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Izvleček 

V interdisciplinarno zasnovani raziskavi smo celovito analizirali stanje in trende v slovenskem 

ekološkem kmetijstvu ter dejavnike na ravni kmetije in v zunanjem okolju, ki vplivajo na razvojni 

potencial ekoloških kmetij za tržno pridelavo. Analizirali smo gibanje samooskrbe s hrano nasploh 

in z ekološko hrano. Iskali smo povezavo med (ekološko) rabo in kakovostjo tal. Opravili smo 

raziskavo vrste podatkov o pridelkih v ekološki rastlinski pridelavi. Z metodo DEX smo s 

postopkom ekspertnega modeliranja razvili večkriterijski hierarhični model za ocenjevanje 

potenciala ekoloških kmetij za tržno pridelavo oziroma za prispevek k trajnostni samooskrbi s 

hrano. Model temelji na pridelovalnih in organizacijskih značilnostih ekološke kmetije, ki smo jih 

identificirali, opisali, izbrali in hierarhično uredili. Izbrane značilnosti smo zajeli s terensko 

raziskavo vzorca 135 pretežno tržno usmerjenih ekoloških kmetij. Ustreznost modela smo preverili 

z rezultati terenske raziskave in nadaljnjimi analizami. Z aplikacijo modela na izbranih kmetijah 

smo ekološke kmetije na osnovi njihove pridelovalne usmeritve in drugih značilnosti razvrstili 

glede na njihov potencial za tržno pridelavo, ter identificirali devet tipov kmetij. Vizija razvoja 

velike večine anketiranih kmetij je pozitivna, zadovoljstvo z rezultati kmetovanja pa visoko. 

Kmetije so praviloma močnejše po organizacijskem potencialu, zlasti človeških kapacitetah, ter 

šibkejše po pridelovalnem potencialu. Zaključili smo, da je razvojni potencial za tržno pridelavo na 

izbranih ekoloških kmetijah v splošnem zelo visok, najvišji pa je na zelenjadarskih, sadjarskih in 

mešanih kmetijah.  

 

Ključne besede: DEXi, ekološko kmetijstvo, samooskrba s hrano, večkriterijsko odločanje, model za 

oceno potenciala kmetije 

  



 

Abstract  

In this interdisciplinary designed study, we performed a comprehensive analysis of the situation 

and trends in Slovenian organic agriculture, as well as the factors, at the farm level and in the 

external environment, affecting the development potential of organic farms for commercial 

production. We analyzed the trends of self-sufficiency in food in general and in organic food. We 

were looking for the link between the (organic) land use and soil quality. We surveyed a series of 

data on the yields in organic crop production. We used the DEX method to develop a multi-

attribute hierarchical model for assessing the potential of organic farms for commercial 

production and for their contribution to sustainable self-sufficiency in food. The model is based on 

the production and organizational characteristics of organic farms that we identified, described, 

selected and arranged hierarchically. Selected characteristics were captured by field survey in a 

sample of 135 market-oriented organic farms. The adequacy of the model was tested with the 

results of field research and further analysis. By applying the model to the selected organic farms, 

we developed a classification according to organic farms' potential for commercial production, 

and identified nine types of farms. In general, the vision for the development of the vast majority 

of surveyed farms was positive and the satisfaction with the results of farming was high. The 

sampled farms were significantly stronger with regard to their organizational potential, especially 

human capacities, than with regard to their production potential. We concluded that the 

development potential of organic farms for commercial production in selected organic farms is 

generally very high. The highest scores were achieved by vegetable-, fruit- and mixed-production 

farms.  

 

Keywords: DEXi, food self-sufficiency, multiple-criteria decision-making, organic farming, model 

for evaluation of farm potential   
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1 Uvod 

1.1 Pomen in izzivi raziskovanja ekološkega kmetijstva  

Povečano zanimanje za ekološko kmetijstvo in živila se je začelo na vrhuncu kmetijsko-tehnološkega 

razcveta v 2. polovici 20. stoletja, ko so se v razvitih državah ob vedno višji kmetijski produktivnosti 

začeli kazati tudi neželeni učinki sodobnih sredstev za povečevanje produktivnosti (uporaba kemičnih 

sredstev za varstvo rastlin, mineralnih gnojil, težkih strojev, specializacija, ločitev rastlinske pridelave 

od živinoreje, in drugo), zaradi česar je kmetijstvo postajalo podobno industrijski proizvodnji. Študija 

Millenium Ecosystem Assessment navaja, da so stroški škode, ki jo britansko kmetijstvo povzroči vodi 

(onesnaženje, evtrofikacija), zraku (izpusti toplogrednih plinov), tlom (erozija, izguba CO2) in biotski 

raznovrstnosti, v letu 1996 znašali 2,6 milijard USD, kar ustreza 9 % povprečnih letnih prihodkov 

britanskih kmetij v 90. letih prejšnjega stoletja (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Skupaj s 

profitno in k nenehni materialni rasti usmerjeno naravnanostjo razvitega sveta se je kmetijska 

dejavnost tudi uradno (kar dokazujejo zlasti rezultati raziskav okoljskih in zdravstvenih vplivov rabe 

kemičnih sredstev za varstvo rastlin) pridružila vrsti drugih gospodarskih dejavnosti, ki so z 

netrajnostnim delovanjem vse bolj rušile ravnovesje ekosistemov in snovno-energetskih ciklov na 

planetu. Če človeštvo prestopi določene medsebojno povezane biofizične meje planeta, bi to lahko 

zanj imelo hude posledice. V raziskavi, ki je identificirala devet takšnih planetarnih meja, ugotavljajo, 

da smo tri že prestopili, in sicer za podnebne spremembe, stopnjo izgube biotske raznovrstnosti in za 

globalni dušikov cikel (Rockström in sod., 2009). 

Odgovori na vprašanje, katere so (naj)boljše poti za zagotavljanje hrane in surovin, še danes niso 

enoznačni; morda so mnenja še bolj različna kod pred 50 leti. Nam nove tehnologije lahko omogočijo 

zmanjšanje negativnih vplivov kmetijske pridelave in (pre)hrane na naše okolje in zdravje, na biotsko 

raznovrstnost, podnebne spremembe in podobno; ali lahko ljudem omogočijo, da živijo na planetu v 

še veliko večjem številu kot danes? Vsekakor kaže, da je dolgoletno paradigmo (neomejene) rasti 

zamenjala paradigma zadostnosti (The 3rd SCAR…, 2011). Še vedno pa ostaja vprašanje, na kakšen 

način to zadostnost zagotoviti. 

Vedno je veljalo, verjetno pa to dejstvo tudi vse bolj razumemo, da ni vse, kar je človeštvo zmožno 

narediti, tudi smotrno narediti; skoraj vsaka tehnologija ima tudi svoje senčne strani. Še bolj 

pomembno je spoznanje, da je koristnost določene tehnologije za družbo odvisna od tega, s kakšnim 

namenom jo uporabljamo in kdo je tisti, ki ima od nje koristi, kdo pa morda nosi tveganja ali trpi 

stranske učinke. Če ta spoznanja uporabimo na primeru kmetijske pridelave in tehnologij, ki so nam 

na tem področju na voljo, nas ne čudi, da je toliko različnih mnenj o tem, katere rešitve so najboljše.  

Dejstvo, da se je ekološko kmetijstvo v zadnjih 40-50 letih dobro uveljavilo kljub veliki začetni skepsi 

in nerazumevanju, je povezano tudi s tem, da presega izključno tehnološke pristope in rešitve, ter da 

že od samega začetka nastopa izrazito interdisciplinarno in povezovalno, ter išče in ustvarja sinergije 

na vseh področjih človekovega udejstvovanja. Torej ne le na področju gospodarske (kmetijske) 

dejavnosti, temveč tudi družbenega razvoja in prizadevanja za ohranjanje »živega planeta« oziroma 

tega, kar Zemljo dela človeku prijazno: čisto okolje, raznolika narava, razpoložljivi naravni viri; pestri 

in dinamični, a vseeno stabilni ekosistemi… To najbolje ponazarjajo štiri načela ekološkega kmetijstva, 
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ki v osnovi ostajajo enaka vse od 70. let prejšnjega stoletja: načelo zdravja, načelo varstva okolja, 

načelo pravičnosti in načelo skrbi (Principles of organic agriculture, 2014). 

Ekološko kmetijstvo že dolgo ni več marginalno ne po obsegu pridelave ne po obsegu trga, niti ne kot 

raziskovalni objekt oziroma področje raziskav. Zlasti v zadnjih 10 letih je še posebej v Evropski uniji 

doživelo preboj, ki ga postavlja med najbolj perspektivne oblike kmetijske pridelave. V letu 2012 je 

delež ekološko obdelovanih zemljišč v EU znašal 5,6 %, največji pa je bil v Lihtenštajnu (29,6 %), 

Avstriji (19,7 %), na Švedskem (15,6 %) in v Estoniji (15,3 %) (The world of organic agriculture, 2014). 

Trg ekoloških živil v EU je bil v istem letu vreden 22,9 milijard EUR, rast pa je bila 6 %; največji tržni 

delež so ekološka živila imela na Danskem (7,6 %) in v Avstriji (6,5 %) (The world of organic 

agriculture, 2014). 

Čeprav se je družbeno priznavanje pomena ekološkega kmetijstva začelo zlasti zaradi njegovih 

dobrobiti za okolje in naravo, pa je vse bolj priznana tudi njegova vloga pri razvoju podeželja (Jackson 

in Lampkin, 2005), zagotavljanju varne in kakovostne hrane (Niggli in sod., 2009), ustvarjanju novih in 

zelenih delovnih mest (Lobley in sod., 2005; Morison in sod., 2005), in na drugih področjih. 

Tudi vprašanje, s katerim se ukvarjamo v naši raziskavi, zahteva širši in interdisciplinaren pristop, ki 

mora biti obenem povezan s posebnostmi slovenskega gospodarskega, okoljskega in družbenega 

prostora. Ekološko kmetijstvo je povezano s širokim naborom javnih interesov in koristi; nekateri od 

teh so za Slovenijo še posebej pomembni. To se odraža tudi v naslovu teze, ki izpostavlja »trajnostno 

samooskrbo s hrano«. 

Samooskrba držav in regij postaja v globaliziranem svetu znova pomembna; z naraščajočim številom 

prebivalstva na planetu in omejenimi naravnimi viri se začenja uveljavljati prej omenjena paradigma 

zadostnosti, ki je v idealnem primeru iskanje najboljšega razmerja med družbeno, gospodarsko in 

okoljsko trajnostnostjo. Samooskrba s hrano na ustrezni geografski ravni (država, regija ali še nižja 

raven) je običajno smiselna tako iz gospodarskih in družbenih razlogov (npr. delovna mesta in 

ustvarjanje dohodka na teh ravneh), kot iz okoljskih razlogov (npr. visok ogljični odtis kmetijskih 

pridelkov in živil zaradi dolgega transporta na globaliziranih trgih). Pri živilih pa se temu pridruži še 

vidik kakovosti. Zlasti pri sveži zelenjavi in sadju na prehransko kakovost močno vpliva čas od spravila 

pridelka do potrošnika in ravnanje s pridelki v tem času.  

Tako kot govorimo o samooskrbi države s posameznimi pridelki, lahko obravnavamo tudi nacionalno 

samooskrbo z ekološkimi pridelki. Ta je pomembna iz prav vseh razlogov kot samooskrba s hrano 

nasploh, vendar pa se pridruži še vrsta dodatnih. Večja lastna ekološka pridelava na primer pomeni 

bistveno manjše obremenitve okolja v državi (oziroma regijah), pomeni pa tudi več delovnih mest 

(Karba in sod., 2014). 

Tudi v Sloveniji smo ekološko kmetijstvo prepoznali kot eno od usmeritev, ki jih je potrebno 

spodbujati. Prve finančne spodbude za ekološko pridelavo so bile uvedene leta 1999, leta 2005 pa je 

Vlada RS sprejela Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 – ANEK (Akcijski 

načrt…, 2005). V skladu z ANEK naj bi med drugim do leta 2015 dosegli 15-odstotni delež ekoloških 

kmetij, 20-odstotni delež kmetijskih zemljišč v nadzoru ekološke pridelave in 10-odstotni delež 

slovenskih ekoloških živil v celotnem prometu z živili. Na strateški ravni smo ekološkemu kmetovanju 

s tem dali posebno vlogo oziroma pomen, na izvedbenem pa stanje močno zaostaja za cilji. Danes se 

v Sloveniji soočamo z zelo nizko samooskrbo z ekološkimi pridelki oziroma živili, ki je z 20 % še veliko 

nižja od splošne stopnje samooskrbe s hrano (Slabe in sod., 2010).  
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V povezavi z upadanjem samooskrbe se v Sloveniji zastavlja tudi vprašanje sedanje smotrnosti rabe 

kmetijskih zemljišč. Živinoreja se je s hribovitih leg, kjer prevladuje travinje, razširila oziroma preselila 

na za obdelavo najugodnejše, a omejene rodovitne ravnine, kjer zato gojimo krmo za živali. Na teh 

legah pa obstaja tudi nenehen konflikt z drugimi dejavnostmi (npr. prometna in druga infrastruktura, 

industrija, poselitev oziroma stanovanjska gradnja) (Lampič, 2000, 2005, 2008). Obenem se na 

prodnih ravninah pojavlja konflikt z varovanjem pitne vode. Dušik iz kmetijstva je izvor za med 50 in 

80 % nitratov v evropskih vodah; visoke koncentracije nitratov v talni vodi slabšajo kakovost pitne 

vode in s tem povzročajo gospodarske in okoljske težave (Peña-Haro in sod., 2008). 

Z vidika rabe prostora je povečevanje deleža ekoloških kmetijskih zemljišč še posebej zaželeno 

povsod tam, kjer so konflikti med (konvencionalnim) kmetijstvom in drugimi funkcijami prostora 

veliki (Lampič, 2005). V Sloveniji so to poleg vodovarstvenih območij zlasti območja Natura 2000 in 

druga zavarovana območja. Vendar pa so to lahko tudi občine ali regije, ki svoje prednosti vidijo v 

razvoju trajnostnega turizma v povezavi z ohranjeno naravo, v razvoju lokalne oskrbe z (ekološko) 

hrano, v razvoju visoko kakovostne in trajnostne gastronomske ponudbe, in podobno.  

Predvsem pa je pomembno, a hkrati zaskrbljujoče dejstvo, da slovenska ekološka pridelava pokriva le 

slabih 20 % trenutnih (a še vedno naraščajočih) potreb slovenskega trga, čeprav tržni akterji poročajo 

o izrecnem povpraševanju potrošnikov po slovenskih ekoloških živilih. To pomeni, da imajo slovenski 

kmetje že v tem trenutku na voljo precejšen neizkoriščen potencial za tržno ekološko pridelavo in da 

se ta potencial glede na rezultate raziskav pri nas v zadnjih letih še vedno povečuje (Lampič in sod., 

2010, Slabe in sod., 2011, Slabe, 2012). 

Uradna slovenska politika (vlade, pristojna ministrstva) ima še vedno precej težav z umeščanjem 

ekološkega kmetijstva v svoje strateške dokumente in z uresničevanjem lastnih sprejetih načrtov na 

tem področju, kot je na primer ANEK. Potreben je torej tudi razvoj družbene in politične zavesti o 

tem, kakšne so strateške možnosti Slovenije na področju kmetijstva in kakšni pristopi obetajo največ 

uspeha, tako z vidika neposredno vpletenih deležnikov kot tudi družbe v celoti. 

Na področju ekološkega kmetijstva torej lahko izpostavimo dve najpomembnejši skupini problemov:  

- nezadovoljivo stanje na področju oskrbe z ekološko hrano v Sloveniji ter prepočasno 

uveljavljanje ekološkega kmetijstva nasploh; 

- odsotnost sistematičnega spremljanja bilance ekoloških živil v Sloveniji, ter odsotnost realne 

ocene stanja na tem področju, kot tudi ocene potencialov ekološke tržne pridelave.  

Namen naše raziskave je oceniti stanje na področju ekološkega kmetijstva in prispevati k oceni 

potencialov ekološkega kmetijstva za izboljšanje samooskrbe s hrano.  

Naša raziskava je prva interdisciplinarna obravnava ekološkega kmetijstva in ekoloških kmetij pri nas. 

Temelji na empirični terenski raziskavi 135 ekoloških kmetij, ki so pretežno že usmerjene v pridelavo 

za trg. V njej smo upoštevali in obravnavali geografske, prostorske (raba kmetijskih zemljišč), 

agronomske, okoljevarstvene, ekonomske, tržne, sociološke, psihološke, kmetijsko-politične in druge 

vidike (ekološke) kmetijske pridelave. Te vidike smo sistematično raziskali in povezali, s pomočjo 

nabora različnih metodoloških pristopov in orodij, ter z odkrivanjem in raziskovanjem povezav med 

dejavniki, ki vplivajo na razvojni potencial ekološke pridelave z vidika pridelave za trg in s tem za 

trajnostno samooskrbo s hrano. 
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen 

Oceniti nameravamo stanje in trende na področju ekološkega kmetijstva v Sloveniji in prispevati k 

oceni potenciala ekološkega kmetijstva za povečanje trajnostne samooskrbe s hrano. Pri tem nas 

zanima predvsem samooskrba z ekološkimi živili, vendar pa želimo nakazati tudi potencial za 

samooskrbo s hrano nasploh. »Potencial ekološkega kmetijstva/kmetije za samooskrbo s hrano« je 

precej abstrakten pojem, ki pa ga ob predpostavki, da se danes velika večina prebivalstva Slovenije s 

hrano oskrbuje na trgu, lahko natančneje opredelimo kot »potencial ekološkega kmetijstva/kmetije 

za tržno pridelavo«. Za namene naše naloge smo zato potencial ekološkega kmetijstva oziroma 

kmetij za prispevek k povečanju samooskrbe s hrano izenačili z njihovim potencialom za tržno 

pridelavo. 

Predpostavljamo tudi, da se ekološko kmetijstvo med vsemi sedanjimi kmetijskimi praksami v največji 

meri približuje idealu trajnostnega kmetijstva, zato s trajnostno samooskrbo s hrano razumemo 

samooskrbo z živili ekološkega porekla. 

