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1
1.1

1

UVOD
POVOD ZA DELO

Ko smo izbirali temo diplomske naloge, smo ţeleli, da bi bila naša diplomska naloga hkrati
tudi koristna. Zato smo ţeleli oceniti razvojne moţnosti domače kmetije. Na ekološki
kmetiji ţe nekaj let pridelujemo oljčno olje, pri čemer pa ne spremljamo učinkov tega
pridelovanja. Menimo, da bi lahko iz te dejavnosti dosegali večje prihodke in dobičke ter
da bi bilo mogoče to dejavnost tudi razširiti.
Danes je na kmetiji edini dohodek pridelava oljk in oljčnega olja. Kmetija Brec je za leti
2009 in 2010 prejela certifikata za ekološko pridelavo oljk. V preteklosti je kmetija
delovala bolj kot dopolnilna dejavnost, saj dohodki od poslovanja niso omogočali
preţivetja druţine. V zadnjih letih pa se je nosilec kmetijskega gospodarstva osredotočil na
intenzivno pridelavo oljčnega olja, ki se je izkazala za zelo uspešno. Zato je v prihodnjih
letih predvidena širitev za dodaten 1 ha pridelovalnih kapacitet.
Za pridobitev zadostnega števila kupcev ekološko pridelanega oljčnega olja mora kmetija
dobro poznati kupčeve ţelje in potrebe. Po Kotlerju (Kotler, 1998) je trţenje ključ do
uspeha organizacije, v našem primeru kmetije. Uspeh temelji v tem primeru na sposobnosti
ugotoviti oziroma opredeliti ţelje in potrebe ciljnih trgov ter zmoţnosti biti pri njihovem
zadovoljevanju uspešnejši in učinkovitejši od konkurence.
“Načrt določa način, kraj in čas, da bi se kako dejanje uspešno izvedlo ali je nekaj kar
vnaprej določa koliko dela mora biti v določenem času opravljenega” (Slovar ..., 2000).
Sestaviti poslovni načrt, v katerem so opisani cilji, ki jih kmetija ţeli doseči v prihodnosti,
pa je tako postopek, da na pregleden način opredelimo tudi poti do udejanjanja
postavljenih ciljev in ocenimo njihovo ekonomsko vzdrţnost.
1.2

CILJ DELA

Temeljni cilj dela je dokazati ekonomsko upravičenost razširitve oljčnih nasadov na
opazovani ekološki kmetiji.
1.3

DELOVNA HIPOTEZA

Na ekološki kmetiji je ključni razvojni vzvod pridelovanje ekstra deviškega oljčnega olja.
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2

PREGLED SLOVSTVA

Gojena oljka (lat. Olea europaea sativa) se razlikuje od divje oljke (lat. Olea europaea
oleaster). Razlikuje se predvsem po majhnih plodovih in listih ter velikokrat po trnastih
vejah. Raste kot spontana sredozemska rastlina. Zaradi močne zmoţnosti obnavljanja je
lahko spontano rastoča oljka stara nekaj stoletij in včasih tudi tisočletij (Bučar-Miklavčič
in sod., 1997). Ko govorimo o oljkarstvu v Sloveniji, mislimo predvsem na oljkarstvo v
Slovenski Istri, čeprav uspevajo oljke tudi v Goriških brdih, kjer se v zadnjih letih spet
načrtno ukvarjajo z njim.
2.1

MORFOLOGIJA OLJKE

2.1.1 Korenine, krošnje in listi
Oljka razvije močan, razraščen in širok ter dokaj plitek koreninski sistem. Ko so talne
razmere ugodne, se korenine redko kdaj razvijejo globlje od 60-70 cm. V slabih rastnih
razmerah na kamnitih in plitvih tleh pa posamezne korenine seţejo skozi razpoke v večje
globine, kjer med kamenjem iščejo hranilne snovi. Glavni splet korenin se razvije v globini
40-50 cm (Vovk, 2003).
Osnovni skelet drevesa sestavljajo primarne in sekundarne veje. Primarne (ogrodne) veje
so tiste, ki izraščajo neposredno iz debla in so v negovalnih nasadih odbrane glede na
gojitveno obliko. Sekundarne veje izraščajo iz primarnih vej in so lahko različne starosti
(dve leti in več). Iz teh navadno poţenejo enoletne veje in poganjki letne rasti (Japelj,
2006).
Oljka je vednozeleno drevo, na katerem se listi obdrţijo pribliţno tri leta. Poganjki rastejo
od pomladi do jeseni. Na spodnji strani lista so reţe, skozi katere se izmenjujejo plini ob
transpiraciji in fotosintezi. Listi so enostavni, navskriţno (dekusirano) nameščeni, bolj ali
manj simetrični, eliptične podolgovate oblike s kratkim pecljem. Ploskev je ravna ali bolj
ali manj zasukana, odvisna od sorte. Zgornja stran lista je bleščeča, svetlo do temno zelene
barve, spodnja stran pa ni bleščeča, srebrno siva (Bučar-Miklavčič in sod., 1997).
2.1.2 Cvetovi
Cvet oljke je dvospolen, hermafroditen. V grozdasta socvetja je skupaj zdruţenih 10-40
cvetov, ki so najprej zelene, nato rumene in med cvetenjem bele barve. Socvetja nastajajo
iz brstov na eno, dve in redkeje na triletnih vejah (letošnjih, lanskih in predlanskih). Razvoj
socvetij je postopen, kajti socvetja se na zunanjem juţnem delu krošnje razvijejo ţe marca
in aprila, pravo cvetenje pa se začne v začetku junija. Cvetovi se na oljki lahko razvijejo iz
stranskih, pazdušnih in apikalnih (terminalnih) cvetnih in mešanih brstov, ki so na vejah
zrasli v prejšnjem rastem obdobju (letu). Oljka cveti na vejah iz prejšnje rastne dobe
oziroma na tistih, ki so zrasle v prejšnjem rastnem obdobju, ker veje s cvetnimi brsti še ne
doseţejo enega leta starosti v času, ko razvijejo socvetja (spomladi), predvsem, če
upoštevamo končne dele vejic, ki so zrasle jeseni prejšnje rastne dobe. V redkejših
primerih se razvijejo cvetovi tudi na dveletnih vejah, to je tistih, ki so zrasle v predlanskem
letu, in v še redkejših primerih na triletnih, to je na predlanskih vejah (Vovk, 2003).
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2.1.3 Plod
Plod je koščičast, različnih oblik in velikosti, odvisno od sorte in razmer, v kakršnih oljke
rastejo. Teţak je lahko od 0,5 g do 17 g. Sestavljen je iz povrhnjice (epikarpa), mesa
(mezokarpa), koščice (endokarpa) in semena. V dozorevanju povrhnjica spreminja barvo
od intenzivno zelene do rumenkaste, rdečkaste, vijolične do črne ali temno vijolično rdeče.
Na plodovih so bolj ali manj vidne lenticele (značilnost sorte). Nekatere sorte so do konca
samo rumene barve. Obarvanje povrhnjice je odvisno od sorte, rodnosti drevesa,
podnebnih razmer in agrotehnike v nasadu. Meso obsega 70 do 85 % celotne teţe ploda,
vsebuje pa 12 do 25 % olja, 69 do 75 % vode in 4 do 6 % ogljikovih hidratov. Olesenela
koščica v notranjosti tehta 15 do 30 % vse teţe ploda (Bučar-Miklavčič in sod., 1997).
2.2

SORTE OLJK

V Slovenski Istri so znane številne sorte, vendar ne vemo, ali so to sorte, ki uspevajo tudi
kje drugje pod drugim imenom. Pred pozebo 1956 so bile v Slovenski Istri zastopane
naslednje sorte: »Črnica« (41 %), »Istrska belica« (28,3 %), »Drobnica« (12,5 %), »Buga«
(9,4 %), druge sorte (8,3 %). Pomanjkanje sadilnega materiala po pozebi je bil razlog za
uvoz sadik iz Italije, seveda pa s tem tudi za vnos italijanskih sort v naše nasade. Med
njimi so bile nekatere sorte, ki so se v naših razmerah dobro izkazale (Vesel, 1996). V
novih nasadih prevladuje avtohtona sorta »Istrska belica« (50-70 %), ki je dobro rodna in
oljevita ter dobro prenaša pozebo. Ker je za boljšo harmoničnost oljčnega olja potrebnih
več sort, sledijo še »Leccino« (20-30 %), v starejših nasadih pa so še druge sorte:
»Pendolino«, »Frantoio«, »Moraiolo«, »Štorta«, »Buga«, »Drobnica« in »Mata« (Ogrin,
2004).
2.2.1 Istrska belica
Sorta po nekaterih podatkih izhaja iz Boljunca in Doline v zaledju Trsta. Po pozebi leta
1985 se je zaradi precepljanja sortna sestava v Slovenski Istri spremenila v korist »Istrske
Belice« predvsem na račun »Črnice« in »Drobnice«. V obdelanih nasadih v polni rodnosti
rodi sorta »Istrska belica« zelo dobro in redno. »Istrska belica« je sorta, ki je namenjena
predvsem predelavi v olje, čeprav jo domačini tudi vlagajo. Dobro prenese nizke
temperature, občutljiva je na napade oljčne muhe in na pavje oko, ki se pogosto pojavi v
bolj vlaţnih predelih (Sancin, 1990).

Slika 1: »Istrska belica«
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2.2.2 Leccino
»Leccino« je toskanska sorta, ki se zadnjem času zelo močno širi tudi v drugih predelih
Italije, v 60. letih pa so jo prenesli v Istro, od koder se je razširila po vsej Dalmaciji in tudi
v slovenski del Istre. Pri nas jo zasledimo predvsem v mlajših nasadih (od 1978).
»Leccino« vsebuje manj olja od »Istrske belice«, vendar daje dobro olje sladkega, sadnega
okusa. Sorta dobro prenaša nizke temperature, čeprav je na niţje temperature bolj
občutljiva kot »Istrska belica«, po pozebah si zelo dobro opomore (Sancin, 1990).

Slika 2: »Leccino«

2.2.3 Črnica
Do pozebe leta 1956 je bila najbolj razširjena sorta v Slovenski Istri. Danes jo je nekoliko
manj, predvsem je ni v novih nasadih. Drevo je srednje bujno, krošnja redka in prostrana.
Rodnost je srednja in teţi k izmeničnosti. Plod je srednje debel, v zrelosti temne skoraj
črne barve z manjšo vsebnostjo olja zelo dobre kakovosti (Skrt, 2006).

Slika 3: »Črnica«

2.2.4 Štorta
Ţe od nekdaj je razširjena v Slovenski Istri, vendar ni znano, ali je avtohtona sorta ali so jo
prinesli od drugod. Drevo je srednje bujno s srednje velikimi listi. Sorta je primerna
predvsem za vlaganje, dozoreva oktobra. Plodovi so srednje debeli, izrazito podolgovati in
nekoliko ukrivljeno asimetrični. Meso je okusno in primerne konsistence, rodnost je redna
in dobra (Sancin, 1990).
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Slika 4: »Štorta« (Godec in sod., 2003)

2.3

OSKRBA OLJČNIKA

Nega nasada je vezana na zemljišče in na drevo. Na zemljišče so vezani obdelava in
gnojenje tal ter namakanje, na drevo pa rez, obiranje in varstvo rastlin pred boleznimi in
škodljivci. Namen nege nasada je, da pospešimo rast v prvih letih in začetek rodnosti,
kasneje pa vzdrţujemo dobro rodnost in kakovost ob čim manjših izdatkih. Različne
podnebne razmere, različni tipi tal in nagnjenost zemljišča vplivajo na odločitev o tem,
kakšen bo sistem obdelave tal. Koreninski sistem se lahko dobro razvija in absorbira vodo
in hranilne snovi le, ko so v tleh ustvarjene primerne razmere, ki omogočajo pretok vode in
kroţenje zraka (Bučar-Miklavčič in sod, 1997).
Dobre lastnosti obdelave tal so (Bučar-Miklavčič in sod, 1997):
varovanje in zadrţevanje vlage v tleh,
omogočanje rahljanja in prezračevanja tal in
zatiranje plevela.
Slabe lastnosti obdelave tal so (Bučar-Miklavčič in sod, 1997):
površinska erozija,
izpiranje hranil v niţje rasti,
moţne poškodbe površinskih korenin,
zmanjšanje količine organskih snovi in
izrazitejše nihanje temperatur obdelanih tal.
2.4

GNOJENJE

2.4.1 Fosfor
Fosfor je v vseh delih oljčne rastline, predvsem pa je pomemben za razvoj korenin in
razplodnih organov, kot so cvetovi, plodovi in seme. Poleg tega, da uravnava bujnost rasti
in vpliva na pravočasno dozorevanje lesa, pospešuje cvetenje, oplojevanje in zorenje
plodov. Fosfor je sestavni del nukleinskih kislin in zato sodeluje pri najpomembnejših
procesih presnove. Zaradi pomanjkanja tega hranilnega elementa nastanejo v oljčni rastlini
motnje v presnovi, ki negativno vplivajo na rast in zmanjšujejo rodnost. Listi so manjši in
rastejo pod ostrejšim kotom. V krošnji se slabše veje sušijo, zmanjša se cvetenje,
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nedozoreli plodovi pa prej odpadejo. Znaki pomanjkanja fosforja so v večini podobni
znakom pomanjkanja dušika. Ravnovesje med vezanim in prostim fosforjem v tleh
dovoljuje, da tla lahko gnojimo z večjimi količinami fosfornih gnojil naenkrat, ne da bi
prišlo do oţigov, kot lahko nastanejo zaradi prekomernega gnojenja z dušikom. Zaradi
njihove slabe topnosti se dodajanje fosfornih gnojil na oljki ne pokaţe takoj (Vovk, 2003).
2.4.2 Kalij
Kalij najdemo v vseh organih predvsem pa v rodnih vejah, listih in plodovih. Zaradi
mobilnosti se v rastlini pretaka od starejših k mlajšim listom in igra pomembno vlogo pri
tvorbi oziroma sintezi ogljikovih hidratov in proteinov, uravnava vodni reţim v rastlinski
celici in pri transpiraciji, pospešuje nekatere encimatske dejavnosti ter povečuje
koncentracijo celičnega soka. Poleg tega povečuje sposobnost celice, da zadrţuje vodo in
odvečne hranilne snovi, kar ima največji vpliv na povečanje odpornosti oljčne rastline proti
mrazu in suši. Pomanjkanje kalija ni pogosto, pokaţe pa se z nekrozo vrhnjega dela in
robov starejših listov, ki na površini izgubijo barvo (Vovk, 2003).
2.4.3 Dušik
Če ne bi bilo naravne vezave dušika iz ozračja s pomočjo mikroorganizmov, bi bile
potrebne velike količine dušika v organski obliki. V rodovitnih tleh z dobro mikrobiološko
aktivnostjo količina dušika, ki jo veţejo mikroorganizmi, ki ţivijo v simbiozi z
metuljnicami in nekaterimi drugimi rastlinami, daleč presega resnične potrebe, ki jih imajo
rastline za razvoj in redno plodnost. Dušik se sprošča iz organske snovi oziroma iz
humusa, zato je humus vir in zaloga dušika. Če z analizo tal ugotovimo premajhno količino
humusa, je zelo priporočljivo gnojenje z organskimi gnojili (Vovk, 2003).
2.5

