditi, se pa 
nakazujejo, kar vidimo tudi na podlagi gornje slike.  
 
Nosilci, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri v vseh dimenzijah, pozitivno izstopajo, še zlasti pa 
v zavedanju pomena znanja. Tudi dimenzija podjetniške kulture je v tem segmentu precej bolj 
izražena kot pri ostalih. Kažejo tudi bolj izrazito motivacijo v smislu samorealizacije in 
uspeha v poslovnem svetu. Pomen sodelovanja med družinskimi člani vidijo podobno visoko 
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kot nosilci, ki se ukvarjajo samo s turistično dejavnostjo. Ta segment ima najbolj izraženo 
podjetniško naravnanost med vsemi nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
 
Nosilci, ki se ukvarjajo samo s turizmom, zelo izstopajo glede sodelovanja z družinskimi člani 
(to dimenzijo so tudi najvišje ocenili), prav tako se zavedajo pomena znanja. Podjetniška 
kultura in motivacija v smislu samorealizacije sta bolj izraženi kot pri nosilcih, ki se poleg 
turizma ukvarjajo še z drugimi dejavnostmi. V dimenziji uspeha v poslovnem svetu pa ne 
izstopajo od ostalih. 
 
Izrazito nemotivirani za podjetniški uspeh v poslovnem svetu so nosilci, ki se ukvarjajo s 
pridelavo medu, kar si lahko razlagamo z dejstvom, da jim svojih izdelkov ni težko prodati na 
tržišču in se jim zato ni potrebno truditi z različnimi pristopi. Prav tako jim primanjkuje 
podjetniške kulture, pa tudi sodelovanja med družinskimi člani niso visoko ocenili, kar kaže 
na njihov individualističen pristop k dejavnosti. Tudi pomen znanja so ocenili nizko, očitno 
menijo, da delo obvladajo in ne potrebujejo novih, dodatnih znanj. Ne manjka pa jim 
motivacije za podjetništvo v smislu samorealizacije. 
 
Nosilci, ki se ukvarjajo s predelavo mleka, imajo povprečno razvito motivacijo za poslovni 
uspeh, nekoliko bolj pa doživljajo svoje delo v smislu samorealizacije, kjer kažejo podobnost 
s segmentom, ki se ukvarja s pridelavo medu. V primerjavi z ostalimi povprečno ocenjujejo 
pomen znanja, nekoliko bolje pa ocenjujejo sodelovanje med družinskimi člani in podjetniško 
kulturo. 
 
Nosilci, ki se poleg turistične dejavnosti ukvarjajo tudi z drugimi, so vse vidike podjetniške 
naravnanosti ocenili precej nižje kot nosilci, ki se ukvarjajo zgolj s turizmom, kar kaže na to, 
da v kolikor ne bodo dali večjega poudarka na turistično dejavnost ne bodo konkurenčni 
tistim nosilcem, ki se ukvarjajo zgolj s turistično dejavnostjo. Zlasti velika razlika med 
segmentoma se kaže v percepciji znanja, ki mu ta segment daje zelo malo pomena. Tudi 
sodelovanje med družinskimi člani, ki je za dejavnost turizma na kmetiji nujno, je ta segment 
v primerjavi s samo turistično dejavnostjo ocenil precej nižje.  
 
Ostale dopolnilne dejavnosti v nobeni postavki bistveno ne izstopajo. 
 
Iz navedenega lahko potrdimo, da so razlike v podjetniški naravnanosti opazne tudi med 
segmenti. V motivaciji za uspeh v poslovnem svetu izstopa segment nosilcev, ki se ukvarjajo 
tudi z obnovljivimi viri, najmanjšo motivacijo pa izkazuje segment čebelarjev.  
 
Samorealizaciji dajejo večji pomen nosilci obnovljivih virov, predelovalci mleka in čebelarji, 
medtem ko ji zlasti ostale predelovalne dejavnosti ne pripisujejo večje vloge. V percepciji 
znanja v podjetništvu je velika razlika med segmentoma nosilcev obnovljivih virov in samo 
turistične dejavnosti, ki se jima zdi ta dimenzija dosti pomembnejša kot ostalim segmentom.  
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V sodelovanju med družinskimi člani in podjetniški kulturi je podobnost med nosilci, ki se 
ukvarjajo z obnovljivimi viri, predelovalci mleka in samo turistično dejavnostjo. Za te 
segmente sta omenjeni dimenziji pomembni, medtem, ko za ostale tri ne predstavljata večje 
vrednosti.  
 
Rezultati preverjanja hipoteze kažejo, da dejansko obstajajo razlike v podjetniški naravnanosti 
med nosilci, ki se ukvarjajo z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi. Največja podjetniška 
naravnanost v primerjavi z drugimi se kaže pri nosilcih, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri, v 
smislu samorealizacije od drugih izstopajo zlasti nosilci predelave mleka in čebelarji, v 
percepciji sodelovanja med družinskimi člani in pomenu znanja izrazito izstopajo od drugih 
nosilci turizma na kmetijah, manjšo podjetniško naravnanost od ostalih skupin pa v vseh 
postavkah izkazujejo nosilci predelave mesa. 
 
H2: Podjetniška naravnanost nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se razlikuje glede na 
stopnjo izobraženosti. 
 
Za izobraženost smo izbrali dve spremenljivki, in sicer stopnjo izobrazbe ter število 
opravljenih tečajev. Za preverjanje hipoteze smo uporabili korelacijsko analizo, kjer smo kot 
mero linearne povezanosti vzeli Pearsonov korelacijski koeficient. 
 
Tabela 13: Korelacijska matrika – povezanost izobraženosti s podjetniško naravnanostjo 
 

  
Število 
tečajev 

Izobrazba 
Podjetniška 
kultura 

Sodelovanje 
med 
družinskimi 
člani 

Pomen 
znanja v 
podjetništvu 

Motivacija za 
podjetništvo: 
samorealizaci
ja 

Motivacija za 
podjetništvo: 
uspeh v 
poslovnem 
svetu 

R 1 ,898(**) 0,142 0,221(*) 0,084 0,018 ,250(*)
Število tečajev 

P . 0 0,214 0,05 0,46 0,878 0,027

R ,898(**) 1 ,256(*) ,312(**) 0,165 0,113 ,223(*)
Izobrazba 

P 0 . 0,023 0,005 0,146 0,32 0,049

 
Vir: Lastna raziskava, 2007  
 
Podjetniška kultura ni povezana s številom opravljenih tečajev, pač pa s stopnjo izobrazbe, in 
sicer pozitivno. Sodelovanje med družinskimi člani je pozitivno povezano tako s številom 
tečajev kot s stopnjo izobrazbe. Pomen znanja presenetljivo ni povezan niti s številom 
opravljenih tečajev niti s stopnjo izobrazbe, čeprav se nakazuje pozitivna povezanost med 
pomenom znanja in stopnjo izobrazbe. Motivacija za podjetništvo v smislu samorealizacije ni 
povezana z izobraženostjo. Tako stopnja izobrazbe kot število opravljenih tečajev je pozitivno 
povezano z motivacijo za uspeh v poslovnem svetu – tisti, ki se izobražujejo, so bolj 
motivirani za uspeh v poslovnem svetu. 
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Iz rezultatov je razvidno, da obstaja povezanost med stopnjo izobraženosti in usmerjenostjo k 
podjetništvu. Nosilci z višjo stopnjo izobrazbe kažejo večjo podjetniško kulturo, bolj se 
zavedajo pomena sodelovanja med družinskimi člani in bolj so motivirani za uspeh v 
poslovnem svetu. 
  
H3: Potrebe po podjetniškem znanju se razlikujejo glede na dejavnost, s katero se nosilci 
ukvarjajo. 
 
Slika 25: Povprečne vrednosti ocene potreb po podjetniškem znanju glede na segmente 
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Vir: Lastna raziskava, 2007  
 
Zanimalo nas je ali znotraj segmentov obstajajo razlike v potrebah po podjetniškem znanju. 
Hipoteze zaradi majhnega števila enot v nekaterih segmentih ne moremo statistično potrditi, 
vseeno pa se nakazujejo razlike, kar lahko vidimo na podlagi gornje slike. 
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V povprečju se pri nosilcih kažejo največje potrebe oziroma pomanjkanje znanj pri osnovah 
trženja, iskanju donosnih priložnosti in pripravi poslovnega načrta. Nekoliko manj jim manjka 
znanja iz organizacije dela. Najmanj potreb pa čutijo po znanjih iz osnov ekonomike, izračunu 
enostavne kalkulacije in, presenetljivo, osnov poslovnega komuniciranja.  
 
Nosilci, ki se ukvarjajo z ostalimi dopolnilnimi dejavnostmi (predelava mesa, sadja in 
zelenjave,tradicionalna znanja na kmetiji,…), so izrazili zlasti potrebo po pripravi poslovnega 
načrta in iskanju novih poslovnih priložnosti. Ne rabijo pa enostavne kalkulacije. To je 
segment, ki se z dopolnilnimi dejavnostmi ukvarja najbolj nenamensko od vseh, brez neke 
izrazite motivacije ali vnaprejšnjega razmišljanja o poslovnih rezultatih, ki naj jih dejavnost 
prinese. Z vidika stroškov znajo ovrednotiti delo in izdelke, nimajo pa znanj za nek 
pomembnejši razvoj dejavnosti, da bi postala dobičkonosna. Očitno se zavedajo, da je 
poslovni načrt določena nujno potrebna podlaga za resnejši pristop k poslu. 
 
Nosilcem, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri primanjkuje znanje o organizaciji dela, v čemer 
izrazito odstopajo od ostalih segmentov, ki tej postavki niso dali večjega pomena. Zanima jih 
tudi iskanje donosnih priložnosti in osnove trženja. Enostavno kalkulacijo pa obvladajo. 
 
Nosilcem, ki se ukvarjajo samo s turistično dejavnostjo najbolj manjkajo znanja iz osnov 
trženja, iskanja donosnih priložnosti in osnov ekonomike. Od vseh segmentov dajejo največji 
pomen podjetniškemu znanju o potrebah in  povpraševanju kupcev. To kaže na izrazito 
pozitivno podjetniško naravnanost nosilcev te dejavnosti.  
 
Za segment čebelarjev je značilno, da jim primanjkuje znanj iz trženja, postavitve cene v 
smislu vključitve vseh postavk, ne le stroškov proizvodnje, ter promocije. Od ostalih znanj so 
izpostavili tudi iskanje donosnih priložnosti. Obvladajo ponudbo in povpraševanje, enako tudi 
poslovno komuniciranje. Ta segment svojo naravnanost k samorealizaciji nakazuje tudi z 
željo po pridobitvi takih znanj, ki omogočajo promovirati in izpostaviti vrednost, ki jo imajo 
njihovi izdelki v njihovih očeh in naj bi se odslikovala  tudi v vrednostni lestvici kupcev. 
 
Nosilci, ki se ukvarjajo s predelavo mleka izražajo, največje potrebe po znanju iz osnov 
ekonomike, poznavanja potreb kupcev in priprave poslovnega načrta. Precej bolj od ostalih 
segmentov tudi menijo, da jim manjkajo znanja iz poslovnega komuniciranja. To lahko kaže, 
da se zavedajo perspektivnosti panoge in na njihovo pripravljenost resneje vstopiti vanjo.  
 
Nosilci, ki se poleg turistične dejavnosti ukvarjajo tudi z drugimi dejavnostmi menijo, da jim 
najbolj manjka znanje za pripravo poslovnega načrta. Potreb po ostalih znanjih ne čutijo.   
 
Iz raziskave izhaja, da posameznim segmentom dopolnilnih dejavnosti primanjkuje znanj na 
različnih področjih, odvisno od same dejavnosti in posledično tudi od lastnosti ljudi, ki se 
odločajo za delo v določeni specifični dejavnosti. Opazno je, da imajo po osnovah trženja 
večje potrebe od ostalih čebelarji in turistična dejavnost,  po iskanju donosnih priložnosti in 
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pripravi poslovnega načrta se od ostalih ločijo zlasti predelovalne dejavnosti, osnove 
ekonomike pa manjkajo zlasti turistični in mlekarski dejavnosti. 
 
H4: Zadovoljstvo z  rezultati poslovanja se razlikuje glede na dejavnost. 
 
Hipotezo smo preverili z analizo variance, s katero smo primerjali povprečne ocene glede na 
segmente po dejavnosti. 
 
Slika 26: Povprečne ocene poslovanja glede na segmente 
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Vir: Lastna raziskava, 2007 
 
Rast prometa najbolje ocenjujejo tisti nosilci, ki se ukvarjajo tudi z obnovljivimi viri (4,3), 
zadovoljni z rastjo prometa so tudi nosilci, ki se ukvarjajo s turizmom in mlekarstvom. 
Izrazito nezadovoljni pa so nosilci, ki se ukvarjajo z ostalimi kmetijskimi dejavnostmi (2,8). 
Razlike lahko potrdimo pri tveganju, manjšem od 1%. 
 
Glede na oceno dobičkonosnosti izrazito odstopajo nosilci, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri 
(4,0), ostali nosilci pa ocenjujejo svojo dejavnost kot slabo dobičkonosno, saj so jo večinoma 
ocenili pod srednjo vrednostjo 3. Razlike lahko potrdimo pri tveganju, manjšem od 10%. 
 
Kakovost svojih izdelkov in storitev vsi nosilci ocenjujejo visoko in se praktično med seboj 
ne razlikujejo. 
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Možnosti za nadaljnjo rast najbolje ocenjujejo nosilci, ki se ukvarjajo samo s turistično 
dejavnostjo ali tudi z obnovljivimi viri (4,0), najslabše pa nosilci, ki se ukvarjajo samo z 
mlekarsko dejavnostjo ali z ostalimi kmetijskimi dejavnostmi (2,6). Razlike so vseeno 
premajhne, da bi jih statistično potrdili. 
 
Kot najbolje ocenjena se je izkazala dejavnost, povezana z obnovljivimi viri, naslednja najbolj 
perspektivna (glede na dobičkonosnost in nadaljnjo rast) pa je turistična dejavnost, ki jo 
nosilci opravljajo kot edino dopolnilno dejavnost. Zanimivo je, da nosilci, ki se ukvarjajo z 
mlekarsko dejavnostjo, kljub dobri oceni za rast prometa slabo ocenjujejo dobičkonosnost 
svoje dejavnosti. 
 
Rezultati kažejo, da med posameznimi dejavnostmi obstajajo razlike v zadovoljstvu z rezultati 
poslovanja. Izraziteje se kažejo glede rasti prometa in dobičkonosnosti, nakazujejo pa se tudi 
glede možnosti za nadaljnjo rast. 
 
H5: Med občinami in nosilci dopolnilnih dejavnosti obstaja razlika v zaznavanju problemov 
in omejitev za hitrejši in uspešnejši razvoj dopolnilnih dejavnosti. 
 
Preveriti smo želeli, kje vidijo nosilci dopolnilnih dejavnosti največje probleme in omejitve za 
hitrejši in uspešnejši razvoj in ali se njihovo videnje sklada z zaznavanjem občin. Rezultati 
nakazujejo precejšnje razlike. 
 
Edina problema, ki ju oboji enako ocenjujejo kot veliko oviro za razvoj dopolnilne dejavnosti 
sta visoka potrebna sredstva za investicije in višina zaslužka od dopolnilne dejavnosti. V 
ostalih ocenah pa se med nosilci in občinami pojavljajo precejšnje razlike. 
 
Največja razlika se kaže v oceni motivacijskih aktivnosti podpornih služb, ki jo nosilci vidijo 
kot izrazito problematično, medtem ko občine ne (t= 2,7, p<0,01). Precejšnja razlika se kaže 
tudi v oceni obsega povpraševanja po izdelkih in storitvah, saj jo nosilci vidijo kot mnogo bolj 
problematično od občin, ki očitno ne poznajo dejanskih razmer na terenu (t= 1,6, p=1,1). 
Zanimivo je, da nosilci kot oviro vidijo tudi pomanjkanje znanja s področja dopolnilnih 
dejavnosti (2,7), manj pa s področja podjetništva (2,4) za razliko od občin, ki vidijo enako 
veliko oviro tako v znanju podjetništva kot s področja dopolnilnih dejavnosti (2,3). Občine 
torej ne vidijo tako velikega problema v znanju kot nosilci, predvsem, kar se tiče znanja s 
področja dopolnilnih dejavnosti (t= 2,04, p<0,05). 
 
Nosilci vidijo precejšnjo oviro tudi glede postopkov pridobivanja dovoljenj (2,7), 
pomanjkanje informacij o možnostih pridobivanja dodatnih sredstev sofinanciranja in 
pomanjkanje informacij o možnostih razvoja podeželja (2,5). Po ocenah občin je večina teh 
problemov in omejitev za razvoj dopolnilnih dejavnosti manjša, bolj pa vidijo problem v 
samem interesu kmetovalcev za opravljanje dopolnilnih dejavnosti. Ocenjujemo, da nosilci 
več pričakujejo od občin, občine pa od nosilcev. 
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V spodnji sliki je prikazana primerjava povprečnih vrednosti ocen problemov in omejitev pri 
razvoju dopolnilnih dejavnosti, kot jo vidijo občine oziroma nosilci dopolnilnih dejavnosti, 
pri čemer višja vrednost predstavlja večji problem. 
 
