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Uvod
Razvoj poslovanja v okvirih družinske kmetije, ki poteka več let in
zajema več generacij, predstavlja svojevrstni poslovni izziv. Treba je
zadovoljiti potrebe konkretnega potrošnika, hkrati pa mora kmetija
izvajati poslovno politiko, ki je usklajena z omenjenimi potrebami
in osebnimi prepričanji izvajalcev kmetijskih storitev. Treba je
upoštevati vedno nove predpise in zakone, poslovanje pa naj bi
se vodilo na način, ki upošteva tako ekonomske kot ekološke in
trajnostne vidike kmetijske dejavnosti. Vse te in številne druge vidike
je treba upoštevati in jih ustrezno koordinirati v smislu zagotavljanja
uspešnega kmetijskega podjetništva, kar je še posebej pomembno
v primerih nasledstev kmetij. Na začetku bomo spoznali osnove
poslovnega menedžmenta in načrtovanja.
Potem se bomo osredotočili na medgeneracijske izzive in naloge,
ki zagotavljajo trajnostno kmetovanje, ki naj predstavlja doprinos
h kakovosti podeželskega okolja.
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1.Osnove poslovanja
OSNOVE RAZVOJA POSLOVANJA
Osnove kmetijskega poslovanja:
1. Na samem začetku je treba definirati cilje, ki se lahko dosežejo ob
predpostavki ustrezne organizacije in koordinacije poslovanja. Cilju
se je treba približevati postopno, preverjati vsak korak na tej poti in
se sproti prilagajati novim situacijam. Takšnemu pristopu se lahko
reče “menedžment”.
V naslednjem poglavju se bomo naučili, kako se pripravi poslovni
načrt.
•
•
•
•

kaj potrebujemo sedaj in v prihodnosti?
učinkovita razporeditev virov;
preverjanje in nadzor;
reševanje problemov;

2. Prevzemite pobudo! Ne morete vsega storiti sami. Skrivnost
učinkovitega poslovanja je v učinkoviti rabi obstoječih virov. Na
učinkovit, trajnostno usmerjen način vključite vse osebe v vašem
okolju (predhodnik, družina, sosedje, prijatelji, itn.)
• izpostavite prioritetne naloge;
• natančno razmišljajte o izrabi svojega časa;
• delegirajte operativne poslovne naloge in sprejemajte pomembne odločitve.
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1. Osnove poslovanja

OSNOVE RAZVOJA POSLOVANJA

2. Ključne funkcije poslovnega menedžmenta
• Nadzor: vzpostavite standarde, merila in oblike poročil
o izvajanju nalog, primerjajte cilje in tekoče izvajanje
nalog, izvajajte ustrezne korekcije, upoštevajte
zmožnosti proračuna in obstoječih virov;
• Vodenje: motivirajte, komunicirajte in rešujte konflikte;
• Organizacija: delegirajte, koordinirajte in ustrezno
razporejajte breme delovnih obveznosti;
• Načrtovanje: imejte pred očmi vizijo in poslanstvo
vašega podjetja, postavljajte konkretne cilje, zaposlujte
kakovosten kader;
• ”Kam gremo in kako pridemo tja”?
• Bodite pozorni na okolje in razvoj vašega območja.
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1. Osnove poslovanja