REZ OLJK

Da imamo ustrezno začetno rodnost in rodnost v vsem ţivljenjskem obdobju oljk je nujno
potrebno primerno oblikovati in vzdrţevati krošnjo. Poglavitni cilji obrezovanja so (BučarMiklavčič in sod., 1997):
izboljšati in obdrţati aktivnost krošnje z uravnavanjem rasti poganjkov,
ohranjati dobro razmerje med listno površino in lesom,
skrajšati mladostno obdobje,
omogočiti dobro osvetljenost listov in s tem primerno rodnost,
zmanjšati moţnost preseţkov rodnosti in s tem izmenične rodnosti,
podaljševati rodno obdobje,
omogočiti dobro kroţenje zraka v notranjosti krošnje,
vzdrţevati dobro razmerje med nezrelim delom in koreninskim sistemom,
ohranjati ravnovesje med rastjo in rodnostjo in
s primerno gojitveno obliko skrajšati čas obrezovanja in obiranja.
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7

VARSTVO OLJK

Integrirano varstvo rastlin je sistem kontrole škodljivih organizmov (ţivali, gliv in
mikroorganizmov v vseh razvojnih stadijih), ki jih v okviru ekonomskih, ekoloških in
toksikoloških zahtev zatiramo tako, da upoštevamo vse ostale okoljske dejavnike in
uporabljamo takšne tehnike zatiranja, da ostajajo škodljivi organizmi pod pragom
ekonomske škodljivosti. Pri tem dajemo prednost uporabi naravnih sovraţnikov (biološko
varstvo) in ukrepom nad ekonomskim pragom škodljivosti (usmerjeno varstvo) (Bučar –
Miklavčič in sod., 1997).
V Slovenski Istri je najbolj pogost škodljivec na oljki oljčna muha (Bactrocera olea
Gmel.), ki pa se v nasadih na opazovani kmetiji ne pojavlja. To je zaradi specifične lege, za
katero je značilna večja vlaţnost in niţje nočne temperature v času njenega povečanega
pojavljanja, predvsem v avgustu in septembru.
Večjo nevarnost za oljčne nasade na opazovani kmetiji predstavlja bolezen pavje oko
(Cicloconium oleaginum Cast.). Ta je najpomembnejša glivična bolezen na območju, na
katerem se nahaja opazovana kmetija. Omenjeno bolezen povzroča gliva Cicloconium
oleaginum. Sposobnosti za okuţbo z glivo in nadaljnje širjenje bolezni so tesno povezane s
hidrometeorološkimi razmerami in kondicijo posameznega oljčnika. Na bolezen je
občutljiva predvsem istrska belica, ki je ena izmed sort v nasadu opazovane kmetije.
Bolezen napada predvsem listje, kjer se pojavijo okrogli madeţi sivkaste barve. Kasneje se
razširijo, obda jih rumenkast obroč. Nazadnje postane sredina madeţa rumenkasta,
koncentrično območje pa ostane sivo. Ob močnem napadu listi odpadejo, to pa ima
negativne posledice na diferenciacijo brstov in s tem na pridelek v prihodnjem letu. Za
varstvo so priporočljiva sredstva na podlagi bakra zaradi daljšega delovanja (cuprablau Z v
0,3 % koncentraciji, bordojska brozga v 1 % koncentraciji ali drugi pripravki). Pri tem je
pomembno, da baker poleg negativnih vplivov na bolezen tudi toksično vpliva na oljko. To
lastnost bakra lahko uporabimo pri škropljenju oljčnikov, ki jih je prizadela bolezen, pred
začetkom vegetacije (februar, marec). Močno okuţeni listi po škropljenju odpadejo in tako
zmanjšajo infekcijski potencial za nadaljnje okuţbe (Vovk, 2003).
2.7

PREDELAVA OLJK

Predelava oljčnih plodov poteka v naslednjih fazah (Bučar-Miklavčič in sod, 1997):
čiščenje plodov (odstranjevanje listov, drugih mehanskih primesi in pranje plodov),
priprava oljčne drozge (mletje, drobljenje in mesen-je),
izločanje oljčnega mošta iz drozge ali ekstrakcija in
ločitev ali separacija olja iz mošta.
Stranski proizvod predelave oljk so oljčne tropine in vegetacijska voda. Posušene oljčne
tropine se uporabljajo za pridobivanje olj iz oljčnih tropin, za izdelavo briketov za kurjavo
in ponekod za ţivalsko krmo.
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2.7.1 Čiščenje plodov
Plodove lahko na grobo očistimo ţe v oljčniku ali pa neposredno pred ekstrakcijo olja. Pri
tem uporabimo posebno napravo za odstranjevanje listov in vejic, ki jo na opazovani
kmetiji ţe imajo. Pranje plodov pa praviloma poteka v oljarni.
2.7.2 Mletje in drobljenje
Ker se nahaja olje v oljčnih celicah v obliki majhnih kapljic (5 do 10 mikronov), moramo
omogočiti, da se izloči. Ta proces pa je mogoč le, če razbijemo celične stene, ki zavirajo
izločanje olja iz celic mesa, kar naredimo z drozganjem oziroma mletjem. S tem, da
razbijemo celične stene, se začnejo iz celic izločati oljne kapljice, ki se med seboj druţijo
in postajajo vedno večje. Z drozganjem čim bolj zmečkamo meso, vendar pazimo, da se
koščica preveč ne zdrobi. Koščki koščice morajo namreč ostati dovolj veliki, da med
ekstrakcijo olja omogočijo drenaţo in s tem laţje izcejanje mošta.
2.7.3 Mesenje
Z mesenjem pospešimo izločanje mošta in ločevanje olja od vegetacijske vode. V posodi,
ki je lahko različne prostornine, počasi kroţijo posebne lopatice, pritrjene na eno ali dve
gredi, ki drozgo mesijo.
2.7.4 Ekstrakcija mošta
Na opazovani kmetiji poteka ekstrakcija mošta s centrifugiranjem. Tak način je
najprimernejši, saj omogoča pridelavo ekstra deviškega oljčnega olja najvišje kakovosti.
Pri tem načinu se zaradi različne specifične teţe mošt ali olje loči od trdih delcev (tropin).
Pri tem načinu izločanja mošta uporabljamo centrifugalno silo, ki nastane med vrtenjem
bobna. Delovanje centrifug sloni na različni gostoti moštnih sestavin: vode, olja in trdnih
delov. S centrifugiranjem tudi delno odpravimo škodljivi stik olja z vegetacijsko vodo, delo
samo pa poteka zelo hitro. Slaba stran tega postopka pa je, da se porabi do štirikrat več
vode za obdelavo 100 kg plodov, kot pri klasičnih stiskalnicah.
2.7.5 Separacija olja iz mošta
Oljčni mošt, ki ga z različnimi načini ekstrakcije pridobimo iz drozge, je emulzija olja in
vegetacijske vode. Olje moramo ločiti od vode, kar pa naredimo v glavnem s spontanim
ločevanjem ali s centrifugiranjem v separatorjih. Zaradi laţje specifične gostote olje
priplava na vrh in se tako spontano loči od vode. Centrifugalni separatorji ločijo poleg
vode tudi usedlino, ki daje olju odvraten videz in okus.
2.7.6 Hladna pridelana olja
Danes v javnih občilih uporabljajo sintagmo hladno stiskano olje kot znak kakovost, ki
lahko kupca zmotno prepričuje, da je tako pridelano olje vrhunske kakovosti. Pri vseh
opisanih postopkih pridelave lahko predelamo oljke tako, da temperature v nobeni fazi ne
preseţejo indikativne temperature človeškega telesa, ki naj bi bila mejna temperatura, pri
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kateri še ni sprememb biološko aktivnih snovi (vitaminov, bifenolov). Vsa dodana voda, ki
je pri predelavi potrebna, ne sme presegati 30 oC. Z višanjem temperature v fazi stiskanja
(predelave) se v olju hitro zmanjšuje količina zdravju koristnih sestavin in olje počasi
izgublja vonj in okus, pozneje pa postane tudi ţarko. Iz zdravih in nepoškodovanih plodov
na tak način pridelana olja vsebujejo vrsto biološko dejavnih sestavin, ki dajejo olju tudi
prijetno aromo po sveţem sadeţu. Zaradi večje vsebnosti antioksidantov so taka olja dlje
časa obstojna. Pri taki predelavi je izkoristek manjši, zato so ta olja aromatično bogatejša,
seveda pa tudi precej draţja. Zato je komaj verjetno, da so cenejša deviška oljčna olja res
hladno stiskana olja.
2.8

OLJČNO OLJE

Olivno olje se deli v štiri kategorije in sedem podkategorij. Le-te se razlikujejo glede na
kislost, okus in način proizvodnje. To omogoča potrošniku široko paleto kakovostnega
izbora. Kislost olja določamo z analizo. Niţja kot je stopnja kislosti, močnejša je kemična
vez, kar nakazuje, da so bile oljke, iz katerih smo olje iztiskali, brez škodljivcev ob času
obiranja. Prav tako to pomeni, da smo olje iztisnili preden so sadeţi začeli fermentirati in
da je bilo olje ustrezno hranjeno.
Ekstra deviška olja so najvišji kakovostni razred. To je oljčno olje iztisnjeno z
mehaničnimi sredstvi, ki ga lahko uţijemo v taki obliki, kot nam ga ponuja narava in
katerega kislinska stopnja ne presega 0,8 %.
Proces pridelave se začne v oljčnem nasadu s skrbnim spremljanjem razvoja pridelka. To je
od prvih cvetov do idealnega časa za obiranje. Pravočasno obiranje oljk je takrat, ko imajo
največ olja v sebi, brez povečanja stopnje kislosti. Ko je pridelek obran, je oljčni sok takoj
in naravno izločen z mehanskimi sredstvi, to pa zagotavlja kakovost in sveţino. Postopek
pri katerem dobimo 90 % olja se imenuje prvo hladno stiskanje in nam da olivno olje
najboljše kakovosti – ekstra deviško olivno olje.
Kakovost oljčnega olja je odvisna od številnih dejavnikov, kot so podnebje, tla, lega, sorta
in seveda ukrepi, ki jih izvajamo v nasadu. Za dobro rodnost in kakovost olja so pomembni
varstvo pred boleznimi in škodljivci, obdelava in gnojenje, obrezovanje, predvsem pa vsi
ukrepi od obiranja naprej. Obiranje je torej naj občutljivejši del pridelovalnega procesa, ki
lahko ob slabi izvedbi izniči vse druge ukrepe v nasadu ter s tem negativno vpliva na
pridelek, predvsem na kakovost oljčnega olja in plodov. Poleg obiranja močno vplivajo na
kakovost plodov in olja tudi načini shranjevanja plodov pred predelavo (Bučar – Miklavčič
in sod., 1997).
Deviška oljčna olja se razlikuje od drugih rastlinskih olj po dveh temeljnih značilnostih
(Bučar – Miklavčič in sod., 1997):
predelana so iz sadeţa – plodu oljke,
iz kakovostnih plodov predelana oljčna olja so ţe takoj po mehanski predelavi
primerna za prehrano.
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2.8.1 Shranjevanje olja
Olje hranimo v temnem prostoru, kjer ni tujih vonjev, ki bi jih olje zlahka vsrkalo.
Temperatura hranilnega prostora naj bo 12-15 stopinj C, ki pa v nobenem primeru ne sme
pasti pod 0 stopinj C, saj tedaj olje kristalizira (kristalizacija nenasičenih gliceridov).
Prenizka temperature poruši tudi homogenost in zavira čiščenje. Občasno, vsakih 6
mesecev, olje pretočimo, da ga ločimo od usedline, ki se nabira na dnu posode.
2.9