Slika 27: Primerjava ocen problemov in omejitev pri razvoju dopolnilnih dejavnosti med 
občinami in nosilci dopolnilnih dejavnosti 
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Vir: Lastna raziskava, 2007  
 
Glede na dobljene rezultate lahko potrdimo, da obstaja med občinami in nosilci dejavnosti 
razlika v zaznavanju problemov in omejitev za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
Nosilci izpostavljajo kot velike probleme oziroma omejevalne dejavnike za razvoj dopolnilnih 
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dejavnosti določene aktivnosti, ki naj bi jih izvajale občine oziroma bile njihov pobudnik, 
občine pa tem dejavnikom ne pripisujejo večjega pomena. Rezultati tudi kažejo večjo 
zainteresiranost nosilcev za razvoj dejavnosti v primerjavi z občinami, saj praktično vsem 
postavkam dajejo višjo povprečno oceno kot pa občine. Izjema je le interes kmetovalcev, ki se 
zdi občinam premajhen in kot tak razlog za nerazvitost dopolnilnih dejavnosti. 
 
H6: Med potrebami kmetov po ukrepih za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti in  občinsko 
politiko izvajanja le-teh obstaja razlika. 
 
Nosilci so ocenjevali na lestvici od 1 (nepomembno) do 3 (zelo pomembno), kako pomembni 
so za njih nekateri ukrepi za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti. Na drugi strani pa so nam 
občine posredovale podatke, ali te ukrepe vključujejo v svoj program spodbujanja dopolnilnih 
dejavnosti. Da bi lahko naredili primerjavo, smo pri nosilcih upoštevali le odgovore (1) zelo 
pomembno, ostale odgovore pa smo rekodirali v (0) nepomembno.  
 
Da bi lahko naredili statistično primerjavo deležev, smo si pomagali s t testom, saj so 
vrednosti tako pri občinah kot pri nosilcih v intervalu od 0 do 1, vrednost pa pravzaprav 
predstavlja odstotek zelo pomembnih oziroma izvajanih ukrepov. 
 
Velika večina nosilcev, to je vsaj 85%, izpostavlja kot pomembne spodbujevalne dejavnike 
naslednje ukrepe: lažje pridobivanje dovoljenj, ugodne kredite za investicije in investicijske 
podpore s strani države, medtem, ko prvi ukrep izvaja le tretjina občin, drugega nekaj več kot 
polovica (55,6%), tretjega pa 44,4%.  
 
Razlike med potrebami in izvajanimi ukrepi lahko potrdimo pri prvem in tretjem ukrepu z 
manj kot 5-odstotnim tveganjem, pri drugem pa z 10-odstotnim tveganjem. Precejšnja razlika 
se kaže tudi v želji nosilcev po brezplačnem svetovanju, saj jih je tri četrtine navedlo ta ukrep 
kot zelo pomemben, medtem ko ga izvaja le tretjina občin (t= 2,56, p<0,05). 
 
Večina občin sicer ureja infrastrukturo (88,9%) in spodbuja in organizira razne predstavitve 
izdelkov na sejmih (77,8%), čemur pa nosilci ne dajejo tako velikega pomena. Razlike med 
željami in izvajanimi ukrepi lahko potrdimo pri tveganju, manjšem od 10%. 
 
Pri ukrepih, kot so predavanja in delavnice o dopolnilnih dejavnostih, podjetniške delavnice 
in predavanja ter promocijske brošure izdelkov, pa se želje nosilcev dokaj ujemajo z 
izvajanjem ukrepov občin.  
 
Primerjava deležev - med nosilci zelo pomembnih ukrepov ter med občinami izvajanih 
ukrepov, je predstavljena na naslednji sliki. 
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Slika 28: Deleži zelo pomembnih ukrepov po mnenju nosilcev in izvajani s strani občine 
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Vir: Lastna raziskava, 2007 
 
Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da obstaja občutna razlika med mnenjem kmetov in občin 
o pomenu posameznih ukrepov za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti. Kmetje zlasti 
pogrešajo večje finančne podpore, medtem ko se občine bolj nagibajo k mehkejšim oblikam 
pomoči. Dejstvo, da so kmetje večino ukrepov označili za precej pomembnejše kot jih vidijo 
občine, kaže na premajhen interes občin za razvijanje in pomoč tej obliki podjetništva na 
podeželju. 
 

6.5 RAZPRAVA O SPLOŠNIH LASTNOSTIH ANKETIRANIH 
NOSILCEV DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 

 
Z raziskavo smo ugotovili, da ima obravnavan vzorec nosilcev dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah v Severnoprimorski regiji veliko lastnosti, ki so značilne za splošno stanje v 
dejavnosti v Sloveniji oziroma so značilne tudi za kmete v regiji. Določene postavke pa se 
razlikujejo.  
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Zanimive razlike med anketiranim vzorcem in splošnim stanjem se kažejo zlasti v starostni 
strukturi in izobrazbi nosilcev dopolnilnih dejavnosti.  
 
Starostna struktura je v primerjavi s starostno strukturo prebivalstva na slovenskih kmetijah iz 
leta 2000 (Popis …, 2002) ugodnejša. Ugodnejša je tudi v primerjavi s starostjo gospodarjev 
kmetij v sami regiji. Večina nosilcev dejavnosti (40%) se nahaja v starostni skupini od 41 do 
50 let. Slaba četrtina jih je starih od 31 do 40 let, deset odstotkov pa je mlajših od trideset let. 
Ugodna starostna struktura nosilcev dopolnilnih dejavnosti daje možnost za ugoden razvoj 
dejavnosti tudi v bodoče. 
 
Tudi stopnja izobrazbe je v primerjavi s stopnjo izobrazbe na slovenskih kmetijah, kamor 
lahko štejemo tudi povprečno stanje v regiji, višja, saj je večina navedla poklicno oziroma 
tehnično izobrazbo. O primerljivem stanju z ostalo Slovenijo  (in regijo) pa lahko govorimo 
za področje kmetijske izobrazbe, ki je zelo nizka. Le 12% nosilcev dejavnosti ima poklicno 
oziroma tehnično šolo, višje ali visoke nihče. Večina nosilcev pa ima opravljen en ali več 
tečajev iz kmetijstva.  
 
Za večino ostalih lastnosti anketiranega vzorca lahko trdimo, da so podobne oziroma 
primerljive s stanjem v kmetijstvu regije oziroma države. 
 
V anketiranem vzorcu je bilo približno 70% nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
moških, 30% pa žensk. Številka nakazuje na tradicionalno delitev vlog v kmetijstvu, kjer so 
ženske predvsem v pomoč moškim gospodarjem. V kmetijstvu kot tudi v drugih gospodarskih 
dejavnostih v povprečju prevladujejo moški, vzrokov je več, med najpomembnejšimi pa sta 
gotovo tradicionalna miselnost ljudi in narava ženske osebnosti. Vzorec je v tem pogledu 
primerljiv s splošnim stanjem. Kljub temu rezultat vsaj pri dopolnilni dejavnosti turizma na 
kmetijah kaže bolj na formalno registracijo, saj so izvajalke te dejavnosti v večini ženske.  
 
Velikostna struktura kmetij kaže, da prevladujejo kmetije s 4 do 10 hektari zemljišč (45%), 
kar je primerljiva velikost s povprečjem v Sloveniji. To potrjuje splošno domnevo, da se za 
dopolnilne dejavnosti odločajo predvsem majhne kmetije. Samo 6% je čistih kmetij, 38% 
kmetij predstavlja le dopolnilni dohodek poleg službe, kar 56% pa je v vzorcu kmetij z 
dopolnilno dejavnostjo. Številka nakazuje, da je dopolnilna dejavnost lahko pomemben vir 
dohodka za kmetijo. V vzorcu je tudi večina dopolnilnih dejavnosti registriranih, kar zopet 
kaže na donosnost, saj so kmetje kot najpomembnejša razloga za neregistracijo dejavnosti 
navedli prav premajhen dobiček in zahtevno zakonodajo. Skoraj 60% kmetij se z dejavnostjo 
ukvarja že več kot enajst let. Dejavnost očitno prinaša dovolj visok dohodek na daljši rok. 
 
V več kot 60% primerov je nosilec dejavnosti tudi lastnik kmetije. Odstotek je relativno 
visok, problem pa se lahko pojavi pri tistih 40%, ki niso lastniki, saj je to stanje lahko dokaj 
nestimulativno za razvoj dejavnosti. Spodbuden je podatek, da je v veliki večini primerov v 
dopolnilno dejavnost vpeta cela družina. Le 15% nosilcev je navedlo, da se z dejavnostjo 
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ukvarjajo sami. Podatek nakazuje, da je kmetovanje oziroma življenje na vasi pri teh družinah 
sprejeto kot zaželen življenjski stil, kar potrjuje naše ugotovitve iz teoretičnega dela naloge. 
 
Skoraj 90% nosilcev dejavnosti je navedlo, da niso za začetek dejavnosti dobili nikakršne 
finančne pomoči od države. Odgovori so presenetljivi ob vedenju, da kmetijstvo kot panoga 
dobiva relativno veliko različnih finančnih pomoči. Možno sklepanje je, da se večino teh 
sredstev razdeli med večje izvajalce osnovne kmetijske dejavnosti, kar je za državo še vedno 
prioriteta. To izpostavljajo tudi sami nosilci dopolnilnih dejavnosti. Iz rezultatov ankete ter 
osebnih pogovorov s kmeti pa lahko sklepamo tudi, da njihova nizka izobrazba in 
pomanjkanje ostalih spretnosti ne omogočajo kakovostnega konkuriranja pri pridobivanju 
različnih podpor.  
 
Več kot 60% anketiranih kmetov tudi pravi, da jim ni bila nobena organizacija v pomoč pri 
začetku ukvarjanja z dejavnostjo. To kaže na pomanjkanje aktivne promocijske politike 
različnih inštitucij, od državnih, do lokalnih. Če naj dopolnilne dejavnosti predstavljajo 
možnost ohranjanja in razvoja podeželja, bo potrebno drugače, aktivneje pristopiti k podpori 
za njihov razvoj. S tega vidika lahko ugotovimo, da kmetje kažejo precejšnjo mero 
samoiniciativnosti, pa tudi vztrajnosti pri izvedbi zadanih ciljev, da pa se podporne inštitucije 
ne zavedajo pomena te dejavnosti za sam razvoj podeželja. 
 
Večina kmetov v anketiranem vzorcu se ukvarja z dejavnostjo turizma na kmetijah. Sledijo 
dejavnosti predelave kmetijskih pridelkov in storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. 
Vzorec se precej razlikuje od tistega iz popisa leta 2000 (Popis…, 2002). Vendar je potrebno 
upoštevati, da je večina nosilcev navedla več kot eno dejavnost, s katero se ukvarjajo. Zlasti 
to velja za nosilce turizma, ki se ukvarjajo tudi s predelavo mesa, sadja in zelenjave, 
tradicionalnimi znanji na kmetiji in drugimi dejavnostmi, ki služijo kot neke vrste servis 
turistični dejavnosti.  
 
Zavedati se je potrebno velike vrednosti in pomena, ki ga ima podeželski turizem in v 
njegovem sklopu turizem na kmetijah za trajnostni razvoj celotnega podeželja in ohranjanje 
poselitve. Trdimo lahko, da ima Severnoprimorska regija glede na v raziskavi ugotovljene 
značilnosti (naravne danosti, lega ob meji, neokrnjena narava, značilnosti kmetijske 
proizvodnje, ki se še vedno pogosto izvaja na tradicionalen način, velike raznovrstnosti 
pridelkov in izdelkov, …) velike možnosti razvoja turizma na kmetijah, s posebnim 
poudarkom na ekološkem turizmu. Ob tem je velikega pomena tudi  ugotovljena pozitivna 
naravnanost kmetov do te dejavnosti, ki ji že trenutno pripisujejo največji pomen. 
 
Zanimalo nas je, na kakšne načine nosilci pridobivajo znanja, ki jih potrebujejo glede na 
nizko stopnjo kmetijske izobrazbe. Večina se poslužuje klasičnih načinov, kot so tečaji in 
predavanja (več kot polovica), delno tudi preko časopisov in revij ter pogovorov s sosedi. 
Majhen pa je odstotek tistih, ki iščejo znanja tudi na sodobnejši način preko interneta (12%). 
Navedeno stanje je posledica značilnosti anketiranih kmetov in stanja na podeželju: 
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populacija, ki se v šolah še ni računalniško izobraževala, dostop do interneta je na določenih 
področjih otežen. Potrebno bi bilo več delati na področju računalniškega opismenjevanja 
podeželskega prebivalstva.  
 
Nepričakovano majhno število nosilcev je kot vir potrebnih znanj oziroma informacij navedlo 
direktne stike s kmetijsko svetovalno službo in Upravno enoto na občinah. To nakazuje na 
komunikacijske težave med kmeti in omenjenima inštitucijama, ki sta najbolj pooblaščeni za 
pomoč. Nosilci tudi ne vidijo šol (kmetijske šole) kot opcije za pridobivanje različnih 
nasvetov. Glede na to, da so na kmetijski šoli v Šempetru pri Gorici zaposleni tudi agronomi 
in živilski tehnologi, bi bilo dobro ta vir znanj bolj izpostaviti in izkoristiti. Rezultate lahko 
deloma povežemo z osebnostnimi in vedenjskimi značilnostmi kmetov, težnjo po 
samostojnosti, neodvisnosti, notranjem izvoru nadzora. 
 
Iz rezultatov raziskave je razvidno, da nosilci dopolnilnih dejavnosti vidijo svoje ključne 
prednosti na trgu zlasti v kakovosti proizvodov in storitev, pri turizmu na kmetijah pa tudi v 
lokaciji. Mnenje je splošno razširjeno med kmečkim prebivalstvom. Velika večina nosilcev se 
z dejavnostjo ukvarja že dolgo, nekateri so omenili, da »celo življenje«. Odgovor je značilen 
za podeželske prebivalce, saj pogosto povezujejo življenje na kmetiji z delom in posledično 
znanji. Takšno posploševanje lahko pripelje do samozaverovanosti in pogostega mnenja, da 
ne potrebujejo dodatnih, novih znanj, ker vse že od otroštva dalje obvladajo. 
 
Iz tradicije zagotovo izhaja znanje in izkušnje zlasti pri predelavi kmetijskih pridelkov v 
izdelke (mesni, mlečni izdelki, obrt). Ta znanja so večinoma vezana na tradicionalne postopke 
izdelave, ki se prenašajo iz roda v rod. Pomanjkanje znanj pa je opazno zlasti na področju 
poslovnih znanj, trženja in obvladovanja tržnih niš. Trenutno stanje, ko je precej večje 
povpraševanje po proizvodih in storitvah dopolnilnih dejavnosti kot pa njihova ponudba, 
omogoča relativno uspešnost dejavnosti že z obvladovanjem proizvodnje in ugodno lokacijo. 
Vendar pa bo za bolj profesionalen pristop potrebno ta dejavnika nadgraditi z bolj 
podjetniškim vedenjem, ki bo podloženo tudi z znanji s področja podjetništva. 
 
V raziskavi smo ugotovili, da večina anketirancev (skoraj 90%) v prihodnjem letu daje 
prednost izobraževanju pred dodatnim zaposlovanjem. Dopolnilna dejavnost na anketiranih 
kmetijah ni tako velika, da bi omogočala zadosten dohodek za več članov družine, kar je 
primerljivo s stanjem v celotni regiji oziroma državi. Iz odgovorov je razvidna težnja po 
inovativnosti, iskanju novih tržnih niš, novih načinov pristopa do kupcev, kar so primerljive 
vedenjske lastnosti s podjetniki. Se pa nosilci dejavnosti skoraj ne odločajo za najemanje 
kreditov, pač pa vlagajo v dejavnost dodatne lastne vire. Na tem področju bi lahko govorili o 
prislovični nenaklonjenosti kmetov do zadolževanja, neradi tvegajo pri finančnih poslih, kar 
lahko predstavlja oviro za razvoj dopolnilnih dejavnosti. Kmetije običajno nimajo večjih 
lastnih sredstev za vlaganje v dejavnost. Ugodnejši dostop do zunanjih finančnih sredstev 
predstavlja opcijo za uspešnejši razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah saj nosilci v več kot 
70% primerov navajajo za prihodnje leto investiranje v opremo. 
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V anketiranem vzorcu je zanimiva razporeditev virov prihodkov gospodinjstva. Pričakovali 
bi, da bo največ prihodka od zunanjih virov, glede na to, da osnovna kmetijska dejavnost že 
zaradi majhnosti kmetij ne omogoča doseganja paritetnega dohodka, dohodek od dopolnilne 
dejavnosti pa bi bil manjši. Vendar so prihodki kmetij anketiranega vzorca razporejeni dokaj 
enako, približno po tretjinah, od osnovne kmetijske dejavnosti, dopolnilne dejavnosti in 
zunanjih virov oziroma plač ter pokojnin. Rezultati kažejo, da dopolnilna dejavnost 
predstavlja pomemben vir financiranja gospodinjstva. Več kot polovico sredstev, dobljenih od 
dopolnilne dejavnosti gospodinjstvo porabi za dnevne izdatke, odplačilo dolgov in popravilo 
hiše  in poslopij. Tretjina pa gre nazaj v osnovno kmetijsko dejavnost, kar kaže na podobnost 
z ostalimi področji, kjer se tudi še vedno favorizira osnovno kmetijsko dejavnost.  
 