Konkretno je namen raziskave odgovoriti na vprašanje, kakšen je dejanski potencial ekoloških kmetij 

(po glavnih pridelovalnih usmeritvah) za tržno ekološko pridelavo in s tem za povečanje deleža 

slovenskih ekoloških pridelkov v strukturi ponudbe ekoloških živil ter celotni strukturi ponudbe hrane 

v Sloveniji. 

Cilji 

Splošni cilj raziskave je oblikovanje ustreznih metodoloških pristopov in izbor metod za 

prepoznavanje in ovrednotenje potenciala ekološkega kmetijstva oziroma ekoloških kmetij, da bi 

omogočili učinkovitejše in bolj ciljno preusmerjanje kmetij v ekološko kmetijstvo oziroma predvsem v 

tržno ekološko pridelavo.  

Posebni cilji pa so: 

 Oblikovati in preveriti metodološki pristop za oceno pridelovalnega potenciala ekološkega 

kmetijstva. 

 Opredeliti dejavnike na ravni kmetije in na ravni pridelovalnih usmeritev, ki so odločilni za 

usmeritev v ekološko pridelavo za trg. 

 Razviti metodo oziroma model za ocenjevanje potenciala posamezne ekološke kmetije za 

prispevek k samooskrbi s hrano, oziroma njenega potenciala za tržno pridelavo. 

 Oceniti dejanske donose glavnih pridelkov v ekološkem kmetijstvu v Sloveniji, ki so ključni za 

doseganje samooskrbe. 

 Raziskati nacionalne trende pridelave in porabe kmetijskih pridelkov in živil, trende v 

samooskrbi s hrano ter stanje in trende pridelave in porabe ekoloških kmetijskih pridelkov in 

živil. 

 Celovito opisati aktualno stanje in dosedanji razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji, še zlasti 

dinamiko razvoja ekološkega kmetijstva, vrste rabe in kakovosti ekoloških kmetijskih zemljišč, 

razvoj in stanje trga z ekološkimi živili, podporno okolje z razvoj ekološkega kmetijstva, vrste 

in obseg ekoloških kmetijskih pridelkov, ter identificirati potenciale za nadaljnji razvoj. 
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 Predstaviti zaključke, ki so lahko v podporo pri oblikovanju ukrepov politik za spodbujanje 

preusmerjanja v (tržno) ekološko kmetijstvo in za celovito podporo trajnostnemu razvoju 

sektorja ekološkega kmetijstva, na različnih ravneh odločanja (nacionalno, lokalno ali 

regionalno). 

Hipoteze  

(H1) Razvijemo lahko model, s katerim bo možno ocenjevati razvojni potencial ekoloških kmetij za 

doseganje večje samooskrbe s hrano. 

Ključni izziv naše raziskave je razviti orodje, s katerim bomo lahko ocenjevali, kakšen je razvojni 

potencial posamezne ekološke kmetije za doseganje večje samooskrbe s hrano, oziroma njen 

potencial za tržno ekološko pridelavo. Predpostavljamo, da je ustrezno orodje model za ocenjevanje 

potenciala ekološke kmetije za tržno ekološko pridelavo, ki ga bomo razvili s pomočjo ustrezne 

metode večkriterijskega odločanja.  

(H2) Potencial ekoloških kmetij za tržno pridelavo je odvisen od njihove usmeritve. Kmetije, 

usmerjene v pridelavo zelenjave, sadja in poljščin, imajo največji potencial za tržno pridelavo 

oziroma so tudi najbolj tržno usmerjene. 

V ekološko kmetijstvo so se, zlasti v prvem desetletju, pri nas večinoma usmerjale ekstenzivne 

živinorejske kmetije. Razlogov za to je več: za mnoge takšne kmetije preusmeritev v ekološko 

kmetijstvo pomeni razmeroma malo sprememb, z izjemo morebitne prilagoditve hleva in ureditve 

izpusta; neposredna plačila za ekološko travinje so bila ves čas zelo privlačna; pa tudi kmetijski 

svetovalci so v ekološko kmetijstvo usmerjali v glavnem takšne kmetije. Vendar pa večina takšnih 

kmetij za trg prideluje le malo, nekatere pa tudi nič; v glavnem redijo živali za meso, ki pa ga tudi po 

preusmeritvi pogosto ne prodajajo kot ekološko, predelujejo pa ga (večinoma) tudi ne. Po drugi strani 

pa pridelava zelenjave, sadja in poljščin na kmetijah že na razmeroma majhnih površinah hitro ustvari 

tržne viške, zlasti (ekološko) zelenjadarstvo in sadjarstvo pa sta tudi delovno-organizacijsko in 

investicijsko precej bolj zahtevna od (ekstenzivne) živinoreje. Zato predpostavljamo, da so 

zelenjadarske, sadjarske in (morda v manjši meri) tudi poljedelske kmetije precej bolj tržno 

usmerjene od večine živinorejskih, oziroma je njihov potencial za tržno ekološko pridelavo in s tem za 

prispevek k boljši trajnostni samooskrbi s hrano večji. 

(H3) Poleg pridelovalne usmeritve so pomembni dejavniki za (pre)usmeritev kmetij v tržno 

ekološko pridelavo tudi demografska vitalnost kmetije, velikost kmetije (vključno z možnostjo 

najemanja kmetijskih zemljišč) in podjetnost kmeta. 

Preusmeritev v (tržno) ekološko pridelavo je za večino kmetij povezana s sprejemanjem pomembnih 

odločitev, nanjo pa vpliva veliko število dejavnikov. Predpostavljamo, da so med najpomembnejšimi:  

- demografska vitalnost kmetije, ker odločitev za ekološko pridelavo zadeva vse družinske 

člane in pomeni sprejemanje vsaj srednjeročnih, če ne dolgoročnih obveznosti, zato je 

povezana z načrtovanjem prihodnosti kmetije in posameznih družinskih članov;  

- velikost kmetije, skupaj z najetimi kmetijskimi zemljišči, ki v povezavi z usmeritvijo določa 

obseg (tržne) pridelave, ki ga kmetija lahko razvije. Za tržno pridelavo zelenjave je potreben 

manjši obseg kmetijskih zemljišč kot za sadjarstvo ali za poljedelstvo.  

- Podjetnost oziroma poslovna naravnanost kmeta je pomembna za vsako tržno kmetijsko 

pridelavo, še posebej pa za ekološko. Slednja od kmeta zahteva izpolnjevanje dodatnih 
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obveznosti, od spremenjene kmetijske in tržne (in morda tudi predelovalne) prakse, do 

nadzora in certifikacije. 

(H4) V Sloveniji se ekološka kmetijska zemljišča, ne glede na vrsto njihove rabe, nahajajo pretežno 

na kmetijskih zemljiščih nižje kakovosti, kot kmetijska zemljišča v celoti. 

Kakovost kmetijskih zemljišč je zelo pomembna za pridelovalni potencial kmetijskih gospodarstev. 

Glede na dejstvo, da v ekološki pridelavi v Sloveniji močno prevladuje travinje, seveda lahko 

pričakujemo, da to močno vpliva tudi na kakovost ekoloških kmetijskih zemljišč v celoti. Vendar pa 

domnevamo, da se v splošnem tudi ekološko travinje, ekološke njive in ekološki trajni nasadi nahajajo 

na kmetijskih zemljiščih, ki so po kakovosti slabša od tistih v konvencionalni pridelavi. Če to drži, 

potem obstaja določen potencial za povečanje obsega in količin ekoloških pridelkov tudi z vidika rabe 

kmetijskih zemljišč, kakor tudi, da obstaja določen potencial za izboljšanje gospodarjenja z najbolj 

kakovostnimi kmetijskimi zemljišči v Sloveniji. 

1.3 Vsebinska struktura naloge 

V nalogi raziskujemo štiri področja, ki so ključna za razvoj ekološkega kmetijstva v smislu prispevka k 

samooskrbi s hrano: 

- ekološka pridelava (in predelava), kjer se posvetimo stanju in trendom ekološke pridelave ter 

problematiki višine pridelkov v ekološki pridelavi;  

- raba kmetijskih zemljišč, kjer raziskujemo pridelovalni potencial (dejansko rabo kmetijskih 

zemljišč v povezavi s kakovostjo tal), preverimo pa tudi okoljevarstveni potencial (varstvo 

pitne vode);  

- samooskrba s kmetijskimi pridelki (na splošno in z ekološkimi) ter trendi porabe živil; 

- dejavniki tržne ekološke pridelave, kjer posebej obravnavamo notranje dejavnike (na ravni 

posamezne kmetije) in zunanje dejavnike. 

Obravnavo teh štirih področij smo zasnovali v štirih samostojnih poglavjih, v katerih smo 

problematiko predstavili, analizirali in komentirali, kjer je bilo možno, pa tudi že izpeljali določene 

sklepe. V posameznih poglavjih smo natančneje predstavili vsebinska in metodološka vprašanja za 

raziskavo. Vanjo smo vključili: 

- značilnosti vzorca raziskanih 135 tržno usmerjenih ekoloških kmetij, z vidika dejavnikov tržne 

ekološke pridelave; 

- problematiko višine pridelkov v ekološki pridelavi v Sloveniji; 

- dejansko rabo kmetijskih zemljišč v povezavi s kakovostjo tal; 

- dejavnike tržne ekološke pridelave na ravni posamezne kmetije. 

V petem poglavju predstavljamo metode, ki smo jih uporabili za raziskovanje identificiranih 

problemov. Ključna metodološka inovacija je aplikacija metode za večkriterijsko odločanje DEX za 

razvoj modela, namenjenega ocenjevanju potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo. 

V šestem poglavju so predstavljeni rezultati raziskav po posameznih vprašanjih. V tem poglavju smo 

uvedli še dodatno podpoglavje, v katerem smo predstavili razvrstitev ekoloških kmetij po potencialu 

za tržno pridelavo, z vidika pridelovalne usmerjenosti. Razvrstitev ekoloških kmetij po potencialu za 

tržno pridelavo je inovacija, ki smo jo razvili s pomočjo aplikacije razvitega in testiranega modela na 

rezultatih raziskave vzorca 135 tržno usmerjenih ekoloških kmetij. 
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Nalogo zaključimo s sintezo zaključkov na osnovi pregleda in analiz ter rezultatov izvirnih raziskav. 

1.4 Opredelitev pojmov 

V nadaljevanju smo opredelili oziroma podrobneje obrazložili nekatere najpogosteje uporabljene 

pojme v nalogi. Ker se v raziskavi posvečamo ekološkemu kmetijstvu, ki je v slovenski znanstveni 

literaturi razmeroma novo področje, opredeljujemo tudi ključne pojme v tej povezavi, ter 

uporabljene okrajšave in izpeljanke. 

Pojmi 

Bilance proizvodnje in porabe (potrošnje): »Bilance proizvodnje in porabe so za določeno časovno 

obdobje standardizirane informacije o ponudbi in povpraševanju za določen kmetijskih pridelek ali 

skupino pridelkov in se nanašajo na državo kot celoto. Bilance se glede na to, iz katerih podatkov se 

pripravijo, delijo na začasne in končne. Bilance predstavljajo sintezo velikega števila različnih 

statističnih in drugih podatkov s področja kmetijstva in živilske industrije. Izdelava bilanc po enotni 

metodologiji je vključena v redno statistiko pri vseh državah članicah Evropske unije. Po 

metodoloških priporočilih Eurostata so izdelane tudi bilance za Slovenijo…«. (Bilance proizvodnje in 

porabe…).  

Boniteta kmetijskih zemljišč:je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki se določi v obliki 

bonitetnih točk. Bonitetne točke se izračunajo na podlagi lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih 

vplivov. (Pravilnik o določanju…, 2008). 

Certifikacija ekološke pridelave/predelave: postopek ugotavljanja skladnosti pridelave oziroma 

predelave ekoloških pridelkov oziroma živil z veljavnimi pravili (zakonodajo, zasebnimi standardi…) za 

→ ekološko kmetijstvo oziroma predelavo.  

Degradacija ekosistemov: človek, ter živa bitja nasploh, so kot sestavni del ekosistemov odvisna od 

delovanja le-teh za zadovoljevanje svojih potreb, tako materialnih kot nematerialnih. Degradacija 

ekosistemov je zmanjšanje ali uničenje delovanja ekosistemov zaradi različnih škodljivih sprememb, 

njena posledica pa je zmanjšanje ali prenehanje možnosti za zadovoljevanje določenih potreb človeka 

in drugih živih bitij.  

Demografska vitalnost kmetije: odraža dejanske in potencialne razvojne možnosti za kmetijske 

dejavnosti na kmetiji, oziroma dejanske in potencialne razvojne možnosti manjših podeželskih 

območij. Temelji na analizi starostno-generacijske strukture (kmečkega) gospodinjstva. Gospodinjstva 

so, glede na starostno-generacijsko sestavo članov, razvrščena v enega od sedmih tipov; od tistih, v 

katerih so vsi člani starejši od 70 let (ostarela, delovno manj dejavna), pa do mladih, demografsko 

vitalnih in razvojno naravnanih gospodinjstev. Sam pristop so pred desetletji razvili geografi za 

potrebe proučevanja narodnostne problematike, za analize potencialov regionalnega razvoja pa so ga 

uporabili v okviru raziskav manjših podeželskih območij (Lampič, 2008; Klemenčič s sod., 2008) in pri 

vrednotenju potencialov za kmetijske dejavnosti (Lampič, 2011; Slabe, Lampič, Juvančič, 2011). 

Ekosistemske storitve: storitve, ki jih ekosistemi nudijo človeku v smislu zadovoljevanja njegovih 

materialnih in nematerialnih potreb. Po UNEP so storitve ekosistemov na primer nudenje (pitne) 

vode in hrane; storitve uravnavanja poplavnih voda in preprečevanja bolezni; kulturne storitve 

(duhovne, rekreacijske…); ter podporne storitve, ki vzdržujejo razmere, primerne za ohranjanje 

življenja na Zemlji, kot je na primer kroženje hranil. (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 
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Ekološko kmetijstvo: po definiciji IFOAM, Mednarodne zveze gibanj za ekološko kmetijstvo: 

»Ekološko kmetijstvo je sistem pridelave, ki krepi in ohranja zdravje tal, ekosistemov in ljudi.Temelji 

bolj na ekoloških procesih, biotski raznovrstnosti in lokalnim razmeram prilagojenih krogotokih, kot 

pa na rabi izven kmetije nabavljenih sredstev z neželenimi učinki. Ekološko kmetijstvo si z 

združevanjem tradicije, inovacij in znanosti prizadeva dobro vplivati na skupno okolje, ter krepiti 

pravične odnose in visoko kakovost življenja za vse udeležene.« (Generalna skupščina IFOAM EU, 

2008; prevod: Anamarija Slabe). Ekološko kmetijstvo in živila v Evropski uniji opredeljuje Uredba 

Sveta (ES) št. 834/2007 ter dve izvedbeni uredbi (št. 889/2008 in št. 1235/2008), ki natančneje 

določata ekološko pridelavo/predelavo, označevanje in pravila za uvoz. Vsi pridelki in živila v EU, ki so 

označeni kot ekološki (biološki), morajo biti pridelani oziroma predelani v skladu s to zakonodajo. V 

Sloveniji izvajanje zakonodaje EU o ekološkem kmetijstvu temelji na Zakonu o kmetijstvu (Zakon o 

kmetijstvu, 2008 in 2012) in Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma 

živil (Pravilnik o ekološki…, 2014). 

Ekološki, eko-: v nalogi pridevnik ekološki, oziroma predpono eko-, uporabljamo za označevanje 

povezave z → ekološkim kmetijstvom, primeri: 

ekološka hrana (živilo): hrana (živilo), ki je pridelano, predelano, označeno… v skladu z 

zakonodajo o ekološkem kmetijstvu. 

ekološki kmet (pridelovalec): v širšem smislu je to kmet (pridelovalec), čigar kmetija je 

vključena v sistem nadzora v skladu z zakonodajo o ekološkem kmetijstvu, v ožjem smislu pa 

kmet (pridelovalec), čigar kmetija je zaključila postopek preusmerjanja v ekološko kmetijstvo 

in je pridobila oziroma lahko pridobi certifikat ekološkega kmetijstva. 

ekološka kmetija: v širšem smislu je to kmetija, ki je vključena v sistem nadzora v skladu z 

zakonodajo o ekološkem kmetijstvu, v ožjem smislu pa kmetija, ki je zaključila postopek 

preusmerjanja v ekološko kmetijstvo in je pridobila oziroma lahko pridobi certifikat 

ekološkega kmetijstva. 

ekološki pridelek: pridelek, ki je pridelan v skladu z zakonodajo o ekološkem kmetijstvu in je 

(lahko) označen kot ekološki; npr. ekološka zelenjava, ekološko mleko, ekološko meso, idr. 

ekološka živinoreja: živinoreja, ki poteka v skladu z zakonodajo o ekološkem kmetijstvu. 

ekokmetijske prakse: načini in postopki, značilni za ekološko kmetijstvo. 

Kakovost kmetijskih zemljišč: poseben vidik → kakovosti tal; z vidika kmetijske rabe s kakovostjo 

kmetijskih zemljišč mislimo predvsem njihovo proizvodno sposobnost. 

Kakovost tal: sposobnost določene vrste tal, da v okviru meja naravnega ali upravljanega ekosistema 

ohranjajo produktivnost rastlin in živali, ohranjajo ali izboljšujejo kakovost vode in zraka, ter 

omogočajo človeško zdravje in bivanje; po Karlen in sod., 1997 v Soil Science Society of America's Ad 

Hoc Committee on Soil Quality; prevod A. Slabe (Published Soil Quality…).  