POSLOVNI NAČRT

Načrt predstavlja strategijo zasaditve novih nasadov. Omenjena strategija je pot, ki
organizacijo vodi od začetnega stanja do zastavljenih ciljev oziroma do izpolnitve vizije.
Gre za dolgoročno strateško načrtovanje, ki se po desetih letih ne konča, ampak je odprto
za nadaljnje ideje (Rozman, 1993).
Če trţenje obravnavamo z vidika spleta aktivnosti, lahko kmetijsko trţenje opredelimo kot
splet aktivnosti – dejavnosti, ki so potrebne za učinkovit tok pridelka od pridelovalca do
končnega kupca – »od njive do mize«. Pridelovalec na donosen način zadovoljuje
porabnikove ţelje in potrebe tako, da prave pridelke dostavi pravim porabnikom na
primernem mestu in v primernem času po primerni ceni ter ob primernem obveščanju. Pri
tem ima na razpolago štiri ključna orodja trţenja, ki so povezana v trţenjski splet (trţni
pridelek, trţne poti, cena in promocija).
Za poslovno zasnovo, usmerjeno k trţenju, je značilno, da so porabnikove potrebe in ţelje
v njenem središču in da kuje dobiček na podlagi zadovoljevanja porabnikovih potreb. Pri
tem uporablja trţenje kot poslovno miselnost in poslovno veščino. V razmerah, ko je
ponudba večja od povpraševanja, je tako poslovanje najmanj tvegano (Vadnal, 2007).
Naloge kmetijskega trţenja so (Vadnal, 2007):
ugotavljanje porabnikovih potreb,
razvoj strategij za zadovoljevanje porabnikovih potreb,
ocena porabnikovega odziva na trţne strategije,
oblikovanje in razvoj poslovnega poslanstva in poslovnih ciljev,
ugotavljanje trţnih moţnosti in tveganj ter
oblikovanje konkurenčnih prednosti.
Naloge kmetijskega trţenja udejanjajo pridelovalci, trgovski posredniki in pridelovalci v
sistemu trţenja, saj morajo poleg svojih poslovnih zmogljivosti in kupčevih ţelja in potreb
pri trţenju pridelka upoštevati tudi okolje trţenja. Okolje trţenja sestavljajo naravno in
tehnološko okolje, gospodarsko okolje, politično in pravno okolje ter druţbeno in kulturno
okolje (Vadnal, 2007).
Poslovni načrt je način sistematičnega opredeljevanja celotne poslovne aktivnosti. Naloge,
oziroma nameni izdelave poslovnega načrta so naslednji (Kovač, 1990):
poslovni načrt je način obdelovanja naše poslovne zamisli,
poslovni načrt je operativno orodje, ki nam pomaga pri graditvi praktične poslovne
dejavnosti,
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poslovni načrt je sredstvo medsebojne komunikacije podjetniške skupine in oblika
seznanjanja drugih z našo poslovno dejavnostjo in
poslovni načrt je vodič za ugotavljanje naše pravne, finančne in podjetniške
sposobnosti.
Poslovni načrt omogoča preizkus alternativnih poslovnih zamisli, različnih strategij in
taktik, ki zmanjšujejo stroške in tveganja poslovnih odločitev. Mora biti objektiven,
kritičen pretres naših poslovnih zamisli, tudi tistih postavk, ki jih manj poznamo in se jih
običajno izogibamo.
Temeljne sestavine poslovnega načrta so (Kovač, 1990):
povzetek (ocena poslovne zamisli, moţnosti in strategija, način financiranja, ciljno
trţišče, konkurenčne prednosti, finančni rezultat, podjetniška skupina, pravna
oblika podjetja),
opis proizvoda (ocena panoge, podjetja, proizvodnje, strategija vstopa in rasti),
načrt proizvodnje (tehnologija, geografska lokacija kapacitet, ekologija, obseg
proizvodnje),
razvoj proizvodnje (razvojni cilji in problemi, izboljšave proizvoda, problem
dizajna, novi proizvodi, intelektualne pravice in patenti),
raziskava trga (velikost trga, kupci, konkurenca, trţni deleţ, prodaja),
trţna analiza (marketing, distribucijski kanali, določanje cen, reklama, servis),
ekonomika poslovanja (dohodek, stroški, dobiček, prag rentabilnosti),
podjetniške finance (bilanca stanja in bilanca uspeha, analiza gotovinskih tokov,
načini financiranja investicij),
finančni obračun (finančna zakonodaja, davčni sistem in način finančnega
obračuna),
problemi in kritična tveganja,
splošen terminski načrt in obveznosti,
podjetniška ekipa in organizacija podjetja (lastniki, managerji, delavci, notranja
ureditev podjetja),
pravna ureditev podjetja (registracija, pogodba statut),
dodatni dokumenti.
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METODA DELA

Poslovni načrt smo pripravili v skladu z njegovo splošno shemo (Kovač, 1990), ki smo jo
prilagodili glede na razmere na opazovani kmetiji. Tako smo poslovni načrt strukturirali po
naslednjih tipičnih poglavjih:
osnovni podatki o investitorju, investiciji in območju, kjer bo investicija izvedena
proizvodni in poslovni cilji investitorja
zmogljivosti kmetije, kje bo izvedena investicija
analiza trga
analiza prednosti in slabosti ter priloţnosti in nevarnosti
načrt trţenja in trţenjskih aktivnosti
tehnološka in finančna analiza razširitve oljčnika in povečanega obsega proizvodnje
oljčnega olja
kalkulacija za povprečno rodno leto po izvedeni investiciji.
Za poslovni načrt, ki ga obravnavam v diplomski nalogi, je bilo potrebno zbrati podatke iz
različnih virov, predvsem iz internih dokumentov kmetije:
natančna velikost kmetije je bila pridobljena iz zemljiško knjiţnega izpiska,
ocena variabilnih in fiksnih stroškov je pridobljena iz shranjenih računov.
Preostali potrebni podatki za izdelavo poslovnega načrta so bili zbrani na opazovani
kmetiji. To velja za podatke, kot na primer: podatki o infrastrukturi in opremljenosti
kmetije (popis kvadrature, strojev in opreme), podatki o delovni sili, njihovi izobrazbi.
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REZULTATI
OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN NALOŢBI

Kmetija je v lasti druţine Brec. Nahaja se v zaledju Slovenske Istre v vasici Krkavče, 17
km juţno od Kopra na 191 m visokem griču, ki se na juţni strani spušča v dolino reke
Dragonje. V preteklosti se je na kmetiji kmetovalo na tradicionalen način. Večji del
dohodka je na kmetiji predstavljala prodaja grozdja. Vendar je na ta način kmetija delovala
z izgubo in bi brez dodatnih vlaganj članov druţine ţe propadla. Zato se je pred petimi leti
domačim porodila zamisel, da bi se kmetija preusmerila v ekološko pridelavo oljk in
oljčnega olja. Tako so izvedli večjo zasaditev oljčnih nasadov v letu 2005 na zemljišču,
kjer so bili prej vinogradi in travniki,v velikosti 1,1 ha.
Danes je na kmetiji edini dohodek pridelava oljk in oljčnega olja. Kmetija je za leto 2009
in 2010 prejela certifikat za ekološko pridelavo. V lasti imajo 2 ha oljčnih nasadov in 1 ha
njiv. Nasadi se preteţno nahajajo nad dolino reke Dragonje. Kmetijsko gospodarstvo v lasti
druţine Brec ima v najemu tudi zemljišča Sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije,
na katerih je predvidena naprava novega oljčnika kot ciljna naloţba.
Kmetijsko gospodarstvo ima v lasti in zakupu skupaj 4 ha zemljišč. Trenutno je na kmetiji
zasajenih 600 oljčnih dreves različnih sort, katerih število naj bi se z investicijo v trajne
nasade povečalo na več kot 900 dreves do leta 2012. Na kmetijskem gospodarstvu so
zasajene preteţno oljke sorte »Črnica«, »Buga«, »Leccino« in »Istrska belica«.
Osnovni poklic nosilca kmetijskega gospodarstva bo univerzitetni diplomirani inţenir
agronomije. Z oljkarstvom se profesionalno ukvarja od leta 2000.
4.2

KRATEK GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI

4.2.1 Širše območje – Slovenska Istra
Za Slovenijo je značilna omejenost naravnih virov na področju kmetijstva. Hkrati so
razmere za kmetovanje neugodne. Poročili o stanju kmetijstva, ţivilstva in gozdarstva v
letu 2008 in 2009 (Poročilo …, 2008, 2009) navajata, da je kmetijstvo v letu 2007 obsegalo
1,2 %, v letu 2008 pa 1,1 % bruto domačega proizvoda. Prav tako se zaposlenost v
kmetijstvu zmanjšuje, saj je bilo v letu 2000 zaposlenih 12 %, v letu 2008 pa le 8 % vseh
zaposlenih oseb v Sloveniji.
Kmetijska gospodarstva imajo v Slovenski Istri v uporabi 6.360 ha kmetijskih zemljišč.
Obseg kmetijskih zemljišč se zmanjšuje zaradi zaraščanja, širjenja prometne infrastrukture
in stavbnih zemljišč. Slovenska Istra obsega območje treh obalnih občin, med katerimi je
največja Mestna občina Koper, sledita Piran in Izola.
Zaradi sredozemskega podnebja imajo obalni deli tega območja mile zime in topla poletja.
Čim bolj se od obale pomikamo proti vzhodu, tem bolj čutimo celinsko podnebje. Narava
je zanimiva in mikavna v vseh letnih časih. Krasijo jo oljčni nasadi, vinogradi, sadno
drevje, razno rastlinje, na severnih pobočjih gričev gozdovi, ob morju pa soline. Čeprav ta
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pokrajina zgleda homogena, je dokaj raznolika. Deli se na obmorski pas, Šavrinsko
gričevje, Brţanijo in Kraški rob. Pomembnejše reke so Riţana, Drnica in Dragonja. Submediteransko podnebje Šavrinskega gričevja je najtoplejše v Sloveniji. Povprečne
temperature najtoplejšega meseca julija so ob morju med 23 in 25 stopinj Celzija, v
gričevnatem in hribovitem zaledju pa so sicer nekoliko niţje, a presegajo 20 stopinj.
Povprečne januarske temperature povsod presegajo dve stopinji Celzija. Kljub sorazmerno
milim zimam se zaradi bliţine hladne notranjosti celine temperature občasno spustijo pod
nič stopinj Celzija (Pucer, 2007).
V preglednici 1 so prikazana kmetijska zemljišča v Slovenski Istri v uporabi.
Preglednica 1: Kmetijska zemljišča v uporabi v Slovenski Istri (Bonin, 2003)
Vrsta rabe
kmetijskega
zemljišča
Velikost (ha)

Vinogradi

Oljčniki

Intenzivni
sadovnjaki

Ekstenzivni
sadovnjaki

Njive in
vrtovi

Trajni
travniki

Skupaj

2.210

1.450

240

110

1.250

1.100

6.360

Zaradi ugodnih klimatskih in talnih lastnosti Slovenske Istre oljka dobro uspeva in daje
oljčno olje vrhunske kakovosti. Oljčno olje je bilo v teh krajih dolgo osnovni izvor maščob
in je kot pomembno ţivilo pustilo poseben pečat v istrski kulturi in običajih, kar je
razvidno iz številnih zgodovinskih dokumentov, predmetov, običajev in verovanj (Pucer,
2007).
4.2.2 Ožje območje – Krkavče
Krkavče so stara in zanimiva vas v slovenskem delu Istre. Leţijo v Šavrinskem gričevju
(pribliţno 17 km juţno od Kopra) na 191 m visokem hribu, ki se na juţni strani spušča do
reke Dragonje, današnje meje med Slovenije in Hrvaško.

Slika 5: Zemljevid Slovenske Istre (Geopedia.si, 2011)
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Izvor imena ni natančno znan. Najbolj verjetno je, da je keltski. Koren KAR, KR pomeni
skala ali kamen in vas je res zgrajena na skali, kar je lepo vidno na ploščadi pred cerkvijo.
Krkavče so na zemljevidu Istre Izolana Pietra Coppa leta 1525 vrisana z imenom Carcauec.
V drugi polovici 16. stoletja je zapisano ime Chercauz. Na zemljevidih iz 17. stoletja se
pojavlja ime Carcauec, včasih Carcavec, v pisanih virih tudi Carcauze, Carcavzze. Tako
poimenovanje je prevladovale do italijanske okupacije, ko so Italijani vasi nadeli ime
Carcase. Po drugi svetovni vojni se vas imenuje Krkavče ali po domače Krkuče (Pucer,
2007).
4.3

KRATEK OPIS NALOŢBE

Za dosego ciljev je predviden 10-letni razvojni načrt. Predvidena je postavitev trajnega
nasada oljk v velikosti 1 ha. Trajni nasad bo postavljen na pobočju nad dolino Dragonje z
medvrstno razdaljo 6 m, razdaljo med drevesi 5 m ter nagibom 20 %. Vrste bodo na sredini
teras, kar bo omogočalo laţjo obdelavo in hitrejše obiranje. Začetek investicije je
predviden v letu 2011.
Pri postavitvi trajnega nasada bo investitor skušal doseči naslednje predvidene cilje (BučarMiklavčič in sod., 1997):
skrajšati nerodno mladostno obdobje,
čim prej doseči veliko rodnost in jo obdrţati,
doseči primerno kakovost oljčnega olja in
omogočiti strojno obdelavo zaradi racionalizacije dela in večje gospodarnosti.
Da bo vse to dosegel, bo še posebej pozoren pri izbiri primernega zemljišča in njegovi
pripravi, ustrezni kombinaciji sort, ustreznih sadilnih materialov, sadilnih razdalj in na
gojitveno obliko.
4.4

CILJI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

Dolgoročni cilji:
zaposlitev nosilca,
nadaljevanje tradicije pridelave oljčnega olja,
zagotovitev večjega obsega pridelave oljčnega olja.
Operativni cilji:
zaposlitev novih delovnih moči,
zagotovitev ekološkega ekstra deviškega oljčnega olja,
večji dohodek.
Posebni cilji:
povečanje prihodka na delovno moč,
izboljšanje proizvodne zmogljivosti kmetijskega zemljišča,
povečanje deleţa gospodarsko vitalnih kmetijskih gospodarstev.
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KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V UPORABI

V preglednici 2 prikazujemo trenutni obseg kmetijskih zemljišč v lasti in uporabi.
Preglednica 2: Stanje kmetijskih zemljišč po kategorijah v dejanski uporabi ter izračuni primerljivih površin
v 2011
Vrsta zemljišča
Njive in vrtovi
Travniki
Plantaţni
sadovnjaki
Kmetijska
zemljišča
Skupaj zemljišča

2

Skupaj ha Primerljive površine
koef. za preračun
1
1
1
1
0,5
2
4

2

1

3

-

9,5

2

1

3

-

9,5

V lasti ha V najemu/zakupu ha
1

ha
1
0,5
8

V preglednici 3 prikazujemo kmetijska zemljišča po investiciji.
Preglednica 3: Planirano stanje kmetijskih zemljišč po kategorijah po investiciji
Vrsta zemljišča
Njive in vrtovi
Travniki
Plantaţni
sadovnjaki
Kmetijska
zemljišča
Skupaj zemljišča