Velik pomen, ki ga nosilci dejavnosti dajejo osnovni kmetijski dejavnosti je razviden tudi iz 
navedenih razlogov odločitve za dopolnilno dejavnost. Več kot polovica anketirancev (56%) 
se je odločila za dopolnilno dejavnost z namenom obdržati oziroma razširiti osnovno 
kmetijsko dejavnost. Približno tretjina je na tak način izkoristila proste vire (delovna sila, 
zgradbe), tretjina pa je kljub drugim možnostim uresničila svojo idejo in jo spremenila v 
posel. Glede na motive za odločitev za dopolnilno dejavnost lahko izvajalce v anketiranem 
vzorcu razdelimo na tri glavne skupine, ki jih omenjajo tudi teoretiki diverzifikacije na 
podeželju (Eikeland in Lie, 1999, Shane in Venkantaraman, 2000, Greene et al., 1999) : 
 

- motiv je bil nadaljevanje kmetovanja in s tem obdržanje želenega življenjskega stila, 
- izkoristek virov, 
- izkoristek priložnosti. 

 
Za obstoj in razvoj dejavnosti je ključnega pomena, ali ima ta naslednika. Stanje nasledstva na 
anketiranih kmetijah kaže, da skoraj 60% nosilcev vidi v prihodnosti naslednika dejavnosti. 
Rezultat močno odstopa od splošnega stanja v kmetijstvu, kjer je nasledstvo zelo pogosto 
nezagotovljeno, zaradi česar je tudi podjetnost lastnikov precej manjša, saj ne vidijo smisla v 
dejavnosti. Veliko število pozitivnih odgovorov je verjetno posledica dejstva, da sedanji 
nosilci vidijo v dejavnosti dober dohodek, ki hkrati omogoča tudi življenje na kmetiji. To 
kaže na ohranitev in verjeten razvoj dejavnosti. 
 
Odgovori na vprašalnike, ki smo jih dobili od občin, žal kažejo, da vidijo pomen edino v 
razvijanju turizma na kmetijah, vse ostale dejavnosti se jim zdijo manj pomembne. Preseneča 
zlasti majhen pomen, ki ga dajejo bodočemu razvoju dejavnosti pridobivanja in prodaje 
energije iz obnovljivih virov. Pogled občin na pomen dopolnilnih dejavnosti, zlasti na njihovo 
raznolikost, je nespodbuden. Razloge gre mogoče iskati v nepoznavanju dejanskega stanja na 
terenu oziroma premajhne neposredne povezanosti občinskih uradnikov s problematiko 
podeželja. 
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6.6 RAZPRAVA O PODJETNIŠKI NARAVNANOSTI NOSILCEV 
DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI V ANKETIRANEM VZORCU 

 
Z rezultati naše analize smo ugotovili, da podjetniška naravnanost nosilcev dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah v Severnoprimorski regiji, njihove podjetniške lastnosti in vedenje v 
določenih pogledih sovpadajo z značilnostmi, navedenimi v teoriji, nekaj pa je takšnih, ki ne 
sovpadajo z navedbami teoretikov. Njihova podjetniška naravnanost je odvisna od izobrazbe, 
podjetniškega znanja ter vrste dejavnosti, s katero se ukvarjajo. Velikega pomena pa je tudi 
podporno okolje in njegove aktivnosti spodbujanja podjetnosti na podeželju. 
 
V skladu s postavljenimi hipotezami rezultati kažejo na sledeče ugotovitve: 
 
H1: Nosilci, ki se ukvarjajo z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah se razlikujejo v 
posameznih dimenzijah podjetniške naravnanosti: 
 
Rezultati raziskave so pokazali, da se z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi ukvarjajo 
oziroma se zanje odločajo ljudje z različnimi podjetniškimi lastnostmi in vedenji. Pri 
določenih skupinah so bolj izražene ene lastnosti, pri drugih pa drugačne. Potreba po dosežkih 
izstopa zlasti pri nosilcih dejavnosti predelave kmetijskih pridelkov ter nosilcih tradicionalnih 
znanj na kmetiji, ki so zelo ponosni na svoje izdelke; proaktivno vedenje izstopa pri nosilcih 
dopolnilnih dejavnosti, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in prodajo energije iz obnovljivih 
virov; inovativnost je izrazitejša pri nosilcih turizma na kmetijah in predelave mleka. 
Podjetniški lastnosti notranjega izvora nadzora in potrebe po neodvisnosti pa sta skupni vsem 
nosilcem. Nagnjenost k tveganju je izrazitejša pri skupini, ki se ukvarja z obnovljivimi viri 
energije, nizka pa je pri predelovalcih mesa in tradicionalnih znanj na kmetiji. Delno je 
odvisna tudi od spola, ženske (npr. tradicionalna znanja) so manj nagnjene k tveganju kot 
moški. V splošnem pa lahko trdimo, da nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah te 
podjetniške lastnosti nimajo izrazito izražene. 
 
Raziskava kaže na sledeče podrobnejše razlike v podjetniških lastnostih in vedenju 
anketiranih nosilcev, ki se ukvarjajo z različnimi  dopolnilnimi dejavnostmi: 
 

- v motivaciji za uspeh v poslovnem svetu izstopajo nosilci, ki se poleg drugega 
ukvarjajo tudi z obnovljivimi viri in nosilci predelave sadja in zelenjave. Zlasti za prvo 
dejavnost velja, da je v smislu pridobitnosti relativno nova, zahteva posebna znanja, ni 
toliko vezana na kmetijsko dejavnost ter zahteva neposrednejši podjetniški pristop. 
Lahko je le začetna faza samostojnega posla, neodvisnega od kmetije. Ostalim 
skupinam uspeh v poslovnem svetu ni toliko pomemben, 

- motivacija v smislu samorealizacije je zopet zelo izražena pri nosilcih, ki se ukvarjajo 
z obnovljivimi viri, nekoliko manj, čeprav še vedno izrazito tudi pri pridelovalcih 
medu in predelovalcih mleka. Čebelarji dejavnost jemljejo bolj kot hobi, izkaz osebnih 

    88 
 



dosežkov. Predelovalcem mleka je pomembno preizkušanje novih idej, kar se vidi v  
raznovrstnosti izdelkov, ki jih proizvajajo. Največjo nemotiviranost za samorealizacijo 
kažejo nosilci predelave mesa, 

- znanju pripisujejo velik pomen nosilci, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri, turizmom 
na kmetijah in storitvami s kmetijsko mehanizacijo. Izstopajoče nizko pa so znanje 
ocenili nosilci izobraževanja na kmetiji, 

- sodelovanje med družinskimi člani je pomembno za večino nosilcev, 
- podjetniška kultura je izrazita pri nosilcih, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri, 

predelavo mleka in izobraževanjem na kmetijah, nizka pa je zlasti pri nosilcih 
predelave mesa. 

 
Najizrazitejšo podjetniško naravnanost v vseh dimenzijah kažejo nosilci, ki se ukvarjajo z 
obnovljivimi viri. Dejavnost ima velik potencial v prihodnosti, obstaja verjetnost, da bo 
sčasoma prešla iz oblike diverzifikacije kmetijske proizvodnje v samostojno podjetniško 
dejavnost. Najmanj podjetniških nagnjenj pa kaže skupina, ki se ukvarja s predelavo mesa. Ta 
segment kmetov je precej izrazito tradicionalno naravnan pretežno na osnovno kmetijsko 
dejavnost. 
 
H2: Podjetniška naravnanost nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se razlikuje glede na 
stopnjo izobraženosti. 
 
Formalna izobrazba je eden od dejavnikov človeškega kapitala, ki vpliva na sposobnosti in 
vedenje podjetnikov. Pomeni osnovo za dobro poslovanje podjetja. Iz naše raziskave je 
razvidno, da ima anketiran vzorec nosilcev dopolnilnih dejavnosti relativno visoko formalno 
izobrazbo, čeprav ne iz kmetijstva. Kljub temu lahko trdimo, da to vpliva na uspešnost 
poslovanja in tudi na večjo usmerjenost v podjetništvo, kar nakazujejo tudi rezultati raziskave: 
 

- pri nosilcih z višjo izobrazbo je bolj izražena podjetniška kultura, pomen sodelovanja 
med družinskimi člani in motivacija za uspeh v poslovnem svetu, 

- izobrazba pa ne vpliva na percepcijo pomena znanja in motivacijo v smislu 
samorealizacije. 

 
Raziskava je pokazala, da obstaja povezanost med stopnjo izobraženosti in usmerjenostjo k 
podjetništvu. Večjo podjetniško kulturo, sprejemanje tveganja, odprtost za nove zamisli, 
naklonjenost ustvarjalnosti kažejo nosilci z višjo stopnjo izobrazbe, ki imajo opravljenih tudi 
več tečajev. Ta skupina je tudi bolj motivirana za uspeh v poslovnem svetu in večji pomen 
daje sodelovanju med družinskimi člani.  
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H3: Potrebe po podjetniškem znanju se razlikujejo glede na dejavnost, s katero se nosilci 
ukvarjajo: 
 

- nosilcem, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri predvsem primanjkuje znanje o 
organizaciji dela, 

- nosilcem, ki se ukvarjajo samo s turistično dejavnostjo najbolj manjkajo znanja iz 
osnov trženja, iskanja donosnih priložnosti in osnov ekonomike, 

- za segment čebelarjev je značilno, da jim primanjkuje znanj iz trženja, postavitve cene 
v smislu vključitve vseh postavk, ne le stroškov proizvodnje, ter promocije, 

- nosilci, ki se ukvarjajo s predelavo mleka izražajo največje potrebe po znanju iz osnov 
ekonomike, poznavanja potreb kupcev in priprave poslovnega načrta. Precej bolj od 
ostalih segmentov tudi menijo, da jim manjkajo znanja iz poslovnega komuniciranja, 

- nosilci, ki se poleg turistične dejavnosti ukvarjajo tudi z drugimi dejavnostmi menijo, 
da jim najbolj manjka znanje za pripravo poslovnega načrta. Potreb po ostalih znanjih 
ne čutijo, 

- nosilci, ki se ukvarjajo z ostalimi dopolnilnimi dejavnostmi so izrazili zlasti potrebo 
po pripravi poslovnega načrta in iskanju novih poslovnih priložnosti. 

 
Rezultati kažejo, da posameznim segmentom dopolnilnih dejavnosti primanjkuje znanj na 
različnih področjih, odvisno od dejavnosti, s katero se ukvarjajo. Če se navežemo na prvo 
hipotezo, lahko predpostavimo, da se za določeno dejavnost odločajo ljudje z določenimi 
podjetniškimi lastnostmi in vedenjem, ki so glede na slednje različno podjetniško naravnani, 
jim pa zaradi različnih potreb same dejavnosti in njihovih osebnih lastnosti manjka znanj z 
različnih področij podjetniškega delovanja.  
 
Raziskava kaže, da osnove trženja najbolj manjkajo čebelarjem in nosilcem turistične 
dejavnosti. To sta segmenta, ki kažeta večjo podjetniško kulturo od ostalih, sprejemanje 
tveganja, odprtost za nove zamisli in naklonjenost ustvarjalnosti. Znanje trženja jim bo 
omogočilo uspešno povezati osebne lastnosti s podjetniškim udejstvovanjem.  
 
Znanje o organizaciji dela primanjkuje nosilcem, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri. Ti so po 
lastnostih zelo proaktivni in pripravljeni tvegati. Menimo, da so dobro ocenili svoje 
pomanjkljivosti, s pridobitvijo teh znanj lahko uravnajo podjetniško delovanje v smislu 
uspešnosti.  
 
Po iskanju donosnih priložnosti in pripravi poslovnega načrta se od ostalih ločijo zlasti 
predelovalne dejavnosti. Osebne lastnosti teh nosilcev kažejo, da niso pripravljeni tvegati, kar 
se lepo kaže tudi v izbiri potrebnih znanj. Poslovni načrt vsekakor zmanjšuje tveganje, prav 
tako tudi pravilna izbira med priložnostmi.  
 
Osnove ekonomike, poznavanje potreb kupcev pa manjkajo zlasti turistični in mlekarski 
dejavnosti. V osebnostnih lastnostih teh dveh segmentov se izraža inovativnost, ustvarjalnost 
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in splošna nagnjenost k uvajanju novih stvari. Za uspeh na poslovnem področju je ob takšni 
naravnanosti nujno potrebno poznavanje kupcev, njihovih potreb in želja. Menimo, da tudi v 
tem primeru lahko nakažemo na povezavo med osebnostnimi lastnostmi, izbiro dejavnosti in 
iz tega izhajajočimi določenimi potrebami po različnih znanjih. 
 
H4: Zadovoljstvo z rezultati poslovanja se razlikuje glede na dejavnost: 
 

- z rastjo prometa so zadovoljni nosilci predelave mleka, turizma na kmetijah in 
obnovljivih virov, nezadovoljen pa je segment nosilcev, ki se ukvarja z ostalimi 
dopolnilnimi dejavnostmi, 

- dobičkonosnost dobro ocenjujejo edino nosilci, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri, 
ostali so jo ocenili pod srednjo vrednostjo, 

- možnosti za nadaljnjo rast vidijo nosilci turistične dejavnosti in nosilci dejavnosti 
obnovljivih virov, ostali pa ne, 

- v oceni kakovosti izdelkov in storitev med nosilci ni razlik, vsi ju ocenjujejo zelo 
visoko. 

 
Kot najbolje ocenjena se je izkazala dejavnost, povezana z obnovljivimi viri, naslednja najbolj 
perspektivna (glede na dobičkonosnost in nadaljnjo rast) pa je turistična dejavnost, ki jo 
nosilci opravljajo kot edino dopolnilno dejavnost. Rezultati potrjujejo stanje v obravnavani 
panogi dopolnilnih dejavnosti. Trendi v svetu in pri nas se nagibajo k alternativnim virom 
energije in dopolnilne dejavnosti, ki se že ukvarjajo s to dejavnostjo polnijo tržno nišo, ki ima 
zelo velike perspektive v bodočnosti. Vendar pa se glede na predhodne hipoteze nosilci tudi 
zavedajo svojih pomanjkljivosti na tem področju. Turistična dejavnost pa je splošno v Evropi 
in tudi v Sloveniji najbolje ocenjena dopolnilna dejavnost na kmetiji, ki omogoča relativno 
visok dohodek ob hkratnem opravljanju osnovne kmetijske dejavnosti. 
 
H5: Med občinami in nosilci dopolnilnih dejavnosti obstaja razlika v zaznavanju problemov 
in omejitev za hitrejši in uspešnejši razvoj dopolnilnih dejavnosti: 
 
Za uspešen razvoj določene dejavnosti je velikega pomena podporno okolje, ki vidi pomen 
dejavnosti enako kot sami izvajalci. Podjetnost na podeželju za svoj razmah zaradi specifike 
izvajalcev-kmetov, ki so slabše izobraženi od povprečne populacije, starejši in v določenih 
osebnostnih lastnostih manj podjetniško naravnani, potrebuje še več podpore kot druga okolja. 
 
Preverjali smo, ali vidijo nosilci dopolnilnih dejavnosti iste probleme in omejitve za hitrejši in 
uspešnejši razvoj kot občine, ki predstavljajo podporno okolje. Rezultati raziskave kažejo na 
precejšnje razlike. Kot veliki oviri za razvoj dopolnilnih dejavnosti oboji enako ocenjujejo 
samo visoka potrebna sredstva za investicije in višino zaslužka od dopolnilne dejavnosti. V 
ostalih ocenah pa se med nosilci in občinami pojavljajo precejšnje razlike. 
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Največja razlika se kaže v oceni motivacijskih aktivnosti podpornih služb, ki jo nosilci vidijo 
kot izrazito problematično, občine pa tem aktivnostim ne pripisujejo velikega pomena. 
Precejšnja razlika se kaže tudi v oceni obsega povpraševanja po izdelkih in storitvah, čemur 
nosilci dajejo precej večji pomen kot občine pri čemer lahko občine ravno v tem delu z 
različnimi aktivnostmi zelo prispevajo k povečanju povpraševanja. 
 