Sušin in Vrščaj pa kakovost tal opredeljujeta kot sposobnost tal za opravljanje funkcij, ki so 

pomembne za delovanje kopenskih ekosistemov. Te funkcije so zlasti pridelovalne oziroma 

proizvodne (hrana, les in druga biomasa) in okoljske (filtriranje in čiščenje, napajanje podzemne 

vode, kroženje snovi in energije, sposobnost vezave CO2 ipd.). Kakovosti tal opredeljujemo s pomočjo 

različnih kazalcev, kot je na primer organska snov v tleh. Količina in vrsta organske snovi je eden 

najbolj celovitih kazalcev kakovosti tal, saj vpliva na številne lastnosti tal (zračnost in poroznost tal, 

vezava hranil in nevarnih snovi v tleh, erozija tal idr.), je habitat za številne organizme in ponor 

atmosferskega CO2. (Sušin, Vrščaj, 2008). 
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Kemična sredstva za varstvo rastlin: sredstva za varstvo rastlin, ki vsebujejo aktivne snovi, 

pridobljene s kemično sintezo; za razliko od sredstev za varstvo rastlin, ki so pridobljena iz naravnih 

materialov, kot so rastline, živali, mikroorganizmi in nekateri minerali. Kemična sredstva za varstvo 

rastlin oziroma aktivne snovi v njih imajo zaradi svoje sestave in obstojnosti praviloma mnogo večje 

neželene učinke na okolje in zdravje živih bitij kot sredstva iz naravnih materialov. V praksi so pod 

izrazom »fitofarmacevtska sredstva« običajno mišljena kemična sredstva za varstvo rastlin, na primer 

tudi v zakonodaji, zato pri navajanju slednje ohranjamo izvorno poimenovanje »fitofarmacevtska 

sredstva«. 

Konvencionalno kmetijstvo: kmetijstvo, ki ni → ekološko kmetijstvo. Izraz se je uveljavil v tuji 

(angleško: conventional agriculture, nemško: konventionelle Landwirtschaft) in slovenski strokovni 

literaturi ter poljudnih besedilih. 

Meta-študija: z izrazom označujemo študije, ki sistematično raziskujejo kakovost in primerljivost 

večjega števila med seboj neodvisnih raziskav enakega problema, oziroma njihovih rezultatov. 

Preusmerjanje v ekološko kmetijstvo: obdobje, v katerem mora ekološki pridelovalec že v celoti 

izpolnjevati zakonodajo za → ekološko kmetijstvo, vendar pa pridelkov iz tega obdobja še ne sme 

prodajati z oznako »ekološki«. Čas preusmerjanja določa zakonodaja za ekološko kmetijstvo, 

praviloma pa znaša najmanj tri leta za trajne nasade in najmanj dve leti za ostale vrste rabe 

kmetijskih zemljišč. 

Pridelava: v nalogi s tem izrazom označujemo ali specifično kmetijsko rastlinsko pridelavo (v ožjem 

smislu), ali pa ga, kjer to pride v poštev, uporabljamo tudi kot skupno poimenovanje za pridelavo in 

prirejo, torej pridelovanje rastlin in rejo živali.  

Razvojni potencial ekološke kmetije: razvojni potencial ekološke kmetije razumemo v ožjem smislu – 

kot obseg (tržne) pridelave, ki ga ekološka kmetija lahko doseže glede na dejavnike kmetije in 

zunanjega okolja. V širšem smislu pa razvojni potencial ekološke kmetije vključuje tudi raven, ki jo 

kmetija glede na omenjene dejavnike lahko doseže na vseh svojih gospodarskih, družbenih in 

okoljskih področjih, na primer: raven dohodka, število delovnih mest, raven znanja, kakovost 

pridelkov oziroma živil, nevtralen ali pozitiven vpliv na okolje in naravo, prispevek k razvoju (lokalne) 

skupnosti, zadovoljstvo z delom oziroma življenjem na kmetiji, in drugo. Posamezna (ekološka) 

kmetija v danem trenutku lahko dosega manjšo ali večjo stopnjo svojega potenciala; s spreminjanjem 

in razvojem same kmetije ali relevantnih dejavnikov okolja pa se lahko spreminja tudi potencial 

kmetije. 

Trajnostna samooskrba s hrano: samooskrba s hrano na določenem geografskem območju (na 

primer v regiji ali državi), ki je v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja, kar pomeni, da poteka na 

način, da zadovoljuje potrebe prebivalstva po hrani na tak način, da ne ogroža zadovoljevanja potreb 

prihodnjih generacij; to predpostavlja uravnoteženost okoljske, gospodarske in družbene 

komponente oskrbe s hrano na določenem območju. 
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2 Stanje in razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji 

Z razvojem ekološkega kmetijstva razumemo dinamiko razvoja celotnega sektorja ekološkega 

kmetijstva in živil. Sektor ekološkega kmetijstva in živil (v ožjem smislu) so na eni strani obstoječe 

pridelovalne in predelovalne kapacitete, na drugi strani pa trg ekoloških živil in zunanje podporno 

okolje. Če želimo oceniti potencial ekološkega kmetijstva z vidika trajnostne samooskrbe s hrano, 

moramo poznati stanje in značilnosti najpomembnejših elementov sektorja ekološkega kmetijstva. 

V tem poglavju predstavljamo pomen ekološkega kmetijstva za trajnostni razvoj ter stanje in 

dosedanji razvoj ključnih elementov sektorja ekološkega kmetijstva pri nas, in sicer:  

- Ključne značilnosti ekološkega kmetijstva z vidika trajnostnega razvoja. 

- Osnovne značilnosti sektorja ekološkega kmetijstva v Sloveniji, vključno s primerjavo z 

Evropsko unijo, ter njegove pridelovalne in predelovalne kapacitete. 

- Problematiko višine dejanskih pridelkov na ekoloških kmetijah, ki predstavljajo trenutne 

pridelovalne kapacitete sektorja. 

- Najpomembnejša vprašanja rabe in kakovosti kmetijskih zemljišč (KZ) v Sloveniji, ki so prav 

tako osnova za sedanje in potencialne pridelovalne kapacitete sektorja. Poleg tega 

predstavimo tudi vidike varovanja KZ pred onesnaževanjem (vključno z varstvom vode) in 

degradacijo, kjer ekološka raba učinkuje pozitivno. 

2.1 Ekološko kmetijstvo kot trajnostna kmetijska praksa 

Ključni izziv sodobnega kmetijstva na globalni ravni je prihodnja preskrba naraščajočega svetovnega 

prebivalstva z varno in kakovostno hrano, ob hkratnem zmanjševanju obremenjevanja okolja in 

narave. Ta izziv je bil prepoznan tudi kot najpomembnejši za kmetijsko raziskovanje, zlasti z vidika 

potreb držav v razvoju (IAASTD, 2008).  

Po zaključkih Millennium Ecosystem Assessment (2005) je netrajnostno kmetijstvo ena od glavnih 

groženj za zagotavljanje ekosistemskih storitev na globalni in regionalni ravni, saj povzroča 

degradacijo ekosistemov, s čimer ogroža tudi samo pridelavo hrane. V Evropski uniji že dolgo beremo 

opozorila znanstvenikov, da je v kmetijstvu potrebno zmanjševati rabo neobnovljivih naravnih virov 

in energije, ohranjati biotsko raznovrstnost, zmanjševati izpuste toplogrednih plinov ter se čim hitreje 

in učinkoviteje prilagajati na podnebne spremembe (The 3rd SCAR…, 2011). Evropska unija v 

izhodišče novega raziskovalnega programa do leta 2020 za področje kmetijstva in hrane postavlja 

podporo »preusmeritvi v optimalno in obnovljivo uporabo bioloških virov in trajnostne pridelovalne 

in predelovalne sisteme, ki bodo morali proizvesti več hrane, vlaken in drugih bioloških izdelkov z 

najmanjšimi vložki, manjšimi vplivi na okolje in manjšimi izpusti toplogrednih plinov, ter z 

okrepljenimi ekosistemskimi storitvami, brez odpadkov in z ustrezno družbeno vrednostjo.« (Horizon 

2020, 2014). 

Koncept trajnostnega kmetijstva temelji na ohranitvi določene ravni zalog kapitala (naravnega, 

človeškega in ustvarjenega) ter na doseganju učinkovitosti in pravičnosti (A Framework for 
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Indicators..., 2001). Trajnostno kmetijstvo ima torej produktivno, okoljsko in socialno funkcijo; pri 

spremljanju trajnostne naravnanosti kmetijstva morajo biti upoštevane prav vse (Indicators for the 

Integration..., 2000) 

Če upoštevamo načela močne (ekološke, okoljske) trajnosti, lahko kot najbolj trajnostno obliko 

kmetijstva označimo prav ekološko kmetijstvo, ki se najbolj približuje konceptom vseh treh stebrov 

trajnostnosti in ima minimalne negativne vplive na okolje. Mnogi avtorji celo enačijo pojem ekološko 

kmetijstvo s trajnostnim kmetijstvom, kar nekateri (Pacini in sod., 2003) sicer postavljajo pod vprašaj, 

saj naj bi tudi ekološko kmetijstvo v nekaterih razmerah povzročalo določene negativne vplive na 

okolje, čeprav še vedno manjše kot primerljiva konvencionalna ali integrirana pridelava.  

OECD (2001) in EEA (Evropska okoljska agencija, 2005) sta kot enega prvih pokazateljev doseganja 

ravni varstva okolja v posameznih državah uporabljala delež ekološko obdelanih zemljišč. Ekološko 

kmetijstvo, kot ga opredeljujejo Uredba Sveta Evropskih skupnosti (2007) in Norme IFOAM (IFOAM, 

2014), lahko zagotovi vrsto različnih pozitivnih učinkov na družbeno blaginjo. Ekološko kmetijstvo 

namreč na zgoraj omenjene ključne izzive sodobnega kmetijstva odgovarja zelo celovito.  

V splošnem zagotavlja visoko stopnjo javnih dobrin, kot sta npr. kakovost tal in biotska raznovrstnost 

(Reganold in sod., 1987; Siegrist in sod., 1998; Stolze in sod., 2000; Mäder in sod., 2002; Fließbach in 

sod., 2007; Bengtsson in sod., 2005; Weibull in sod., 2003; Van Mansfield in Lubbe, 1999). Prispeva k 

trajnostnemu razvoju podeželja, konkretneje npr. s socioekonomskega vidika z ustvarjanjem večjega 

števila delovnih mest (Morison in sod., 2005; Lobley in sod., 2005), z višjim dohodkom in pozitivno 

razvojno perspektivo kmetij (Jackson in Lampkin, 2005), pa tudi z večjim zadovoljstvom kmetov, 

njihovih družin in delavcev (Jansen, 2000; Gassner in sod., 2008; Shreck in sod., 2006).  

Ekološko kmetijstvo je spodbujevalec za inovacije v razvoju podeželja (Schäfer, 2007; Padel, 2001; 

Schmid in sod., 2004) in je kot tako zelo primerno za vključevanje v kmetijsko Evropsko inovacijsko 

partnerstvo, ki si prizadeva spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetijstvo (EIP-AGRI, 2014). Ena od 

t. i. fokusnih skupin EIP-AGRI je tako posvečena prav ekološkemu kmetijstvu (Focus groups, 2014). 

Po drugi strani pa je ekološko kmetijstvo upravičeno tudi ekonomsko, saj zadovoljuje potrebe že več 

desetletij rastočega segmenta potrošnikov, ki povprašujejo po ekoloških živilih (Zanoli, 2004; 

Hughner in sod., 2007, Garcia in de Magistris, 2007, Selfa in sod., 2008). Ekološka pridelava je tako 

tudi način, da so lahko danes še zlasti v razvitem svetu konkurenčne tudi majhne kmetije (tudi 

slovenske), saj z njo pridelkom dodajajo vrednost, ki je prepoznana med potrošniki. Kupci tudi s 

plačevanjem višje cene priznavajo dodano vrednost ekoloških živil, kot je npr. varovanje okolja in 

visoka kakovost. Slednjo opisuje vrsta študij, npr. s primerjavo vsebnosti bioaktivnih sestavin v sadju 

in zelenjavi – sekundarnih metabolitov (Weibel in sod., 2000; Brandt in Mølgaard, 2001; Carbonaro in 

sod., 2002; Asami in sod., 2003; Ren in sod., 2001; Gutierrez in sod., 1999; Weibel in sod., 2004) in 

višjo vsebnostjo v maščobah topnih vitaminov in polinenasičenih maščobnih kislin (French in sod., 

2000; Dewhurst in sod., 2003; Bergamo in sod., 2003; Butler in sod., 2008 in 2011), raziskave 

kakovosti pa potekajo tudi pri nas (Bavec in sod., 2010; Jakopič in sod., 2013). 

O prepoznavnosti in s tem tržni uveljavljenosti priča tudi dejstvo, da so ekološka živila največja in 

najuspešnejša uradna shema kakovosti živil na ravni EU (Politika kakovosti…, 2014).  

Visoka stopnja soglasja glede pozitivnih vplivov ekološkega kmetijstva se odraža tudi v tem, da je EU 

sprejela že dva evropska akcijska načrta za ekološko hrano in kmetijstvo (prvega v letu 2004 in 

drugega v letu 2014), ekološko kmetijstvo pa je v novi Skupni kmetijski politiki oziroma Programu 
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razvoja podeželja (PRP) do leta 2020 postalo samostojen ukrep (pred tem je bilo eden od kmetijsko-

okoljskih ukrepov PRP) (Program razvoja podeželja…, 2015).  

Ekološko kmetijstvo temelji na sklepanju krogotokov snovi in energije na kmetiji. Dokup krme, gnojil 

in drugih vložkov je zato močno omejen, raba kemičnih mineralnih gnojil in kemičnih sredstev za 

varstvo rastlin ni dovoljena, prehrana živali temelji na živalski vrsti ustrezni krmi, pridelani na lastni 

kmetiji (za prežvekovalce je to voluminozna krma), pri reji pa moramo upoštevati tudi etološke 

potrebe živali (Uredba Sveta ES, 2007). Zato bi zadostno povečanje deleža ekološkega kmetijstva na 

nekem območju lahko prispevalo k smotrnejši rabi kmetijskih zemljišč, zmanjšanju snovno-

energetskih vnosov in posledično k zmanjševanju konfliktov v okolju (predvsem z varstvom pitne 

vode). Slednje potrjujejo študije, ki kažejo, da je stopnja izpiranja nitratov na ekoloških obdelovalnih 

zemljiščih za 35 do 65 % manjša kot na konvencionalnih poljih (Drinkwater in sod, 1998; Stolze in 

sod., 2000), preostanki herbicidov in kemičnih sredstev za varstvo rastlin v tleh pa se ne pojavljajo, 

saj je uporaba le-teh popolnoma prepovedana. Po Mäder in sod. (2002) je v tridesetletnem poljskem 

poskusu v Švici aktivna snov uporabljenih kemičnih sredstev za varstvo rastlin v ekoloških kolobarjih 

znašala le 10 % vrednosti v enakih integriranih in konvencionalnih kolobarjih (v ekoloških kolobarjih 

so uporabljali baker, rastlinske izvlečke ali biotična sredstva za nadzor, medtem ko so v integriranih in 

konvencionalnih kolobarjih uporabljali herbicide in kemična sredstva za varstvo rastlin v skladu s 

švicarskimi standardi za integrirano pridelavo). 

2.2 Dinamika razvoja ekološke pridelave 

2.2.1 Značilnosti sektorja ekološkega kmetijstva v Sloveniji in v EU 

V uvodu smo opisali izrazito večnamensko vlogo ekološkega kmetijstva. To večnamenskost bi lahko 

povzeli z dvema sklopoma funkcij, in sicer kot funkcijo pridelovanja (in predelave) ekoloških živil za 

trg na eni strani, ter funkcijo zagotavljanja vrste družbenih koristi na drugi. Na razvoj sektorja 

ekološkega kmetijstva torej močno vplivata dva dejavnika: razvoj na eni strani spodbuja 

povpraševanje po ekoloških živilih, na drugi pa nanj vplivajo morebitni ukrepi za spodbujanje 

povečanja obsega ekološke pridelave zaradi zagotavljanja družbenih koristi, še posebno varstva 

okolja. Ti ukrepi so zlasti različne finančne spodbude iz naslova ukrepov kmetijske politike, ki jih 

prejemajo ekološki pridelovalci in predelovalci; podpore izobraževalnim in kmetijsko-svetovalnim 

dejavnostim za ekološko kmetijstvo; podpore za delovanje združenj ekoloških proizvajalcev in za 

ekokmetijske projekte nevladnih organizacij; podpore za promocijo ekoloških živil; in podobno. 

Ta dvojna vloga oziroma dvojni vpliv, hkrati pa tudi vrsta drugih razlogov povzročajo, da se obseg 

ekološke pridelave (oziroma ekološko obdelovanih zemljišč) in trg (povpraševanje in ponudba) 

ekoloških živil praktično nikjer (v nobeni državi) ne razvijata usklajeno.  

V nadaljevanju predstavljamo glavne značilnosti razvoja obeh področij (obsega ekološke pridelave in 

trga ekoloških živil) v Sloveniji, ter jih osvetlimo s pomočjo primerjave z drugimi državami Evropske 

unije oziroma EU kot celoto.  

Primerjave z državami EU so najbolj upravičene in zanimive, saj imajo države članice vrsto skupnih 

izhodišč, zlasti pa skupnih normativnih in političnih mehanizmov za vplivanje na razvoj ekološkega 

kmetijstva, kot je zakonodaja, kmetijska politika, in drugo. 
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V EU je namreč tudi na področju ekoloških živil uveljavljen skupen trg, kjer primerljivost normativnih 

pogojev zagotavlja enotna skupna neposredno veljavna zakonodaja – uredba o ekološkem kmetijstvu 

(Uredba…, 2007). Na drugi strani pa primerljive izhodiščne pogoje za finančne in druge podpore 

ekološkemu kmetijstvu zagotavlja Skupna kmetijska politika EU (SKP), ki jo Slovenija neposredno 

izvaja od svojega vstopa vanjo v letu 2004, dejansko pa že od prej, saj je tudi v času priprav na vstop v 

EU uskladila svojo zakonodajo z EU. Tudi prve finančne podpore za ekološko pridelavo, ki jih je 

Slovenija uvedla leta 1999, so bile del priprav na vstop v Evropsko unijo in na razvoj čim večjih 

kapacitet za prejemanje oziroma porabo sredstev SKP.  

2.2.2 Pridelovalne kapacitete  

Obseg ekološke pridelave v Sloveniji od njenega začetka v letu 1998 skoraj ves čas raste, a z različno 

dinamiko (Slika 1). Rast je bila največja v prvih letih po uvedbi nadzora in certifikacije ekološke 

pridelave, ki je sovpadala tudi z uvedbo prvih finančnih spodbud za ekološko kmetovanje v letu 1999.  

Slika 1: Spreminjanje obsega kmetijskih zemljišč v nadzoru ekološke pridelave, 1998–2013 (ha)  

Vir podatkov: Analiza stanja…, 2014. 