1
2

Skupaj ha Primerljive površine
koef. za preračun
1
1
0,5
1
3
4

2

1

3

-

13

2

1

3

-

13

V lasti ha V najemu/zakupu ha

ha
1
12

Za kmetijska zemljišča v najemu ima investitor sklenjene overjene zakupne pogodbe s
Skladom kmetijskih zemljišč Republike Slovenije najmanj za obdobje do leta 2040, ki
predstavlja najdaljše obdobje veljavnosti z moţnostjo podaljšanja.
Iz preglednice številka 2 je razvidno, da je trenutno stanje kmetijskih zemljišč takšno, da je
polovica trajnih nasadov, polovica pa njiv, vrtov in travnikov, kar znaša 9,5 ha primerljivih
površin. Z izvedbo investicije se bodo travniki spremenili v trajne nasade. Pri tem se bo
vrednost primerljivih površin dvignila na 13 ha, kar je razvidno iz preglednice številka 3.
4.6

KMETIJSKA MEHANIZACIJA IN OPREMA

Preglednica 4: Seznam kmetijske mehanizacije in opreme
Stroj, naprava, naziv naprave ali Kos Leto
Zmogljivost stroja ali naprave (moč, delovna
stroja
izdelave
širina)
Traktor FIAT
1
1997
45 KM
Trosilec gnojil
1
2000
4m
Medvrstni okopalnik
1
2000
0,4m
Mulčar
1
1999
1,6m
Komunalni mulčar
1
2004
1,2m
Kroţna brana
1
2000
1,8m
Kultivator
1
2000
1,6m
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V preglednici številka 4 navajamo kmetijsko mehanizacijo in opremo, ki jo ima investitor
v lasti.
Našteta mehanizacija zadostuje za izvajanje obdelave tal in ostalih opravil v sedanjih ter
bodočih oljčnih nasadih.
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ANALIZA PRODAJNEGA TRGA

5.1

NAČRT TRŢENJA IN PRODAJE

Glavni proizvod kmetijskega gospodarstva je ekstra deviško olivno olje, pridelano po
smernicah ekološke pridelave (SI-EKO 001). Oljčna olja v celoti stekleničijo pod zaščiteno
blagovno znamko Carcauec, ki jo je zasnoval in vpeljal nosilec kmetijskega gospodarstva.
Za blagovno znamko Carcauec je bila izdelana tudi celostna grafična podoba, ki, kot
ugotavljajo, pomembno vpliva na prodajo oljčnega olja, hkrati pa predstavlja znak visoke
kakovosti. Celostno grafično podobo je zasnoval akademski slikar mag. Tilen Ţbona.
V skladu s teorijo oblikovanja celostne grafične podobe (Repovţ, 1995), so celostno
grafično podobo kmetije oblikovali tako, da v bistvu projecira prihodnost. Je idealizirana
slika identitete in odraţa vizije nosilca dejavnosti.
Za pridelavo oljčnega olja je potreben nasad oljk, ki jih ima nosilec ţe v lasti. Vseeno pa
ţeli nosilec povečati pridelavo s povečanjem proizvodnih kapacitet. V planu je razširitev
obstoječega oljčnega nasada za 1 ha, kar predstavlja pribliţno 333 novih oljk. To bo
predstavljalo v povprečnem rodnem letu med 3000 in 7000 kg oljk, kar znaša pri 16 %
izplenu med 480 in 1120 kg oljčnega olja.
5.1.1

Analiza konkurentov

Analiza konkurentov se osredotoča na slovenski trg, saj je ciljni trg nosilca kmetijskega
gospodarstva slovensko trţišče ekstra deviškega olivnega olja. Najprej je analizirano širše
območje, temu pa sledi analiza oţjega območja.
Preglednica 5: Oljke in pridelki v nasadih (Statistični letopis ..., 2010)
Nasadi
Intenzivni
Ekstenzivni
Skupaj

Zemljišče, ha
837
...
...

Število dreves
199.524
17.353
216.877

Pridelke, t
1.682
141
1.823

Večina (95 %) oljk se nahaja v Slovenski Istri. Največ nasadov se nahaja v zahodnem
nekoliko niţjem delu. Rezultati popisa kaţejo, da znaša bruto površina intenzivnih oljčnih
nasadov slabih 780 ha. Oljčniki so v zasebni lasti, kjer imajo posamezniki manjše oljčnike
(od 0,2 do 3 ha). V povprečju so oljčniki majhni in razdrobljeni. Le 10 % oljčnikov je
večjih od 3 ha (Bučar-Miklavčič in sod., 1997).
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Izola
15%

Koper
Piran
Koper
56%

Piran
29%

Izola

Slika 6: Sestava obsega oljčnikov v (%) po obalnih občinah (Seznam ..., 2008)

Iz slike 2 je razvidna razporeditev oljčnikov po obalnih občinah. Opazimo lahko, da je
večina oljčnih nasadov v Mestni občini Koper, v katero spadajo tudi Krkavče. Sledita ji
Piran in Izola.
Preglednica 6: Pridelava oljk po letih v intenzivnih oljčnih nasadih (ha, t, t/ha) (Pridelava oljčnih ..., 2010)
Leto
1991
1993
1995
1997
1999
2000
2002
2004
2005
2007
2009

Velikost (ha)
64
107
445
540
540
586
781
781
781
837
837

Pridelek (t)
92
243
913
210
1.350
1.150
2.421
2.031
2.687
1.489
1.682

Pridelek na ha (t/ha)
1,4
2,3
2,0
0,4
2,5
2,0
3,1
2,6
3,4
1,8
2,0

Iz preglednice 6 je razvidno, da so se v obdobju od leta 1991 do 2009 površine intenzivnih
oljčnih nasadov konstantno povečevale. Enako pa ne moremo trditi za količino pridelka, ki
se je sicer do leta 2005 povečevala, nato pa je upadla. Zaradi tega opaţamo tudi nihanja v
pridelkih po hektarju.
Pridelava oljčnega olja v Sloveniji je v primerjavi z EU drţavami pridelovalkami po
količini zanemarljiva. Vendar pa slovensko oljčno olje dosega visoko kakovost. Slovenija
letno pridela od 1800 do 2500 ton oljk, iz katerih proizvede od 400 do 450 ton oljčnega
olja. Slovensko oljčno olje dosega visoke cene, tudi do 11 EUR/kg (Cene oljčnega olja po
letih, 2009).
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Preglednica 7: Cene oljčnega olja po letih v Sloveniji (Cene oljčnega ..., 2009)
Leto
Cena (EUR/kg)

2000
11,9

2001
12,1

2002
11,9

2003
12,2

2004
10,4

2005
10,4

2006
9,6

2007
9,6

2008
11,0

2009
11,0

Med po količini najbolj prodajanimi oljčnimi olji prevladuje oljčno olje podjetja Gea
(litrsko pakiranje). Temeljni razlog temu je cena, ki je daleč pod povprečno ceno na
slovenskem trgu. Hkrati pa ima podjetje tudi dobro utečene prodajne poti, predvsem preko
velikih trgovskih verig. Drugi konkurenti so še manjši zasebni pridelovalci, za katere je v
večini primerov značilno, da zasedajo zelo majhen trţni deleţ in za svoje izdelke nimajo
izdelane blagovne znamke. Prav tako ne prodajajo v velike trgovske verige.
5.1.2 Analiza kupcev
Glede na raziskavo (Počkaj, 2007) so najpomembnejši dejavniki nakupa oljčnega olja
kvaliteta (69,5 %), okus (43,3 %), oznaka o varovanju zdravja (36,6 %), drţava porekla
(36,1 %), proizvajalec (26,7 %), cena (18 %) ter embalaţa (5,6 %). Potrošniki, ki oljčnega
olja ne uporabljajo, to utemeljujejo z neprimernostjo okusa (51,4 %), previsoko ceno (37,7
%) ter nedostopnostjo (12,4 %). Študija navaja tudi, da bi kar polovica vprašanih oljčno
olje kupovala pogosteje, če bi bila cena niţja, vendar pa je za 94 % anketiranih oseb
kvaliteta pomembnejša od cene.
Glavne značilnosti potrošnikov oljčnega in ostalih reprezentativnih vrst jedilnega olja v
Sloveniji prikazuje preglednica 8. Za potrošnika olivnega olja je značilna starost nad 29 let,
višja izobrazba, z nadpovprečnimi dohodki. Oljčno olje se uporablja predvsem surovo kot
tudi za kuhanje in pečenje. Značilna je zelo majhna uporaba v primerjavi z drugimi
jedilnimi olji.
Preglednica 8: Glavne značilnosti potrošnikov, z nadpovprečno porabo olja (Počkaj, 2007)
Oljčno olje

Bučno olje

Sončnično olje

Rastlinsko olje

Značilnosti
potrošnika
Starost

29-39 let

18-28 let

Izobrazba

visoko izobraţeni

bolj izobraţeni

ni signifikantnih
razlik
bolj izobraţeni

Dohodek

mesečni dohodki nad
1850 EUR

ni signifikantnih
razlik

ni signifikantnih
razlik

Regija

Obalno-kraška,
Notranjska, Goriška,
Osrednjeslovenska
surovo, za kuhanje in
pečenje
0,7

ostale regije
(glede na oljčno)

vse regije razen
primorskih

ni signifikantnih
razlik
ni signifikantnih
razlik
povprečni ali
niţji mesečni
dohodek
ni signifikantnih
razlik

Surovo

za kuhanje in
pečenje
2,9

za kuhanje in
pečenje
4,6

Vrsta olja

Uporaba v
gospodinjstvu
Letna poraba (v
litrih na preb.)

0,1

Struktura kupcev oljčnega olja na opazovani kmetiji je naslednja:
pomemben deleţ zavzemajo zasebne stranke (v veliki meri so to stalne, dolgoletne
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stranke), ki so izrednega pomena, saj so glavni vir širitve kroga kupcev, skrbijo pa
tudi za plačilno sposobnost kmetije. Omenjeni kupci se največkrat odločijo za
nakup na kmetiji, kar je dodatna ugodna okoliščina. Seveda je potrebno za take
kupce ustrezno poskrbeti, predvsem pa si je potrebno vzeti čas. Tovrsten način
obravnavanja kupca je dokazano izredno učinkovit način promocije izdelkov;
manjši deleţ pri prodaji zavzemajo gostilne, restavracije in drugi lokali. Tudi tu je
graditev poslovnega odnosa dolgotrajna. Pridobiti si je potrebno ime in, kar pa je še
teţje, potrebno ga je tudi obdrţati. Pridobivanje novih odjemalcev največkrat
temelji na osebnem stiku s strani pridelovalca.
kupci, ki pridejo predvsem do izraza ob koncu koledarskega leta, so podjetja, ki
oljčno olje nabavijo kot darila. Gre za posebne personalizirane polnitve po ţeljah
posameznega podjetja.
5.2

TRŢENJSKI SPLET KMETIJE BREC

5.2.1 Izdelek
Za izdelke, ki so namenjeni zadovoljitvi človekovih in druţbenih potreb, obstaja več
definicij. V kmetijstvu se srečujemo s pojmom pridelka, ki je produkt kmetijske pridelave.
Ko pride kmetijski pridelek v fazo predelave, ga imenujemo izdelek (vino, olje, kruh, meso
itd.). Tudi olive, ki jih pridelamo v oljčniku, so pridelek, a postanejo izdelek, ko jih po
obiranju iztisnemo v olje in le-tega embaliramo v embalaţo.
Na kmetiji so oljčno olje kot trţni izdelek definirali v skladu s zasnovo trţnega izdelka
(Vadnal, 2007):
temeljna korist (jedro) oljčnega olja za kupce je zdravo prehranjevanje,
oljčno olje, pridelano na kmetiji, kot dejanski trţni izdelek vsebuje vrsto lastnosti,
ki jih kupec od oljčnega olja pričakuje, kot so sveţina, odličen okus in ustrezna
embalaţa;
oljčno olje lahko stranke kupijo v kartonastem zaboju, v katerem je šest steklenic
po 0,75 l ekstra deviškega olivnega olja. Kartonasto embalaţo uporabljajo tudi kot
sredstvo oglaševanja lastne blagovne znamke Carcauec, načrtujejo pa tudi
diverzifikacijo embalaţe (0,25 l ter 0,5 l) za darila,
za oljčno olje kot obogateni trţni pridelek pa so značilne dodatne storitve, po
katerih se kmetija razlikuje od konkurence, pri čemer gre predvsem za dostavo na
dom.
Kmetija gradi subjektivno kakovost oljčnega olja predvsem na konceptu zdravega
prehranjevanja, na ustaljeni in visoki kakovosti olja, diverzifikaciji embalaţe in dodatnih
storitvah.
Pri tem je torej pomembno zagotoviti stalno in dovolj veliko ponudbo ustaljene kakovosti,
kar pa je mogoče doseči le z ustrezno vodeno tehnologijo v oljčniku in oljarni. Pridelovalni
ciklus oljčnega olja traja v povprečju do 10 mesecev. Pri tem je potrebno izpostaviti, da ne
moremo pričakovati polnega pridelka v začetnih letih. Iz izkušenj lahko trdimo, da bomo
dosegli polno rodnost novega oljčnika v sedmem letu starosti.