Razlike se pojavljajo tudi v percepciji problemov pridobivanja dovoljenj, informacijah o 
možnostih pridobivanja dodatnih sredstev sofinanciranja in možnostih razvoja podeželja, ki 
predstavljajo nosilcem za razliko od občin precejšnjo oviro, le-te pa vidijo problem predvsem 
v samem interesu kmetovalcev za opravljanje dopolnilnih dejavnosti.  
 
Ocenjujemo, da nosilci pričakujejo od občin večjo pomoč za razvoj dejavnosti, kot jo le-te 
nudijo, po drugi strani pa občine pričakujejo od samih nosilcev večjo angažiranost in manjše 
zanašanje na zunanjo pomoč. Rezultati raziskave kažejo na različen pogled obeh vključenih 
strani na razvoj dopolnilnih dejavnosti v regiji, kar za sam razvoj le-teh ni spodbudno.  
 
H6: Med potrebami kmetov po ukrepih za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti in  občinsko 
politiko izvajanja le-teh obstaja razlika:  
 
Za spodbujanje podjetništva na podeželju mora podporno okolje izvajati različne ukrepe. 
Najprej je potrebno ugotoviti specifične potrebe, v primeru dopolnilnih dejavnosti tudi ločeno 
pristopati k posameznim dejavnostim, in glede na navedeno ustvariti spodbujevalni 
»podjetniški ekosistem«.  Pomembno je vplivati na izboljšanje podjetniške kulture, klime in 
ustvarjati socialni kapital. 
 
Rezultati raziskave kažejo, da podporno okolje-občine v regiji ne pristopa intenzivno k 
spodbujanju podjetništva med anketiranimi kmeti. Primerjava med izvajanimi ukrepi občin za 
spodbujanje dopolnilnih dejavnosti in dejanskimi potrebami kmetov kaže na neujemanje. 
Večina nosilcev (85% in več) izpostavlja kot pomembne spodbujevalne dejavnike lažje 
pridobivanje dovoljenj, ugodne kredite za investicije in investicijske podpore s strani države, 
medtem, ko prvi ukrep izvaja le tretjina občin, drugega nekaj več kot polovica (55,6%), 
tretjega pa 44,4%.  
 
Nosilci tudi izražajo željo po brezplačni svetovalni pisarni, kar izvaja le tretjina občin. Večina 
občin meni, da spodbujajo dopolnilne dejavnosti z vlaganjem v infrastrukturo in organizacijo 
raznih predstavitev izdelkov na sejmih, čemur pa nosilci ne dajejo tako velikega pomena. V 
tej točki se kaže velika razlika med pogledom nosilcev in občin, nosilce predvsem zanimajo 
finančna sredstva, vendar je treba ugotoviti, da na ta del občine nimajo velikega vpliva, saj so 
sredstva določena od države. Do približevanja interesov pa lahko pride pri postopkih 
pridobivanju dovoljenj, ki se od občine do občine razlikujejo in so dokaj netransparentni. 
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6.7 PREDLOGI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA NA 
PODEŽELJU V SEVERNOPRIMORSKI REGIJI 

 
Nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Severnoprimorski regiji so zelo heterogena 
skupina. Med njimi obstajajo razlike v podjetniški naravnanosti, ki je posledično vidna tudi v 
uspešnosti in perspektivnosti dejavnosti, s katero se ukvarjajo.  
 
Dohodki iz kmetijstva na dolgi rok padajo in vedno več bo kmetij, ki bodo pridobivale 
alternativne vire dohodka z dopolnilnimi dejavnostmi. Te kmetije bodo imele pomembno 
vlogo pri ohranjanju podeželja regije. Zato je velikega pomena, da se spodbuja podjetniško 
naravnanost kmečkega prebivalstva in se mu nudi tudi različne druge spodbude z namenom 
izboljšanja ekonomskega in socialnega položaja. 
 
Glede na rezultate raziskave menimo, da je k ugotavljanju potreb nosilcev dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah in načrtovanja spodbud potrebno pristopati selektivno oziroma 
usmerjeno na posamezne segmente. Oblike spodbujanja podjetništva na podeželju v regiji je 
po predhodni proučitvi potreb primerno ločiti na finančno nudenje pomoči in na mehkejše 
oblike, ki morajo vključevati predvsem izobraževanje in trening podjetniških vedenj oziroma 
lastnosti, ustvarjanje podjetniške kulture oziroma klime in socialnih mrež. Za razvoj je 
potrebno ustvariti podporno okolje, ki bo nudilo spodbudo podjetniškemu udejstvovanju. 
 
V skladu z rezultati raziskave, ki kaže na razlike v podjetniških lastnostih posameznih 
segmentov nosilcev dopolnilnih dejavnosti, je potrebno pristopiti k spodbujanju podjetništva 
na različne načine: 
 

- segment nosilcev dopolnilnih dejavnosti v regiji, ki se ukvarjajo s predelavo 
kmetijskih pridelkov, z izjemo predelave mleka, kaže najmanjše nagnjenje, da bi 
nosilci postali podjetniki. Glede na to ugotovitev je potrebno zanje oblikovati politike 
in programe, ki se nanašajo na kulturna in vedenjska vprašanja, 

- segmentom, ki jim primanjkuje zlasti potrebnih znanj in spretnosti za podjetniško 
udejstvovanje (predelava mleka, medu, turizem na kmetiji), je potrebno nuditi 
programe za pridobitev znanj, 

- segmentu, ki se ukvarja s pridobivanjem in prodajo energije iz obnovljivih virov in 
izkazuje največjo podjetniško naravnanost pa je potrebno oblikovati program, ki 
omogoča rast podjetja (finančna pomoč, marketing). 

 
Gradnja podjetniške klime na podeželskih območjih Severnoprimorske regije mora glede na 
izpostavljene probleme v nalogi vključevati zlasti enostavnejše pridobivanje dovoljenj za 
izvajanje dopolnilne dejavnosti, zagotavljanje dostopa do kapitala, gradnjo infrastrukture in 
pospeševanje, spodbujanje poslovnih mrež. Pred izgradnjo socialnega kapitala z namenom 
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razvoja podjetništva pa je treba ugotoviti, kaj podeželski podjetniki rabijo in usmeriti točno 
določene oblike pomoči na točno določene ciljne skupine. 
 
Iz rezultatov raziskave izhaja, da se pri nosilcih dopolnilnih dejavnosti v regiji pojavljajo 
zlasti problemi: 
 

- »nezmožnost privoščiti si«, kar pomeni, da nimajo dovolj finančnih sredstev za razvoj 
dejavnosti. Rešitev je v dostopnejših zunanjih virih financiranja, 

- »nevidnost«, viri so dostopni , vendar jih nosilci ne zaznajo kot take, predvsem v to 
skupino spadajo nosilci, ki se ukvarjajo s predelavo mesa. Tej skupini je potrebno 
predočiti koristi od dejavnosti, 

- »pomanjkanje znanj, veščin, spretnosti«, s tem problemom se ukvarja večina nosilcev 
dopolnilnih dejavnosti, pri čemer ne gre za pomanjkanje spretnosti pri proizvodnji, pač 
pa zlasti pri trženju. Podporno delovanje je potrebno usmeriti v pridobivanje teh znanj 
skozi različne delavnice, predavanja, izobraževanja, ki pa morajo biti prilagojena tej 
točno določeni ciljni skupini. 

 
Pomoč je potrebno usmerjati na te različne potrebe različnih podjetnikov in ne iskati nekih 
univerzalnih rešitev, ki bi bile enake za vse.  
 
Nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v regiji so v intervjujih in pogovorih izpostavili, da 
se čutijo relativno izolirani od ostalega podjetniškega dogajanja, tudi med njimi samimi ni 
večjega povezovanja, ki bi zagotovo pozitivno vplivalo na podjetniški razvoj. Izoliranost se 
lahko prepreči z oblikovanjem kakovostnih socialnih mrež. V njih lahko nosilci pridobijo tudi 
tiste informacije o možnostih pridobivanja dodatnih sredstev sofinanciranja in možnostih 
razvoja podeželja, ki jih zdaj pričakujejo od občin, te pa vidijo problem predvsem v samem 
interesu kmetovalcev. 
 
Kmetje v Severnoprimorski regiji se srečujejo z drugačnimi potrebami kot drugi, zaradi samih 
danosti regije, infrastrukture, pogojev kmetovanja in drugega. Zato se je pri gradnji socialnih 
mrež na podeželju obravnavane regije potrebno osredotočiti na specifične ovire, s katerimi se 
srečujejo, iskati partnerje, ki so kompatibilni z dejavnostjo, razviti kulturo mreženja in mreže 
neprestano vzdrževati. Glede na probleme, ki so jih v raziskavi izpostavili nosilci dopolnilnih 
dejavnosti (visoka potrebna sredstva za investicije, težave pri pridobivanjih dovoljenj, 
informacij o možnostih pridobivanja dodatnih sredstev sofinanciranja in možnostih razvoja 
podeželja, motivacijskih aktivnosti podpornih služb,…) se mora politika spodbujanja 
tovrstnega podjetništva osredotočiti zlasti na gradnjo poslovnih mrež, promoviranje 
(spodbujanje) večjega javnega zavedanja o podjetništvu in njegovi socialni upravičenosti, 
večji pozornosti trgom kot viru poslovnih storitev ter pomoči pri zagonu posla in njegovemu 
nadaljnjemu razvoju. 
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7 SKLEP 
 
Slovensko podeželje je bilo vedno tradicionalno vezano na različne možnosti in vrste 
dohodka. Nikoli ni bilo povsem odvisno od kmetijstva, ampak se je lokalno prebivalstvo 
ukvarjalo z različnimi vrstami dopolnilnih dejavnosti, ki so tako ali drugače zagotavljale 
primerno življenjsko raven. Tako tudi v sklopu razvojnih procesov in preobrazbe slovenskega 
podeželja velja, da ima lokalno prebivalstvo sicer relativno nizko izobrazbeno strukturo, 
vendar vseeno zelo »široke« in večfunkcijske prilagoditvene sposobnosti za opravljanje 
najrazličnejših dopolnilnih dejavnosti. Ob primernem dodatnem izobraževanju in 
prestrukturiranju lahko današnji kmetje postanejo kakovostni podjetniki, ki bodo pomembno 
vplivali na razvoj podeželja. 
 
Nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so tista skupina podeželskega kmečkega 
prebivalstva, ki kaže največjo podjetniško naravnanost. Le-ta se kaže v velikem številu zelo 
raznovrstnih dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo. Trdimo lahko, da je kakovost njihovih 
izdelkov in storitev na zelo visoki ravni, za uspeh in razvoj pa jim primanjkuje določenih 
znanj, ki niso vezana na tradicijo in jih niso pridobili z izobraževanjem. Ker je to zelo 
specifična skupina potencialnih podjetnikov tako glede izobrazbe, kot starosti in predhodnega 
podjetniškega udejstvovanja, zahteva tudi drugačen pristop pri spodbujanju podjetnosti. 
Potrebno je intenzivnejše spodbujevalno okolje, ki mora biti prilagojeno posebnostim te 
skupine. 
 
Rezultate raziskave lahko strnemo v ugotovitev, da predstavljajo dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah kot oblika podjetništva na podeželju pomemben dejavnik za njegov gospodarski 
razvoj. Bistveni element uspeha pa so nosilci teh dejavnosti, ki jih opredeljujejo osebnostne 
lastnosti, vedenje, sposobnosti, znanje in motivacija. Iz raziskave je razvidno, da nosilce 
dopolnilnih dejavnosti v regiji v določenih značilnostih lahko opredelimo kot podjetnike. 
Manjka pa jim podjetniške tradicije, zlasti pa bo za njihov uspešen razvoj potrebno veliko 
narediti v smislu organiziranja učinkovitega podpornega okolja, ki bo z različnimi, zlasti 
mehkimi dejavniki, pozitivno vplivalo in pospešilo podjetniško delovanje kmetov.  
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PRILOGE: 
 
PRILOGA 1: Vprašalnik za nosilce dopolnilnih dejavnosti in vprašalnik za občine 
 
Anketni vprašalnik za nosilce (izvajalce) dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
 
Spol                    a)  M                             b)  Ž 
 
Starost               a)  20 – 30 let                b)  31 – 40 let            c)  41 – 50 let 

 
   d)  51 – 60 let                 e)  več kot 60 let 

 
Izobrazba          a)  nedokončana osnovna šola                          b)  osnovna šola 

 
    c)  poklicna šola             c)  tehnična šola        d)  višja ali visoka šola 

 
Imate formalno kmetijsko izobrazbo?        
       
a)  DA  (kakšno) 
b)  NE 
 
Imate opravljene kakšne tečaje iz kmetijstva?      
    
a)  DA  (katere) 
b)  NE 
 
Status kmetije: 
 
a)  kmetija edini dohodek            b)  kmetija (kmetovanje) dopolnilni dohodek poleg službe 
 
                                            c)  kmetija z dopolnilno dejavnostjo 
 
Kdo je lastnik kmetije? 
 

a) nosilec (izvajalec) dopolnilne dejavnosti                    b)  starši          
 

c)  sorodniki                d)  kmetija v najemu      e)  drugo  
 
Ste za začetek dopolnilne dejavnosti dobili pomoč (subvencije,…) od države? 
 
a)  DA                               b)  NE 
 
Katera (če) organizacija, služba vam je bila v pomoč pri začetku ukvarjanja z 
dopolnilno dejavnostjo? 
 
Velikost kmetije: 

 
a) do 1 ha          b)  1 – 3 ha          c)  4 – 10 ha             d)  11 – 20 ha          e)  nad 20 ha 

 
Ali je dopolnilna dejavnost, s katero se kmetija ukvarja, registrirana? 
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a) DA 
 
b) NE (glavni razlog?)  

 
Kako dolgo se že ukvarjate z dopolnilno dejavnostjo? 
 
     a)  1 - 2 leti         b)  3 – 5 let          c)  6 – 8 let           d)  9 – 10 let            e)  več kot 11 let 
 
Kdo sodeluje (pomaga) pri izvajanju dela pri dopolnilni dejavnosti? 
 
a)  sam/a                  b)  zakonski partner                 c)  otroci                    d)  starši 
 
S katero - katerimi dopolnilnimi dejavnostmi se ukvarjate (Uredba o vrsti, obsegu…)? 
(s križcem označite izbrano) 
 

a) ____ predelava mesa 
b) ____ predelava mleka 
c) ____ predelava sadja in zelenjave 
d) ____ druge dejavnosti, povezane s predelavo hrane (gozdni sadeži, zelišča, med) 
e) ____ predelava lesa 
f) ____ turizem na kmetiji 
g) ____ dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (peka v kmečki peči, 
               tradicionalni izdelki iz zelišč, …)                      
h) ____ pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov 
i) ____ storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 
j) ____ izobraževanje na kmetijah (kuharski tečaji, usposabljanje na kmetiji, …) 
k) ____ zbiranje in kompostiranje organskih snovi 
l) ____ ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib 
m) ____ aranžiranje in izdelava vencev, šopkov iz lastnega cvetja 
n) ____ drugo (dopišite)  

 
S katero dejavnostjo znotraj turizma na kmetiji se (če se) ukvarjate: 
 
1. gostinska dejavnost:           a)  kmetija z nastanitvijo 
                                               b)  izletniška turistična kmetija 
                                               c)  osmica 
                                               d)  vinotoč 
 
2. negostinska dejavnost :     a)  ogled kmetije 
                                              b)  prikaz kmetijskih del 
                                              c)  turistični prevoz z vprežnimi vozili 
                                              d)  oddajanje površin za piknike 
 
Kateri so glavni razlogi za izbiro določenih dopolnilnih dejavnosti?  
(kratko komentirajte) 
 
Ali se poleg naštetih dejavnosti ukvarjate še s kakšno drugo dodatno podjetniško 
dejavnostjo, vezano na kmetijo, kot na primer: 
(prosimo, da kratko komentirate zakaj da oziroma ne) 
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a) servisne dejavnosti za prebivalce podeželja, turiste in druge obiskovalce (krovstvo s 
slamo, izdelava skodel, podkovno kovaštvo,..)  

 
b) oskrbne, varstvene storitve za prebivalce podeželja  

 
c) izkoriščanje naravne in kulturne dediščine, razne prireditve (planine, pust, TNP, gore, 

planinske koče,…)  
 

d) manjša smučišča, sankališča, organizacija adrenalinskih športov, oddajanje športnih 
rekvizitov  

 
e) drevesničarstvo, trsničarstvo,… 

 
f) domače mizarstvo, sodarstvo, kolarstvo,…  

 
g) drugo. 