Konec leta 2013 smo v Sloveniji ekološko obdelovali 38.664 ha kmetijskih zemljišč (8,4 % vseh 

kmetijskih zemljišč v uporabi), skupaj pa je na ekološki način kmetovalo 3.049 kmetij oziroma 4,1 % 

vseh kmetijskih gospodarstev (Slika 2) (Analiza stanja, 2014). V te številke so vključena tudi KZ 

oziroma kmetije v preusmerjanju v ekološko kmetijstvo, ki morajo že v celoti upoštevati zakonodajo 

za ekološko kmetijstvo, ne morejo pa še prodajati pridelkov kot ekoloških.  

Obdobje preusmerjanja praviloma traja dve leti, pri trajnih nasadih pa tri leta. Kmetija tako pridobi 

certifikat ekološke pridelave za pridelke iz prvega leta po zaključku preusmerjanja, torej običajno v 

tretjem letu (oziroma pri trajnih nasadih v četrtem letu). Število certificiranih kmetij zato ni enako 

številu kmetij, ki so vključene v nadzor ekološke pridelave. Obdobje preusmerjanja je pomembno z 

vidika količin ekoloških pridelkov na trgu, saj certificirana ekološka živila lahko izhajajo le iz pridelave 

na že certificiranih zemljiščih. 
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Slika 2: Dinamika rasti ekoloških kmetijskih gospodarstev, 1998-2013 

Vir podatkov: Analiza stanja…, 2014.  

Ekološke kmetije so sicer razporejene po vsej državi, vendar je njihova gostota na nekaterih območjih 

precej manjša kot na drugih. Število ekoloških kmetije je tako najnižje prav v najbolj kmetijski regiji 

oziroma na severovzhodu države (Slika 3).  

Slika 3: Prostorska razporeditev vseh ekoloških kmetij v Sloveniji leta 2012 

Opozoriti je treba tudi na to, da v sistem nadzora in certifikacije ekološke pridelave niso vključene 

samo kmetije, ki v celoti (na vseh svojih zemljiščih) kmetujejo ekološko, temveč tudi takšne, ki so v ta 

sistem vključene samo z delom svojih kmetijskih zemljišč oziroma pridelave. To omogoča sedanja 

evropska zakonodaja (Uredba…, 2007). Veliko zasebnih standardov za ekološko kmetovanje v EU, kot 
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so npr. tudi standardi BIODAR – Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije, izključuje možnost, da bi 

se kmetijsko gospodarstvo v ekološko kmetijstvo lahko vključilo samo z delom kmetijskih zemljišč, ali 

pa to dovoljuje le, če gre za postopno terminsko opredeljeno preusmerjanje.  

Slika 4: Status ekoloških kmetij v Sloveniji leta 2013 

Vir podatkov: MKO, 2014 (interni vir). 

V preglednici prikazujemo razvoj števila kmetij in obsega kmetijskih zemljišč, vključenih v nadzor 

ekološke pridelave, med leti 2006 in 2013 (Preglednica 1). To je obdobje, ko se je strma začetna rast 

ekološkega kmetijstva pri nas že umirila. V tem času se je število ekoloških kmetij povečalo za 43 %, 

obseg KZ v nadzoru pa za približno 31 %. Vendar pa so med posameznimi leti velike razlike: v letih 

2006/2007, 2009/2010 in 2010/2011 beležimo letni porast za približno 6 % (kmetije) oziroma 

približno 5 – 9 % (KZ), medtem ko je bila rast v letih 2007/2008 minimalna, v letih 2009/2010 pa pri 

kmetijskih zemljiščih celo negativna (Slika 1). Največja rast je bila pri številu kmetij dosežena v letih 

2012 in 2013, in sicer obakrat dobrih 13 %, pa tudi rast obsega KZ je bila najvišja, 9 % oziroma 10 %.  

Preglednica 1: Dinamika nekaterih parametrov rasti ekološkega kmetijstva v Sloveniji v obdobju 

2006-2013 

  2006 2007 

Indeks 
2007/ 
2006 2008 

Indeks 
2008/ 
2007 2009 

Indeks 
2009/ 
2008 2010 

Indeks 
2010/ 
2009 2011 

Indeks 
2011/ 
2010 2012 

Indeks 
2012/ 
2011 2013 

Indeks 
2013/ 
2012 

Indeks 
2013/ 
2006 

št. kmetij v EKO 1.876 2.000 106,6 2.067 103,4 2.096 101,4 2.218 105,8 2.364 106,6 2.682 113,5 3.049 113,7 162,5 

KZ v EKO, ha 26.831 29.322 109,3 29.836 101,8 29.388 98,5 30.696 104,5 32.212 104,9 35.101 109,0 38.664 110,2 144,1 

št. certifikatov  1.393 1.610 115,6 1.789 111,1 1.853 103,6 1.897 102,4 1.999 105,4 2.104 105,3 2.232 106,1 160,2 

biodin. kmetije   25   21   21   21   21   28   28    

Vir podatkov za izračun: Analiza stanja…, 2014.  

Za Evropsko unijo so podatki o ekoloških KZ na voljo za leto 2011. Obseg ekoloških KZ v tem letu je 

znašal 5,4 % vseh KZ, razlike med državami članicami pa so velike: najvišji obseg je z 19 % dosegala 

Avstrija, s 15,7 % sledi Švedska in s 14,1 % Estonija; najnižji obseg je 0,2 % na Malti, medtem ko so je 
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delež v ostalih najnižje uvrščenih državah znašal okoli 4 % (Facts and figures, 2013). V Sloveniji je ta 

delež v istem letu znašal 6,8 % (Analiza stanja, 2014). Slovenija je tako leta 2011 po obsegu ekoloških 

KZ za več kot še enkrat zaostajala za Estonijo, ki se je EU pridružila v istem letu kot Slovenija, in skoraj 

za trikrat za Avstrijo, ki je še danes vodilna po obsegu ekoloških KZ v EU. 

Število ekoloških kmetij v EU je leta 2010 znašalo 186.250 (1,6 % vseh kmetij), oziroma 3 % v EU-15 

(»stare« članice EU) in 0,5 % v EU-12 (»nove« članice EU); v Sloveniji je bilo v istem letu 2,9 % 

ekoloških kmetij (The rapid growth of EU organic farming, 2014).  

Največ ekoloških kmetij (83 %) in ekoloških KZ (78 %) je bilo v EU-15, vendar je bil tudi razvoj v novih 

državah članicah zelo hiter, saj so v obdobju 2002-2011 beležile 13-odstotno letno rast ekoloških KZ, 

število kmetij pa se je med 2003 in 2010 skoraj podeseterilo (The rapid growth of EU organic farming, 

2014). Če za primerjavo vzamemo Slovenijo, je bila poprečna rast v istem obdobju (2002-2011) pri 

ekoloških KZ 10,6 % na leto, pri številu kmetij pa 6,4 % na leto (2003-2010) (Priloga 1).  

V letih 2006-2010 je bila rast v Sloveniji precej počasnejša, saj je za ekološka KZ znašala v povprečju le 

3,8 % na leto, za število ekoloških kmetij pa 4,8 % (Priloga 1). 

Za Evropsko unijo ocenjujejo, da je bil leta 2011 delež ekoloških KZ oziroma ekoloških kmetij sicer še 

skromen, vendar pa je bila dinamika rasti zelo visoka; v zadnjem desetletju se je obseg ekoloških 

kmetijskih zemljišč v povprečju vsako leto povečal za 500.000 ha (The rapid growth of EU organic 

farming, 2014). 

Vendar pa rast obsega kmetijskih zemljišč in števila kmetij v nadzoru ekološke pridelave ne kaže 

dejanskega obsega pridelkov, temveč nakazuje le potencial za ekološko pridelavo.  

Struktura rabe ekoloških KZ v Sloveniji kaže, da je sedanji obseg pridelovalnih površin (3.148 ha 

oziroma 8,1 % njiv in 1.758 ha oziroma 4,5 % trajnih nasadov, obenem pa kar 86,7 % trajnega 

travinja) razmeroma skromen in z vidika samooskrbe neugoden (Analiza stanja…, 2014). Tudi v 

celotni EU v strukturi ekoloških KZ velik del zavzema travinje, vendar je ta delež vseeno precej manjši 

kot v Sloveniji, saj je v letu 2011 znašal 44,9 %. Slovenija je tako na prvem mestu v EU po deležu 

trajnega travinja v strukturi ekoloških KZ, približno podobne so razmere le na Češkem in Slovaškem. 

Po drugi strani pa je na primer tudi delež zelenjave v celotni strukturi ekoloških KZ v skoraj vseh 

državah EU razmeroma skromen; če zanemarimo Malto, je bila vodilna Nizozemska z 10,5 % deležem 

pridelave zelenjave od vseh ekoloških KZ, medtem ko je druga Bolgarija z 2,7 % že krepko zaostajala 

(Facts and figures…, 2013); v Sloveniji je ta delež leta 2011 znašal komaj 0,4 % (Analiza stanja, 2014). 

Natančnejša analiza strukture rabe ekoloških kmetijskih zemljišč v Sloveniji skozi čas nam pokaže, ali 

se je ta struktura kaj spreminjala. Z vidika samooskrbe bi bilo zaželeno zmanjševanje deleža travinja 

ter povečevanje deleža njiv in trajnih nasadov. Vendar pa so bile spremembe rabe v zadnjih 5–6 letih 

minimalne (Preglednica 2). Delež travinja se je zmanjšal le za 4,9 % (glede na leto 2006) oziroma celo 

samo za 2,3 % (glede na leto 2007) in je v letu 2013 še vedno znašal dobrih 86 % vseh ekoloških KZ. 

Površina njiv se je glede na leto 2006 relativno sicer skoraj podvojila, vendar so bila vmes tudi 

nihanja; celotna sprememba deleža njiv od vseh ekoloških KZ pa je bila v obdobju 2007-2013 le 3,6 %. 

Zelo podobne so bile spremembe pri vinogradih in sadovnjakih. Največja relativna sprememba se je 

zgodila pri oljčnikih, kjer se je obseg ekoloških KZ v obdobju 2006-2013 povečal za več kot sedemkrat.  

Z vidika samooskrbe so še zlasti zanimive vrtnine; povpraševanje močno presega ponudbo ne le pri 

ekoloških, temveč tudi pri konvencionalnih vrtninah (Bilance…, 2012 in Bilance…, 2013). Celoten 

obseg ekološke pridelave vrtnin na prostem in v zavarovanih prostorih je bil z 228 ha v letu 2013 sicer 
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še skromen, vendar pa se je obseg pridelave v zadnjih letih precej povečal: povečanje glede na 

prejšnje leto je v letu 2012 znašalo 27 %, v letu 2013 pa 26 %.  

Stanje in razvoj strukture rabe ekoloških KZ v Sloveniji smo želeli primerjati z drugimi državami EU 

oziroma EGS. Eurostat za ekološko pridelavo v državah EU in EGS navaja le podatke za nekatere 

parametre in za določena leta, včasih tudi le za določene države, zato je bilo možno primerjati le 

pridelavo žit.  

Preglednica 2: Spreminjanje strukture rabe ekoloških kmetijskih zemljišč v obdobju 2006-2013 

Vrsta rabe 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % % 
indeks 
2013 
2006 

indeks 
2013 
2007 

travinje travinje 24.458 91,2 26.036 88,8 26.983 90,4 26.251 89,3 27.041 88,1 28.406 88,2 30.665 87,4 33.530 86,7 86,7 
95,1 97,7 

njive njive 1.587 5,9 2.305 7,9 1.844 6,2 1.987 6,8 2.362 7,7 2.425 7,5 2.753 7,8 3.148 8,1 8,1 
137,5 103,6 

  

vrtnine (na 
prostem in v 
zavarovanem 
prostoru) 

96 0,4 108 0,4 91 0,3 114 0,4 122 0,4 143 0,4 181 0,5 228 0,6   

163,8 159,4 

trajni  vinogradi 125 0,5 184 0,6 191 0,6 203 0,7 297 1,0 287 0,9 324 0,9 401 1,0 4,5 
220,8 164,7 

nasadi oljčniki 27 0,1 21 0,1 16 0,1 50 0,2 77 0,3 92 0,3 185 0,5 208 0,5   
538,8 769,7 

  
sadovnjaki, 
I+E 

536 2,0 669 2,3 712 2,4 782 2,7 798 2,6 858 2,7 994 2,8 1.148 3,0   
148,5 130,3 

     intenzivni      165 0,6 139 0,5 174 0,6 182 0,6 193 0,6 260 0,7 291 0,8   
np 395,8 

  
   ekstenz.     503 1,7 573 1,9 609 2,1 614 2,0 665 2,1 734 2,1 857 2,2   

np 43,8 

skupaj 26.831 100 29.322 100 29.836 100 29.388 100 30.696 100 32.210 100 35.101 100 38.664  100   

Vir podatkov: Analiza stanja…, 2014. 

Za površine, zasajene z žiti, smo lahko primerjali spremembe v večletnih razdobjih (2007-2011) 

(Preglednica 3). Tu je Slovenija s povprečnim letnim prirastom 10 % na devetem mestu med 21 

državami, za katere so na voljo ustrezni podatki. Na prvih petih mestih so nove države članice EU s 

povprečno letno rastjo med 13 % (Češka) in 119 % (Bolgarija).  

Vendar pa je delež KZ z žiti (v celotni rabi ekoloških KZ) v Sloveniji le 3,7 %, kar nas uvršča na zadnje 

mesto med 21 državami, za katere so ustrezni podatki na voljo (Preglednica 4). To je zaskrbljujoče ne 

glede na to, da so v nekaterih državah razmere za pridelavo žit ugodnejše.  

Sklenemo lahko, da je struktura rabe ekoloških KZ v Sloveniji z vidika samooskrbe s hrano oziroma z 

ekološkimi živili zelo neugodna, tudi v primerjavi z drugimi državami EU, in da se je ta neugodna 

struktura v zadnjih petih letih spremenila le v zanemarljivem obsegu. Čeprav se bile spremembe po 

posameznih vrstah rabe sicer pozitivne (npr. podvojitev površin njiv in trajnih nasadov), pa so bile v 

absolutnem smislu z vidika izboljševanja samooskrbe zelo majhne, saj se visok delež travinja ni 

bistveno zmanjšal.  
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Preglednica 3: Spremembe obsega ekološke pridelave žit v državah EU in EGS v obdobju 2007-2011 

Država  
obseg pridelave žit (ha) sprememba glede na prejšnje leto indeks 

2007 
2011 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Bolgarija 1.363 7.116 2.758 5.339 6.521 7.532 5,22 0,39 1,94 1,22 478 

Romunija 32.222 56.337 63.446 72.298 79.167 : 1,75 1,13 1,14 1,1 246 

Poljska 48.871 62.845 77.473 102.274 109.511 122.818 1,29 1,23 1,32 1,07 224 

Estonija 9.917 11.721 16.279 19.271 20.493 23.626 1,18 1,39 1,18 1,06 207 

Češka 15.600 18.567 24.535 24.486 24.382 : 1,19 1,32 1 1 156 

Belgija 3.021 3.682 4.199 4.320 4.815 : 1,22 1,14 1,03 1,11 159 

Norveška 6.995 5.051 9.280 8.626 8.436 8.844 0,72 1,84 0,93 0,98 121 

Španija 120.593 125.966 183.458 166.081 175.880 174.005 1,04 1,46 0,91 1,06 146 

Slovenija 838 900 1.175 1.250 1.198 1.387 1,07 1,31 1,06 0,96 143 

Francija 85.593 95.722 103.928 125.899 119.748 : 1,12 1,09 1,21 0,95 140 

Slovaška 12.528 16.058 15.907 19.216 15.406 : 1,28 0,99 1,21 0,8 123 

Švedska 67.433 72.653 76.939 76.467 84.851 86.538 1,08 1,06 0,99 1,11 126 

Madžarska 20.126 25.236 29.506 22.249 23.112 27.029 1,25 1,17 0,75 1,04 115 

Danska 37.783 45.090 45.766 43.718 44.650 : 1,19 1,01 0,96 1,02 118 

Velika Britanija 52.491 57.929 60.374 57.417 52.862 48.124 1,1 1,04 0,95 0,92 101 

Latvija 28.544 29.316 29.955 26.699 26.257 : 1,03 1,02 0,89 0,98 92 

Portugalska 38.432 26.604 5.353 11.845 9.377 : 0,69 0,2 2,21 0,79 24 

Litva 68.345 70.263 64.966 64.509 54.320 66.924 1,03 0,92 0,99 0,84 79 

Italija 241.430 231.569 251.906 194.974 184.111 : 0,96 1,09 0,77 0,94 76 

Grčija 40.308 44.115 41.017 35.189 26.758 : 1,09 0,93 0,86 0,76 66 

Nizozemska 7.173 6.463 4.750 4.395 4.367 4.075 0,9 0,73 0,93 0,99 61 

Vir podatkov za izračun: Eurostat, 2014.  

Preglednica 4: Obseg in delež žit v rabi ekoloških KZ v državah EU in EGS v obdobju 2007-2011 

Država   vsa EKO KZ (ha) žita vklj. riž (ha) % žit pšenica skupaj (ha) % pšenice (v žitih) 

Litva 152.305 54.320 35,7 13.012 24,0 

Romunija 229.946 79.167 34,4 40.529   

Danska 162.173 44.650 27,5 10.831   

Bolgarija 25.022 6.521 26,1 4.306   

Madžarska 124.402 23.112 18,6 10.939   

Poljska 609.412 109.511 18,0 10.121 9,2 

Švedska 480.185 84.851 17,7 29.667   

Italija 1.096.889 184.111 16,8 92.570 50,3 

Estonija 133.779 20.493 15,3 4.310 21,0 

Norveška 56.107 8.436 15,0 1.360   

Latvija 184.096 26.257 14,3 6.752   

Grčija 213.276 26.758 12,5 14.187   

Francija 977.234 119.748 12,3 48.897   

Španija 1.803.661 175.880 9,8 40.536 23,0 

Nizozemska 47.205 4.367 9,3 1.991   

Slovaška 166.700 15.406 9,2 6.256   

Belgija 55.304 4.815 8,7 1.477 30,7 

Velika Britanija 638.528 52.862 8,3 18.000 34,1 

Češka 460.498 24.382 5,3 9.651 39,6 

Portugalska 219.683 9.377 4,3 n.p.   