OSNOVE RAZVOJA POSLOVANJA

3. Vi kot podjetnik
Imejte zaupanje vase, saj ste usposobljeni za
vodenje poslovanja. Morda je predhodnik še
vedno ob vas in ga lahko v težkih situacijah
poprosite za nasvet. Vzemite si čas – pridobite
izkušnje! Idealno bi bilo, da organizirate
nasledstvo kot tekoč proces, v katerem se
postopno učite, kako se spopadati z različnimi
novimi situacijami;
Pomembno je, da se znate v pravem trenutku
pravilno odločiti – nihče ves čas ne sprejema
le pravih odločitev.
• Vedite vse o svojem podjetju in vedite, kdo ste;
• Izboljšujte in nadgrajujte svoje strokovne veščine (intelektualne, tehnične, čustvene, etične );
• Širite svoja obzorja in bodite ves čas na tekočem z novostmi (opazovanje, razmišljanje, izmenjave).
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1. Osnove poslovanja
NAČRTOVANJE POSLOVANJA
Da bi lahko uspešno vodili vaše kmetijsko podjetje, morate imeti jasno orientacijo in načrt.
Poslovni načrt vam pomaga pri osredotočenju na pomembne stvari, kar vodi do uspeha podjetja. S
tem lahko tudi predhodniku, morebitnim financerjem ali strankam lažje razložite svoje poslovne ideje.
Načrt je vsekakor ključnega pomena tudi v obdobju zagona kmetijskega podjetja, koristen pa je tudi v
naslednjih letih.
1. Zakaj uporabljamo poslovni načrt?
Poslovni načrt je pravzaprav nekakšen stalno potekajoči, neskončni proces znotraj podjetja. Pomaga
vam …
• odkrivati razlike med načrtom in sedanjo situacijo;
• ugotavljati, ali so potrebne prilagoditve in uravnavanje;
• usmerjati vaše podjetje.
Razmišljanje o
poslovni ideji in
njena konkretizacija

Pričakovanje
odziva

Zbiranje in selekcija
ustreznih informacij
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Stalno
premišljanje

1. Osnove poslovanja
POSLOVNI NAČRT

2. Kako pripravimo poslovni načrt:
Načrt lahko pripravite bodisi še pred začetkom
poslovanja v smislu prevzema kmetije bodisi da že
vodite poslovanje in v tistem trenutku poslovnega
načrta pač še nimate. Če pa ga že imate, potem lahko
vseeno pretehtate njegovo vsebino.
Preden začnete s pisanjem načrta, je priporočljivo
stopiti korak nazaj in brez zadržkov razmisliti o:
• vaši poslovni ideji (cilji, usmeritve, bistveni
del posla, uporabnost ponujenega izdelka ali
storitve za vaše morebitne stranke, ponovni
razmislek o samem izdelku oz. storitvi, obstoječi
viri, potrebni viri, poslovna ideja, učinki na vas
in vaše okolje, npr. na predhodnika ali konkretno
situacijo na kmetiji);
• sebi (čustvovanje, upi, dvomi, želje, načrti).
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1. Osnove poslovanja
POSLOVNI NAČRT

3. Zberite vse informacije:
Za pridobitev relevantnih informacij uporabite
vse razpoložljive vire: internet, strokovne revije,
odzive ljudi, ki vas obkrožajo (kolegi, svetovalne
službe itn.)
Ko boste enkrat (in prvič) zapisali svoje misli o
poslovanju in o podjetništvu (bodisi prvič bodisi
da ste že globoko sredi poslov), boste imeli pred
seboj nekaj, na kar se lahko oprete, ob čemer lahko
izvajate primerjave, s čimer lahko preverjate svojo
tekočo situacijo in kar lahko posodabljate.
Vaš poslovni načrt se sedaj lahko pripravi v skladu
z vašimi idejami in informacijami, ki ste jih zbrali v
prejšnji fazi. Bodite pozorni na to, da boste vedno
vključevali pomembne deležnike, kot so vaš predhodnik, družina in drugi deležniki, ki so pomembni za
vaše poslovanje. Če jih boste ustrezno upoštevali že na samem začetku, lahko preprečite morebitne
konflikte in neželene situacije. Zavedati pa se morate, da nikoli ne boste mogli zadovoljiti vseh želja.
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1. Osnove poslovanja
POSLOVNI NAČRT

3. Vsebina poslovnega načrta:
Proizvod / Storitev: S kom, za koga, ob kom ponujate vaš proizvod?

S
KOM

PROIZVOD
OB
KOM

ZA
KOGA

V vašem poslovnem načrtu si morate v pravem času zastavljati prava vprašanja, po ustreznem
premisleku pa podati odgovore o trenutni situaciji in možnih izidih za podjetje.
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1. Osnove poslovanja
POSLOVNI NAČRT