 
Problemi pri odločitvi in ukvarjanju z dopolnilno dejavnostjo 
(pri vsaki postavki izbrano označite s križcem) 
                                                                                            zelo              srednje              ne- 
                                                                                       pomembno     pomembno    pomembno 
 

a) znanje s področja dopolnilnih dejavnosti              _____               _____          _____    
 
b)  znanje s področja podjetništva                               _____               _____          _____      
     
a) možnost nakupa ali najema zemljišč                     _____               ____            _____ 

 
b) postopki pridobivanja dovoljenj                            _____               _____          _____ 

 
c) potrebna kmetijska mehanizacija                          _____                _____          _____ 

 
d) majhno povpraševanje po izdelkih in storitvah     _____               _____           _____ 

 
e) visoka cena izdelkov v primerjavi z  

industrijsko proizvedenimi                                    _____               _____          _____ 
 

f) visoka potrebna sredstva za investicije                  _____               _____          _____ 
 
g) interes kmetovalcev za opravljanje 

dopolnilnih dejavnosti majhen                               _____                _____        _____ 
 

h) slabo informiranje o dopolnilnih dejavnostih         _____                _____         _____ 
 
i) višina zaslužka od dopolnilne dejavnosti               _____                _____         _____ 

 
j) ob redni zaposlitvi ni časa za dop. dejavnost         _____                 _____         _____ 

 
k) pomanjkanje informacij o možnostih 

razvoja podeželja                                                   _____                _____          _____ 
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l) pomanjkanje informacij o možnostih 

pridobivanja dodatnih sredstev sofinanciranja      _____                 _____          _____ 
 

m) premalo motivacijskih aktivnosti podpornih  
služb                                                                      _____                  _____          _____ 

n) drugo  
 
Kako (kje) pridobivate potrebna znanja o dejavnosti? 
 
a)  tečaji            b)  predavanja        c)  časopisi, revije         d)  pogovor z znanci, sosedi 
 
e)   internet       f)  sodelovanje s šolami, fakulteto               g)  KSS, Občina  
 
h) drugo  
 
Katera znanja, menite, vam najbolj manjkajo za uspešno podjetniško delovanje? 
(rangirajte 6 najpomembnejših; najpomembnejše označite z 1, drugo z 2,…) 
 

a) ____ osnove ekonomike (potrebe, ponudba, povpraševanje, …) 
 
b) ____ osnove trženja (postavitev cene, vrednost za kupca, promocija, …) 

 
c) ____ organizacija dela 

 
d) ____ izračun enostavne kalkulacije 

 
e) ____ iskanje donosnih priložnosti 

 
f) ____ osnove poslovnega komuniciranja 

 
g) ____ priprava poslovnega načrta 

 
h) ____ drugo  (definirajte) 

 
Katere organizacije, službe, skupine bi po vaše morale spodbujati in pomagati pri 
dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (KSS, občina, društva,..) 
 
Ukrepi za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
(pri vsaki postavki izbrano označite s križcem) 
                                                                                          zelo                srednje              ne- 
                                                                                     pomembno      pomembno     pomembno 
 

a) predavanja in delavnice o dop. dejavnostih        _____               _____            _____ 
 
b) podjetniške delavnice in predavanja                   _____               _____            _____ 

 
c) brezplačno svetovanje – pisarna                         _____               _____            _____ 

 
d) davčne olajšave                                                   _____               _____            _____ 
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e) investicijske podpore s strani države                  _____               _____             _____ 

 
f) subvencioniranje prodajne cene                          _____               _____            _____ 

 
g) ugodni krediti za investicije                                _____               _____            _____ 

 
h) ureditev infrastrukture (ceste, internet, tel.)        _____               _____            _____ 

 
i) promocijske brošure izdelkov                             _____               _____            _____ 

 
j) predstavitev izdelkov na sejmih, razstavah        _____                _____            _____ 

 
k) povezovanje kmetij s sorodno dejavnostjo         _____                _____            _____ 

 
l) lažje pridobivanje dovoljenj                               _____                _____             _____ 
m) drugo (dopišite) 

 
 
TEKOČE POSLOVANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

 
Prosimo, naštejte tri za vašo dopolnilno dejavnost najpomembnejše 
proizvode/storitve, ki jih ponujate! 
 
Proizvod 1: ___________________________________________________________ 
  
Proizvod 2: ___________________________________________________________ 
 
Proizvod 3: ___________________________________________________________ 
 
 

Kdo so vaši kupci, pri katerih realizirate največji delež prometa iz dopolnilne 
dejavnosti? 
(dopišite % delež prometa, ki ga predstavlja posamezna možnost) 

 
a) fizične osebe – posamezniki _____% 
b) pari _____% 
c) skupine _____% 
d) podjetja _____% 
e) drugi _____% 

 
Kako visoke so cene vaših proizvodov v primerjavi s konkurenco? 
 

a) nižje 
b) podobna raven 
c) višje 
d) precej višje 
e) ne vem 

 
Kakšna je kakovost vaših proizvodov in storitev v primerjavi s konkurenco? 
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a) nižja 
b) podobna raven 
c) višja 
d) precej višja 
e) ne vem 

 
Kako bi opisali konkurenco vaše dejavnosti? 
 

a) zelo malo konkurence oziroma nič 
b) en glavni konkurent 
c) nekaj večjih domačih konkurentov 
d) številni konkurenti 

 
V čem so vaše ključne prednosti pred drugimi na trgu? 
(pri vsaki postavki obkrožite številko, pri čemer je 1 majhna prednost, 5 je največja prednost) 
 

a) obvladovanje edinstvene in ozke tržne niše 1  2  3  4  5 
 
b) geografska lokacija   1  2  3  4  5 

 
c) boljša tehnologija, napredna   1  2  3  4  5 

 
d) nižje cene od konkurentov   1  2  3  4  5 

 
e) občutno višja kakovost proizvodov in storitev  1  2  3  4  5 

 
f) širok asortiman proizvodov in storitev, ki jih nudite  1  2  3  4  5 

 
g) boljše poprodajne storitve (npr. prevoz na dom, …)  1  2  3  4  5 

 
h) strokovno usposobljeni in izkušeni zaposleni  1  2  3  4  5 

 
i) dobra poslovna znanja (finance, trženje, prodaja, …)  1  2  3  4  5 

 
Katere ključne spremembe načrtujete v prihodnjem letu pri dopolnilni dejavnosti na 
naslednjih področjih:  (za vsako področje obkrožite odgovor) 
 

1. zaposleni: 
a) izobraževanje 
b) dodatno zaposlovanje v dejavnosti 

 
2. kupci: 
a) iskanje novih tržnih niš 
b) novi načini pristopa do kupcev 

 
3. financiranje: 
a) dodatno vlaganje lastnih virov 
b) najem več kreditov 

 
4. proizvodnja: 

    106 
 



a) uvajanje novih tehnologij 
b) investicije v opremo 
 
5. druge spremembe, ki jih načrtujete: 

 
Vidite v prihodnosti naslednika, ki bo naprej vodil dopolnilno dejavnost? 
 

a) DA 
b) NE 
c) Ne vem 

 
Financiranje dejavnosti v 3 časovnih točkah. Kako se je financirala pred 5 leti, danes, v 
prihodnje? 
 
V 
PRETEKLOSTI 

Delež 
financ. 
% 

DANES Delež 
financ. 
% 

 
V PRIHODNJE 

Delež 
financ. 
% 

a) dobiček  a) dobiček  a) dobiček  
b) bančni kredit  b) bančni kredit  b) bančni kredit  
c) lastni viri  c) lastni viri  c) lastni viri  
d) drugo  d) drugo  d) drugo  
 
Ali lahko na kratko pojasnite poslovne načrte za dejavnost v prihodnjih petih letih?  

 
Kako so za vas pomembni naslednji razlogi, da bi bila dejavnost uspešna tudi v 
prihodnje? 
(pri vsaki postavki obkrožite številko, pri čemer je 1 nepomembno, 5 zelo pomembno) 
 

a) osebni dosežki        1  2  3  4  5 
 
b) ekonomska nuja        1  2  3  4  5 
 
c) neodvisnost         1  2  3  4  5 
 
d) možnost neprestanega učenja in osebna rast    1  2  3  4  5 
 
e) možnost testiranja in udejanjanja svojih idej    1  2  3  4  5 
 
f) ugled in možnost vplivati v družbi      1  2  3  4  5 
 
g) poslovna priložnost        1  2  3  4  5 
 
h) osebna varnost in zagotovljeno delovno mesto    1  2  3  4  5 
 

Kako ste zadovoljni z rezultati poslovanja dejavnosti? 
( 1 nezadovoljen, 5 zelo zadovoljen) 
 

a) rast prometa          1  2  3  4  5 
 

b) dobičkonosnost         1  2  3  4  5 
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c) kakovost proizvodov in storitev       1  2  3  4  5 
 

d) možnost za nadaljnjo rast (širitev)       1  2  3  4  5 
 
Ocenite veljavnost spodnjih trditev z vidika vaše dopolnilne dejavnosti! 
(1 sploh ne drži, 5 zelo drži) 

 
a) v dejavnosti smo odprti za nove zamisli in priložnosti    1  2  3  4  5 

 
b) sprejemamo tveganja kot normalen del poslovanja     1  2  3  4  5 

 
c) zavedamo se pomena sodelovanja med družinskimi člani    1  2  3  4  5 

 
d) vzdušje je naklonjeno novostim in ustvarjalnosti     1  2  3  4  5 

 
e) uvajanje izboljšav je postalo navada       1  2  3  4  5 

 
f) v dejavnosti nismo odvisni od znanja drugih     1  2  3  4  5 

 
g) imamo dovolj znanja za dolgoročno preživetje na trgu    1  2  3  4  5 

 
Kolikšen delež (%) prihodkov dobi gospodinjstvo od:  
 

a) osnovne kmetijske dejavnosti _______% 
b) ostalo (plače, pokojnine,…) ________ % 
c) dopolnilne dejavnosti           ________ % 

 
Za kaj se porabi sredstva dobljena od dopolnilne dejavnosti: 
 

a) za dnevne izdatke gospodinjstva 
 
b) za odplačilo dolgov 

 
c) popravilo hiše, poslopij 

 
d) za vlaganje v osnovno kmetijsko dejavnost 

 
e) drugo 

 
DEMOGRAFSKI PODATKI O DEJAVNOSTI 
 
Ali so se  vaši starši podjetniško udejstvovali v preteklosti? 
 

a) DA 
b) NE 

 
Koliko let pred začetkom delovanja ste načrtovali dejavnost? _____________let 
 
 
Označite svoje celotne delovne izkušnje v ali izven obstoječe panoge dejavnosti 
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(pred začetkom udejstvovanja v tem delu): 
 

a) v sedanji ali podobni dejavnosti sem delal __________let 
b) v popolnoma drugačni dejavnosti sem delal _________let 

 
Označite odgovor, ki ponazarja razloge, zakaj ste se odločili za delo v dejavnosti: 
 

a) ni bilo drugih možnosti (npr. brezposelnost,…) 
 

b) bile so tudi druge možnosti, vendar je bila ideja tako privlačna, da sem se ji odzval/a 
(uresničil/ sem sanje) 

 
c) aktivno sem se vključil/ v družinsko podjetje 

 
d) z namenom obdržati oziroma razširiti osnovno kmetijsko dejavnost 

 
e) izkoristek virov, ki niso bili polno izkoriščeni (delovna sila, zgradbe, lokacija,…) 

 
f) drugi razlogi – navedite 

 
ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO! 
 
Anketni vprašalnik za občine 
 
SPODBUJANJE PODJETNIŠKEGA DELOVANJA NA PODEŽELJU 
 
Občina: 
 
Kakšen delež (%) oz. del prihodka občine (SIT/evro) predstavlja kmetijska dejavnost 
oz.  katastrski prihodek? 
 
Kakšen delež občanov se ukvarja s kmetijstvom kot redno dejavnostjo? 
(izberite ustrezno)      
 

a) manj kot petina 
b) približno četrtina  
c) približno tretjina 
d) približno polovica  
e) približno tri četrtine 

 
Število registriranih dopolnilnih dejavnosti je običajno precej manjše od dejansko 
izvajanih. Kje, menite, je vzrok, da se kmetje v tako majhnem številu odločajo za 
registracijo dopolnilne dejavnosti? 
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Sredstva iz proračuna občine, namenjena za financiranje (spodbujanje)  kmetijstva ter 
dopolnilnih dejavnosti v letih 2002 -2006 (SIT/leto) 
 
 Leto 

2002 
Leto 
2003 

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2006 

Celotna sredstva za kmetijstvo      
Sredstva neposredno za dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji 

     

Sredstva za projekte za razvoj 
podeželja (vinske ceste,…) 

     

 
Katerim projektom za razvoj podeželja je občina v zadnjih petih letih namenila sredstva 
iz proračuna? 
 
Katere oblike sredstev/spodbud (ukrepov) namenjate za podporo kmetijstva in/ali 
dopolnilnih dejavnosti: 
(dopišite delež, ki ga predstavlja posamezna spodbuda v celotnem znesku)  
 

a) ____  subvencioniranje zavarovalnih premij (vračilo) ________% 
b) ____  dotacije ______%     
c) ____  uvajanje naravi prijaznih načinov kmetovanja ______%  
d) ____  drugo (navedite kaj) 

 
Ali občina pri določanju prioritet za razporejanje sredstev, ki jih namenja kmetijstvu, 
sodeluje oz. se povezuje z ostalimi institucijami, ki vplivajo na razvoj podeželja (KSS, 
RRA, Društva za razvoj podeželja,…) : 
 

a) DA (s katerimi) 
b) NE 

 
Koliko sredstev, menite, bi morala občina v prihodnje nameniti za podporo dopolnilnim 
dejavnostim? 
(prosimo izberite ustrezno in komentirajte odgovor) 
 

a) več kot do sedaj  
 

b) enako 
 

c) manj  
 
Kako ocenjujete trenutni pomen (vlogo) dopolnilnih dejavnosti v razvoju podeželja 
občine? 
(prosimo izberite ustrezno) 
 
Pomen (vloga)  z vidika razvijanja celotne 
podjetniške dejavnosti na podeželju 

Pomen z vidika razvoja kmetijske 
dejavnosti 

a)  zelo pomembne a)  zelo pomembne 
b)  srednje pomembne b)  srednje pomembne 
c)  manj pomembne c)  manj pomembne 
d)  nepomembne d)  nepomembne 
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Kako ocenjujete vlogo dopolnilnih dejavnosti v razvoju podeželja občine v bodoče? 
(prosimo izberite ustrezno) 
 
Pomen (vloga)  z vidika razvijanja celotne 
podjetniške dejavnosti na podeželju 

Pomen z vidika razvoja kmetijske 
dejavnosti 

a)  zelo pomembne a)  zelo pomembne 
b)  srednje pomembne b)  srednje pomembne 
c)  manj pomembne c)  manj pomembne 
d)  nepomembne d)  nepomembne 
 
Ali menite, da se povečuje podjetnost oz. podjetniška dejavnost  na podeželju? 

a) DA (zlasti na katerih področjih, kratko komentirajte)  
b) NE 
c) Ne vem 

 
Kako pomembne se vam zdijo posamezne dopolnilne dejavnosti kot oblika podjetništva 
v razvoju podeželja v občini danes (Uredba o vrsti, obsegu…)? 
(rangirajte 6 najpomembnejših; najpomembnejšo označite z 1, drugo z 2,…) 
 

a)____ predelava mesa 
b)____ predelava mleka 
c) ____ predelava sadja in zelenjave 
d) ____ druge dejavnosti, povezane s predelavo hrane (gozdni sadeži, zelišča, med) 
e) ____ predelava lesa 
f) ____ turizem na kmetiji 
g) ____ dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (peka v kmečki peči, 
               tradicionalni izdelki iz zelišč, …)                      
h) ____ pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov 
i) ____ storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 
j) ____ izobraževanje na kmetijah 
k) ____ zbiranje in kompostiranje organskih snovi 
l) ____ ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib 
m) ____ aranžiranje in izdelava vencev, šopkov iz lastnega cvetja 
n) ____ drugo (dopišite) 

 
Katera dejavnost znotraj turizma na kmetiji prevladuje po gospodarskem pomenu? 
(rangirajte od 1 do 4; 1 je najpomembnejša, 4 najmanj pomembna) 
 

a) ____ stacionarne turistične kmetije 
b) ____ izletniške turistične kmetije 
c) ____ osmice 
d) ____ vinotoči 

 
Katere druge dodatne podjetniške dejavnosti, vezane na kmetije oz. kmetijsko 
dejavnost, ki jih ta uredba ne vključuje, imajo po vaše pomembnejšo vlogo pri razvoju 
podeželja občine? 
(prosimo, da jih kratko komentirate) 
 

a) servisne dejavnosti za prebivalce podeželja, turiste in druge obiskovalce 
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b) oskrbne, varstvene storitve za prebivalce podeželja  
c) izkoriščanje naravne in kulturne dediščine, razne prireditve (planine, pust, 