Slovenija 32.149 1.198 3,7 202 16,9 

EU 9.613.500 n.p. n.p. n.p. n.p. 

Vir podatkov za izračun: Eurostat, 2014.  
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2.2.3 Predelovalne kapacitete ekoloških kmetij  

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji so pomembne za aktiviranje celovitega – gospodarskega, človeškega 

in socialnega potenciala podeželja. Še zlasti predelava kmetijskih pridelkov na kmetiji je tudi dejavnik 

socialnih sprememb, v smislu omogočanja in spodbujanja lokalne oskrbe s hrano (Potočnik Slavič, 

2010 a). 

Predelava kmetijskih pridelkov na kmetiji je za del slovenskih kmetij pomemben dodaten vir 

prihodka, medtem ko k samooskrbi s hrano ta dopolnilna dejavnost prispeva le skromen delež. Ne 

glede na to pa je pomembna za trajnostno lokalno samooskrbo (kar v strogem smislu pomeni lokalno 

samooskrbo z ekološko hrano), saj omogoča, da do slovenskih potrošnikov ekoloških živil pride več 

lokalno pridelane in predelane ekološke hrane. Glede na to, da povpraševanje po ekoloških živilih pri 

nas močno presega ponudbo, je predelava ekoloških pridelkov lahko zelo dober način za dodajanje 

vrednosti živilom, in s tem za izboljševanje prihodkov kmetij. 

V Sloveniji se povečuje število kmetij, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost predelave na kmetiji. 

V obdobju 2004–2008 se je število dejavnosti predelave kmetijskih pridelkov povečalo za 49 % 

(Potočnik Slavič, 2010 b). Število družinskih kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi predelave mesa, 

mleka, sadja in zelenjave ter ribogojstva se je v obdobju 2010-2013 povečalo za slabih 6 % in je leta 

2013 znašalo 981 (sem niso vštete kmetije, ki izvajajo druge dejavnosti, povezane s predelavo hrane, 

kot je npr. vinarstvo) (SURS, 2014). Ekološke kmetije so po prijavljenih dopolnilnih dejavnostih precej 

nad povprečjem slovenskih kmetij, saj ima kar 20 % ekoloških kmetij prijavljeno vsaj eno od 

dopolnilnih dejavnosti (Potočnik Slavič in sod., 2012). Domnevamo lahko, da je med njimi precejšen 

delež takšnih, ki se ukvarjajo s predelavo kmetijskih pridelkov. 

Ugotovili smo, da je z vidika količin proizvedenih živil pretežni del predelave kmetijskih pridelkov na 

ekoloških kmetijah povezan s posameznimi večjimi pridelovalci oziroma predelovalci. Tako na primer 

pri predelavi mlečnih izdelkov izstopa občina Tolmin, in sicer zaradi skupne ekološke sirarne v Čadrgu, 

ki je v letu 2012 izdelala kar četrtino vsega v Sloveniji proizvedenega ekološkega sira. Podobno 

pokažejo podatki za ekološko peko kruha in peciva, kjer trije predelovalci proizvedejo približno 60 % 

vseh tovrstnih ekoloških živil, oziroma slabih 9 ton. Tudi predelava mesa in izdelava mesnih izdelkov 

je zelo skromna, saj je v letu 2012 obsegala samo 77 ton, čeprav je bil delež travinja v strukturi 

ekoloških KZ skoraj 88 % oziroma skoraj 31.000 ha. (Lampič in Slabe, 2013). 

To pomeni, da ekološke kmetije večinoma prodajajo nepredelane kmetijske pridelke. Razloge za to 

verjetno lahko iščemo zlasti v tem, da tržno usmerjene ekološke kmetije brez težav prodajo večino 

svojih pridelkov neposredno in v nepredelani obliki. Ker predelava kot dopolnilna dejavnost na 

kmetiji običajno zahteva določene investicije (tako v znanje kot v opremo, še zlasti v primeru mesnih 

in mlečnih izdelkov), se kmetije zanjo odločajo le v primerih, ko je to gospodarsko in delovno-

organizacijsko možno in upravičeno. Ne glede na to pa je predelava ekoloških živil na kmetijah gotovo 

zelo perspektivna dejavnost, saj kmetiji omogoča ustvarjanje dodatne dodane vrednosti, pa tudi 

dodatnih delovnih mest.  
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2.3 Višina pridelkov v ekološkem kmetijstvu 

Ko kmetijstvo gledamo z vidika širšega nabora koristi za družbo oziroma trajnostnosti, so pridelki 

sicer le ena od koristi, ki jih pričakujemo od kmetijskih sistemov. Vendar pa količina pridelkov na 

enoto površine ostaja zelo pomembna, predvsem v luči razprav o izzivih globalne preskrbe s hrano 

zaradi naraščanja svetovnega prebivalstva in spreminjanja prehranskih navad po svetu. Tudi v našem 

primeru, ko nas zanima potencial ekološke pridelave, da prispeva k samooskrbi, je ena ključnih 

informacij podatek o sedanjih pridelanih količinah oziroma sedanji višini pridelkov v ekološkem 

kmetijstvu. Zanimiv je tudi razpon med najnižjimi in najvišjimi pridelki v ekološki pridelavi ter 

razmere, v katerih dosegamo visoke pridelke. 

2.3.1 Problematika primerjanja višine pridelkov v ekološki in 

konvencionalni pridelavi 

Primerjanje višine pridelkov v konvencionalnem in ekološkem kmetijstvu je v svetovni literaturi zelo 

pogosto obravnavana tema. Opravljenih je bilo več meta-analiz, ki skušajo povzeti, primerjati in 

ovrednotiti zaključke različnih študij in poskusov. Te raziskave se v pretežni meri osredotočajo na 

rastlinsko pridelavo. 

Ena zadnjih meta-analiz (Seufert in sod., 2012) je primerjala 66 študij s 316 primerjavami višine 

konvencionalnih in ekoloških pridelkov pri 34 različnih kulturah, ter se pri tem skušala izogniti 

pomanjkljivostim, ki so jih vsebovale prejšnje tovrstne študije, npr. vključevanje sistemov pridelave, 

ki ne ustrezajo v celoti standardom ekološke pridelave; prostorsko in časovno neprimerljivi primeri; 

primeri s pomanjkljivimi znanstvenimi referencami; in podobno. Seufert in sod. (2012) so zaključili, da 

so ekološki pridelki v splošnem nižji od konvencionalnih, toda te razlike močno variirajo glede na 

kontekst (sistem, značilnosti lokacije): najmanjše razlike (5 %) so pri nenamakanih stročnicah in pri 

trajnicah na šibko kislih do šibko bazičnih tleh, največje (34 %) pa so med najbolj primerljivimi 

ekološkimi in konvencionalnimi sistemi. Ugotavljajo tudi, da so v primeru uporabe najboljših 

ekokmetijskih praks razlike zelo majhne, v nekaterih primerih pa jih skoraj ni, npr. pri sadju ni bilo 

statistično značilnih razlik (oziroma le 3 % nižje povprečje). V določenih razmerah razlik torej skoraj 

ni, v drugih pa (še) vedno so. Avtorji navajajo, da tudi njihova analiza v primeru dežel v razvoju ni 

nepristranska, saj je bil povprečni konvencionalni pridelek večine vključenih raziskav več kot polovico 

višji od povprečnih konvencionalnih pridelkov v relevantnih regijah (Seufert in sod., 2012). 

Zaključki Seufert in sod. bolj ali manj potrjujejo druge tovrstne primerjave (Sanders, 2007) in meta-

analize (Badgley in sod., 2007; de Ponti in sod., 2012). Badgley in sod. (2007) so raziskovali povprečne 

pridelke v ekološki in konvencionalni pridelavi v 293 primerih, ter zaključili, da je v ekološki pridelavi 

povprečni pridelek v povprečju nižji za 8 %. Z ocenjenimi povprečnimi vrednostmi za različne kulture 

so s pomočjo modeliranja ocenili, da bi z ekološko pridelavo lahko pridelali dovolj hrane na osebo za 

sedanjo in tudi za večjo človeško populacijo, brez da bi povečali sedanje pridelovalne površine 

(Badgley in sod., 2007). Ocenili so tudi, da bi bilo sedanja kemična dušikova gnojila možno 

nadomestiti z vezavo dušika s pomočjo gojenja metuljnic, tako v zmernih kot v tropskih 

agroekosistemih (Badgley in sod., 2007). De Ponti in sod. so ugotovili v povprečju 20 % nižje pridelke 

v ekološki pridelavi, ter kot enega ključnih izzivov za ekološko pridelavo izpostavili zagotavljanje 

zadostnih količin rastlinskih hranil za ohranjanje (visokih) pridelkov. Tudi v meta-študiji objav, ki 
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primerjajo okoljske učinke konvencionalnega in ekološkega kmetijstva, kot glavni izziv za slednje 

izpostavljajo izboljšanje gospodarjenja s hranili in povečanje donosov (Tuomisto in sod., 2012). 

Nekateri zgoraj omenjenim zaključkom meta-študij nasprotujejo zlasti z argumentom, da študije ne 

upoštevajo oziroma premalo upoštevajo potrebe po rastlinskih hranilih v ekološki pridelavi, npr. 

obseg zemljišč, ki ga v ekoloških kmetijskih sistemih zasedajo rastline za zeleno gnojenje, in podobno 

(Connor, 2008 in 2013). Dobermann (2012) pa v svojem komentarju študije Seufertove in sod. meni, 

da sta zaradi tega, ker so naravni viri omejeni, glede na konkretne razmere oziroma lokacije 

upravičena tako ekološko kot konvencionalno kmetijstvo; da primanjkljaji v pridelkih in učinkovitosti 

vložkov obstajajo tako v ekološkem kot v konvencionalnem kmetijstvu in da bi se zato raziskovanje 

moralo usmerjati bolj v zmanjševanje teh primanjkljajev v obeh sistemih, in ne v primerjave. 

S kritiki se lahko strinjamo glede nepopolnosti metodologije meta-analiz, vendar pa tudi kritikom, 

zlasti Connorju, lahko očitamo, da izhajajo iz zožene perspektive: ne upoštevajo, da kmetijskih 

sistemov ni mogoče ločiti od njihovih posledic za globalni ekosistem in družbo, ter da njihovi 

argumenti v širšem kontekstu izgubijo težo. Širši kontekst so npr. vse bolj omejeni viri, ki zahtevajo 

bistveno bolj učinkovito gospodarjenje, kot ga danes (lahko) zagotavlja na visoke zunanje vložke 

vezano konvencionalno kmetijstvo, ter vse večji negativni okoljski, družbeni in gospodarski učinki v 

globalnem smislu, ki niso všteti v ceno konvencionalnih pridelkov. S tega vidika se sicer lahko 

strinjamo z Dobermannom glede potrebe po osredotočanju na izboljšanje učinkovitosti obeh 

sistemov, ne pa tudi glede nepotrebnosti meta-analiz; prej bi lahko trdili, da je potrebno njihovo 

metodologijo še naprej izboljševati. Ob sedanjih izzivih je pomembno, da ima družba na voljo dovolj 

kakovostnih informacij za odločanje o nadaljnjih usmeritvah v kmetijstvu.  

V vsakem primeru pa je jasno, da iz vseh meta-študij lahko razberemo visoko variabilnost razlik v 

pridelkih, in sicer glede na vrsto kulture, regijo, tehnologijo (kot npr. (ne)namakanje, intenzivnost 

obdelave tal), idr. 

To variabilnost je potrdilo tudi raziskovanje dostopnosti podatkov o povprečnih pridelkih v nekaterih 

drugih državah (Avstrija, Švica, Nemčija). Variabilnost podatkov o povprečnih (ekoloških) pridelkih na 

ravni kmetij in regij je zelo velika tudi v drugih državah, najpogosteje pa so na voljo objavljeni podatki 

le za vodilna žita, krompir in nekatere druge poljščine ter nekatere vrste sadja, ne pa npr. tudi za 

zelenjavo (Kranzler, 2014; Stolze, 2014). V Avstriji so na voljo podatki za ekološka žita, krompir in 

nekatere druge poljščine iz zajema podatkov na kmetijah v obdobju 2005-2012, kjer so razvidna 

velika nihanja pridelkov na hektar po posameznih letih (Grüner Bericht, 2013).  

Razpoložljivost oziroma dostopnost podatkov o povprečnih pridelkih v ekološki pridelavi je zelo 

skromna. Avstrijski uradni podatki za ekološko pridelavo so bili tako v obdobju 2005-2012 zajeti za 

nekatere poljščine, medtem ko podatkov za zelenjavo in sadje ni na voljo (Grüner Bericht, 2013).  

Za ponazoritev prikazujemo podatke o povprečnih pridelkih nekaterih poljščin v ekološki in v 

konvencionalni pridelavi v Avstriji. Kot običajno, višina pridelkov iz leta v leto močno niha tako v 

ekološki (Preglednica 5) kot v konvencionalni (Preglednica 6) tržni pridelavi. Ekološki pridelki so pri 

vseh prikazanih poljščinah manjši od konvencionalnih, še največja pa je razlika pri krompirju. V 

nadaljevanju predstavljamo tudi primerjavo višine ekoloških in konvencionalnih pridelkov za izbrane 

poljščine iz teh dveh preglednic. Treba pa je opozoriti, da podatki niso povsem primerljivi, saj je bilo 

pri ekološki pridelavi zajeto bistveno manjše število kmetij kot pri konvencionalni. V ekološki pridelavi 

so bili podatki za poljščine zajeti na 36 – 46 kmetijah za pšenico, na 18 – 27 kmetijah za piro in rž ter 
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na približno 10 – 20 kmetijah za nekatere ostale poljščine, medtem ko je bil vzorec pri 

konvencionalnih kmetijah precej večji (Grüner Bericht, 2013). 

Preglednica 5: Hektarski pridelki izbranih avstrijskih ekoloških tržnih kmetij  

Ekološke poljščine 
pridelki v t/ha (na osnovi knjigovodskih podatkov kmetij) povprečje 

t/ha 
najmanj 

t/ha 
največ 
t/ha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

žita                       

krušna žita                       

        pšenica 3,8 3,3 3,2 4,0 3,4 3,3 4,0 2,7 3,5 2,7 4,0 

        pšenica durum . . 2,2 . 1,8 . . . 2,0 1,8 2,2 

        pira 1,6 3,0 2,5 1,8 2,8 2,1 2,1 2,4 2,3 1,6 3,0 

        rž 2,5 1,6 2,6 2,2 2,6 2,0 2,6 2,4 2,3 1,6 2,6 

krmna žita                

        ozimni ječmen 3,3 3,0 3,3 3,0 3,2 3,6 3,2 2,3 3,1 2,3 3,6 

        jari ječmen 2,9 2,5 1,9 2,3 1,4 1,6 2,7 1,8 2,2 1,4 2,9 
        oves 2,5 1,5 2,0 2,3 2,7 1,9 3,2 2,6 2,3 1,5 3,2 

        tritikala 3,7 2,1 3,5 3,6 3,3 2,8 3,7 3,0 3,2 2,1 3,7 

        koruza za zrnje 6,3 4,8 5,2 7,3 7,4 6,4 6,7 5,0 6,1 4,8 7,4 

oljnice               

        soja 2,0 1,9 1,7 2,5 2,7 1,8 2,6 1,9 2,1 1,7 2,7 

        oljne buče 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,5 

        sončnice 1,2 1,3 . . . 0,7 2,0 1,8 1,4 0,7 2,0 

okopavine               

        jedilni krompir 20,5 17,5 16,3 18,8 20,5 15,8 28,4 18,9 19,6 15,8 28,4 

Opomba: osnova so knjigovodski podatki kmetij. 

Vir: Grüner Bericht, 2013.  

Preglednica 6: Hektarski pridelki avstrijskih konvencionalnih tržnih kmetij  

Konvencionalne 
poljščine 

pridelki v t/ha (na osnovi knjigovodskih podatkov kmetij) povprečje 
t/ha 

najmanj 
t/ha 

največ 
t/ha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

žita                       
krušna žita                       

        pšenica 5,1 4,9 4,9 5,7 4,9 5,0 5,7 4,0 5,0 4,0 5,7 

        pšenica durum 3,9 4,9 3,3 5,1 4,2 4,8 5,8 3,1 4,4 3,1 5,8 

        pira 3,8 3,5 4,0 4,5 3,4 3,6 5,0 2,7 3,8 2,7 5,0 

        rž 4,4 3,5 3,9 4,0 3,9 3,5 4,6 3,9 4,0 3,5 4,6 

krmna žita                

        ozimni ječmen 5,5 4,9 5,6 5,8 5,1 5,0 5,3 4,4 5,2 4,4 5,8 

        jari ječmen 4,2 4,1 3,3 4,7 3,6 3,6 4,8 3,1 3,9 3,1 4,8 
        oves 4,6 4,3 3,0 4,0 4,3 4,0 5,1 3,7 4,1 3,0 5,1 

        tritikala 4,8 4,4 4,5 5,1 4,5 4,1 4,7 2,8 4,4 2,8 5,1 

        koruza za zrnje 9,0 8,5 8,1 10,1 9,1 8,7 9,6 8,6 8,9 8,1 10,1 

oljnice               

        soja 2,6 2,7 2,6 2,9 2,8 2,6 2,8 2,8 2,7 2,6 2,9 

        oljne buče 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,8 0,6 0,4 0,8 

        sončnice 2,6 2,5 2,4 3,0 2,5 2,4 2,6 2,1 2,5 2,1 3,0 

okopavine               

        jedilni krompir 38,6 34,2 29,6 36,6 36,9 36,9 41,3 33,9 36,0 29,6 41,3 

Opomba: osnova so knjigovodski podatki kmetij. 

Vir: Grüner Bericht, 2013.  
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2.3.2 Ekološki pridelki v Sloveniji 

Če se osredotočimo na Slovenijo, nas z vidika prispevka ekološkega kmetijstva k samooskrbi s hrano 

zanimajo tako absolutne letne količine ekoloških pridelkov, kot tudi sedanji pridelki ekoloških kultur. 

Zanimivi so povprečni pridelki posameznih kultur v ekološki pridelavi, pa tudi dejansko doseženi 

najvišji pridelki oziroma razpon doseženih količin pridelkov na enoto površine, ker pričajo o 

določenem potencialu, ki ga je treba ustrezno umestiti v kontekst pridelovalnih razmer na sami 

kmetiji in širše. 