3. Z odgovori na naslednja vprašanja poskusite razjasniti vaše predstave o poslovni ideji in ugotoviti,
o čem bi kazalo ponovno premisliti v smislu njene optimizacije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kako se vaš projekt imenuje?
Kdo je (so) ustanovitelj(i)?
Kakšno poslovno idejo imate?
V čem je njena posebnost?
V kakšnem smislu in zakaj ste še posebej izkušeni in
usposobljeni za opravljanje te dejavnosti?
Kdo so vaše ciljne stranke?
Kako jih s svojo ponudbo dosežete?
Koliko denarja v celoti potrebujete za izvedbo svojih načrtov?
Kakšen promet pričakujete v naslednjih letih?
Ali ta promet lahko pokrije stroške vašega poslovanja?
Koliko ljudi nameravate zaposliti v naslednjih treh letih?
Kakšne cilje imate?
Kakšna in katera tveganja bi lahko ogrozila uresničitev vaših
načrtov?
Kdaj želite začeti s poslovanjem?
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POSLOVNO NAČRTOVANJE

Naslednja shema nas opozarja na pomembne vidike:
Kje poslujete?
• legalnost;
• regionalne okoliščine;
• infrastruktura;

Na naslednji povezavi lahko najdete
primer zelo natančenega poslovnega
načrta:
http://articles.bplans.com/astandard-business-plan-outline/

Kako poslujete?
• struktura;
• menedžmet;
• finance;
Kako dosegate cilno skupino?

Toda: načrt naj bo preprost, ne
določajte preveč stvari! Pomembneje
je, da je to, kar definirate, jasno v
smislu vrednot in pozicij. Pomembno
je tudi stalno preverjanje.

• marketing;
• prodaja;
• promocija;
Kaj, če se zgodi to ali ono?
• scenariji;
• najboljša / najslabša možnost

12

1. Osnove poslovanja

POSLOVNO NAČRTOVANJE

Če ste v (ali pred) procesom nasledstva, ne pozabite na potrebo po prilagoditvi načrta vaši konkretni
situaciji. Razmišljajte o razpoložljivih (finančnih, lastniških, stavbenih, človeških) virih in o tem,
kako jih lahko vključite v vaš načrt.
• Kot naslednik: Če je predhodnik še vedno vključen v poslovanje kmetije, poskusite najti
kompromis, ki povezuje načrta predhodnika in naslednika. Vaše otroke lahko vključujete v
poslovanje že dovolj zgodaj, vendar je treba pri tem paziti, da jih ne bi uporabljali zgolj kot
poceni delovno silo. S tem, ko na njih prenašate odgovornost in jih vključujete v sprejemanje
odločitev, lahko spodbudite njihov interes in identifikacijo s podjetjem. Nekega dne jim lahko
to pomaga pri odločitvi za prevzem kmetije.
• Kot predhodnik: Razmišljajte o vključitvi naslednika v poslovanje. S tem, ko boste nanj prenašali
vse več odgovornosti, se bo postopoma naučil soočanja z novimi situacijami in prevzemanja
novih odgovornosti. Ob tem lahko tudi razmišljate o tem, kaj boste počeli v situaciji, ko vam
naenkrat ostaja več prostega časa in kako prenesti poslovanje na naslednika.
Povzetek tega poglavja:
“Kakšno je stanje na kmetiji, kaj so vaši cilji in kako jih lahko uresničite ob upoštevanju okoljskih
danosti in razpoložljivih virov?”
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2.Medgeneracijski vidiki
OSNOVNE PREDPOSTAVKE
Ključni del procesa nasledstva se odvije v obdobju, ki traja nekaj mesecev ali let. To je čas, ko
se sprejema odločitve v zvezi z lastnino in posestvom, ki se skupaj z odgovornostmi prenašata
na naslednika. Toda ta uradni del predstavlja le manjši del tega, kar nasledstvo v resnici je. Če
si namreč stvar pobližje ogledamo, lahko hitro ugotovimo, da je nasledstvo proces, ki traja od
samega začetka prevzema.
Že ko novi lastnik začne s poslovanjem, mora razmišljati o svojem nasledniku in upokojitvi:
• Predhodnik, ki se mu na primer pri tridesetih rodi bodoči naslednik, mora ob tekočem poslovanju
tudi investirati v kmetijo, popravljati stvari in obnavljati ter širiti svoje poslovanje. Ob tem pa
mora načrtovati tudi upokojevanje. Če naj omenimo le dve možnosti: lahko računa na izplačila
mesečnih pokojnin s strani naslednika ali pa se odloči za neko povsem neodvisno upokojitveno
shemo.
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2. Medgeneracijski vidiki
OSNOVNE PREDPOSTAVKE