TNP, gore,…) 
d) manjša smučišča, sankališča, organizacija adrenalinskih športov 
e) drugo  

 
Katere dopolnilne dejavnosti menite, da bodo glede na usmeritve razvoja občine 
(razvojni plan) imele pomembnejše mesto v prihodnosti? 
(rangirajte 6 najpomembnejših; najpomembnejšo označite z 1, drugo z 2,…) 
 

a  ____ predelava mesa 
b  ____ predelava mleka 
c  ____ predelava sadja in zelenjave 
d  ____druge dejavnosti, povezane s predelavo hrane (gozdni sadeži, zelišča, med) 
e  ____ predelava lesa 
f  ____ turizem na kmetiji 
g  ____dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (peka v kmečki peči, 
            tradicionalni izdelki iz zelišč, …)                      
h  ____ pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov 
i  ____  storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 
j  ____  izobraževanje na kmetijah 
k  ____ zbiranje in kompostiranje organskih snovi 
l  ____  ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib 
m  ____aranžiranje in izdelava vencev, šopkov iz lastnega cvetja 
n  ____ drugo (dopišite) ___________________________________________________ 
 
V katerih dejavnostih (sektorjih) na podeželju, ki niso vezane na kmetijstvo, vidi 
občina podjetniški potencial, ki je pomemben za razvoj podeželja? 
(prosimo, da kratko komentirate) 

 
a) predelovalne dejavnosti (kovinarji, plastičarji, …) 
b) gradbeništvo 
c) gostinska ponudba (hoteli, okrepčevalnice, gostilne, …) 
d) storitvene dejavnosti (elektro servisi, frizerji, računovodsko svetovanje, …) 
e) socialne, oskrbne dejavnosti (domovi za ostarele, …) 
f) oskrba planinskih koč, rekreacijski centri, ostaline 1. svetovne vojne, …) 
g) drugo 

 
Kje so glavni problemi in omejitve za hitrejši in uspešnejši razvoj dopolnilnih dejavnosti 
v občini? 
(za vsako področje določite njegovo pomembnost s križcem) 
 
                                                                                            zelo              srednje              ne- 
                                                                                       pomembno     pomembno    pomembno 
 

b) zahtevna zakonodaja                                             _____               _____          _____ 
 
c) znanje s področja dopolnilnih dejavnosti              _____               _____          _____    
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c)  znanje s področja podjetništva                               _____               _____          _____      
     
d)  možnost nakupa ali najema zemljišč                     _____               ____            _____ 

 
e)  postopki pridobivanja dovoljenj                            _____               _____          _____ 

 
f)   potrebna kmetijska mehanizacija                          _____                _____          _____ 

 
g)  majhno povpraševanje po izdelkih in storitvah     _____               _____           _____ 

 
      h)   visoka cena izdelkov v primerjavi z  

industrijsko proizvedenimi                                    _____               _____          _____ 
 

i) visoka potrebna sredstva za investicije                  _____               _____          _____ 
 
j)  interes kmetovalcev za opravljanje 

dopolnilnih dejavnosti majhen                               _____                _____        _____ 
 

k) slabo informiranje o dopolnilnih dejavnostih         _____                _____         _____ 
 
l) višina zaslužka od dopolnilne dejavnosti               _____                _____         _____ 

 
m) ob redni zaposlitvi ni časa za dop. dejavnost         _____                 _____         _____ 

 
n) pomanjkanje informacij o možnostih 

razvoja podeželja                                                   _____                _____          _____ 
 

o) pomanjkanje informacij o možnostih 
pridobivanja dodatnih sredstev sofinanciranja      _____                 _____          _____ 
 

p) premalo motivacijskih aktivnosti podpornih  
služb                                                                      _____                  _____          _____ 
 

r)  drugo 
 
S katerimi ukrepi občina spodbuja dopolnilne dejavnosti? 
(prosimo označite s kljukico in komentirajte)  
 

n) predavanja in delavnice o dop. dejavnostih    
 
___ DA (koliko/leto) 
___ NE 
 
o) podjetniške delavnice in predavanja  
                  

      ___ DA (koliko/leto)  
      ___ NE 
 

p) brezplačno svetovanje – pisarna        
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___ DA (tedensko, mesečno,…) 
___ NE                

 
q) investicijske podpore s strani države   
 
___ DA (prioritete)  
___ NE                 

 
r) ugodni krediti za investicije   
    
___ DA (prednost katerim?...)  
___ NE                           

 
s) ureditev infrastrukture (ceste, internet, tel.) 
 
___ DA 
___ NE        

 
t) promocijske brošure izdelkov    
 
___ DA 
___ NE                       

 
u) predstavitev izdelkov na sejmih, razstavah  
 
___ DA 
___ NE        

 
v) lažje pridobivanje dovoljenj   
 
___ DA (komentar) 
___ NE                          

 
w) drugo (dopišite)   

 
PRILOGA 2: Statistične analize 
 
Tabela 1: Prikaz komunalitet - percepcija doživljanja sebe in svojih družinskih članov kot 
podjetnikov 
 

  začetna 
vrednost

Vrednost 
komunalitet po 
ekstrakciji 

v32_1 v dejavnosti smo odprti za nove zamisli in 
priložnosti 1 0,682 
v32_2 sprejemamo tveganja kot normalen del 
poslovanja 1 0,712 
v32_3 zavedamo se pomena sodelovanja med 
družinskimi člani 1 0,685 

v32_4 vzdušje je naklonjeno novostim in ustvarjalnosti 
1 0,704 
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v32_5 uvajanje izboljšav je postalo navada 1 0,701 
rv32_6 v dejavnosti smo odvisni od znanja drugih 1 0,719 
rv32_7 niimamo dovolj znanja za dolgoročno preživetje 
na trgu 1 0,761 

 
Tabela 2: Prikaz lastnih vrednosti - percepcija doživljanja sebe in svojih družinskih članov kot 
podjetnikov 
 

Začetne vrednosti Vrednosti po ekstrakciji Vrednosti po rotaciji Co
mp
on
ent 

Skupaj % pojasnjene 
variance Komulativa % Skupaj % pojasnjene 

variance Komulativa % Skupaj % pojasnjene 
variance Komulativa % 

1 2,631 37,58 37,58 2,631 37,58 37,58 1,863 26,616 26,616 
2 1,433 20,472 58,052 1,433 20,472 58,052 1,612 23,027 49,643 
3 0,9 12,86 70,912 0,9 12,86 70,912 1,489 21,269 70,912 
4 0,596 8,514 79,426             
5 0,557 7,955 87,382             
6 0,523 7,471 94,853             
7 0,36 5,147 100             

 
Tabela 3: Prikaz komponentnih uteži pred rotacijo - percepcija doživljanja sebe in svojih 
družinskih članov kot podjetnikov 

Komponenta 
  

1 2 3 

v32_4 vzdušje je naklonjeno 
novostim in ustvarjalnosti 0,82     
v32_1 v dejavnosti smo odprti za 
nove zamisli in priložnosti 0,773     
v32_3 zavedamo se pomena 
sodelovanja med družinskimi člani 0,675   0,474 
v32_5 uvajanje izboljšav je postalo 
navada 0,642   0,519 
v32_2 sprejemamo tveganja kot 
normalen del poslovanja 0,522 0,507 -0,427 
rv32_6 v dejavnosti smo odvisni od 
znanja drugih   0,798   
rv32_7 niimamo dovolj znanja za 
dolgoročno preživetje na trgu -0,375 0,677 0,402 

 
Tabela 4: Prikaz komunalitet motivacija za podjetništvo 

  začetna 
vrednost 

Vrednost 
komunalitet po 
ekstrakciji 

v30_1 osebni dosežki 1 0,487 
v30_3 neodvisnost 1 0,513 
v30_4 možnost neprestanega učenja 
in osebna rast 1 0,609 
v30_5 možnost testiranja in 
udejanjanja svojih idej 1 0,638 
v30_6 ugled in možnost vplivati v 
družbi 1 0,625 
v30_7 poslovna priložnost 1 0,769 
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Tabela 5: Prikaz lastnih vrednosti - motivacija za podjetništvo 
Začetne vrednosti Vrednosti po ekstrakciji Vrednosti po rotaciji Co

mp
on
ent 

Skupaj % pojasnjene 
variance Komulativa % Skupaj % pojasnjene 

variance Komulativa % Skupaj % pojasnjene 
variance Komulativa % 

1 2,256 37,599 37,599 2,256 37,599 37,599 2,098 34,964 34,964 
2 1,385 23,09 60,689 1,385 23,09 60,689 1,543 25,724 60,689 
3 0,802 13,371 74,059             
4 0,733 12,214 86,273             
5 0,447 7,444 93,718             
6 0,377 6,282 100             

 
Tabela 6: Prikaz komponentnih uteži pred rotacijo - motivacija za podjetništvo 

Komponenta 
  

1 2 
v30_5 možnost testiranja in 
udejanjanja svojih idej 0,772   
v30_4 možnost neprestanega učenja 
in osebna rast 0,742   
v30_3 neodvisnost 0,716   
v30_1 osebni dosežki 0,496 -0,491 
v30_7 poslovna priložnost 0,374 0,793 
v30_6 ugled in možnost vplivati v 
družbi 0,458 0,644 

 
Izpisi tabel za prvo hipotezo 
 
Tabela 7: Povprečne vrednosti dimenzij podjetniške naravnanosti glede na to, ali se nosilec 
ukvarja s predelavo mesa ali ne 

  predelava mesa Število Povprečje Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 
povprečja 

Podjetniška kultura navedeno 22 3,6515 1,01563 0,21653 
  ni navedeno 57 3,9971 0,7744 0,10257 
Sodelovanje med družinskimi 
člani navedeno 22 4,0682 1,07233 0,22862 
  ni navedeno 57 4,4211 0,5885 0,07795 
Pomen znanja v podjetništvu navedeno 22 3,25 1,27008 0,27078 
  ni navedeno 57 3,3509 1,05206 0,13935 
Motivacija za podjetništvo: 
samorealizacija navedeno 22 3,7045 0,92143 0,19645 
  ni navedeno 57 3,9956 0,69676 0,09229 
Motivacija za podjetništvo: 
uspeh v poslovnem svetu navedeno 22 3,5 0,92582 0,19739 
  ni navedeno 57 3,5702 1,02834 0,13621 

 
Tabela 8: t test glede na to, ali se nosilec ukvarja s predelavo mesa ali ne 
 

Levenov test 
homogenosti varianc t-test za enakost povprečij 

    
F p t df p 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,12 0,293 -1,625 77 0,108 Podjetniška kultura 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    -1,442 30,898 0,159 
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Predpostavka  enakosti varianc 
6,1 0,016 -1,87 77 0,065 Sodelovanje med družinskimi 

člani 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    -1,461 26,034 0,156 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,118 0,294 -0,36 77 0,72 Pomen znanja v podjetništvu 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    -0,331 32,735 0,743 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,644 0,204 -1,517 77 0,133 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    -1,341 30,731 0,19 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,323 0,571 -0,279 77 0,781 Motivacija za podjetništvo: uspeh 

v poslovnem svetu 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    -0,293 42,175 0,771 

 
Tabela 9: Povprečne vrednosti dimenzij podjetniške naravnanosti glede na to, ali se nosilec 
ukvarja s predelavo mleka ali ne 
 

  predelava mleka Število Povprečje Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 
povprečja 

navedeno 17 4,1569 0,64676 0,15686 Podjetniška kultura 
ni navedeno 62 3,8306 0,89651 0,11386 
navedeno 17 4,3529 0,65586 0,15907 Sodelovanje med družinskimi 

člani ni navedeno 62 4,3145 0,79565 0,10105 
navedeno 17 3,3235 0,99908 0,24231 Pomen znanja v podjetništvu 
ni navedeno 62 3,3226 1,14554 0,14548 
navedeno 17 4,0588 0,48031 0,11649 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija ni navedeno 62 3,875 0,83193 0,10566 
navedeno 17 3,6471 0,82471 0,20002 Motivacija za podjetništvo: 

uspeh v poslovnem svetu ni navedeno 62 3,5242 1,04186 0,13232 
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Tabela 10: t test glede na to, ali se nosilec ukvarja s predelavo mleka ali ne 
 

Levenova statistika 
enoakosti varianc t test enakosti povprečij 

    
F P t df P 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,114 0,295 1,401 77 0,165 Podjetniška kultura 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    1,683 34,769 0,101 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,002 0,963 0,183 77 0,856 Sodelovanje med družinskimi 

člani 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    0,204 30,228 0,84 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,533 0,468 0,003 77 0,998 Pomen znanja v podjetništvu 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    0,003 28,638 0,997 

Predpostavka  enakosti varianc 
3,283 0,074 0,87 77 0,387 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    1,169 45,138 0,249 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,476 0,492 0,449 77 0,655 Motivacija za podjetništvo: uspeh 

v poslovnem svetu 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    0,512 31,485 0,612 

 
Tabela 11: Povprečne vrednosti dimenzij podjetniške naravnanosti glede na to, ali se nosilec 
ukvarja s predelavo sadja in zelenjave ali ne 
 

  predelava sadja in zelenjave Število Povprečje Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 
povprečja 

navedeno 27 4,0062 0,67697 0,13028 Podjetniška kultura 
ni navedeno 52 3,8462 0,93692 0,12993 
navedeno 27 4,2222 0,76376 0,14699 Sodelovanje med družinskimi 

člani ni navedeno 52 4,375 0,76617 0,10625 
navedeno 27 3,4074 1,02879 0,19799 Pomen znanja v podjetništvu 
ni navedeno 52 3,2788 1,15645 0,16037 
navedeno 27 4,0093 0,71549 0,1377 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija ni navedeno 52 3,8654 0,80052 0,11101 
navedeno 27 3,8148 0,85652 0,16484 Motivacija za podjetništvo: 

uspeh v poslovnem svetu ni navedeno 52 3,4135 1,04187 0,14448 

 
Tabela 12: t test glede na to, ali se nosilec ukvarja s predelavo sadja in zelenjave ali ne 
 

Levenova statistika 
enoakosti varianc t test enakosti povprečij 

    
F P t df P 

Predpostavka  enakosti varianc 
2,439 0,122 0,786 77 0,434 Podjetniška kultura 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    0,87 68,761 0,388 
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Predpostavka  enakosti varianc 
0,007 0,933 -0,842 77 0,403 Sodelovanje med družinskimi 

člani 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    -0,842 52,905 0,403 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,121 0,729 0,486 77 0,628 Pomen znanja v podjetništvu 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    0,505 58,476 0,616 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,058 0,811 0,785 77 0,435 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    0,813 58,24 0,419 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,427 0,236 1,721 77 0,089 Motivacija za podjetništvo: uspeh 

v poslovnem svetu 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    1,831 62,492 0,072 

 
Tabela 13: Povprečne vrednosti dimenzij podjetniške naravnanosti glede na to, ali se nosilec 
ukvarja z drugimi dejavnostmi, povezanimi s predelavo hrane (gozdni sadeži, zelišča, med) ali 
ne 
 

  
druge dejavnosti, povezane s 
predelavo hrane (gozdni sadeži, 
zelišča, med) 

Število Povprečje Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 
povprečja 

navedeno 22 3,9167 0,69722 0,14865 Podjetniška kultura 
ni navedeno 57 3,8947 0,91538 0,12125 
navedeno 22 4,2955 0,6298 0,13427 Sodelovanje med družinskimi 

člani ni navedeno 57 4,3333 0,81467 0,10791 
navedeno 22 3,2727 1,03196 0,22001 Pomen znanja v podjetništvu 
ni navedeno 57 3,3421 1,14626 0,15183 
navedeno 22 4,2045 0,57547 0,12269 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija ni navedeno 57 3,8026 0,81111 0,10743 
navedeno 22 3,5 1,01183 0,21572 Motivacija za podjetništvo: 

uspeh v poslovnem svetu ni navedeno 57 3,5702 0,99749 0,13212 

 
Tabela 14: t test glede na to, ali se nosilec ukvarja z drugimi dejavnostmi, povezanimi s 
predelavo hrane (gozdni sadeži, zelišča, med) ali ne 
 

Levenova statistika 
enoakosti varianc t test enakosti povprečij 

    
F P t df P 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,873 0,353 0,101 77 0,919 Podjetniška kultura 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    0,114 49,947 0,909 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,358 0,551 -0,196 77 0,845 Sodelovanje med družinskimi 

člani 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    -0,22 49,19 0,827 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,353 0,554 -0,248 77 0,805 Pomen znanja v podjetništvu 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    -0,26 42,176 0,796 
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Predpostavka  enakosti varianc 
0,581 0,448 2,123 77 0,037 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    2,465 53,709 0,017 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,023 0,88 -0,279 77 0,781 Motivacija za podjetništvo: uspeh 

v poslovnem svetu 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    -0,277 37,719 0,783 