Brec J. Poslovni načrt pridelovanja oljčnega olja na ekološki kmetiji.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2011

22

Obseg pridelave v oljčniku niha. Razlogi za to pa so predvsem bolezni in škodljivci in
vremenski vplivi, na katere pa pridelovalec nima vpliva. To imenujemo letna nihanja v
pridelavi. Tudi obnove oljčnika vplivajo na letna nihanja, saj potrebuje oljka nekaj let,
preden pride v polno rodnost. S pridelavo olivnega olja so torej povezana sezonska
nihanja. Pri zagotavljanju ustaljene ponudbe pa je potrebno upoštevati tudi nihanja trţnih
cen, ki jih je potrebno poznati in ustrezno temu upravljati s ponudbo oljčnega olja.
Pri nadzorovanju dejavnikov, ki vplivajo na pridelovanje, predelavo in ponudbo, na kmetiji
upoštevajo naslednja dejstva:
vsaka sorta oljk in vzgojna oblika ima neomejeno ţivljenjsko dobo;
obseg prodaje se med ţivljenjsko dobo sorte oljk spreminja;
dobiček narašča in pada v posameznih fazah ţivljenjske dobe sorte oljk;
različne sorte oljk zahtevajo različen način vzgoje.
Na kmetiji ţelijo ustaljeno, vendar dovolj fleksibilno ponudbo, doseči z uvajanjem novih
sort oljk, vzgojnih oblik in tehnologiji, ki jih uvajajo v pridelavo, kot tudi s strokovno
pomočjo razvojno-raziskovalnih sluţb.
Pri izbiri sort oljk se odločijo na osnovi lastnih izkušenj, izkušenj drugih oljkarjev in,
seveda, nasvetov strokovnjakov. Zavedajo se, da mora biti pravočasna odločitev, ne
prekmalu in ne prepozno. Nove sorte bodo sadili le takrat, ko bodo predvideli, da bodo
tako ravnali tudi drugi pridelovalci. Na ta način bo oljčno olje moţno bolje prodajati, saj je
pričakovati korist od izdatnejšega trţnega komuniciranja vseh pridelovalcev. Zaradi
majhnosti morajo vedno predvideti in spremljati odločitve velikih igralcev. Teţave
nastanejo, če bi bili prehitri ali prepočasni. V primeru, da so prehitri, bodo morali vse
stroške pri prodiranju na trg nositi sami, prodaja bo mjhna, dobiček pa negativen. Če pa so
prepočasni, bo smetano pobral nekdo drug, oljčno olje pa bodo le steţka prodali.
5.2.2 Cena
Na kmetiji zasledujejo več cenovnih ciljev (Vadnal, 2007). Eden izmed njih je prav gotovo
preţivetje. Ta cilj pride do izraza v letih, ko so zaradi specifičnosti kmetijske produkcije
soočeni s slabo kakovostjo oljčnega olja ali z majhno količino. Takrat bodo pripravljeni
zniţati ceno, saj enostavno niso sposobni konkurirati drugim konkurentom. Dobiček je v
takih letih nepomemben, zanimalo jih bo preţivetje, kritje vsaj spremenljivih stroškov in
dela stalnih stroškov. Naslednji cenovni cilj je maksimalni tekoči prihodek. V tem primeru
se odločijo za cene, ki bodo maksimirale trenutni prihodek od prodaje. Pri tem je potrebno
oceniti funkcijo povpraševanja na trgu oljčnega olja. Izbor cenovnega cilja maksimalnega
tekočega prihodka pred maksimalnim tekočim dobičkom je v tem, da ni potrebno poznati
stroškovne funkcije kmetije, ki jo je zelo teţko določiti. Zanimiv je tudi cenovni cilj
maksimalnega pobiranja trţne smetane. Na kmetiji redno spremljajo trende pri uvajanju
novih sort oljk. Tako uvajamo nove, trţno zanimive sorte in takrat postavimo najvišjo
moţno ceno, ki jo lahko zaračunamo, glede na dodatne koristi nove sorte v primerjavi s
staro.
Obstaja več modelov oblikovanja prodajnih cen (Vadnal, 2007). Na kmetiji uporabljajo
model postavljanja cene glede na cene pri konkurenci, predvsem velikih ponudnikov. Ceno
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spreminjajo zgolj takrat, ko spremeni ceno vodilni konkurent in kadar se spremeni
povpraševanje, ne pa kadar se spremenijo stroški. Na trgu oljčnega olja imajo pridelovalci
običajno enake cene, nihanja so majhna in le začasna.
Kmetija ne uporablja politike diferenciranje cene glede na obseg nakupa ali oddaljenost
kupca. Vsem kupcem prodajajo oljčno olje po enakih cenah, stroške dostave obračunajo
dodatno, o čemer se predhodno dogovorijo s kupcem.
5.2.3 Prodajne poti
Vse oljčno olje prodajo neposredno končnemu kupcu bodisi na trţnici bodisi v hotelih.

Slika 7: Direktna prodaja oljčnega olja v turističnih nastanitvah

Prodaja končnemu porabniku na trţnici je moţnost, ki je na kmetiji še niso popolnoma in v
celoti izkoristili. S tem načinom prodaje se sicer ukvarjajo ţe dalj časa. Prodaja oljčnega
olja je skozi leto dokaj enakomerna. Manjši porast je opaziti v jesenskem in zimskem času.
Zavedajo se, da morajo, ko prodajajo oljčno olje, poudarjati tudi doţivetje nakupa, njihov
ţivljenjski slog, osebnost, kulturo in tradicijo. Zavedajo se, da je ta način lastne
maloprodaje najcenejši. Transportni stroški so zanemarljivi oziroma jih plača stranka,
stroškov prodajnega osebja praktično ni in tudi plačilo je sprotno.
5.2.4 Tržno komuniciranje
Na kmetiji se pri trţnem komuniciranju srečujejo s podobnimi ovirami, kot vsa majhna
podjetja. Teţave majhnih podjetji so naslednje (Moţina in sod., 2002):
imajo omejena finančna sredstva in omejena znanja s področja trţenja,
podjetniki so največkrat strokovnjaki na tehničnem področju in trţenje je praviloma
zadnje izmed poslovnih področji,
imajo omejen vpliv malih podjetij na trgu, določeno panogo in določeno geografsko
območje.
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Največ denarja, namenjenega trţnemu komuniciranju, namenjajo na kmetiji osebni prodaji.
Osebni prodaji dajejo največji pomen zato, ker večinoma sodelujejo s končnimi kupci.
Čeprav velja, da je oglaševanje najpomembnejše promocijsko orodje za porabniško blago,
se ga ne posluţujejo prav pogosto. Razlogi so predvsem v visokih finančnih sredstvih,
potrebnih za oglaševanje.
Osebna prodaja daje največje rezultate na trgu končnih porabnikov. Prav na tem trgu je
kmetija najbolj prisotna. Osebni stik s strankami je še toliko pomembnejši, saj se na trgu
oljčnega olja nahaja veliko število pridelovalcev s homogenim proizvodom in enako ceno.
Moţna so prilagajanja in zbliţevanja s strankami. Pri tem je stik zelo neposreden in
takojšen. Pri osebni prodaji pogosto prihaja do poglabljanja razmerij in tako so na kmetiji
iz nekaj poslovnih vezi ţe razvili pristno prijateljstvo. Na kmetiji delujejo v smeri
dolgoročnejših in trajnih razmerij, od svojih kupcev pa pričakujejo odziv in določeno
lojalnost.
Osebna prodaja kot instrument komuniciranja je izrednega pomena tudi kot sredstvo
svetovanja pri nakupovanju in ozaveščanja kupcev o ekološkem načinu pridelave ekstra
deviškega oljčnega olja. Na ta način kupce tudi izobraţujejo. Z osebno prodajo se
prenašajo tudi pomembne informacije v obratni smeri, in sicer od kupca do pridelovalca,
kar pomeni za pridelovalca boljšo informiranost, na kakšne načine kupci uporabljajo ekstra
deviško oljčno olje in katere značilnosti so odločujoče pri nakupu.
Na kmetiji so se odločili oglaševati preko spletnih strani na internetu. Le internetne spletne
strani so finančno dostopne manjšim podjetjem, tudi kmetijam. Spletna stran je sicer še v
izdelavi, zakupljeno imajo le domeno www.carcauec.si. Načrtovana spletna stran bo
ponujala mnogo zanimivih vsebin in predvsem koristnih informacij za njihove kupce.
Načrtujejo spletno stran, kjer bo glavni del namenjen izključno predstavitvi oljkarstva v
Krkavčah. Ţe od leta 2006 pa imajo elektronsko pošto, kjer s svojimi kupci redno
komunicirajo.
Pospeševanje prodaje kot sredstvo kratkoročnega povečanja prodaje je zanimivo, saj je
moţno z dobro usklajeno akcijo povečati obseg prodaje. Na kmetiji se pospeševanja
prodaje lotevajo ob koncu poletja, ko začenjajo s pripravo ekskluzivnih pakiranj za
podjetja za poslovna darila. Pospeševanje prodaje je torej osredotočeno na podjetja z
uporabljeno metodo visokih cen. Ponujena ekskluzivna pakiranja za podjetja za poslovna
darila dosegajo precej višje cene od prodaje navadnih pakiranj olivnega olja, namenjenih
redni prodaji. Na tak način kratkoročno povečajo obseg prodaje in upajo, da bo učinek
trajal v prihodnji sezoni.
Odnosi z javnostmi so prav tako kot preostali trije elementi promocijskega spleta (Vadnal,
2007), pomemben člen trţnega komuniciranja. Na kmetiji se zavedajo njegovega pomena.
Zavedajo se, da niso sami, ampak so le del okolja. Zato veliko energije namenjajo
komuniciranju v druţini, motiviranosti in pripadnosti kmetiji. Pri tem je njihov cilj, da na
kmetiji zagotovijo kreativno in ustvarjalno delo za več generacij. Širšemu okolju ţelijo
sporočiti, da so zaupanja vreden partner, ki da veliko na kakovost, zdravje in dobro
počutje.
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ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI TER PRILOŢNOSTI IN NEVARNOSTI

Analiza prednosti in slabosti ter priloţnosti in nevarnosti ali PSPN analiza (ang. SWOT =
S(trenght)W(eakness)O(pportunity)T(hreath) je celovito ocenjevanje notranjih in zunanjih
poslovnih dejavnikov (Moţina in sod., 2002).
Analiza poslovanja in analiza predvidevanja okolja predstavljata začetni fazi v pripravi
strateškega ali razvojnega načrta. Na tej osnovi veliko laţje pripravimo vizijo in cilje ter
poti do njih, torej strategije (Rozman in sod., 1993).
Preglednica 9: Stateška matrika prednosti in priloţnosti nevarnosti

Prednosti
Ekološka pridelava
Visoka kakovost embalaţe
Ustrezen strojni park
Nosilec kmetijskega
gospodarstva goji določen
odnos do oljkarstva – je dober
oljkar
Dobre naravne danosti za
pridelavo (območje Natura
2000)
Blagovna znamka
Zdravo okolje oz. odsotnost
industrije
Kakovostnejše in bolj zdravo
oljčno olje
Veselje do dela, znanje,
poslovnost
Zmoţnost za delo in strokovna
usposobljenost nosilca
kmetijskega gospodarstva
Izbran trţni segment ima
potencial za rast
Utečeni prodajni kanali
Prodaja je stabilna in redna
Tehnološka dovršenost trajnih
nasadov

Priloţnosti

Nevarnosti

Vstop v nove trţne poti
Neenakomerna poraba
oljčnega olja po regijah
Vedno večja ozaveščenost
kupcev o zdravi prehrani
Široke moţnosti distribucije
Pridobitev nepovratnih
sredstev za postavitev novih
trajnih nasadov
Povečanje prihodka
Trend naraščanja porabe
oljčnega olje na prebivalca v
Sloveniji
PP – strategije

Potencialne pozebe oljčnih
nasadov
Agresivna konkurenca
(marketinške aktivnosti)
Na trgu je prisotno veliko
izdelkov različnih
proizvajalcev: teţje
pozicioniranje v maloprodaji
Moţnost novih konkurentov
(iz Slovenije in izven nje)
Slabšanje kupne moči končnih
kupcev
Likvidnostni problemi kupcev
NP – strategije

S poudarjanjem prednosti
ekološke pridelave,
kakovostnejšega olja
vstopati v nove tržne poti
S kakovostnejšo embalažo
doseg bolj oddaljenih
kupcev
Z uveljavljanjem blagovne
znamke doseganje višjih
prihodkov
Izkoriščanje pozitivnega
trenda prodaje zaradi večje
ozaveščenosti kupcev

Z uveljavljanjem blagovne
znamke v boj proti konkurenci
Diferenciacija našega
olivnega olja od ostalih
proizvajalcev z blagovno
znamko
Okrepiti direktno prodajo in
zahtevo takojšnjega plačila
zmanjšati tveganje plačilne
nediscipline
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Preglednica 10: Stateška matrika slabosti in priloţnosti nevarnosti

Priloţnosti

Slabosti
Nepoznana blagovna znamka
Omejene proizvodne
moţnosti – problem
zadovoljevanja povpraševanja
Konkurenca iz tujine črpa
sredstva iz EU za pomoč
oljarstvu in tako lahko dosega
niţje cene na trgu
Pomanjkanje finančnih
sredstev
Nezavarovanost pred
naravnimi ujmami
Visoki stroški pridelovanja
oljčnega olja
Slaba informiranost kupcev o
zdravilnih in hranljivih
značilnostih istrskega
oljčnega olja

Vstop v nove trţne poti
Neenakomerna poraba
oljčnega olja po regijah
Vedno večja ozaveščenost
kupcev o zdravi prehrani
Široke moţnosti distribucije
Pridobitev nepovratnih
sredstev za postavitev novih
trajnih nasadov
Povečanje prihodka
Trend naraščanja porabe
oljčnega olje na prebivalca v
Sloveniji
PS – strategije
Graditi na prepoznavnosti
blagovne znamke za vstop v
nove tržne poti
Razširitve pridelovalnih
kapacitet
Večja učinkovitost pri črpanju
nepovratnih sredstev in s tem
izboljšanje finančnega stanja
Izboljševati ozaveščenost
kupcev preko učinkovitega
tržnega komuniciranja

Nevarnosti
Potencialne pozebe oljčnih
nasadov
Agresivna konkurenca
(marketinške aktivnosti)
Na trgu je prisotno veliko
izdelkov različnih
proizvajalcev: teţje
pozicioniranje v maloprodaji
Moţnost novih konkurentov
(iz Slovenije in izven nje)
Vpliv kupne moči na stranke
Likvidnostni problemi kupcev
NS – strategije
S povečevanjem pridelovalnih
kapacitet zniževanje fiksnih
stroškov pridelave
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UREDITEV OLJČNIKA

Za ureditev oljčnika je potrebno opraviti števila dela. Le – ta je nosilec kmetijskega
gospodarstva razdelil v več faz. V prvi faz se posvetimo samo pripravi zemljišča ter oskrbi
v prvem letu. Temu sledi druga prehodna faza, v kateri oskrbujemo oljčni nasad do
predvidene prve signifikativne rodnosti, ki je zadnja faza, faza polne rodnosti, ko v
oljčniku nastaja pridelek.
6.1