• Vse to vpliva na novorojenega (potencialnega) naslednika.Ko se predhodnik nekega dne upokoji,
bo moral naslednik glede na predhodnikove upokojitvene načrte skrbeti za predhodnikovo
pokojnino ali pa bo imel proste roke in bo denar lahko investiral drugam.
• Druga možnost, ki je na voljo, se kaže kot kompenzacija predhodniku pred nasledstvom. Dobi
naslednik plačilo za svoje dotedanje delo, kmetijo mora pa odkupiti? Ali pa bo morda kasneje
plačeval pokojnino svojemu predhodniku? Ali dela zgolj za hrano in stanovanje in bo kasneje
prevzel kmetijo, ne da bi plačal zanjo? Ali pa bo moral vseeno plačati?
Že ob naštetih primerih je jasno, da
nasledstvo ni proces, ki bi bil lahko opravljen
v kratkem obdobju. Navsezadnje vsaka
sprejeta odločitev predhodnika, ki lahko
sega daleč nazaj, vpliva na nasledstvo in jo
je treba postavljati v kontekst ideje načrta,
o kateri smo govorili v prejšnjem poglavju.
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3.Trajnostni vidiki uspešnega družinskega kmetovanja
TRAJNOSTNA NARAVNANOST IN NASLEDSTVO
Trajnostna naravnanost predstavlja široko področje s številnimi pomembnimi vidiki, ki zadevajo
tudi vodenje poslovanja. Nekateri izmed njih so zanimivi tudi za družinsko kmetijstvo. Glede na to,
da je nasledstvo izvedljivo, le če se kmetija vodi na trajnosten način, je to pravzaprav izjemnega
pomena:
Na splošno lahko govorimo o potrebi po ekološki, ekonomski in socialni trajnostni naravnanosti:
• Ekološka trajnostna naravnanost: vzdrževanje ključnih funkcij in procesov ekosistemov z
namenom dolgoročnega ohranjanja biotske pestrosti.
• Ekonomska trajnostna naravnanost: optimalna raba obstoječih (finančnih) virov z namenom
odgovornega zagotavljanja koristnega ravnotežja med investicijami in akumulacijo kapitala.
• Socialna trajnostna naravnanost: vzdrževanje zdravega okolja v smislu skupnosti (na kmetiji in
v širši regiji), ki zadovoljuje potrebe sedanjih in bodočih generacij.
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3.Trajnostni vidiki uspešnega družinskega kmetovanja
TRAJNOSTNA NARAVNANOST IN NASLEDSTVO

Če že zaključeno nasledstvo obravnavamo kot proces,
lahko rečemo, da na dober in zdrav način izpeljano
nasledstvo prinaša prednosti in finančno varnost
kmetije. Če predhodnik in naslednik konstruktivno
sodelujeta in združujeta svojo delovno energijo,
znanje in ideje, lahko takšno sodelovanje vodi do
zdravega, močnega in trajnostno naravnanega
podjetja.
Te pridobljene prednosti in kapacitete vplivajo tudi
na druge vidike. Na primer: pozitiven vpliv na okolje,
boljši socialni pogoji za zaposlene na kmetiji. To lahko
pomeni tudi vključevanje regionalnega gospodarstva
namesto sodelovanja z geografsko oddaljenimi
podjetji, ki ponujajo nižje cene.
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3.Trajnostni vidiki uspešnega družinskega kmetovanja
TRAJNOSTNA NARAVNANOST IN NASLEDSTVO

Obstaja rek:

“Podjetje, ki prinaša denar je družbeno
podjetje.”
(Heinz Otto Dürr (*1933)).