 
Tabela 15: Povprečne vrednosti dimenzij podjetniške naravnanosti glede na to, ali se nosilec 
ukvarja s predelavo lesa ali ne 
 

  predelava lesa Število Povprečje Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 
povprečja 

navedeno 4 4 0,72008 0,36004 Podjetniška kultura 
ni navedeno 75 3,8956 0,86636 0,10004 
navedeno 4 4,5 0,40825 0,20412 Sodelovanje med družinskimi 

člani ni navedeno 75 4,3133 0,77883 0,08993 
navedeno 4 3,5 0,70711 0,35355 Pomen znanja v podjetništvu 
ni navedeno 75 3,3133 1,12938 0,13041 
navedeno 4 3,9375 0,375 0,1875 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija ni navedeno 75 3,9133 0,78789 0,09098 
navedeno 4 3,5 0,91287 0,45644 Motivacija za podjetništvo: 

uspeh v poslovnem svetu ni navedeno 75 3,5533 1,0053 0,11608 

 
Tabela 16: t test glede na to, ali se nosilec ukvarja s predelavo lesa ali ne 
 

Levenova statistika 
enoakosti varianc t test enakosti povprečij 

    
F P t df P 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,355 0,553 0,236 77 0,814 Podjetniška kultura 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    0,28 3,48 0,796 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,696 0,197 0,474 77 0,637 Sodelovanje med družinskimi 

člani 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    0,837 4,271 0,447 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,557 0,216 0,326 77 0,745 Pomen znanja v podjetništvu 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    0,495 3,869 0,647 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,975 0,327 0,061 77 0,952 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    0,116 4,569 0,913 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,017 0,897 -0,104 77 0,918 Motivacija za podjetništvo: uspeh 

v poslovnem svetu 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    -0,113 3,4 0,916 
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Tabela 17: Povprečne vrednosti dimenzij podjetniške naravnanosti glede na to, ali se nosilec 
ukvarja s turizmom na kmetiji ali ne 
 

  turizem na kmetiji Število Povprečje Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 
povprečja 

navedeno 37 3,9459 0,97028 0,15951 Podjetniška kultura 
ni navedeno 42 3,8611 0,75071 0,11584 
navedeno 37 4,4054 0,78029 0,12828 Sodelovanje med družinskimi 

člani ni navedeno 42 4,25 0,75102 0,11588 
navedeno 37 3,4595 1,22122 0,20077 Pomen znanja v podjetništvu 
ni navedeno 42 3,2024 1,00036 0,15436 
navedeno 37 3,8986 0,83012 0,13647 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija ni navedeno 42 3,9286 0,72475 0,11183 
navedeno 37 3,5 0,97895 0,16094 Motivacija za podjetništvo: 

uspeh v poslovnem svetu ni navedeno 42 3,5952 1,01955 0,15732 

 
Tabela 18: t test glede na to, ali se nosilec ukvarja s turizmom na kmetiji ali ne 
 

Levenova statistika 
enoakosti varianc t test enakosti povprečij 

    
F P t df P 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,419 0,237 0,437 77 0,663 Podjetniška kultura 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    0,43 67,499 0,668 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,153 0,697 0,901 77 0,37 Sodelovanje med družinskimi 

člani 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    0,899 74,922 0,372 

Predpostavka  enakosti varianc 
2,61 0,11 1,028 77 0,307 Pomen znanja v podjetništvu 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    1,015 69,743 0,314 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,06 0,807 -0,171 77 0,865 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    -0,17 72,053 0,866 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,634 0,428 -0,422 77 0,674 Motivacija za podjetništvo: uspeh 

v poslovnem svetu 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    -0,423 76,41 0,673 
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Tabela 19: Povprečne vrednosti dimenzij podjetniške naravnanosti glede na to, ali se nosilec 
ukvarja z dejavnostmi, povezanimi s tradicionalnimi znanji na kmetiji (peka v kmečki peči, 
…) ali ne 
 

  
dejavnost, povezana s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji 
(peka v kmečki peči, 

Število Povprečje Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 
povprečja 

navedeno 8 3,9167 1,09472 0,38704 Podjetniška kultura 
ni navedeno 71 3,8991 0,83451 0,09904 
navedeno 8 4,5 0,53452 0,18898 Sodelovanje med družinskimi 

člani ni navedeno 71 4,3028 0,78594 0,09327 
navedeno 8 3,25 1,19523 0,42258 Pomen znanja v podjetništvu 
ni navedeno 71 3,331 1,10823 0,13152 
navedeno 8 4,0313 0,61872 0,21875 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija ni navedeno 71 3,9014 0,78885 0,09362 
navedeno 8 3,5 0,75593 0,26726 Motivacija za podjetništvo: 

uspeh v poslovnem svetu ni navedeno 71 3,5563 1,02312 0,12142 

 
Tabela 20: t test glede na to, ali se nosilec ukvarja z dejavnostmi, povezanimi s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji (peka v kmečki peči,…) ali ne 
 

Levenova statistika 
enoakosti varianc t test enakosti povprečij 

    
F P t df P 

Predpostavka  enakosti varianc 
2,397 0,126 0,055 77 0,956 Podjetniška kultura 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    0,044 7,943 0,966 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,283 0,261 0,69 77 0,492 Sodelovanje med družinskimi 

člani 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    0,936 10,762 0,37 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,01 0,921 -0,195 77 0,846 Pomen znanja v podjetništvu 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    -0,183 8,414 0,859 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,285 0,595 0,449 77 0,654 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    0,546 9,766 0,598 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,655 0,421 -0,151 77 0,881 Motivacija za podjetništvo: uspeh 

v poslovnem svetu 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    -0,192 10,145 0,852 
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Tabela 21: Povprečne vrednosti dimenzij podjetniške naravnanosti glede na to, ali se nosilec 
ukvarja z dejavnostmi, povezanimi z obnovljivimi viri ali ne 
 

  dejavnost, povezana z 
obnovljivimi viri Število Povprečje Standardni 

odklon 

Standardna 
napaka 
povprečja 

se ukvarja 3 4,55556 0,19245 0,11111 Podjetniška kultura 
se ne ukvarja 76 3,875 0,86201 0,09888 
se ukvarja 3 4,66667 0,28868 0,16667 Sodelovanje med družinskimi 

člani se ne ukvarja 76 4,30921 0,77446 0,08884 
se ukvarja 3 4,33333 0,57735 0,33333 Pomen znanja v podjetništvu 
se ne ukvarja 76 3,28289 1,10856 0,12716 
se ukvarja 3 4,5 0,66144 0,38188 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija se ne ukvarja 76 3,89145 0,76956 0,08827 
se ukvarja 3 4,16667 0,28868 0,16667 Motivacija za podjetništvo: 

uspeh v poslovnem svetu se ne ukvarja 76 3,52632 1,0063 0,11543 

 
Tabela 22: t test glede na to, ali se nosilec ukvarja z dejavnostmi, povezanimi z obnovljivimi 
viri 
 

Levenova statistika 
enoakosti varianc t test enakosti povprečij 

    
F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Predpostavka  enakosti varianc 
2,64635 0,04874 1,3581 77 0,1784 Podjetniška kultura 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    4,57556 6,31646 0,00333 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,51042 0,22282 0,79303 77 0,43019 Sodelovanje med družinskimi 

člani 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    1,89266 3,29078 0,14657 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,42418 0,02364 1,62523 77 0,1082 Pomen znanja v podjetništvu 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    2,94435 2,62299 0,07114 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,03975 0,84249 1,34799 77 0,18161 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    1,55262 2,21928 0,2486 

Predpostavka  enakosti varianc 
2,5547 0,01141 1,09417 77 0,27729 Motivacija za podjetništvo: uspeh 

v poslovnem svetu 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    3,15855 4,35213 0,03045 
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Tabela 23: Povprečne vrednosti dimenzij podjetniške naravnanosti glede na to, ali se nosilec 
ukvarja s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ali ne 
 

  storitve s kmetijsko in 
gozdarsko mehanizacijo Število Povprečje Standardni 

odklon 

Standardna 
napaka 
povprečja 

navedeno 11 4,2121 0,58258 0,17565 Podjetniška kultura 
ni navedeno 68 3,8505 0,88527 0,10735 
navedeno 11 4,7273 0,34378 0,10365 Sodelovanje med družinskimi 

člani ni navedeno 68 4,2574 0,79407 0,09629 
navedeno 11 3,6364 0,92442 0,27872 Pomen znanja v podjetništvu 
ni navedeno 68 3,2721 1,13438 0,13756 
navedeno 11 3,8864 0,88997 0,26834 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija ni navedeno 68 3,9191 0,75735 0,09184 
navedeno 11 3,6364 1,05097 0,31688 Motivacija za podjetništvo: 

uspeh v poslovnem svetu ni navedeno 68 3,5368 0,9937 0,1205 

 
Tabela 24: t test glede na to, ali se nosilec ukvarja s storitvami s kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo ali ne 
 

Levenova statistika 
enoakosti varianc t test enakosti povprečij 

    
F P t df P 

Predpostavka  enakosti varianc 
2,132 0,148 1,306 77 0,195 Podjetniška kultura 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    1,757 18,481 0,096 

Predpostavka  enakosti varianc 
3,771 0,056 1,925 77 0,058 Sodelovanje med družinskimi 

člani 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    3,321 31,237 0,002 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,152 0,287 1,01 77 0,315 Pomen znanja v podjetništvu 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    1,172 15,329 0,259 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,005 0,943 -0,13 77 0,897 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    -0,115 12,455 0,91 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,27 0,605 0,306 77 0,76 Motivacija za podjetništvo: uspeh 

v poslovnem svetu 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    0,294 13,061 0,774 
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Tabela 25: Povprečne vrednosti dimenzij podjetniške naravnanosti glede na to, ali se nosilec 
ukvarja z izobraževanjem na kmetijah (kuharski tečaji, usposabljanje na kmetiji, …) ali ne 
 

  
izobraževanje na kmetijah 
(kuharski tečaji, usposabljanje 
na kmetiji,…) 

Število Povprečje Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 
povprečja 

navedeno 5 4,3333 0,8165 0,36515 Podjetniška kultura 
ni navedeno 74 3,8716 0,85588 0,09949 
navedeno 5 4,6 0,41833 0,18708 Sodelovanje med družinskimi 

člani ni navedeno 74 4,3041 0,77996 0,09067 
navedeno 5 2,5 1,5 0,67082 Pomen znanja v podjetništvu 
ni navedeno 74 3,3784 1,0689 0,12426 
navedeno 5 4,15 0,67546 0,30208 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija ni navedeno 74 3,8986 0,77848 0,0905 
navedeno 5 3,3 1,09545 0,4899 Motivacija za podjetništvo: 

uspeh v poslovnem svetu ni navedeno 74 3,5676 0,99424 0,11558 

 
Tabela 26: t test glede na to, ali se nosilec ukvarja z izobraževanjem na kmetijah (kuharski 
tečaji, usposabljanje na kmetiji,…) ali ne 
 

Levenov test enakosti 
varianc t test enakosti povprečij 

    
F P t df P 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,231 0,632 1,17 77 0,246 Podjetniška kultura 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    1,22 4,615 0,281 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,342 0,25 0,837 77 0,405 Sodelovanje med družinskimi 

člani 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    1,424 6,081 0,204 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,365 0,246 -1,735 77 0,087 Pomen znanja v podjetništvu 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    -1,288 4,279 0,263 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,175 0,677 0,703 77 0,484 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    0,797 4,748 0,463 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,445 0,506 -0,579 77 0,564 Motivacija za podjetništvo: uspeh 

v poslovnem svetu 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    -0,532 4,457 0,62 
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Tabela 27: Povprečne vrednosti dimenzij podjetniške naravnanosti glede na to, ali se nosilec 
ukvarja z zbiranjem in kompostiranjem organskih snovi ali ne 
 

  zbiranje in kompostiranje 
organskih snovi Število Povprečje Standardni 

odklon 

Standardna 
napaka 
povprečja 

navedeno 2 4,5 0,2357 0,16667 Podjetniška kultura 
ni navedeno 77 3,8853 0,86106 0,09813 
navedeno 2 4,5 0 0 Sodelovanje med družinskimi 

člani ni navedeno 77 4,3182 0,77336 0,08813 
navedeno 2 4 0 0 Pomen znanja v podjetništvu 
ni navedeno 77 3,3052 1,11849 0,12746 
navedeno 2 4,25 0,70711 0,5 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija ni navedeno 77 3,9058 0,77485 0,0883 
navedeno 2 4,25 0,35355 0,25 Motivacija za podjetništvo: 

uspeh v poslovnem svetu ni navedeno 77 3,5325 1,00111 0,11409 

 
Tabela 28: t test glede na to, ali se nosilec ukvarja z zbiranjem in kompostiranjem organskih 
snovi ali ne 
 

Levenov test enakosti 
varianc t test enakosti povprečij 

    
F P t df P 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,651 0,203 1,003 77 0,319 Podjetniška kultura 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    3,178 1,811 0,098 

Predpostavka  enakosti varianc 
2,626 0,109 0,33 77 0,742 Sodelovanje med družinskimi 

člani 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    2,063 76 0,043 

Predpostavka  enakosti varianc 
3,807 0,055 0,873 77 0,385 Pomen znanja v podjetništvu 

Predpostavka  neenakosti varianc 
    5,451 76 0 

Predpostavka  enakosti varianc 
0,031 0,86 0,621 77 0,537 Motivacija za podjetništvo: 

samorealizacija 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    0,678 1,063 0,615 

Predpostavka  enakosti varianc 
1,54 0,218 1,006 77 0,317 Motivacija za podjetništvo: uspeh 

v poslovnem svetu 
Predpostavka  neenakosti varianc 

    2,611 1,459 0,165 
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Hipoteza 1, drugi del 
 
Tabela 29: Povprečne vrednosti dimenzij glede na segmente nosilcev dop. dej. 
    Število Povprečje Standardni 

odklon 

Samo mlekarska dejavnost 11 4,2424 0,5791 
Samo turistična dejavnost 13 4,0769 1,09843 
Turistična in druge dejavnosti 21 3,7778 0,93294 
Čebelarji 14 3,7024 0,67361 
Tudi obnovljivi viri 3 4,5556 0,19245 
Ostale kmetijske dejavnosti 17 3,7451 0,85415 

Podjetniška kultura 

Total 79 3,9008 0,8559 
Samo mlekarska dejavnost 11 4,3636 0,71031 
Samo turistična dejavnost 13 4,7692 0,33011 
Turistična in druge dejavnosti 21 4,1429 0,92389 
Čebelarji 14 4,2143 0,67123 
Tudi obnovljivi viri 3 4,6667 0,28868 
Ostale kmetijske dejavnosti 17 4,2059 0,86709 

Sodelovanje med 
družinskimi člani 

Total 79 4,3228 0,76392 
Samo mlekarska dejavnost 11 3,4091 1,06813 
Samo turistična dejavnost 13 3,8846 1,21027 
Turistična in druge dejavnosti 21 3,0714 1,17565 
Čebelarji 14 3,1429 1,00821 
Tudi obnovljivi viri 3 4,3333 0,57735 
Ostale kmetijske dejavnosti 17 3,1176 0,99262 

Pomen znanja v 
podjetništvu 

Total 79 3,3228 1,10951 
Samo mlekarska dejavnost 11 4,1818 0,51346 
Samo turistična dejavnost 13 4,0192 0,89827 
Turistična in druge dejavnosti 21 3,7381 0,7885 
Čebelarji 14 4,1429 0,62569 
Tudi obnovljivi viri 3 4,5 0,66144 
Ostale kmetijske dejavnosti 17 3,5882 0,80981 

Motivacija za 
podjetništvo: 
samorealizacija 

Total 79 3,9146 0,77095 
Samo mlekarska dejavnost 11 3,6364 0,89696 
Samo turistična dejavnost 13 3,5 1,1547 
Turistična in druge dejavnosti 21 3,4048 0,91677 
Čebelarji 14 3,2857 1,10444 
Tudi obnovljivi viri 3 4,1667 0,28868 
Ostale kmetijske dejavnosti 17 3,8235 1,0146 

Motivacija za 
podjetništvo: uspeh v 
poslovnem svetu 

Total 79 3,5506 0,99549 

 
Tabela 30: analiza variance vrednosti dimenzij glede na segmente nosilcev 
    Vsota 

kvadratov df Povprečje 
kvadratov F p 

Med skupinami 4,254 5 0,851 1,174 0,33 
Znotraj skupin 52,886 73 0,724     

Podjetniška 
kultura 

Skupaj 57,14 78       
Med skupinami 4,041 5 0,808 1,422 0,226 
Znotraj skupin 41,478 73 0,568     

Sodelovanje med 
družinskimi člani 

Skupaj 45,519 78       
Med skupinami 9,744 5 1,949 1,649 0,158 Pomen znanja v 

podjetništvu 
Znotraj skupin 86,275 73 1,182     
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Skupaj 96,019 78       
Med skupinami 5,15 5 1,03 1,825 0,119 
Znotraj skupin 41,211 73 0,565     

Motivacija za 
podjetništvo: 
samorealizacija Skupaj 46,361 78       

Med skupinami 3,948 5 0,79 0,786 0,563 
Znotraj skupin 73,349 73 1,005     

Motivacija za 
podjetništvo: 
uspeh v 
poslovnem svetu Skupaj 77,297 78       

 
Tabela 31: Povprečne vrednosti ocene potreb po znanju glede na segmente nosilcev dop. dej. 
 