PRIPRAVA ZEMLJIŠČA

Pri napravi novega oljčnega nasada moramo najprej pripraviti zemljišče. Zemljišče
začnemo pripravljati, ko tla niso prepojena z vodo. Najprimernejši čas za pripravo
zemljišča je v naših slovenskih razmerah poletje. Najprej moramo na zapuščenih in
zaraslih zemljiščih odstraniti grmovje in manjše drevje s koreninami vred. To bodo naredili
z močnejšo strojno opremo. Hkrati bodo umaknili tudi večje kamenje. V preglednici 11 je
prikazano, da bodo potrebovali buldoţer, ki bo porabil pribliţno 44 delovnih ur, kar bo
zneslo pribliţno 2844,00 EUR. Hkrati bo potrebnih tudi pribliţno 75 ur za bager, kar bo
naneslo pribliţno 3450,00 EUR. Drugi stroški strojev so ocenjeni na 560,00 EUR.
Zemljišče bodo zaradi laţjega odtekanja površinske vode poravnali. Zaradi 20 % naklona
bodo pobočje terasirali. Pri tem bodo pozorni, da so terase nagnjene proti bregu, tako da bo
voda odtekala po breţini. V smeri vrste bodo imeli med 1 % in 6 % padca, da se voda ne
bo zadrţevala na terasah in da bo odtekala v osuševalne jarke na koncu teras.
Na slabo odcedenih glinenih tleh so predvidene drenaţne cevi, ki bodo preprečevale
nabiranje vode in s tem odmiranje oljčnih dreves. Potrebnih bo 200 m drenaţnih cevi kar
nanese 256,00 EUR. Izdelava drenaţ je ocenjena na 480,00 EUR.
Z zaloţnim gnojenjem, ki bo opravljeno po vseh zemljiščih nasada pred globoko obdelavo,
bodo omogočili, da se bodo slabo gibljive hranilne snovi enakomerno porazdelile po vsej
globini koreninskega sistema oljk. Pred gnojenjem bodo tla tudi analizirali, kar znaša
skupaj 200,00 EUR. Na podlagi rezultatov analize bodo izvedli zaloţno gnojenje.
Uporabili bodo fosforjeva in kalijeva gnojila. Ker bodoči nasad v preteklosti ni bil gnojen,
vsebuje zelo majhne količine fosforja. Pognojili bodo z fosforjem in kalijem v razmerju
10:30. Strošek gnojenja bo znašal 940,00 EUR.
Poleti bodo prav tako opravili rigolanje. Z globoko obdelavo (60 do 80 cm) bodo
omogočili dobro razporeditev zaloţnih gnojil, dobro zračnost in prepustnost tal. Za
ureditev dovoznih poti je predviden strošek gramoza v višini 256,00 EUR.
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Preglednica 11: Pregled posameznih kategorij stroškov priprave zemljišča
PRIPRAVA ZEMLJIŠČA
Organska gnojila
Drenaţne cevi
Gramoz
Analiza tal
Buldoţer - storitev
Bager – storitev
Izdelava drenaţ - storitev
Stroški strojev
Ročno delo
Stroški priprave zemljišča skupaj

Enota Količina Cena Spremenljivi stroški Skupni stroški
kg/ha
2.000 0,47
940
940
m
200 1,60
320
320
m3
16 16,00
256
256
kosov
4 49,95
200
200
ur/ha
44 64,60
2.844
2.844
ur/ha
75 46,00
3.450
3.450
ur/ha
16 30,00
480
480
ur/ha
35
288
560
ur/ha
232 5,00
1.160
8.777
10.209

Skupni stroški priprave zemljišča za nov oljčnik bodo znašali 10209,00 EUR.
6.2

SAJENJE

Naslednja faza po pripravi zemljišča je sajenje. Sadili bodo spomladi 2012. Pri tem bodo
naredili sadilni načrt.
Drevesa bodo razporejena v nasadu v obliki pravokotnika. Pri takšni razporeditvi se
medvrstna razdalja razlikuje od razdalje med drevesi v vrsti. Pazili bodo tudi, da bo
razdalja omogočala ustrezno osvetljenost dreves in lahko obdelavo. Med vrstama bo
puščen širši pas za prehod s stroji. Ker se v vrsti drevesa prej senčijo med seboj, bodo
izbrali primerno gojitveno obliko v kombinaciji s smerjo sever – jug. To bo omogočalo
dobro osvetljenost. Ker je največji del rodne površine oljk na zunanjem, najbolj
osvetljenem delu krošnje – obodu, morajo biti pozorni na saditvene razdalje. Le-te bodo
znašale 6 m krat 5 m. Predvideno je pribliţno 333 sadik.
Izbira sort je zelo pomembna odločitev, saj so od kombinacije sort odvisni začetek
rodnosti, uspevanje v določenem okolju, rodnost, oljanost, kakovost olja, odpornost proti
boleznim in škodljivcem. Navadno je za olje najboljše kakovost primerno mešati več sort,
ki imajo različne značilnosti olja (grenko, pikantno ali sladko oljčno olje). Odločili so se,
da bodo zasadili naslednje vrste: Črnica, Leccino, Istrsko Belico in Štorto.
Po določitvi razdalje in načina sajenja, sortimenta, gojitvene oblike in sadilnega materiala,
bodo zemljišče zakoličili in pripravili sadilni načrt. V prvih letih po sajenju potrebuje oljka
močno in dobro sidrano oporo. Zato je najprimerneje postaviti oporo ţe pred sajenjem.
Infrastruktura oljčnika bo sestavljena iz lesenih akacijevih kolov, dolgih 1,5 m, ki bodo
olupljeni in gladki ter na spodnjem delu ošiljeni, da jih bodo laţje zabili v zemljo. Dobro
sidran kol bo postavljen vsaj 70 cm globoko na strani najmočnejšega vetra, od sadike
oddaljen 8 do 10 cm. Zaradi prejšnje globoke obdelave zemljišča bodo zadostovale majhne
sadilne jame premera 35 cm in enake globine, da se bodo lahko korenine dobro razvijale v
vse smeri. Glede na analizo tal bodo v sadilno jamo zamešali nekaj organskega gnojila.
Ker imajo cepljene sadike, jih bodo zagrnili do višine cepljenega mesta. Sadike bodo
privezali v obliki osmice ob kol.
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Sadike imajo v prvih letih slabo razvit koreninski sistem, zato bodo poskrbeli, da bo okoli
sadike zmeraj čisto – obdelano, da oljke in pleveli ne bodo tekmovali med seboj za vodo,
svetlobo in hranilne snovi. Prav tako predvidevajo, da bodo mlade oljke v poletnih mesecih
tudi zalivali z vodo.
Preglednica 12: Pregled posameznih kategorij stroškov sajenja in oskrbe v prvem letu
Sajenje in
oskrba (1. leto)
Sadike
Koli
Organsko gnojilo
Drugi material
Stroški strojev
Ročno delo
SKUPAJ

Količina

Enota Spremenljivi stroški
€/enoto
€/ha

333
333
10

kosov
kosov
vreč

47
401

ur
ur

8,00
1,75
10,25

2.664
584
103
21
387

Skupni stroški
€/enoto
€/ha
8,00
1,75
10,25

5,00
3.758

2.664
584
103
21
747
2.005
6.124

V preglednici 12 so stroški razmejeni na spremenljive in skupne stroške. Skupni stroški
oskrbe v prvem letu bodo znašali pribliţno 6124,00 EUR. Za nakup 333 sadik bo potrebnih
2664,00 EUR pri čemer je predpostavljeno, da znaša cena ene sadike 8 EUR. Pri sajenju
sadik bodo uporabili 500 l organskega gnojila, kar bo znašalo 103,00 EUR. Za utrditev
sadik bodo potrebovali 333 kolov po ceni 1,75 EUR na kol, kar znaša 584,00 EUR. Ostali
stroški bodo tudi stroški strojev (747,00 EUR) in stroški dela, pri čemer se predvideva
pribliţno 400 ur dela, kar znaša 2005,00 EUR.
Preglednica 13: Pregled posameznih kategorij stroškov strojnih ur v prvem letu
Premiki strojev
Kultiviranje 3x
Brananje 2x
Odvoz kamenja
Zalivanje s cisterno 3x
Strojne ure skupaj

Enota Količina
Cena Skupni stroški, €
ura
7,8 14,64
114,17
ura
10,2 15,62
159,36
ura
8,0 15,13
121,03
ura
12,0 16,58
198,94
ura
9,0 17,06
153,50
47,0
747,01

Preglednica 13 prikazuje strukturo strojnih ur pri sajenju in oskrbi oljčnika v prvem letu.
Pri tem so predpostavili, da bo skupno število strojnih ur v prvem letu 47 ur. V teh urah je
vključeno kultiviranje (3 krat), brananje (2 krat), odvoz kamenja ter zalivanje s cisterno (3
krat). Za omenjene operacije so predvideli tudi stroške premikov strojev.
V prvem letu je predvideno tudi ročno delo. V preglednici 14 so prikazana različna
opravila, ki bodo potrebna pri oskrbi in sajenju. Predvideli so, da bo skupno potrebnih
pribliţno 400 ur ročnega dela, pri čemer je količina ročnega dela največja v prvem letu, saj
je za razliko od ostalih let potrebno opraviti sajenje ter različna druga opravila, ki so
navedena v spodnji preglednici.
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Preglednica 14: Pregled posameznih kategorij ročnega dela po opravljenih urah v prvem letu
Ročno delo:
Količenje
Izkop jam
Sajenje
Postavitev opore in vez
Zalivanje, okopavanje (3x)
Košnja breţin
Dognojevanje (2x)
Pobiranje kamenja
Delo s stroji
Ročno delo skupaj

6.3

Ure
20
30
75
80
75
30
4
40
47
401

OSKRBOVANJE TAL IN GNOJENJE

V oljčnih nasadih bodo izvajali vsakoletno obdelovanje tal, s čimer bodo odstranjevali
plevele, zadelali organska gnojila ter povečevali zračnost in omogočili prodiranje vode ter
kopičenje v globljih plasteh. S tem preprečujemo izhlapevanje vode iz globljih plasti tal.
Ker je koreninski sistem oljke razvit predvsem površinsko, obdelava ne bo globlja od 15
cm. Hkrati bodo z obdelavo razbijali plast, ki se ustvarja med letom zaradi tlačenja. S prvo
obdelavo bodo začeli v spomladanskem času po prvem gnojenju, končali pa z obdelavo v
avgustu, da se nasad do obiranja ţe dovolj zaraste in omogoča preprostejše obiranje.
Za obdelavo bodo uporabili različne traktorske priključke, kot so brane, kultivatorji,
rotovatorji in freze ter mulčarji.
Oljka lahko uspeva in tudi rodi v zelo skromnih zemljiščih. Velike pridelke pa daje le v
primerno pognojenih in vzdrţevanih tleh. Z gnojenjem bodo zagotovili primerne količine
hranilnih snovi in ohranjali pravilno ravnoteţje med njimi. V oljčnem nasadu bodo dodajali
predvsem makro elemente, fosfor in kalij, ter dušik.
Kmetija je ţe nekaj let vključena v ekološko pridelavo. Zato za gnojenje oljčnih nasadov
uporabljajo izključno organska gnojila. Gre predvsem za gnojila italijanskega proizvajalca
organskih gnojil BioFert, ki ponuja na trţišču gnojilo imenovano Bio - Olivo. To gnojilo je
certificirano za ekološko pridelavo.
6.4

REZ OLJK

Ker je čas za izvajanje rezi zelo kratek, primerno usposobljenih in izkušenih obrezovalcev
pa ni veliko, se bo nosilec kmetijskega gospodarstva osredotočil na čim preprostejšo in
učinkovito rez in gojitveno obliko. S primerno rezjo in gojitveno obliko bodo tako
izboljšali osvetljenost dreves, ki bodo imela zato večje plodove, boljšo rodnost zaradi
večjega števila plodov in večjo vsebnost olja v plodovih. Osvetljena in zračna drevesa so
manj dovzetna za škodljivce, s tem pa so izdatki in negativen vpliv škropiv bistveno
manjši.
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Ukrepi, ki jih bo nosilec kmetijskega gospodarstva redno izvajal pri oblikovanju in
vzdrţevanju krošenj v oljčnem nasadu, so naslednji:
razpiranje in upogibanje,
redčenje in krajšanje enoletnih poganjkov,
sproščanje vrha in podaljškov ogrodnih vej,
pinciranje,
odvajanje,
spodrezovanje,
odstranjevanje in močno krajšanje ogrodnih vej,
odstranjevanje nadzemnega dela rastline,
odstranjevanje poškodovanega lesa na deblu in ogrodnih vejah.
V intenzivnem nasadu nosilca kmetijskega gospodarstva se bo izvajalo redno rezanje.
Predvideno je v vsakem letu v spomladanskem času (februar, marec).
6.4.1 Gojitvene oblike
Osnovna skeletna struktura krošenj mora omogočati enakomerno razporejenost po prostoru
in dobro osvetlitev rastline. Ker bodo oljke obirali ročno, mora biti gojitvena oblika niţja
in omogočati obiranje s tal. Nosilec se je odločil za kotlasto gojitveno obliko. Kotlasta
gojitvena oblika je ena izmed tradicionalnih oblik, ki je tudi v Slovenski Istri najbolj
razširjena. Ker ţelijo doseči kotlasto gojitveno obliko, bodo ţe takoj ob sajenju skrajšali
podaljšek debla na višino 70 do 90cm, da bodo dosegli dobro obraščanje. Ob koncu poletja
bodo odstranili bohotivke in izrastke iz osnove debla. Naslednje leto si bodo izbrali tri ali
štiri ogrodne veje, konkurenčne veje in zelo nizko rastoče poganjke pa bodo odstranili. Ko
bodo ogrodne veje dovolj močne, jih bodo razprli do 50 stopinj. V naslednjih letih bodo
zadrţali v spodnjem delu močnejšo rast, zgornji del rastline pa bodo redčili, da spodnje
veje ne bodo zasenčene.
Preglednica 15: Pregled stroškov od drugega do vključno četrtega leta
Količina
Sadike za podsajanje
5%
Organska gnojila
Drugi material
Stroški strojev
Ročno delo
Skupaj