V nekaterih primerih to sicer ne drži, večinoma pa. Če podjetje služi denar, imajo zaposleni varne
službe. Podjetje lahko tako tudi investira v (regionalne) projekte in na ta način podpira celotno
okolje.
Če omenjeni vzorec prenesemo na družinske kmetije, lahko rečemo, da je trajnostna naravnanost
tudi nekaj, kar lahko najdemo v uspešnosti kot taki. Pri tem ne govorimo le o finančni uspešnosti,
temveč tudi o pozitivnih učinkih na okolje. To vključuje naravo, lokalna podjetja, lokalna delovna
mesta in celo kontekst oživljanja podeželskih območij.
Citat nekega kmeta:

“Poskušam biti čim bolj učinkovit – tako mi
ostane več časa za družino, s čimer na nek način
razbremenjujem okolje.”

Vidimo torej, da podjetniki uporabljajo različne pristope, a brez zadovoljivih ekonomskih rezultatov
tudi o kakšni ekološki ali socialni trajnostni naravnanosti ni mogoče govoriti.
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4.Pomembnost trajnostnega družinskega kmetovanja za podeželska območja
DRUŽINSKO KMETIJSTVO
“Družinsko kmetijstvo vključuje vse
kmetijske dejavnosti kmečke družine
in je vezano na številna področja
razvoja podeželja. Družinsko kmetijstvo
je sredstvo organizacije proizvodnje
na področjih kmetijstva, gozdarstva,
ribolova, pašništva in akvakulture, ki se
vodi in izvaja predvsem s strani članov
družin, tako moških kot žensk” (FAO).

http://www.fao.org/tc/exact/sustainable-agriculture-platform-pilot-website/en/

Ta citat kaže na različne vplive, ki jih imajo družinske kmetije na podeželska območja. Slika na
desni bogato ilustrira omenjene vplive ter različne funkcije in izzive, s katerimi se sooča družinsko
kmetijstvo.
19

4. Pomembnost trajnostnega družinskega kmetovanja za podeželska območja
DRUŽINSKO KMETIJSTVO

Družinsko kmetijstvo nima vpliva le na
neposredno okolje. Vpleteno je v široko in
raznovrstno omrežje. Povezuje se z mesti,
naravo, krajino, vodnimi viri in proizvodnjo
hrane.

Ob vodenju kmetije je treba iskati kompromise in
med vsemi temi vidiki poiskati trajnostne rešitve.
Včasih je treba usklajevati nasprotujoče si interese,
kot sta to na primer želja po zdravi in poceni hrani.
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4.Pomembnost trajnostnega družinskega kmetovanja za podeželska območja
ZAKLJUČEK
Za konec lahko rečemo, da je družinsko kmetijstvo več kot le profesionalna dejavnost – je življenjski
slog, ki temelji na tradiciji in prepričanjih. Zagotavlja prehransko varnost in blaginjo skupnosti, krepi
regionalno gospodarstvo, ohranja zemljo in zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov ter klimatsko
prilagodljivost.
Leto 2014 tako ni bilo brez razloga (s strani OZN) proglašeno za leto družinskega kmetijstva. Leta 2010 je
bilo kar 97% vseh kmetij v Evropski uniji (27) družinskih kmetij (kmetije v lasti posameznih fizičnih oseb,
ki jih hkrati tudi vodijo) in le 16% vsega dela na kmetijah je opravila najeta delovna sila (nečlani družine).
Družinske kmetije tako predstavljajo pomemben vir, ki lahko pomaga pri:
• zmanjševanju stopnje nezaposlenosti na podeželskih območjih;
• soočanju z demografskimi izzivi v kontekstu evropskega kmetijstva;
• vzdrževanju in izboljšanju pogojev socialne, ekonomske in kulturne trajnostne usmerjenosti
podeželskih območij.
Ključni dejavnik zaželenega vzdrževanja ekonomskih in družbenih potencialov družinskih kmetij (v
kar je vključeno tudi premagovanje glavnih družbenih zzivov, kot je to na primer problem “staranja
in nasledstva”) je seznanitev mladih kmetov z orodji in znanji, ki jih potrebujejo za soočenje s procesi
nasledstev.
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