Turinek (2011) je v eni obširnejših tovrstnih raziskav pri nas preučeval več vidikov biološko 

dinamičnega (BD) pridelovalnega sistema v primerjavi z ekološkim, integriranim in konvencionalnim 

pridelovalnim sistemom v razmerah slovenskega subkontinentalnega podnebja. Vključeni so bili 

posevki pšenice, zelja, oljnih buč, pire, rdeče pese in oljnega rička, v dveh kolobarjih. Raziskana je bila 

višina pridelkov, agronomska učinkovitost N, Nmin, P in K ter populacija deževnikov v tleh (vse troje za 

pšenico, zelje in oljne buče); okoljski odtis (pšenica, pira); ter senzorična kakovost in kemijska sestava 

pridelka (za belo zelje in rdečo peso). Pridelki v BD sistemu so znašali 99, 113 in 124 % povprečja 

pridelkov drugih sistemov, agronomska učinkovitost pa je bila v BD sistemu v zgornji polovici drugih 

sistemov. Okoljski odtis BD in ekološkega pridelovalnega sistema je bil bistveno manjši od ostalih 

dveh sistemov. Tudi skupni odtis na enoto pridelka je bil značilno manjši pri BD in ekološkem 

pridelovalnem sistemu, okoljska učinkovitost pridelave pa značilno večja. Avtor zaključuje, da sta BD 

in ekološki pridelovalni sistem pri iskanju odgovorov na izzive okoljske degradacije in podnebnih 

sprememb pri pridelovanju žit uspešni alternativi integriranemu in konvencionalnemu sistemu. 

(Turinek, 2011; Bavec in sod., 2012). 

Na raziskovalni postaji Dolenci je bila opravljena študija pridelave rdeče pese, ki je pokazala višjo 

vsebnost zdravju koristnih snovi v ekološko pridelani rdeči pesi, medtem ko je bil pridelek za 27 % 

nižji; avtorji opozarjajo na potrebo po optimizaciji ekološke pridelave glede pridelka (Straus in sod., 

2012). 

V Sloveniji je edini uradni podatkovni vir o vrstah in količinah ekoloških pridelkov baza ministrstva, 

pristojnega za kmetijstvo, na kateri temeljijo tudi objave SURS (2014). Vendar pa vir ne omogoča 

ugotavljanja dejanskih količin posameznih ekoloških pridelkov oziroma živil. Zaključimo lahko tudi, da 

je podatkov o višini ekoloških pridelkih v Sloveniji še vedno zelo malo. Obstaja nekaj objav na osnovi 

razmeroma omejenih poskusov, nismo pa našli nobenih raziskav o dejanskih pridelkih na samih 

ekoloških kmetijah. 

2.4 Raba kmetijskih zemljiščih glede na njihovo pridelovalno 

sposobnost in okoljske vidike 

Kakovost tal oziroma proizvodna sposobnost kmetijskih zemljišč, na katerih ekološko kmetovanje 

poteka oziroma bi lahko potekalo, je eden od pomembnih dejavnikov potenciala, ki ga raziskujemo. 

Poleg povečanja samooskrbe ter potreb trga (oziroma tržnih priložnosti) je ekološka raba kmetijskih 

zemljišč (oziroma vključenost kmetijskih zemljišč v ekološko pridelavo) izjemno pomembna tudi z 

vidika varstva okolja in narave. Z obeh vidikov je ob tem je pomembno tudi, ali gre za travnike ali 

njive oziroma (intenzivne) trajne nasade. 
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Dejanska raba kmetijskih zemljišč 

Kmetijska zemljišča so zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo, v praksi pa se lahko 

uporabljajo kot travniki, pašniki, njive, sadovnjaki, vinogradi... Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano je zadolženo, da vzpostavi in vodi evidenco dejanske rabe v ustrezni obliki, običajno v 

grafični obliki na osnovi ortofoto ali drugih virov (Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in 

gozdnih zemljišč, 2008). 

Opredeljenih je 18 vrst dejanske rabe kmetijskih zemljišč (njiva, hmeljišče, trajne rastline na njivskih 

površinah, rastlinjak, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, ekstenzivni oziroma travniški 

sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi, trajni travnik, barjanski travnik, kmetijsko zemljišče, poraslo z 

gozdnim drevjem, kmetijsko zemljišče v zaraščanju, plantaža gozdnega drevja, drevesa in grmičevje, 

neobdelano kmetijsko zemljišče, gozd).  

Z vidika trga je najbolj zaželena preusmeritev kmetij z rastlinsko pridelavo: zelenjadarstvo, sadjarstvo 

ter pridelava žit in drugih poljščin za prehrano ljudi, pa tudi žit za krmo (zlasti za perutnino). Po teh 

ekoloških živilih je povpraševanje največje oziroma domača ponudba najbolj zaostaja za 

povpraševanjem (Slabe in sod., 2010).  

Z vidika varstva okolja je prav tako najbolj zanimiva preusmeritev kmetij z rastlinsko pridelavo 

(zelenjadarstvo, sadjarstvo, žita in druge poljščine, pa tudi vinogradništvo in oljkarstvo), saj v 

splošnem prinaša večje okoljske koristi. V nadaljevanju izpostavljamo okoljevarstvena izziva, ki sta za 

Slovenijo posebej pomembna, pri katerih bi se z dovolj obsežno preusmeritvijo v ekološko kmetijstvo 

razmere lahko bistveno izboljšale, in sicer: kakovost tal ter kakovost pitne vode, oziroma 

vodovarstvena območja. 

2.4.1 Ekološko kmetijstvo in kakovost tal 

Preusmeritev v ekološko pridelavo v splošnem pomaga k izboljšanju strukture tal, zlasti k 

povečevanju deleža humusa v tleh, kar med drugim poveča odpornost tal pred različnimi vrstami 

erozije (Siegrist in sod., 1998; Fließbach in sod., 2007). Pedološka karta Slovenije kaže, da vsebnost 

organske snovi na 86,2 % kmetijskih zemljišč znaša več kakor 2 %, na 30,9 % zemljišč pa več kakor 

4 %, podobni pa so bili tudi rezultati laboratorijskih analiz Kmetijskega inštituta Slovenije v obdobju 

2005-2010 (Vernik in sod., 2011). Čeprav se na prvi pogled zdi, da so kmetijska tla v Sloveniji v 

primerjavi z evropskim povprečjem primerno oskrbljena z organsko snovjo, pa so z vidika okoljske in 

kmetijske kakovosti tal nekatera območja (V in SV Slovenija – zlasti Pomurje in Podravje, JZ Slovenija 

– Istra in Kras) osiromašena z organsko snovjo in bi bilo le-to potrebno povečati (Vernik in sod., 

2011). Isti avtorji tudi opozarjajo, da se moramo v Sloveniji zaradi svoje humidne klime in naravnih 

danosti pri vprašanju vsebnosti organske snovi v tleh primerjati z državami z mnogo višjimi 

vsebnostmi, ne pa z evropskim povprečjem, ki zajema več mediteranskih držav (Vernik in sod., 2011). 

Ker ima veliko slovenskih kmetij zaradi prevladujoče živinoreje in velikega deleža travinja na voljo 

precejšnje količine živinskih gnojil, to lahko privede tudi do pretirane uporabe le-teh na njivah in 

vrtovih in do neustreznega skladiščenja in priprave gnojil, kar z vidika ekonomike kmetije povzroča 

izgubo rastlinskih hranil, z vidika varstva okolja pa onesnaževanje. Preusmeritev v ekološko pridelavo 

nalaga tudi gospodarnejše in okolju ustreznejše ravnanje z živinskimi gnojili, in sicer tako, da z 

ustrezno fermentacijo oziroma kompostiranjem v gnojilu ohranimo čim več rastlinskih hranil, oziroma 

v času fermentacije kar najbolj zmanjšamo izpiranje in hlapenje le-teh iz gnojila. 
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Vsebnost organske snovi v tleh je pomembna ne le za pridelovalno sposobnost KZ, temveč tudi za 

opravljanje nujnih okoljskih funkcij tal, npr. kroženje snovi in energije, filtriranje, čiščenje in napajanje 

podzemne vode, sposobnost vezave atmosferskega CO2 (blaženje posledic podnebnih sprememb), 

razgradnjo in imobilizacijo onesnažil, idr. (Vernik in sod., 2011). 

K preprečevanju erozije prispeva tudi način oskrbe tal in kolobar na ekoloških kmetijah. Kolobar pri 

ekološki pridelavi vrtnin in poljščin v veliko večji meri kot v konvencionalnem kmetijstvu vsebuje 

posevke za zeleno gnojenje in izboljševanje tal, saj prehrana rastlin v ekološki pridelavi temelji na 

oskrbi z organskim dušikom in na mobilizaciji hranil iz tal (Drinkwater in sod., 1998), rastlinski pokrov 

pa tla dodatno varuje pred erozijo. S tega vidika je torej zaželeno preusmerjanje kmetij na z erozijo 

ogroženih območjih, to pa so v Sloveniji zgoraj omenjena območja, ki so osiromašena z organsko 

snovjo.  

Neposreden vpliv na različne procese razvrednotenja tal imajo tudi načini gospodarjenja na kmetijah, 

ki so opredeljeni kot odločitve in praktični ukrepi v procesu upravljanja kmetije. Vključujejo 

tehnologije pridelovanja, kot je vrstenje poljščin, načini obdelovanja tal in z njimi povezana pokritost 

tal z rastlinsko odejo, ter tipe in zmogljivosti skladišč za organska gnojila (Babnik, Čergan, 2009). Kot 

ugotavljajo avtorji, je temeljna značilnost slovenskega poljedelstva usmerjenost v pridelovanje krme, 

kjer močno prevladuje koruza, posledica ozke setvene sestave je sorazmerno majhna pokritost tal ter 

zelo velik delež koruze in malo metuljnic v kolobarju, kar pospešuje degradacijske procese tal 

(Babnik, Čergan, 2009). Predpostavimo lahko, da je v ekološki pridelavi pridelava koruze za krmo bolj 

zahtevna (glede dela in stroškov nasploh) ter zato manj (ekonomsko) smiselna, saj ekološki 

pridelovalci ne uporabljajo kemičnih dušikovih gnojil in herbicidov, ki praviloma pocenijo pridelavo 

(čeprav na račun obremenjevanja okolja). Tudi z vidika živalim prilagojene prehrane v ekološki 

živinoreji, ki pri govedu pomeni pretežno travno krmo in pašo, je raba koruze za krmo možna le v zelo 

omejenem obsegu. Zato lahko predpostavimo, da ekološke kmetije pridelujejo koruzo za krmo v 

manjši meri kot konvencionalne kmetije, pa tudi takrat je pridelava bistveno ugodnejša z vidika 

ohranjanja kakovosti tal, zaradi tehnoloških (in zakonodajnih) zahtev ekološke pridelave, zlasti oskrbe 

z dušikom z organskimi (in ne kemičnimi) gnojili, vključevanjem metuljnic oziroma travno-deteljnih 

mešanic v kolobar, in podobno. Ob analizi strukture rabe ekoloških kmetijskih zemljišč na osnovi 

podatkov ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, smo lahko potrdili, da je obseg pridelovanja koruze 

na ekoloških kmetijah v splošnem precej manjši kot na konvencionalnih. 

2.4.2 Ekološko kmetijstvo in varovanje pitne vode 

V Sloveniji imamo težave z onesnaževanjem podzemne vode aluvialnih vodonosnikov, ter posledično 

pitne vode, s kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin in njihovimi metaboliti, kjer zlasti izstopata 

Pomurska in Podravska regija (Monitoring…, 2012). Prisotnost kemičnega sredstva za varstvo rastlin 

metolaklora in njegovih razgradnih produktov v vodonosnikih povzroča konvencionalna pridelava 

koruze. Kot opozarjajo avtorji Letnega poročila o kakovosti pitne vode v letu 2011, je ta problematika 

še zelo aktualna in zahteva celovito pozornost in aktivnosti vseh deležnikov, ki so kakorkoli povezani s 

problematiko ravnanja z vodnim prostorom (Monitoring, 2012). Naj omenimo, da monitoring, kot ga 

izvajata pooblaščeni inštituciji, lahko zabeleži le stanje na omejenih mestih in v zelo omejenem času, 

ne pove pa, kako je z morebitnimi presežki na posameznih lokacijah večino časa; možne so npr. tudi 

konice v določenih sezonah in na določenih lokacijah.  
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Preusmeritev v ekološko kmetijstvo med drugim pomeni popolno prenehanje uporabe kemičnih 

sredstev za varstvo rastlin. Ena od najbolj neposrednih koristi prenehanja uporabe slednjih je 

bistveno zmanjšanje onesnaževanja pitne vode z njihovimi razgradnimi produkti na preusmerjenih 

kmetijah, saj jih zakonodaja za ekološko pridelavo ne dovoljuje (Uredba Sveta…, 2007). S tega vidika 

je najbolj zaželena in smiselna preusmeritev kmetij z rastlinsko pridelavo na vodovarstvenih območjih 

(VVO).  

Zakon o vodah (74. člen) za zavarovanje zdravstvene ustreznosti voda določa oblikovanje 

vodovarstvenih območij (Zakon o vodah, 2011). Vodovarstvena območja delimo glede na različne 

stopnje varovanja delimo na tri notranja območja: širše območje (varovanje z blažjim vodovarstvenim 

režimom), ožje območje (varovanje s strogim vodovarstvenim režimom) in najožje območje 

(varovanje z najstrožjim vodovarstvenim režimom). Na širšem območju mora vodovarstveni režim 

zagotavljati sprejemljivo tveganje za onesnaženje vodnega telesa z radioaktivnimi snovmi ali snovmi, 

ki so obstojne ali pa se razgrajujejo zelo počasi. Na ožjem območju mora vodovarstveni režim 

zagotavljati sprejemljivo tveganje za onesnaženje vodnega telesa z onesnaževali, ki počasi razpadajo. 

Najožje območje je blizu zajetja, zato onesnaževala hitro dospejo do zajetja, redčenje le-teh pa je 

majhno. Na tem območju mora vodovarstveni režim zagotavljati sprejemljivo tveganje za 

onesnaženje vodnega telesa z mikroorganizmi in drugimi onesnaževali. Uporaba fitofarmacevtskih 

sredstev in gradnja objektov ter izvajanje gradbenih del oziroma posegov v okolje, razen kulturnih 

spomenikov, je strogo prepovedana (Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, 

Uradni list RS, št. 58/11).  

Ustrezno bi bilo, da bi zakonodaja na tem področju spodbujala povečevanje deleža pokritosti VVO s 

trajnostnimi rabami, torej zmanjševanje pozidanih površin na VVO ter povečevanjem ekološkega 

kmetijstva. V prihodnosti bi predvsem v območju najstrožjega vodovarstvenega režima pričakovali 

popolno zaustavitev povečevanja urbanizacije in (konvencionalnega) kmetovanja, saj je na teh 

območjih zakonodaja, ki jo od leta 2004 na podlagi Zakona o vodah sprejema Vlada Republike 

Slovenije, zelo stroga glede pozidav in onesnaženja.  

Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti voda pomeni precejšnje stroške, ki jih na koncu plačamo 

davkoplačevalci, in sicer tudi za plačevanje prilagoditev kmetijske prakse, v skladu z Uredbo o načinu 

izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi 

prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Omenjena uredba določa nadomestila, ki jih lahko 

uveljavljajo kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na najožjem vodovarstvenem območju (Uredba o 

načinu…, 2011). 

Vendar pa ocenjujemo, da imamo v Sloveniji precej težav z zagotavljanjem ustreznega varovanja 

pitne vode pred onesnaženjem iz kmetijstva. To se kaže v spremembah zakonodajne ureditve 

varovanja zdravstvene ustreznosti voda ter v nerazrešenih konfliktih med kmeti – uporabniki 

kmetijskih zemljišč, na katerih naj bi veljal poseben varovalni režim, ter državo. Ti konflikti med 

interesi države (oziroma družbe) ter lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih 

območjih, zlasti VVO I in VVO2, so prisotni že ves čas, odkar z zakonodajo poskušamo urediti 

varovanje vode s posebnimi režimi. Konflikti so posledica nezadovoljstva kmetov z omejitvami 

oziroma nezadovoljstvom z odškodninami zaradi posebnega režima. Po navedbah Kmetijsko-

gozdarske zbornice Slovenije si večina kmetov želi prednostno pravico do zakupa dodatnih kmetijskih 

zemljišč izven VVO I z manj strogim vodovarstvenim režimom, zato si Komisija za VVO pri KGZS 

prizadeva za spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih v delu, ki ureja zakup zemljišč (KGZS, 2014). 
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Po drugi strani pa zakonodajalec rahlja varovalni režim, kar ponazarja primer vodonosnika 

Ljubljanskega polja, kjer varovanje ureja Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, 120/2004, 7/2006, 01/2012, 44/2012) ter Uredba o 

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane 

(Uradni list RS, št. 115/2007, 65/2012, 93/2013).  Te uredbe so se leta 2012 spremenile tako, da je 

bila razveljavljena dotedanja omejitev načina kmetovanja na VVO I, ki je kmetom dovoljevala 

uporabo samo tistih FFS, ki so dovoljena v ekološkem kmetijstvu, ter samo tistih mineralnih gnojil, ki 

ne vsebujejo dušika. S spremembo v letu 2012 pa so na VVO I dovoljena tudi tista FFS, ki ne vsebujejo 

aktivnih snovi, ki jih na spletni strani kot prepovedane objavi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 

dovoljena pa je tudi selektivna uporaba mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik. (Simončič in sod., 2014). 

V Sloveniji vodovarstvena območja obsegajo približno 17 % celotnega ozemlja oziroma 349.573,96 

ha. Največ VVO pokriva gozd (61,5 %), sledi travinje (13,7 %) in njive (10,9 %). Ostale kategorije rabe 

tal zavzemajo manj kot 10 %. (Evidenca dejanske rabe…, 2014.)  

Glavna grožnja za onesnaženje virov pitne vode so kemična sredstva za varstvo rastlin. Največja je 

poraba le-teh v trajnih nasadih, katerih obseg se je v obdobju 2002-2011 povečal za 1,9 %; po porabi 

in posledično izpiranju kemičnih sredstev za varstvo rastlin sledijo njive, najmanjša pa je poraba teh 

sredstev in izpiranje na travnikih in pašnikih (Sušin, Bergant, 2012).  