Enota

16,00 kosov
440,00 kg
112,56 ur
537,56 ur

Spremenljivi stroški
€/enoto
€/ha

Skupni stroški
€/enoto
€/ha

8,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8,00
0,00
0,00
0,00
5,00

128,00
206,90
88,85
924,06
0,00
1.347,81

128,00
206,90
88,85
1.764,34
2.687,80
4.875,89

Preglednica 15 prikazuje skupek stroškov, ki bodo nastali v vmesni fazi, torej med pripravo
zemljišča in sajenjem ter prvimi rodnimi leti. Vmesna faza je časovno predvidena med
drugim do vključno četrtim letom. V tem času so predvideni različni stroški. Za
nadomestitev odmrlih sadik je predvideno 5 % podsajevanje, kar znaša pribliţno 16 novih
sadik. Prav tako bo potrebno oljčnik gnojiti, za kar predvidevajo 440 kg gnojila. Med
stroški so predvideni tudi stroški strojev in stroški ročnega dela, kar skupaj znaša nekaj
manj kot 5000,00 EUR.
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OBIRANJE

6.5.1 Dozorevanje plodov in čas obiranja
Ko se povrhnjica obarva, je najprimernejši čas za obiranje plodov, namenjenih za
predelavo v olje, kar je veliko pred fiziološko zrelostjo plodov. Oljke bodo obirali
predvidoma v sredini oktobra. Ker daje nosilec veliko poudarka na kakovost olja, bo pazil
na nizko kislinsko stopnjo, ki ob dozorevanju upada do popolne obarvanosti povrhnjice
ploda. Obstojnost oljčnega olja je odvisna od antioksidantov. Olje bo obstojnejše, če bodo
plodove obrali, ko bo povrhnjica do polovice ali povsem obarvana, meso ploda pa še ne bo
obarvano.
6.5.2 Način obiranja
Način obiranja je tisti, pri katerem plodove najmanj poškodujemo in omogoča obiranje v
primernem času ob najmanjši izgubi pridelka. Nepoškodovana povrhnjica je zagotovilo za
dobro olje. Nosilec bo plodove obiral ročno. Pri tem si bo pomagal s posebnimi
grabljicami. Značilnosti takšnega obiranja so:
primerno za manjše nasade,
plodovi so manj poškodovani,
ni izgube plodov zaradi pravočasnega obiranja,
za obiranje potrebujemo več časa kot pri mehaniziranem obiranju,
za obiranje je potrebno več delovne sile kot pri mehaniziranem obiranju.
6.5.3 Prevoz in shranjevanje plodov
Obiranje bodo končali s prevozom pridelka iz nasada. Plodove bodo spravili v nizke
plastične zaboje z luknjicami na stranicah in na dnu, ki omogočajo kroţenje zraka. Prostor
za shranjevanje mora biti suh, zračen in hladen, da se plodovi najbolje ohranijo. Olje iz
takih plodov bo ohranilo sveţino in sadni okus.
V preglednicah 16, 17 in 18 so prikazane kategorije stroškov v letih do polne rodnosti
oljčnega nasada, to je od petega do vključno sedmega leta. V teh letih se ţe pojavlja prvi
pridelek, ki ga bo potrebno obrati in predelati v olivno olje, s čemer bodo povezani tudi
prvi prihodki. Namen je prikazati postopno povečevanje rodnosti oljčnega nasada in s tem
tudi povezane stroške, kot tudi prihodke.
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Preglednica 16: Pregled stroškov oskrbe v 5. letu

Organska gnojila
Drugi material
Stroški strojev
Embalaţa
Bratev-najeto delo
Ročno delo
Oskrba v 5. letu
Vrednost pridelka (16 %)
Skupaj

Količina Enota Spremenljivi stroški
Skupni stroški
€/enoto
€/ha
€/enoto €/ha
310 kg
146
146
116
116
31 ur
252
484
15
15
66 ur
5
330
5
330
150 ur
5
750
401
1.841
260 kg
11
457
457
1.384

Vrednost pridelka je izračunana na podlagi predpostavke 16 % izplena. To pomeni, da pri
260 kg pridelka pridobimo pribliţno 42 kg ekstra deviškega oljčnega olja. Ob predpostavki
prodajne cene 11 EUR/kg znaša vrednost pridelka pribliţno 457 EUR. Enako so
predpostavili pri izračunih v naslednjih preglednicah.
Preglednica 17: Pregled stroškov oskrbe v 6. letu
Količina
Organska gnojila
Drugi material
Stroški strojev
Embalaţa
Bratev-najeto delo
Ročno delo
Oskrba v 6. letu
Vrednost pridelka (16 %)
Skupaj

400
31
132
150
520

Enota Spremenljivi stroški
Skupni stroški
€/enoto
€/ha
€/enoto €/ha
kg
194
194
116
116
ur
252
484
27
27
ur
5,00
660
5
660
ur
5
751
335
2.233
kg
11
915
915
1.318

Preglednica 18: Pregled stroškov oskrbe v 7. letu
Količina
Organska gnojila
Drugi material
Stroški strojev
Reklama, kalo
Embalaţa
Bratev-najeto delo
Ročno delo
Oskrba v 7. letu
Vrednost pridelka (16 %)
Skupaj

Enota

Spremenljivi stroški
€/enoto
€/ha

470 kg

220 ur
150 ur

5,00

226
116
298
64
58
1.100

1.040 kg

11

33
1.830

36 ur

Skupni stroški
€/enoto
€/ha
226
116
575
64
58
5 1.100
5
751
2.892
1.830
1.062

Brec J. Poslovni načrt pridelovanja oljčnega olja na ekološki kmetiji.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2011

34

Ker bo nosilec kmetijskega gospodarstva začel obirati pridelek, se bodo s tem pojavili tudi
nekateri stroški. Glavni strošek je obiranje plodov, ki se s povečevanjem pridelka povečuje.
Pojavili se bodo tudi stroški embaliranja in stroški reklame.
6.6

KALKULACIJA ZA POVPREČNO RODNO LETO

Pri predelavi oljk moramo upoštevati številna tveganja, tako zaradi vremenskih razmer, kot
zaradi raznih škodljivcev in bolezni. Zato se rodnost po letih lahko zelo razlikuje. Tako so
simulirali pridelek v treh različnih variantah, in sicer 3000, 5000 in 7000 kg/ha. V
povprečju so predvidevali 16 % izplen oljčnega olja.
Prav tako so predvidevali različne trţne cene olivnega olja, ki naj bi se gibale glede na
cene iz preteklosti nekje med 10 in 13 EUR/kg olivnega olja.
Preglednica 19: Simulacija količine pridelka in prodajne cene
Pridelek oljk v kg/ha
Pridelek olja v kg/ha (16 % izplen)
Vrednost pridelka
Nadomestilo IPS
PRIHODEK pri ceni
Organska gnojila
Sredstva za varstvo rastlin
Embalaţa
Zamenjava mreţ in zabojev
Stroški strojev
Predelava oljk - storitev
Bratev – najeto delo
Reklama
Manipulacijski kalo
Izgube pridelka
Strošek financiranja
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni

11 €/kg

2%
1,5%
10%
5%
11,0
10,0
12,0
13,0

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

I.
3.000
480
5.280
337
5.617
150
90
111
89
444
550
2.200
106
79
528
22
4.370
1.247
1.083
1.410
1.573

II.
5.000
800
8.800
337
9.137
214
90
186
89
517
917
2.400
183
137
914
27
5.673
3.464
3.080
3.847
4.231

III.
7.000
1.120
12.320
337
12.657
273
90
260
89
579
1283
2.600
253
190
1266
32
6.916
5.741
5.132
6.350
6.958

V preglednicah 20, 21 in 22 so prikazane ključne kategorije spremenljivih stroškov, ki
nastajajo pri pridelavi oljk. To so stroški gnojil, stroški strojnih ur ter stroški ročnega dela.
Posamezne količine so razvidne v spodnji preglednici.
Strošek organskih gnojil je opredeljen na podlagi odvzema hranil s pridelkom, povečanega
za povprečne izgube hranil v tleh. Stroški varstva rastlin so sorazmerno majhni. Stroške
uporabe kmetijske mehanizacije so ocenili glede na trţne cene najema kmetijske
mehanizacije. Predelava plodov v olje je storitev, ki jo zasebna oljarna zaračunava nosilcu
kmetijskega gospodarstva. Strošek obresti na uporabljena obratna sredstva pa nastaja
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vselej, ko jih zajamemo v pridelavo, in je opredeljen v višini realnih obresti, ki bi jih sicer
prisluţili z vezavo hranilne vloge v banki.
Fiksni strošek je v primeru oljčnega nasada amortizacija. Čeprav biološke lastnosti oljke
omogočajo daljšo amortizacijsko dobo, so izbrali 25 letno amortizacijsko obdobje oljčnika,
kar je z gospodarskega stališča bolj ustrezno. S tem v povezavi je potrebno izpostaviti, da
imajo v Slovenski Istri občasne zimske pozebe, ki prizadenejo rodni les, lahko pa tudi
debelejše veje in deblo. Sanacija pozeblega nasada traja 2 do 4 leta, včasih tudi več. Glede
na pretekle izkušnje vedo, da lahko računajo na 3 do 4 pozebe v stoletju, v povprečju torej
na pribliţno 25 let.
Preglednica 20: Pregled porabe organskih gnojil
Pridelek oljk v kg/ha
Pridelek olja v kg/ha (16 % izplen)
Organska gnojila v kg/ha
Bio-Olivo

I.
3.000
480

II.
5.000
800

III.
7.000
1.120

300

500

700

Iz preglednice 20 je razvidno, da je v različnih scenarijih predvidena različna količina
organskih gnojil. Tako predvidevajo v primeru pridelave 3000 kg oljk pribliţno 300 kg
organskih gnojil vrste Bio-Olivo. V primeru 5000 kg/ha pridelka znaša predvidena količina
500 kg, v primeru 7000 kg/ha oliv pa naj bi količina znašala pribliţno 700 kg.
Preglednica 21: Pregled porabe strojnih ur
I.
Pridelek oljk v kg/ha
Pridelek olja v kg/ha (16 % izplen)
Strojne ure v ur/ha
trošenje organskih gnojil
mulčenje 6x
Odvoz vej
škropljenje 4x
prevoz oljk in olja
premiki strojev
Skupaj strojne ure

3.000
480

II.
5.000
800

III.
7.000
1.120

2,8
17,4
4,0
10,4
7,5
10,5
52,6

2,8
17,4
6,0
10,4
12,5
12,3
61,4

2,8
17,4
7,0
10,4
17,5
13,8
68,9

V preglednici 21 je predstavljena količina potrebnih strojnih ur ob različni količini
pridelka. V odvisnosti od količine pridelka se najbolj spreminjajo ure za prevoz oljk in olja
in ure za različne premike strojev. Ostale postavke strojnih ur se v različnih primerih
bistveno ne spreminjajo.

Brec J. Poslovni načrt pridelovanja oljčnega olja na ekološki kmetiji.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2011

36

Preglednica 22: Pregled porabe delovnih ur
Pridelek oljk v kg/ha
Pridelek olja v kg/ha (16 % izplen)
Najeto delo (v številu ur)
Bratev
Delovne ure (v številu ur)
zimska rez
poletna rez
košnja breţin 2x, okrog dreves 3x
Škropljenje
škropljenje z vabo
priprava bratve in predelava
nega olja in prodaja
delo s stroji
Skupaj delovne ure v rodnem letu
Skupaj vse delovne ure v rodnem letu

I.
3.000
480

II.
5.000
800

III.
7.000
1.120

440

480

520

89
30
50
10
10
44
48
53
334
774

110
37
50
10
10
48
80
61
406
886

133
44
50
10
10
52
112
69
481
1.001

V preglednici 22 so predstavljene postavke potrebnega dela ob različnih ravneh pridelka.
Opazimo lahko, da je glavnina potrebnega dela bratev oziroma obiranje pridelka. V vsem
potrebnem delu predstavlja več kot polovico. Prav tako se s povečevanjem količine
pridelka povečuje. Ostale posamezne postavke predstavljajo majhen deleţ v celoti
potrebnega opravljenega dela, vseeno pa skupaj znašajo nekaj manj kot 50 %. Med vsemi
se ob različnih ravneh najbolj spreminja število ur, potrebnih za prodajo olivnega olja.
Naslednjo skupino predstavljajo stalni oziroma fiksni stroški, ki so na kmetiji, vsaj v
krajšem časovnem obdobju in pri omejenem spreminjanju obsega predelave, bolj ali manj
enaki. Pri tem gre predvsem za strošek amortizacije oljčnika.
V sliki 8 prikazujemo strukturo posameznih stroškov za ureditev oljčnika in vzdrţevanja
do polne rodnosti. Priprava zemljišča je v vsej kalkulaciji najteţje predvidljiva
predpostavka, hkrati pa predstavlja največji deleţ v celotnih stroških (40,9 %) naprave
oljčnika. Dejanski obseg pripravljalnih del na zemljišču se zelo razlikuje od nasada do
nasada, to pa pomembno vpliva na vso napravno vrednost nasada. Potrebno je poudariti, da
ima slabo premišljena priprava zemljišča hude ekonomske posledice v vsej ţivljenjski dobi
nasada. Obseg pripravljalnih del in njihove stroške so ocenili glede na pretekle izkušnje in
trenutne trţne cene. Prav tako pomembna postavka v stroških naprave oljčnika je zasaditev
nasada in postavitev opore. Izdatek za nakup sadik bodo zmanjšali, saj bodo sadike kupili
pri pridelovalcu sadik, nekaj denarne podpore pa bodo dobili od lokalnih skupnostih.
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Oskrba od 2.
do 7. leta
35%

Sajenje in
oskrba 1. leto
14%

37

Priprava
zemljišča
40%

Sadike
11%

Slika 8: Sestava stroškov naprave in oskrbovanja oljčnika do polne rodnosti

Stroški oskrbe mladega nasada od 2. do 7. leta starosti so na letni ravni zmerni, v skupnem
seštevku visoki, saj dosegajo pribliţno 35 % vse napravne vrednosti nasada. Oskrba nasada
zajema predvsem obdelavo tal in gnojenje, vzgojo in varstvo mladih oljk. V preglednici 23
so prikazani stroški priprave zemljišča oskrbe oljčnika po posameznih letih, ki skupaj
znašajo pribliţno 25 000 EUR. Ker so se odločili za amortizacijsko dobo oljčnika 25 let,
bo znašala letna amortizacija pribliţno 1000,00 EUR, le-ta pa nam predstavlja fiksni
strošek.
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Preglednica 23: Pregled stroškov naprave nasada po posameznih letih
Priprava zemljišča
Sadike
Sajenje in oskrba 1. leto
Oskrba 2. leto
Oskrba 3. leto
Oskrba 4. leto
Oskrba 5. leto
Oskrba 6. leto
Oskrba 7. leto
Skupaj