    Število Povprečje Standardni odklon 

Samo mlekarska 
dejavnost 12 4 1,758 
Samo turistična 
dejavnost 12 4,25 1,712 
Turistična in druge 
dejavnosti 21 2,71 2,148 
Čebelarji 13 3,08 1,847 
Tudi obnovljivi viri 3 3,33 2,517 
Ostale kmetijske 
dejavnosti 17 3,24 1,921 

osnove ekonomike 
(potrebe, ponudba, 
povpraševanje,…) 

Skupaj 78 3,35 1,96 
Samo mlekarska 
dejavnost 12 3,42 1,621 
Samo turistična 
dejavnost 12 4,5 1,087 
Turistična in druge 
dejavnosti 19 3,89 1,853 
Čebelarji 11 4,55 1,214 
Tudi obnovljivi viri 3 4,33 0,577 
Ostale kmetijske 
dejavnosti 16 3,94 1,482 

osnove trženja 
(postavitev cene, 
vrednost za kupca, 
promocija,…) 

Skupaj 73 4,04 1,504 
Samo mlekarska 
dejavnost 11 3,09 2,119 
Samo turistična 
dejavnost 10 3,7 1,829 
Turistična in druge 
dejavnosti 17 3,53 1,546 
Čebelarji 9 3,22 1,716 
Tudi obnovljivi viri 2 5 1,414 
Ostale kmetijske 
dejavnosti 16 3,19 1,223 

organizacija dela 

Skupaj 65 3,4 1,628 
Samo mlekarska 
dejavnost 9 3,22 1,202 
Samo turistična 
dejavnost 6 2,33 1,033 
Turistična in druge 
dejavnosti 12 2,92 1,676 
Čebelarji 11 3 1,612 
Tudi obnovljivi viri 2 1,5 0,707 
Ostale kmetijske 
dejavnosti 12 1,92 1,084 

izračun enostavne 
kalkulacije 

Skupaj 52 2,63 1,415 
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Samo mlekarska 
dejavnost 10 3,6 1,578 
Samo turistična 
dejavnost 8 4,38 1,768 
Turistična in druge 
dejavnosti 19 3,42 1,427 
Čebelarji 12 4 1,907 
Tudi obnovljivi viri 3 4,33 1,155 
Ostale kmetijske 
dejavnosti 15 4,47 1,922 

iskanje donosnih 
priložnosti 

Skupaj 67 3,94 1,687 
Samo mlekarska 
dejavnost 11 3,36 2,063 
Samo turistična 
dejavnost 9 2,11 1,691 
Turistična in druge 
dejavnosti 14 2,43 1,555 
Čebelarji 6 2,33 1,366 
Tudi obnovljivi viri 3 2,33 0,577 
Ostale kmetijske 
dejavnosti 10 2,3 0,823 

osnove poslovnega 
komuniciranja 

Skupaj 53 2,53 1,539 
Samo mlekarska 
dejavnost 7 3,86 1,773 
Samo turistična 
dejavnost 6 3,33 1,633 
Turistična in druge 
dejavnosti 17 4,35 1,835 
Čebelarji 8 3,5 2,449 
Tudi obnovljivi viri 2 3,5 3,536 
Ostale kmetijske 
dejavnosti 12 4,5 1,977 

priprava poslovnega 
načrta 

Skupaj 52 4,04 1,95 

 
Tabela 32: analiza variance ocene potreb po znanju glede na segmente nosilcev 
 
    Vsota kvadratov df Piovprečje kvadratov F P 

Med skupinami 24,47 5 4,894 1,299 0,274 
Znotraj skupin 271,184 72 3,766     

osnove ekonomike 
(potrebe, ponudba, 
povpraševanje,…) Skupaj 295,654 77       

Med skupinami 10,839 5 2,168 0,955 0,452 
Znotraj skupin 152,038 67 2,269     

osnove trženja 
(postavitev cene, 
vrednost za kupca, 
promocija,…) Skupaj 162,877 72       

Med skupinami 8,363 5 1,673 0,612 0,691 
Znotraj skupin 161,237 59 2,733     organizacija dela 

Skupaj 169,6 64       
Med skupinami 14,835 5 2,967 1,565 0,189 
Znotraj skupin 87,222 46 1,896     

izračun enostavne 
kalkulacije 

Skupaj 102,058 51       
Med skupinami 12,455 5 2,491 0,867 0,509 
Znotraj skupin 175,307 61 2,874     

iskanje donosnih 
priložnosti 

Skupaj 187,761 66       
Med skupinami 10,245 5 2,049 0,852 0,52 
Znotraj skupin 112,963 47 2,403     

osnove poslovnega 
komuniciranja 

Skupaj 123,208 52       
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Med skupinami 10,35 5 2,07 0,519 0,761 
Znotraj skupin 183,573 46 3,991     

priprava poslovnega 
načrta 

Skupaj 193,923 51       

 
4. hipoteza:  
 
Tabela 33: Povprečne vrednosti ocene poslovanja glede na segmente 
    Število Povprečje Standardni odklon

Samo mlekarska dejavnost 11 4,09 0,701 
Samo turistična dejavnost 13 3,62 1,044 
Turistična in druge dejavnosti 21 3,95 0,74 
Čebelarji 14 3,36 0,842 
Tudi obnovljivi viri 3 4,33 0,577 
Ostale kmetijske dejavnosti 16 2,69 0,946 

rast prometa 

Total 78 3,56 0,975 
Samo mlekarska dejavnost 11 3 1 
Samo turistična dejavnost 13 3,15 1,144 
Turistična in druge dejavnosti 21 3,14 1,108 
Čebelarji 14 2,93 0,997 
Tudi obnovljivi viri 3 4 0 
Ostale kmetijske dejavnosti 17 2,29 1,047 

dobičkonosnost 

Total 79 2,94 1,09 
Samo mlekarska dejavnost 11 4,55 0,522 
Samo turistična dejavnost 13 4 0,816 
Turistična in druge dejavnosti 21 4,19 0,68 
Čebelarji 14 4,21 0,699 
Tudi obnovljivi viri 3 4 1 
Ostale kmetijske dejavnosti 17 3,88 0,928 

kakovost 
proizvodov in 
storitev 

Total 79 4,14 0,763 
Samo mlekarska dejavnost 11 3,55 1,293 
Samo turistična dejavnost 13 3,77 1,423 
Turistična in druge dejavnosti 21 3,38 1,117 
Čebelarji 14 3,36 1,277 
Tudi obnovljivi viri 3 4 1,732 
Ostale kmetijske dejavnosti 17 2,76 1,251 

možnost za 
nadaljnjo rast 
(širitev) 

Total 79 3,35 1,281 

  
Tabela 34: Analiza variance ocene poslovanja glede na segmente 
    Vsota 

kvadratov df Piovprečje 
kvadratov F P 

Med skupinami 20,923 5 4,185 5,765 0 
Znotraj skupin 52,257 72 0,726     rast prometa 

Skupaj 73,179 77       
Med skupinami 11,962 5 2,392 2,164 0,067 
Znotraj skupin 80,722 73 1,106     dobičkonosnost 

Skupaj 92,684 78       
Med skupinami 3,381 5 0,676 1,173 0,331 
Znotraj skupin 42,087 73 0,577     

kakovost 
proizvodov in 
storitev Skupaj 45,468 78       

Med skupinami 9,815 5 1,963 1,212 0,312 možnost za 
nadaljnjo rast 

Znotraj skupin 118,26 73 1,62     
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(širitev) Skupaj 128,076 78       

 
5. hipoteza 
 
Tabela 35: Primerjava ocene problemov in omejitev za razvoj dopolnilnih dejavnosti v občini 
med občinami in nosilci  
  n_o N Povprečje Stand. 

odklon 
Stand. 
napaka 

nosilci 80 2,71 0,532 0,06 znanje s področja dopolnilnih dejavnosti 
občine 9 2,33 0,5 0,167 
nosilci 80 2,42 0,652 0,073 znanje s področja podjetništva 
občine 9 2,33 0,5 0,167 
nosilci 80 1,95 0,692 0,077 možnost nakupa ali najema zemljišč 
občine 9 1,67 0,707 0,236 
nosilci 80 2,71 0,556 0,062 postopki pridobivanja dovoljenj 
občine 9 2,44 0,527 0,176 
nosilci 80 2,36 0,698 0,078 potrebna kmetijska mehanizacija 
občine 9 2 0,866 0,289 
nosilci 79 2,3 0,704 0,079 majhno povpraševanje po izdelkih in 

storitvah občine 9 1,89 0,928 0,309 
nosilci 80 2,09 0,732 0,082 visoka cena izdelkov v primerjavi z 
občine 9 1,89 0,601 0,2 
nosilci 80 2,78 0,503 0,056 visoka potrebna sredstva za investicije 
občine 9 2,67 0,707 0,236 
nosilci 80 2,23 0,636 0,071 interes kmetovalcev za opravljanje 
občine 9 2,44 0,527 0,176 
nosilci 80 2,42 0,652 0,073 slabo informiranje o dopolnilnih dejavnostih 
občine 9 2,11 0,782 0,261 
nosilci 80 2,63 0,582 0,065 višina zaslužka od dopolnilne dejavnosti 
občine 9 2,56 0,726 0,242 
nosilci 80 2,13 0,753 0,084 ob redni zaposlitvi ni časa za dop. dejavnost 
občine 9 2,11 0,782 0,261 
nosilci 80 2,48 0,636 0,071 pomanjkanje informacij o možnostih 
občine 9 2,11 0,601 0,2 
nosilci 80 2,54 0,693 0,077 pomanjkanje informacij o možnostih 
občine 9 2,22 0,833 0,278 
nosilci 80 2,65 0,553 0,062 premalo motivacijskih aktivnosti podpornih 
občine 9 2,11 0,601 0,2 

 
Tabela 36: t test ocen problemov za razvoj dopolnilnih dejavnosti glede na nosilce/občine 

Levenov test 
enakosti varianc t test enakosti povprečij 

    
F p t df P 

Predpostavka enakosti varianc 0,016 0,9 2,037 87 0,045 znanje s področja dopolnilnih 
dejavnosti Predpostavka neenakosti varianc     2,142 10,154 0,057 

Predpostavka enakosti varianc 2,471 0,12 0,408 87 0,684 znanje s področja podjetništva 
Predpostavka neenakosti varianc     0,504 11,308 0,624 
Predpostavka enakosti varianc 0,331 0,567 1,163 87 0,248 možnost nakupa ali najema 

zemljišč Predpostavka neenakosti varianc     1,142 9,804 0,281 
Predpostavka enakosti varianc 0,239 0,626 1,379 87 0,172 postopki pridobivanja 

dovoljenj Predpostavka neenakosti varianc     1,439 10,109 0,181 
potrebna kmetijska Predpostavka enakosti varianc 0,149 0,7 1,442 87 0,153 
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mehanizacija Predpostavka neenakosti varianc     1,212 9,207 0,256 
Predpostavka enakosti varianc 2,103 0,151 1,62 86 0,109 majhno povpraševanje po 

izdelkih in storitvah Predpostavka neenakosti varianc     1,299 9,081 0,226 
Predpostavka enakosti varianc 1,211 0,274 0,783 87 0,436 visoka cena izdelkov v 

primerjavi z Predpostavka neenakosti varianc     0,918 10,867 0,379 
Predpostavka enakosti varianc 1,518 0,221 0,587 87 0,559 visoka potrebna sredstva za 

investicije Predpostavka neenakosti varianc     0,447 8,932 0,665 
Predpostavka enakosti varianc 0,06 0,807 -0,996 87 0,322 interes kmetovalcev za 

opravljanje Predpostavka neenakosti varianc     -1,158 10,806 0,272 
Predpostavka enakosti varianc 0,001 0,975 1,343 87 0,183 slabo informiranje o 

dopolnilnih dejavnostih Predpostavka neenakosti varianc     1,16 9,294 0,275 
Predpostavka enakosti varianc 0,718 0,399 0,331 87 0,741 višina zaslužka od dopolnilne 

dejavnosti Predpostavka neenakosti varianc     0,277 9,192 0,788 
Predpostavka enakosti varianc 0,017 0,897 0,052 87 0,958 ob redni zaposlitvi ni časa za 

dop. dejavnost Predpostavka neenakosti varianc     0,051 9,745 0,961 
Predpostavka enakosti varianc 3,469 0,066 1,636 87 0,106 pomanjkanje informacij o 

možnostih Predpostavka neenakosti varianc     1,712 10,127 0,117 
Predpostavka enakosti varianc 0,559 0,457 1,269 87 0,208 pomanjkanje informacij o 

možnostih Predpostavka neenakosti varianc     1,093 9,286 0,302 
Predpostavka enakosti varianc 0,731 0,395 2,747 87 0,007 premalo motivacijskih 

aktivnosti podpornih Predpostavka neenakosti varianc     2,57 9,591 0,029 

 
6. hipoteza 
 
Tabela 37: Deleži zelo pomembnih ukrepov po mnenju nosilcev in izvajani s strani občine 
 
  n_o N Povprečje Stand. odklon Stand. napaka 

nosilci 80 0,6125 0,49025 0,05481 predavanja in delavnice o dop. dejavnostih 
občine 9 0,5556 0,52705 0,17568 
nosilci 80 0,4625 0,50174 0,0561 podjetniške delavnice in predavanja 
občine 9 0,3333 0,5 0,16667 
nosilci 80 0,7375 0,44277 0,0495 brezplačno svetovanje - pisarna 
občine 9 0,3333 0,5 0,16667 
nosilci 80 0,85 0,35932 0,04017 investicijske podpore s strani države 
občine 9 0,4444 0,52705 0,17568 
nosilci 80 0,8625 0,34655 0,03875 ugodni krediti za investicije 
občine 9 0,5556 0,52705 0,17568 
nosilci 80 0,6375 0,48376 0,05409 ureditev infrastrukture (ceste, internet, tel.) 
občine 9 0,8889 0,33333 0,11111 
nosilci 80 0,325 0,47133 0,0527 promocijske brošure izdelkov 
občine 9 0,4444 0,52705 0,17568 
nosilci 80 0,475 0,50253 0,05618 predstavitev izdelkov na sejmih, razstavah 
občine 9 0,7778 0,44096 0,14699 
nosilci 80 0,875 0,33281 0,03721 lažje pridobivanje dovoljenj 
občine 9 0,3333 0,5 0,16667 

 
Tabela 38: t test deleži želenih in izvajanih ukrepov 

Levenov test enakosti 
varianc t test enakosti povprečij 

    
p t p t P 

predavanja in Predpostavka enakosti varianc 0,261 0,611 0,328 87 0,744 
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delavnice o dop. 
dejavnostih Predpostavka neenakosti varianc     0,309 9,624 0,764 

Predpostavka enakosti varianc 5,86 0,018 0,732 87 0,466 podjetniške delavnice 
in predavanja Predpostavka neenakosti varianc     0,735 9,902 0,48 

Predpostavka enakosti varianc 0,621 0,433 2,564 87 0,012 brezplačno svetovanje 
- pisarna Predpostavka neenakosti varianc     2,325 9,466 0,044 

Predpostavka enakosti varianc 7,988 0,006 3,053 87 0,003 investicijske podpore s 
strani države Predpostavka neenakosti varianc     2,25 8,856 0,051 

Predpostavka enakosti varianc 9,245 0,003 2,38 87 0,02 ugodni krediti za 
investicije Predpostavka neenakosti varianc     1,706 8,795 0,123 

Predpostavka enakosti varianc 25,466 0 -1,515 87 0,133 ureditev infrastrukture 
(ceste, internet, tel.) Predpostavka neenakosti varianc     -2,034 12,171 0,064 

Predpostavka enakosti varianc 0,981 0,325 -0,713 87 0,478 promocijske brošure 
izdelkov Predpostavka neenakosti varianc     -0,651 9,497 0,53 

Predpostavka enakosti varianc 31,116 0 -1,732 87 0,087 predstavitev izdelkov 
na sejmih, razstavah Predpostavka neenakosti varianc     -1,924 10,486 0,082 

Predpostavka enakosti varianc 6,969 0,01 4,383 87 0 lažje pridobivanje 
dovoljenj Predpostavka neenakosti varianc     3,172 8,815 0,012 
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