Natančna analiza strukture zemljišč na VVO pokaže, da je od vseh KZ na VVO I samo 1,3 % njiv,  

oziroma približno 1.318 ha. Trajnih nasadov je samo 0,07 % oziroma slabih 69 ha. Dober 1 % 

(približno 1.089 ha) je travinja. V resnici gre torej na ravni države za razmeroma majhen obseg KZ na 

katerih velja strog varstveni režim in ki so tudi najbolj problematična – to so dejansko samo njive in 

trajni nasadi, v skupnem obsegu 1.386,65 ha (Preglednica 7). 

Preglednica 7: Raba tal na vodovarstvenih območjih: VVO I, VVO II in vsa VVO (2014)  

Raba tal 
VVO I do V, skupaj 

(ha) 
VVO I 

(ha) 

VVO II 

(ha) 

VVO I in II, skupaj 

(ha) 

% VVO I od 
KZ na VVO 

% VVO II od 
KZ na VVO 

njive 38.218,09 1.317,81 5.074,61 6.392,42 1,30 5,00 

nasad 5.521,70 68,84 738,66 807,50 0,07 0,73 

travinje 47.725,78 1.089,21 8.721,49 9.810,70 1,07 8,60 

zaraščanje 9.837,52 227,54 1.964,52 2.192,06 0,22 1,94 

gozd 214.952,04 4.666,65 44.053,61 48.720,26     

pozidano 20.291,40 303,56 4.744,19 5.047,75     

drugo 11.071,65 189,05 1.847,96 2.037,01     

voda 1.955,78 58,76 302,19 360,96     

skupaj 349.573,96 7.921,41 67.447,24 75.368,65 2,67 16,27 

Vir: Javne informacije Slovenije, ARSO, Vodovarstvena območja (državni, občinski, vrelčni nivo), 2012. 

V tem kontekstu smo preverili tudi zastopanost ekološko obdelanih KZ na VVO.  

V celotni strukturi kmetijskih zemljišč na VVO je več kot polovica gozda, precej je njiv in razmeroma 

malo travinja, medtem ko je v strukturi ekoloških KZ travinja bistveno več (Preglednica 7, Slika 5). Če 

upoštevamo samo kmetijska zemljišča (brez gozda), je razmerje med deležem njiv in travinja na vseh 

KZ 1 : 1,2, medtem ko je na ekoloških KZ travinja kar osemkrat več kot njiv (Preglednica 8, Slika 5). 
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Preglednica 8: Raba kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih: vsa kmetijska zemljišča (2014) in 

ekološka kmetijska zemljišča (2013) 

Kategorije rabe tal 
vsa zemljišča, 2014 

(ha) 
delež (%) 

EKO KZ, 2013 
(ha) 

delež EKO 
(%) 

njiva 38.218,09 37,7 584,7 9,8 

nasad 5.521,70 5,5 175,9 2,9 

travinje 47.725,78 47,1 4.758,60 79,6 

zaraščanje 9.837,52 9,7 457,4 7,7 

skupaj 101.303,09 100,0 5.976,60 100,0 

 

Slika 5: Struktura rabe vseh KZ na VVO, 2014 in struktura rabe ekoloških KZ na VVO, 2013 (ha) 

 

 

Struktura rabe obojih – vseh in ekoloških KZ – pokaže, da je raba KZ na VVO razmeroma intenzivna, 

medtem ko so ekološka KZ večinoma (skoraj 80 %) rabljena ekstenzivno, kot travniki. 

Preglednica 9: Delež ekoloških kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih 

Vrsta zemljišč obseg 

Ekološka zemljišča 31.12.2013 (ha) 5.976,7 

VVO 2014 (ha) 349.573,96 

delež ekoloških KZ na VVO 1,7 % 

kmetijska zemljišča na VVO 2014 (ha) 101.303,09 

delež ekoloških KZ na KZ na VVO 5,9 % 

 

Od celotne površine VVO je torej ekoloških KZ skromnih 1,7 %, če pa upoštevamo samo kmetijska 

zemljišča na VVO, pa je ekoloških 5,9 %. To je zelo malo, če upoštevamo, da je z vidika namena VVO 

(varovanja voda) ekološka pridelava še najustreznejši način kmetovanja na VVO, in da na ravni države 

delež ekoloških KZ znaša 8,4 % (leta 2013).  
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2.4.3 Kakovost tal oziroma pridelovalna sposobnost kmetijskih zemljišč 

Za namene naše raziskave potrebujemo ustrezen kazalnik kakovosti tal oziroma pridelovalne 

sposobnosti kmetijskih zemljišč, ki zagotavlja čim boljšo informacijo o le-tej. Obenem mora biti 

dostopen v obsegu in obliki, ki omogoča enoznačno povezavo z enotami kmetijskega zemljišča z 

enako dejansko rabo, natančneje z GERK (grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva). Z vidika 

kakovosti informacije sta najbolj zanimiva boniteta kmetijskih zemljišč in talno število. 

Boniteta kmetijskih zemljišč  

Določanje bonitete zemljišča, ki je podatek o pridelovalni sposobnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč, 

opredeljuje Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (2008). Izraža se v obliki bonitetnih 

točk, ki jih izračunamo po formuli: 

 

Pri tem pomeni:  

B – bonitetne točke,  
T – točke lastnosti tal, 
K – točke lastnosti klime, 
R – točke lastnosti reliefa, 
Σ % posebni vplivi – vsota deležev posebnih vplivov.  

Pri bonitiranju se upoštevajo podatki iz ogleda na terenu in podatki iz evidenc resornih ministrstev o 

tleh, klimi, reliefu in posebnih vplivih. Posebni vplivi so v primeru kmetijskih zemljišč skalovitost, 

poplavnost, sušnost, ekspozicija, odprtost in zaprtost, zasenčenost in vetrovnost (Tehnična 

navodila…, 2008). 

Boniteta tal – ocena pridelovalnega potenciala tal ni pomembna le za kmetijskega pridelovalca, ki želi 

vedeti, kakšna kmetijska raba je na določenih zemljiščih smotrna oziroma kakšno pridelavo si lahko 

na njih obeta. Boniteta tal bi morala biti tudi najpomembnejša osnova za določitev obdavčitve 

lastnika prek zemljiškega katastra. Nadalje bi jo morali upoštevati pri prostorskem načrtovanju, njen 

vpliv pa bi se moral izraziti tudi pri prometu z zemljišči oziroma ceni zemljišč na trgu. 

Faze v postopkih vzpostavljanja evidence bonitete zemljišč v zemljiškem katastru so bile 

predstavljene že skoraj pred 10 leti (Košir, 2005); izpostavili so tudi velik obseg s tem povezanega 

dela.  

Podrobnejša metodologija vzpostavitve bonitete zemljišč je bila določena s Pravilnikom o določitvi 

bonitete zemljišč (2008). Metodologija temelji na uporabi prevedbenih preglednic po katastrskih 

okrajih iz sistema katastrske klasifikacije v boniteto zemljišč in grafičnega prikaza območij enake 

bonitete zemljišč.  

Boniteta je podatek parcele. Ker pa je GERK sestavljen iz ene ali več parcel, neposredna povezava 

med boniteto in GERK-i ni na voljo. Z vidika naše naloge bi bilo vzpostavljanje ustrezne povezave 

preveč zahtevna naloga.  



Razvojni potencial ekološkega kmetijstva v Sloveniji v povezavi z doseganjem trajnostne samooskrbe s hrano.   Anamarija Slabe 

 30 

Talno število 

Talno število (TŠ) prav tako daje informacijo o kakovosti kmetijskega zemljišča. Izraža pridelovalno 

sposobnost zemljišča na osnovi lastnosti samih tal, ne pa tudi drugih dejavnikov, ki vplivajo na 

pridelovalno sposobnost zemljišča, kot so klima, relief in posebni vplivi. Ne glede na to pa TŠ daje 

precej dobro informacijo o pridelovalni sposobnosti kmetijskih zemljišč. 

TŠ se je izračunavalo v skladu s pravilnikom (Pravilnik za ocenjevanje tal…, 1984), pri čemer so se 

upoštevale samo lastnosti tal, ki so bile vrednotene na podoben način kot kasneje lastnosti tal v 

okviru bonitete (Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč, 2008). TŠ se je v okviru projektne 

naloge (Izdelava digitalne karte…, 2006) preračunalo za vsako pedokartografsko enoto Pedološke 

karte Slovenije v merilu 1:25.000. 

TŠ nastopa v razponu od 7 do 100 točk, pri čemer 100 pomeni najvišjo pridelovalno sposobnost tal 

oziroma kmetijskega zemljišča. Tla s TŠ do samo 39 točk so le pogojno primerna za kmetijsko rabo, tla 

z nad 58 točkami TŠ pa sodijo v skupino z velikim oziroma zelo velikim pridelovalnim potencialom 

(Izdelava digitalne karte…, 2006). 

Uporabnost indikatorjev kakovosti tal za namene naše naloge 

Boniteta tal je po svojih značilnostih bolj ustrezen indikator pridelovalne sposobnosti tal oziroma 

kmetijskih zemljišč. Vendar pa je boniteta podatek parcele, posamezni GERK pa lahko sestavlja ena ali 

več parcel. Medtem pa so podatki o TŠ na voljo za vso Slovenijo v takšni obliki, da je s prostorsko 

analizo možno za vsak GERK najti povezavo med TŠ in dejansko rabo kmetijskih zemljišč, oziroma 

površino enote, ki ji enoznačno določimo tako dejansko rabo in TŠ. Uporaba bonitete tal za namene 

naše naloge bi bila načeloma sicer možna, vendar izjemno zapletena in zamudna. Tudi delo s TŠ je 

obsežno, a bistveno manj. TŠ je tako z našega vidika najbolj neposredno uporaben pokazatelj 

pridelovalne sposobnosti kmetijskih zemljišč. Zaradi tega smo za namene naše raziskave izbrali TŠ.  
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3 Samooskrba s hrano 

3.1 Samooskrba – definicije in ravni  

Prehranska varnost (food security) v splošnem pomeni dostop do hrane. Vendar pa gre za precej 

kompleksen pojem, ki ga lahko obravnavamo z različnih vidikov. Pri opredelitvi prehranske varnosti 

lahko izhajamo le iz kalorične vrednosti hrane; lahko pa tudi iz celovitih prehranskih potreb človeka, 

ki vključujejo dolgoročno ohranjanje zdravja in dobrega počutja; nanjo gledamo tudi z vidika 

preferenc (ki jih lahko določajo tradicija, kultura, vera…) glede hrane, in podobno.  

Prehransko varnost lahko opredeljujemo na ravni posameznika oziroma družine/gospodinjstva, na 

ravni posamezne kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva, na ravni držav ter drugih geografskih ali 

političnih enot, na globalni ravni… Izraz prehranska varnost so sprva uporabljali za opis, ali ima neka 

država dovolj hrane, da zadosti prehranskim potrebam po energiji; »nacionalno prehransko varnost« 

še danes uporabljamo kot merilo za ugotavljanje, v kolikšnem obsegu je neka država zmožna 

zagotoviti svojemu prebivalstvu hrano, ki jo potrebuje ali po kateri povprašuje (Pinstrup-Andersen, 

2009).  

Kompleksnost dostopa do (ustrezne) hrane je skušal zajeti tudi prvi Svetovni prehranski forum z 

definicijo, da »prehranska varnost obstaja, ko imajo vsi ljudje ob vsakem času fizičen in ekonomski 

dostop do zadostnih količin varne in hranljive hrane, s katero lahko zadovoljijo svoje prehranske 

potrebe in preference in ki jim omogoča živeti zdravo in aktivno življenje« (Declaration on world food 

security, 1996). 

Dostop do hrane v splošnem se danes najbolj povezuje s kupno močjo, saj sedanji obseg pridelane 

hrane teoretično zadostuje za prehranitev svetovnega prebivalstva, težave pa so v distribuciji hrane; 

rešitve za globalno prehransko varnost oziroma za zmanjševanje lahkote v svetu naj bi zato iskali 

zlasti v povečevanju dohodkov najrevnejšega dela prebivalstva (OECD, 2013). 

Zdi se, da globalni trendi in pričakovan prihodnji razvoj rasti povpraševanja po kmetijskih pridelkih za 

prehransko in energijsko rabo ter posledično visoke ravni globalnih cen, pa tudi možnosti visokih 

nihanj zaradi obsežnejših slabših letin kot posledic podnebnih sprememb (OECD/FAO, 2013) 

povečujejo pomen nacionalne prehranske samooskrbe. Kot omenjeno, pa je poleg samih količin 

pridelkov oziroma živil ter njihove energetske vrednosti pomembna tudi na njihova kakovost in 

varnost. Nacionalna samooskrba je zato lahko zelo pomembna tudi s tega vidika. Glede tega so 

ekološki pridelki oziroma živila še posebej pomembni, saj je izmed vseh shem kakovosti hrane v 

Evropski uniji (Evropska komisija, 2014) ekološko kmetijstvo in hrana največja in za potrošnike najbolj 

prepoznavna shema. 

Pri samooskrbi z ekološkimi živili nas po eni strani zanima potencial domače ekološke pridelave za 

izboljšanje samooskrbe z ekološkimi živili, po drugi pa tudi njen potencial za prispevek k boljši 

samooskrbi s hrano nasploh. To se morda na prvi pogled zdi kontradiktorno, saj ekološko pridelavo 

povezujemo z nižjimi pridelki; vendar pa ni nujno tako. Preusmerjanje v ekološko kmetijstvo namreč 

lahko pomeni tudi določeno prestrukturiranje same kmetijske pridelave. V ekološkem kmetijstvu je 

živinoreja (zlasti reja goveda in drobnice) precej bolj vezana na travinje, kar lahko pomeni sprostitev 

dela obdelovalnih površin, na katerih danes pridelujemo krmo za živali, za pridelavo pridelkov za 
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človeško prehrano. Poleg tega je ekološka pridelava glede proizvodnih vložkov v splošnem bolj 

vezana na lastne vire kmetije in na lokalne oziroma regionalne vire, kar po eni strani prinaša določene 

omejitve, po drugi pa priložnosti. Vlogo ekološke pridelave v samooskrbi nasploh lahko okrepijo tudi 

določeni trendi v splošni porabi živil v državi. 

O nacionalni samooskrbi s hrano slovenska politika in mediji večinoma govorijo z vidika stopnje 

nacionalne samooskrbe s hrano v prej omenjenem ožjem smislu, torej v kakšnem deležu domača 

kmetijska pridelava pokriva domačo porabo. V tem smislu ima Slovenija nizko stopnjo samooskrbe in 

padajoče trende pri vrsti ključnih pridelkov (zelenjava, sadje, žita, krompir idr.). V letu 2012 je v 

Sloveniji samooskrba z zelenjavo znašala le 33,3 %, s krompirjem 46,4 %, z žiti pa 54,7 %; nasprotno je 

bila precej višja pri mesu (80,2 %), kjer je bila za vse vrste mesa presežena (govedina, perutnina…) ali 

skoraj izravnana (ovčje in kozje meso), le pri prašičjem mesu je bila nizka (39,3 %) (SURS, 2014).  

Na nizko stopnjo pokrivanja potreb po nekaterih ključnih pridelkih z domačo pridelavo so se odzvali 

mediji ter politične stranke. Izboljšanje samooskrbe je postalo pomembna tema javnih razprav. Temu 

izzivu se je posvetila tudi Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 

živilstva do leta 2020, v kateri sta ustrezna prehranska varnost in pridelava hrane izpostavljeni kot 

strateški politični vprašanji: »Slovenija mora krepiti svojo proizvodnjo in si prizadevati za ekonomsko 

učinkovito pokrivanje dela svojih potreb po hrani in tam, kjer smo in bomo konkurenčni, tudi 

prispevati h globalni prehranski varnosti.« (Resolucija…, 2011).   

Če je stopnja pokrivanja potreb po določenih pridelkih z domačo pridelavo nizka, pa je še slabši 

položaj na področju ekoloških živil, saj je samooskrba z njimi v Sloveniji izrazito nizka in je leta 2010 

znašala le približno 20 % (Slabe in sod., 2010). Ocenjujemo, da se položaj do danes ni bistveno 

izboljšal, saj iz spremljanja tržnih trendov in iz podatkov o razvoju domače ekološke pridelave lahko 

sklepamo, da povpraševanje še vedno raste hitreje kot ponudba.  

V naši raziskavi se bomo osredotočili na razumevanje vplivov na samooskrbo v smislu stopnje 

pokrivanja potreb po določenih pridelkih z domačo pridelavo. Ker ugotavljanje oziroma merjenje 

prehranske samooskrbe države poteka v skladu z določeno metodo, ugotavljanje trendov porabe v 

gospodinjstvih pa s pomočjo drugačnih metod, moramo najprej razjasniti različne pojme in raziskati, s 

kakšnimi podatki razpolagamo in kakšne sklepe omogočajo.  

V tem poglavju obravnavamo ključna vprašanja, ki nam pomagajo razumeti, kaj pojem samooskrbe 

pravzaprav obsega in kaj nanjo vpliva. Ta vprašanja so:  

- stanje in trendi samooskrbe s hrano v Sloveniji v povezavi z obsegom pridelave posameznih 

rastlinskih pridelkov, ki so z vidika samooskrbe precej bolj problematični kot živila živalskega 

porekla; 

- trendi v porabi živil v državi in v slovenskih gospodinjstvih; 

- stanje in gibanje samooskrbe z ekološkimi pridelki oziroma živili. 

3.2 Trendi samooskrbe s hrano v Sloveniji  

SURS pripravlja izračune stopnje samooskrbe na osnovi bilanc proizvodnje in porabe kmetijskih 

pridelkov. Po SURS tako stopnja samooskrbe kaže, koliko domača proizvodnja (iz domačega 

osnovnega proizvoda) pokriva domačo porabo (porabo za krmo, hrano in porabo v industriji). Bilance 
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proizvodnje in porabe kmetijskih pridelkov se izračunavajo za določeno časovno obdobje (koledarsko 

ali tržno leto) in se nanašajo na državo kot celoto. So »standardizirane informacije o ponudbi in 

povpraševanju za določen kmetijski pridelek ali skupino pridelkov«. (Metodološka pojasnila, 2013). 