Strošek, €
10.209
2.664
3.460
1.900
1.539
1.437
1.384
1.318
1.062
24.972

Struktura v %
40,9
10,7
13,9
7,6
6,2
5,8
5,5
5,3
4,3
100,0

Preostanek prihodka po odbitju spremenljivih in stalnih stroškov je dohodek. Pri tem je
seveda pomembno, kolikšna količina pridelka je bila doseţena v posameznem letu, hkrati
pa tudi višina trţnih cen ekstra deviškega oljčnega olja. Le- te so odvisne v prvi vrsti od
ponudbe in povpraševanja, upoštevaje kakovost in z njo povezan izvor olja.
Predvidevajo tri moţne scenarije (pesimistični, zmerni in optimistični), pri katerih gre za
različno raven pridelave količine oljk v posameznem letu:
Preglednica 24: Scenariji na podlagi obsega pridelka oljk
Scenarij
I. Pesimistični
II. Zmerni
III. Optimistični

Pridelek oljk v kg/ha
3000
5000
7000

Pesimističen scenarij predvideva majhen pridelek, ki je moţen zaradi neugodnih
vremenskih razmer, povečanega napada škodljivcev ali različnih bolezni. V tem scenariju
je predviden pridelek pribliţno 3000 kg oljk na ha. To pomeni, da bi pri nizki trţni ceni, 10
EUR/kg, ki bi lahko bila posledica slabših gospodarskih razmer oziroma slabše kakovosti
olja, nosilec kmetijskega gospodarstva le steţka pokril vse stroške pridelave. Fiksni stroški
znašajo 998,87 EUR, medtem ko znašajo spremenljivi stroški 4306,00 EUR. S prihodkom
v višini 5137,00 EUR bi dohodek nosilca znašal le skromnih 1083,00 EUR.
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Slika 9: Prihodki in stroški oljčnika v odvisnosti od prodajne cene olja pri pridelku 3000 kg/ha
Preglednica 25: Prihodki in stroški v odvisnosti od prodajne cene olja pri pridelku 3000 kg/ha
10,00
998,87
4.306,00
5.137,00

Fiksni stroški, €
Spremenljivi stroški, €
Prihodek, €

Cena olja, €/kg
11,00
12,00
998,87
998,87
4.370,00
4.435,00
5.617,00
6.097,00

13,00
998,87
4.500,00
6.577,00

Zmerni scenarij predpostavlja povprečni pridelek v višini 5000 kg oljk na ha. Tudi pri tem
scenariju imamo fiksne stroške v višini 998,87 EUR. Spremenljivi stroški bi znašali v
primeru, da bi olivno olje dosegalo na trgu ceno med 11 in 12 EUR na kilogram olivnega
olja, med 4370,00 EUR in 4435,00 EUR. Tako bi ustvarili dohodek, ki bi znašal med
3464,00 EUR in 3847,00 EUR.
20000
18000
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EUR
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10000
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9937
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8000
6000
4000

5565
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5889

999

999

999

999
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11

12

13

2000
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Slika 10: Prihodki in stroški oljčnika v odvisnosti od prodajne cene olja pri pridelku 5000 kg/ha
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Preglednica 26: Prihodki in stroški v odvisnosti od prodajne cene olja pri pridelku 5000 kg/ha

Fiksni stroški, €
Spremenljivi stroški, €
Prihodek, €

Cena olja, €/kg
11,00
12,00
998,87
998,87
5.673,00
5.781,00
9.137,00
9.937,00

10,00
998,87
5.565,00
8.337,00

13,00
998,87
5.889,00
10.737,00

Zadnji optimistični scenarij pa predvideva velik pridelek, in sicer 7000 kilogramov oljk na
ha površine. V teh ugodnih razmerah bi ob višjih trţnih cenah lahko dosegali visoko raven
dohodka. V primeru, da bi trţna cena znašala 13 EUR/kg olja bi znašal dohodek kar
6958,00 EUR.
Preglednica 27: Prihodki in stroški v odvisnosti od prodajne cene olja pri pridelku 7000 kg/ha
10,00
Fiksni stroški, €
998,87
Spremenljivi stroški, € 6.765,00
Prihodek, €
11.537,00

Cena olja, €/kg
11,00
12,00
998,87
998,87
6.916,00
7.067,00
12.657,00
13.777,00

13,00
998,87
7.219,00
14.897,00
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Slika 11: Prihodki in stroški oljčnika v odvisnosti od prodajne cene olja pri pridelku 7000 kg/ha

Brec J. Poslovni načrt pridelovanja oljčnega olja na ekološki kmetiji.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2011

7

41

RAZPRAVA IN SKLEPI

Odločitev, da na kmetiji sami trţijo oljčno olje in da so prisotni na trgih, je prav gotovo v
veliki meri pripomogla k temu, da obvladujejo vse sestavine trţnega spleta. Trg nam daje
najhitrejše in najtočnejše informacije o vseh pomembnih gibanjih. Sporoča nam
spremembe nakupnih navad kupcev, govori nam o spremembah cen in nam poskuša
razkriti prihajajoče trende.
Investicija v izgradnjo novega oljčnega nasada bi kmetiji omogočila razširitev obstoječega
oljčnika in s tem tudi povečanje pridelovalnih kapacitet. Predvideli so različne moţne
scenarije, ki zajemajo različne trţne pogoje in različne količine pridelka, na podlagi katerih
je moţno sklepati, da je investicija tudi ekonomsko upravičena.
Izdelek je sestavina trţenjskega spleta, ki ga na kmetiji najbolje obvladajo. Pridobivanju
kakovostnega olivnega olja posvečajo največ časa in znanja. Na prodajno ceno imajo zelo
majhen vpliv, saj so v veliki meri prevzemnik trţnih cen. Torej s cenami sledijo trgu in
drugim ponudnikom na trgu. Od konkurentov se ţelijo razlikovati z lastnostmi oljčnega
olja (embalaţa, kakovost, sorte), čemur naj bi sledila tudi aktivnejša politika cene. Kar se
tiče prodajnih poti, bodo na kmetiji še naprej osredotočeni na osebno prodajo, saj se je v
preteklosti izkazala za zelo učinkovito in uspešno. Okrepiti pa je potrebno nekoliko
prodajo preko medmreţja, čemer je namenjena tudi spletna stran, ki jo bodo nastavili v
bliţnji prihodnosti. S tem bo kmetija okrepila tudi oglaševanje.
Izboljšave trţnega spleta kmetije Brec so vsekakor moţne pri vseh sestavinah. Omejitve so
predvsem v pomanjkanju trţenjskih znanj in izkušenj, opiranju le na lastne vire in
pomanjkanju finančnih sredstev. V prihodnje bodo še tesneje sodelovali z našimi kupci in
jim tako še bolj prisluhnili.
Prepričani so, da lahko ekstra deviško olivno olje v prihodnosti le še pridobi na veljavi. Je
pravi simbol zdravega in ekološko osveščenega načina ţivljenja. Na tem temelji tudi
razvojna vizija kmetije, ki ţeli osveščati in izobraziti potrošnika o pozitivnih učinkih, ki jih
ima ekstra deviško oljčno olje na počutje in zdravje. Cilj kmetije je povečati lastna
zemljišča za pridelavo oljk in s tem povečati pridelavo oljčnega olja. Poslvni načrt pokaţe,
da je pridelovanje oljčnega olja lahko ključni razvojni vzvod opazovane kmetije.
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POVZETEK

Oljčna drevesa so ena izmed najstarejših gojenih dreves. Oljka in oljčno olje postajata
vedno bolj zanimivi za pridelovalce in ljubitelje narave. K temu so pripomogli tradicija in
gojenje te sredozemske rastline, predvsem pa vedno večje zavedanje o zdravilnih učinkih
olivnega olja na človeka.
Oljkarstvo ima v Sloveniji prav gotovo pomembno vlogo, saj ima veliko primerjalnih
prednosti, kot so ugodno podnebje in ugodne reliefne razmere in pa tradicija. To ţeli
izkorsiti tudi opazovana kmetija. Zato je cilj raziskave dokazati ekonomsko upravičenost
razširitve oljčnih nasadov na opazovani ekološki kmetiji ob predpostavki, da je na
opazovani ekološki kmetiji pridelovanje ekstra deviškega oljčnega olja lahko ključni
razvojni vzvod.
Uporabljena je metoda poslovnega načrta, strukturiranega v naslednja tipična poglavja:
osnovni podatki o investitorju, investiciji in območju, kjer bo investicija izvedena
proizvodni in poslovni cilji investitorja
zmogljivosti kmetije, kje bo izvedena investicija
analiza trga
analiza prednosti in slabosti ter priloţnosti in nevarnosti
načrt trţenja in trţenjskih aktivnosti
tehnološka in finančna analiza razširitve oljčnika in povečanega obsega proizvodnje
oljčnega olja
kalkulacija za povprečno rodno leto po izvedeni investiciji.
Podatki, potrebni za pripravo poslovnega načrta, izvirajo iz interne dokumentacije kmetije.
Poslovni načrt pokaţe, da je dodatno povečanje pridelave oljčnega olja na ekološki kmetiji
ekonomsko smiselno in da je pridelovanje oljčnega olja ključni razvojni vzvod opazovane
kmetije.

Brec J. Poslovni načrt pridelovanja oljčnega olja na ekološki kmetiji.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2011

9

43

VIRI

Bonin E. 2003. Kmetijstvo na območju Slovenske Istre. SAD, 14, 2: 7-9
Bučar-Miklavčič M., Butinar B., Jančar M., Sotlar M., Vesel V., Kleva L., Primoţič Z.,
Sedmak D. 1997. Oljka in oljčno olje. Ljubljana, Kmečki glas: 142 str.
Cene
oljčnega
olja
po
letih
(zadnji
popis
2009).
2009.
SURS.
http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0410802S&ti=&path=../Database/Ek
onomsko/04_cene/04108_ICKPP/&lang=2 (13.2.2011)
Geopedia.si.
http://www.geopedia.si (12.2.2011)
Godec B., Hudina M., Ileršič J., Koron D., Solar A., Usenik V., Vesel V. 2003. Sadni izbor
za Slovenijo 2002. Krško, Aleks zaloţništvo: 143 str.
Japelj D. 2006. Vpliv foliarnega gnojenja s cinkom in borom na število cvetov in plodov
pri oljki (Olea europea L.). Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani. Oddelek
za agronomijo: 38 str.
Kotler P. 1998. Marketing. Management – Trţenjsko upravljanje. Ljubljana, Slovenska
knjiga. 832 str.
Kovač B. 1990. Uvod v podjetništvo: Analiza poslovnega načrta. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani: 118 str.
Moţina S., Rozman R., Tavčar M., Pučko D., Ivanko Š., Lipičnik B., Gričar J., Glas M.,
Kralj J., Tekavčič M., Dimovski V., Kovač B.. Management. Ljubljana, Didakta: 872
str.
Ogrin D. 2004. Oljka v Slovenskem Primorju. Geografski obzornik, 51, 2: 4-10
Počkaj B. 2007. Strategija trţenja oljčnega olja v Sloveniji. Ljubljana, Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta: 59 str.
Poročilo o stanju kmetijstva, ţivilstva in gozdarstva v letu 2008. 2008. Ljubljana,
Kmetijski Inštitut Slovenije: 105 str.
Poročilo o stanju kmetijstva, ţivilstva in gozdarstva v letu 2009. 2009. Ljubljana,
Kmetijski Inštitut Slovenije: 105 str.
Pridelava oljčnih plodov v intenzivnih oljčnikih (zadnji popis za leto 2009). 2010. SURS.
http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1502404S&ti=&path=../Database/Ok
olje/15_kmetijstvo_ribistvo/04_rastlinska_pridelava/01_15024_pridelki_povrsina/&la
ng=2 (13.2.2011)
Pucer A. 2007. Krkavče. 1. izdaja. Koper, Pangea – društvo za varovanje okolja Koper: 88
str.

Brec J. Poslovni načrt pridelovanja oljčnega olja na ekološki kmetiji.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2011

44

Repovţ J. 1995. Kako nastaja in deluje učinkovita, trţno usmerjena celostna grafična
podoba kot del simbolnega identitetnega sistema organizacije. Ljubljana, Studio
marketing: 217 str.
Rozman R. 1993. Planiranje poslovanja podjetja. Ljubljana, Gospodarski vestnik: 316 str.
Rozman R., Kovač J., Koletnik F. 1993. Management. Ljubljana, Gospodarski vestnik: 312
str.
Sancin V. 1990. Velika knjiga o oljki. Trst, Zaloţništvo trţaškega tiska: 319 str.
Seznam nosilcev kmetijskih gospodarstev, vpisanih v Register kmetijskih gospodarstev.
2008. Ljubljana, MKGP (izpis iz baze podatkov, interno gradivo).
Skrt A. 2006. Primerjava razmnoţevanja različnih sort oljk (Olea europea L.) z zelenimi
podtaknjenci. Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta oddelek za agronomijo.
Diplomsko delo: 42 str.
Slovar slovenskega knjiţnega jezika. 2000. Ljubljana, SAZU spletna izdaja.
Statistični letopis Republike Slovenije. 2007. Statistični urad RS.
http://www.stat.si/ (14.2.2011)
Stegovec P. 2011. Oljčno olje kot zdravilo. Kmečki glas, 1.
Vadnal K. 2007. Trţenje. Ljubljana. Univerza v Ljubljani. Oddelek za agronomijo: 181 str.
Vesel V. 1996. Oljkarstvo v Sloveniji. Sodobno kmetijstvo, 29, 9: 391-394
Vovk K. 2003. Ekološka pridelava oljke v Slovenski Istri. Diplomsko delo. Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta oddelek za agronomijo: 48 str.

Brec J. Poslovni načrt pridelovanja oljčnega olja na ekološki kmetiji.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2011

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorici prof. dr. Katji Vadnal za vse koristne nasvete in spodbujanje pri
pisanju diplomske naloge.
Zahvaljujem se druţini za potrpeţljivost in pomoč pri nastajanju diplomskega dela.