Iz podatkov SURS (2014) razberemo trende samooskrbe s hrano v obdobju 2000-2013 (Priloga 2, a). 

Ugotovimo lahko, da se je samooskrba z žiti v tem obdobju gibala med 50 in 60 %, zadnji dve leti pa 

dosega približno 70 %. V letu 2012 je bila najvišja pri ječmenu (81,3 %), pšenici (75,1 %) in koruzi 

(71,5 %), v letu 2013 pa pri rži (74,5 %), ječmenu (61,5 %) in koruzi (58,7 %). Omeniti velja tudi, da so 

ti pridelki pri nas večinoma namenjeni rabi za krmo. 

Gibanje samooskrbe za izbrane kmetijske pridelke oziroma živila je prikazano grafično (Slika 6). Pri 

krompirju je v obdobju 2000-2013 izrazit trend zmanjševanja samooskrbe, ki je bila najnižja v letu 

2013, ko je prvič padla celo pod 50 %. Tudi samooskrba z zelenjavo je v istem obdobju nihala v smeri 

navzdol in od leta 2006 dalje dosega nekaj nad 30 %; tudi tu je bila najnižja vrednost dosežena v letu 

2013. Samooskrba z govedino in drugim mesom je stabilna do rahlo rastoča, izrazito pa upada 

samooskrba s prašičjim mesom. Pri svežem mleku je bila samooskrba ves čas pozitivna; zadnja leta se 

giblje približno okoli 110 %, so pa nihanja zelo velika. Trend je bil do leta 2007 usmerjen navzdol, nato 

se je rahlo obrnil. Nasprotno se pri jajcih samooskrba ni veliko spreminjala in je ves čas nihala okoli 

vrednosti 95 %.  

Slika 6: Stopnja samooskrbe z glavnimi kmetijskimi pridelki/živili (%; koledarsko leto), 2000-2013 

 

* Začasni podatki 

Vir: SURS, 2014. 

Stopnja samooskrbe z rastlinskimi pridelki je močno odvisna od letine oziroma vremenskih pogojev za 

kmetijsko pridelavo; slaba ali dobra letina lahko bistveno spremeni sliko samooskrbe v določenem 
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letu. Tako sta bili na primer leti 2012 in 2013 za slovensko kmetijstvo zelo slabi. Kmetijstvu 

nenaklonjene vremenske razmere so v letu 2013 močno vplivale na obseg kmetijske pridelave, ki je 

bila po začasnih podatkih za približno 4 % manjša od tiste v prejšnjem letu, čeprav so bile površine 

približno enake (Poročilo…, 2013). 

Zato je z vidika ugotavljanja trendov samooskrbe smiselno upoštevati tudi to, kako se skozi daljše 

časovno obdobje spreminja obseg kmetijskih zemljišč, namenjenih posameznim kulturam. Na ta 

način lahko ocenimo, ali gre za trende zmanjševanja samooskrbe zaradi dejanskega zmanjševanja 

obsega pridelave, ali pa gre za nihanja, na katera so vplivale zlasti vremenske razmere.  

Seveda je samooskrba z živili nasploh odvisna tudi od sprememb v porabi, kar bomo obravnavali 

kasneje. 

Iz podatkov za zadnjih 13 let (Poročilo…, 2013; SURS, 2014) (Priloga 2, b;   

Slika 7) razberemo, da površine na kmetijskih gospodarstvih, zasejane z vsemi žiti, kažejo rahel trend 

upadanja (a z najvišjo vrednostjo v letu 2008 in rahlim porastom v letu 2012). Podoben upadajoč 

trend se kaže pri po obsegu vodilnih žitih koruzi za zrnje in pšenici (skupaj s piro), medtem ko so se 

površine ječmena nekoliko povečevale. Domnevamo lahko, da sta koruza in ječmen pretežno 

namenjena prehrani živali. Tritikalo, oves, rž in druga žita pridelujemo v bistveno manjšem obsegu.  

Slika 7: Pridelovalna površina žit na kmetijskih gospodarstvih (ha), 2000-2013 

Vir: SURS, 2014. 

Pri sadju (Preglednica 10, Slika 8) razberemo izrazito negativen trend v obdobju 2002-2007, ko se je 

obseg sadovnjakov najbolj zmanjšal, ter se potem po letu 2009 le rahlo povečal; gibanja so enaka tudi 

za po obsegu vodilni vrsti jabolka in hruške. Obseg površin vseh spremljanih vrst sadja je bil v l letu 

2013 tako bistveno manjši od tistega v letu 2000; skupne površine sadja v letu 2013 so znašale 80,1 % 

tistih v letu 2000, najbolj pa so se zmanjšale površine breskev, za približno 40 %. Res pa je, da se je 

obseg KZ s sadovnjaki v letu 2013 povečal in je bil za približno 8 % večji kot v letih 2010-2012.  
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Slika 8: Pridelovalna površina sadja na kmetijskih gospodarstvih (ha), 2000-2013 

 

Vir: SURS, 2014. 

Ker so v teh podatkih zajeti tako intenzivni sadovnjaki (IS) kot ekstenzivni sadovnjaki (ES), nas zanima, 

kakšne so bile spremembe oziroma trendi po posameznih vrstah nasadov (Preglednica 10, Slika 9). 

Primerjava podatkov med pridelovalno površino sadja po kmetijskih zemljiščih v rabi in pridelovalno 

površino sadja na kmetijskih gospodarstvih nam pokaže, da so se zmanjševali tako IS kot ES (v letu  

2012 na 74,1 % obsega iz leta 2000), vendar pa so se ES zmanjšali bolj (na 68,1 % obsega iz leta 2000) 

kot IS (na 84 % obsega iz leta 2000). Pri ES razberemo upadanje do leta 2007, po letu  2008 pa je 

obseg znova začel nekoliko naraščati, k čemur je morda prispevala tudi podpora obnovi travniških 

sadovnjakov v obliki kmetijsko okoljskih ukrepov in nacionalnega projekta Oživljanje travniških 

sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije (Kmetič Škof, 2013). 

Preglednica 10: Pridelovalna površina sadja po kmetijskih zemljiščih v rabi in po pridelovalni površini 

sadja na kmetijskih gospodarstvih (ha), 2000-2013 

Vrsta rabe/ 
kultura  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

indeks 

2013 
2000 

kmetijska zemljišča v rabi skupaj                         

 trajni nasadi 29.915 29.915 29.872 28.608 28.608 27.539 27.538 26.147 26.148 26.003 26.796 26.848 26.827 27.303 91,3 

 sadovnjaki 12.447 12.447 12.216 11.066 11.066 9.997 9.997 8.928 8.928 8.783 9.191 9.243 9.223 9.949 79,9 

- intenzivni 4.681 4.681 4.450 4.450 4.450 4.442 4.442 4.022 4.022 3.893 3.901 3.952 3.933 3.917 83,7 

- ekstenzivni 7.766 7.766 7.766 6.617 6.617 5.555 5.555 4.906 4.906 4.890 5.290 5.291 5.290 6.032 77,7 

 pridelovalna površina na kmetijskih gospodarstvih                     

 sadje** 12.554 12.544 12.293 11.141 11.141 10.101 10.101 9.037 9.052 8.893 9.293 9.342 9.303 10.055 80,1 

 - jabolka 6.408 6.408 6.426 5.817 5.817 5.385 5.385 4.855 4.855 4.697 4.945 4.915 4.882 4.889 76,3 

 - hruške 1.360 1.360 1.270 1.183 1.183 1.054 1.054 890 890 881 928 926 932 981 72,1 

 - breskve 956 956 862 806 806 799 799 674 674 669 591 617 557 590 61,7 

 - drugo sadje 3.830 3.820 3.736 3.335 3.335 2.863 2.863 2.619 2.634 2.647 2.829 2.884 2.932 3.595 93,9 

Vir: SURS, 2014. 
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Slika 9: Obseg intenzivnih in ekstenzivnih sadovnjakov po kmetijskih zemljiščih v rabi (ha), 2000-2013 

 

Vir: SURS, 2014. 

Kot omenjeno, je od vseh rastlinskih pridelkov stanje samooskrbe trenutno najnižje pri zelenjadnicah. 

Pridelovalna površina zelenjadnic je v obdobju 2000-2012 precej nihala, dno je dosegla leta 2010, ko 

je padla pod 3.000 ha, nato pa se je zadnja tri leta povečevala. Leta 2013 je bila v primerjavi z letom 

2000 za približno petdeset odstotkov večja (Priloga 2, c; Slika 10). 

Slika 10: Pridelovalna površina zelenjadnic na kmetijskih gospodarstvih (ha), 2000-2013 

 

Vir: SURS, 2014. 
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manjši. Še najbolj, kar za trikrat, se je povečal obseg pridelave endivije. Tudi pri fižolu za stročje se je 

obseg pridelave v istem časovnem obdobju povečal skoraj za trikrat. Če se je obseg pridelave pri 

omenjenih vrtninah povečeval postopoma, pa je bilo drugače pri česnu. Ta je doživel skok v 

pridelovalnih površinah prav v letu 2013, ko se je obseg pridelave v primerjavi z letom 2012 podvojil. 

Slika 11: Pridelovalna površina zelenjadnic na kmetijskih gospodarstvih (ha), 2000-2013 

 

Vir: SURS, 2014. 

Zaključimo lahko, da se je obseg pridelave zelenjave glede na leto 2000 v splošnem povečal, in sicer 

predvsem v zadnjih treh letih (2011-2013). Vrtnine, pri katerih zasledimo zmanjšanje obsega 

pridelave, so že omenjeno belo zelje, pa tudi por, špinača, paprika in nekoliko tudi pri rdeči pesi. 

Najbolj se je v letih 2000-2013 zmanjšal obseg pridelave špinače, in sicer na slabih 60 % obsega iz leta 

2000; zmanjševanje je bilo skoraj konstantno, le v zadnjem letu se je obseg znova nekoliko povečal.  

Slika 12: Pridelovalna površina zelene krme z njiv na kmetijskih gospodarstvih (ha), 2000-2013 

 

Vir: SURS, 2014. 
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V Sloveniji na njivah v precejšnjem obsegu pridelujejo tudi zeleno krmo. V obdobju 2000-2013 pri 

zeleni krmi zaznamo trend rasti, pri čemer se je do leta 2009 povečeval obseg površin s travo in 

travno deteljnimi mešanicami, površine s silažno koruzo pa so, kljub nihanjem v posameznih letih, v 

splošnem ostale na približno enaki ravni. Nekoliko se je povečal obseg površin z deteljami in lucerno. 

Precej niha tudi površina travinja. Poročilo o kmetijstvu (KIS, 2013) opozarja, da je zabeležena 

površina precej večja v letih, ko podatki temeljijo na strukturnem raziskovanju kmetijskih 

gospodarstev (2005, 2007, 2010), ki praviloma daje natančnejše podatke. To bi lahko pomenilo, da so 

vrednosti tudi v preostalih letih v resnici višje. 

3.3 Trendi v porabi hrane v Sloveniji  

Ker je stopnja samooskrbe s hrano odvisna tudi od porabe, so z vidika predvidevanj pomembna 

gibanja v prehrani prebivalstva. Trende lahko ugotavljamo s pomočjo različnih virov podatkov. En vir 

so bilance proizvodnje in porabe kmetijskih pridelkov, iz katerih izračunajo stopnjo samooskrbe 

(Priloga 2), pa tudi porabo na prebivalca. Drugi vir so povprečne letne količine nabavljenih živil in 

pijač na člana gospodinjstva. Metode zajema podatkov so različne, toda trendi bi morali biti podobni.  

3.3.1 Razlike v izračunih porabe kmetijskih pridelkov in živil 

Na eni strani imamo javno dostopne podatke o porabi živil na prebivalca na osnovi bilanc proizvodnje 

in porabe kmetijskih pridelkov, na drugi pa podatke o porabi živil na člana gospodinjstva; oboji so 

rezultat raziskav, ki potekajo po različnih metodah.  

»Poraba« iz anketiranja gospodinjstev pomeni dejansko kupljene in porabljene količine živil v 

gospodinjstvih, ki so vključena v raziskavo SURS. Glavna vira podatkov o porabi v gospodinjstvih sta 

vprašalnik in dnevnik, s pomočjo katerih gospodinjstva sama ocenijo porabo in nakupe, na osnovi 

svojih računov iz trgovin (Anketa o porabi…, 2013). 

Za izračun bilanc pa se uporablja vrsta (drugačnih) virov, kot so statistika rastlinske pridelave in 

prireje živali, statistika zakola, Tržno informacijski sistem za trg jajc pri Agenciji za kmetijske trge in 

razvoj podeželja, statistika industrijske proizvodnje, statistika zunanje trgovine, Eurostatovi seznami 

kod carinske nomenklature in tehničnih koeficientov pretvorbe, statistične ocene ter ekspertne 

ocene Kmetijskega inštituta (Metodološke razlike…, 2014). 

»Poraba« v bilancah najprej nastopa kot postavka »domača poraba«, kjer pomeni izravnalno 

postavko v bilancah proizvodnje in porabe kmetijskih pridelkov, ki je opredeljena kot: 

- material za naslednji pridelovalni ciklus (seme oz. valilna jajca); 

- izgube v času skladiščenja, med prevozom, v predelavi in pripravi za trg, vključno s količinami, 

ki so bile umaknjene s trga; 

- krma, namenjena neposredno za prehrano živali ali za izdelavo krmil; 

- industrijska poraba (količine, porabljene v predelovalnih dejavnostih za izdelavo proizvodov 

za neprehranske namene; vključuje alkohol, pivo in kis); 
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- predelano: količine osnovnega proizvoda, porabljene za nadaljnjo predelavo v proizvode, za 

katere obstaja posebna bilanca; 

- in končno »poraba za prehrano«: vse količine, ki so na razpolago za človeško prehrano v 

nepredelani ali predelani obliki, zajema pa tudi izgube in spremembe v zalogah na ravni 

trgovine na drobno in končnih porabnikov. 

Razlike med podatki o porabi iz obeh virov so poleg navedenega še posledica uporabe različnih virov 

vhodnih podatkov, različnih klasifikacij, različnih preračunov (v bilancah na prebivalca, pri čemer se 

upošteva celotno prebivalstvo države; oziroma pri raziskavi porabe v gospodinjstvih na člana 

individualnega gospodinjstva), ter drugih preračunov (bilančne kategorije izračunajo za širok nabor 

proizvodov – osnovni proizvodi in 1. ter 2. faza predelave teh proizvodov; podatke pri predelanih 

proizvodih preračunajo na ekvivalent osnovnega proizvoda s pretvorbenimi koeficienti). Nadalje se 

uporabljajo tudi različne klasifikacije; pri anketnem zajemu se poraba razvršča po COICOP – 

Klasifikacija osebne porabe po namenu, za potrebe bilanc pa se uporablja NIP – nomenklatura 

industrijskih proizvodov (Metodološke razlike…, 2014). 

3.3.2 Trendi porabe živil glede na različne vire 

3.3.2.1 Poraba na člana gospodinjstva 

Metoda, s katero SURS spremlja povprečne letne količine nabavljenih živil in pijač na člana 

gospodinjstva na osnovi ankete o porabi v gospodinjstvih, je bila leta 1997 prilagojena Eurostatovi in 

se od tedaj ni bistveno spremenila, tako da so podatki za obdobje 1997-2012 primerljivi (SURS, 2013). 

Ti podatki se nanašajo na vsa živila in pijače, kar pomeni, da vključujejo tudi ekološka živila in pijače. 

Vendar pa v tej raziskavi ne zbirajo podatkov o tem, kolikšen je njihov delež v porabi gospodinjstev, 

zato podatki o porabi ekoloških živil na člana gospodinjstva niso na voljo.  

Statistični letopis (2013) prikazuje podatke, pridobljene v skladu s to metodo, za izbrana leta v 

daljšem časovnem obdobju (1990-2012). Kljub določenim razlikam v metodologijah pred in po letu 

1997 nam to omogoča prikaz trendov v tem času (Priloga 2, d). 

Povprečne letne (skupne) količine nabavljenih živil in pijač na člana gospodinjstva prikazujemo v 

obliki, ki omogoča predstavitev količin ključnih živil in skupin živil (žita in mlevski izdelki, krompir, 

vrtnine – sveže in konzervirane, sadje, meso, mleko – vklj. kislo, ter sladkor in med).  

Najbolj očitne spremembe v porabi živil v opazovanih gospodinjstvih so pri porabi mleka ter žit in 

mlevskih izdelkov. Količina nabavljenih žit in mlevskih izdelkov je začela po letu 2000 padati. Padec je 

bil najgloblji v letih 2000-2005, nato pa se je nabava počasi, a konstantno zmanjševala vsako leto. V 

letu 2013 je bila s slabimi 60 kg/prebivalca skoraj za 40 % nižja kot leta 2000.  

Tudi nabava mleka je v obdobju 1995-2000 močno padla, se potem do leta 2005 spet nekoliko 

povečala, nato pa je vrsto let (2005-2010) ostala na približno enaki ravni. Po letu 2010 je znova precej 

padla, tako da je leta 2012 znašala 65,8 kg/prebivalca letno, kar je približno 67 % količine v primerjavi 

z letom 1990.  

Nabava sadja se je v letih 1990-2005 rahlo povečevala ter nato do leta 2010 ostala na približno enaki 

letni ravni, približno 45 kg/prebivalca, potem pa se je spet zmanjšala (na 40 kg). Podobno je bilo 
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gibanje nabave pri vrtninah, le da je bilo zmanjšanje med leti 2010 in 2012 nekoliko manjše kot pri 

sadju (s 27,7 kg na 24,3 kg/prebivalca letno). 

Nasprotno pa zelo jasen trend postopnega, a stalnega upadanja zaznamo pri krompirju in pri mesu. V 

prikazanem obdobju je bila nabava krompirja najvišja leta 1995 (32,6 kg/prebivalca letno), potem pa 

je ves čas upadala in je leta 2012 znašala le še 11,1 kg/prebivalca letno, kar je skoraj trikrat manj kot 

leta 1995. Pri mesu pa se je nabava v gospodinjstvih začela zmanjševati že takoj po letu 1990, ko je 

znašala še 30,6 kg/prebivalca letno. Po stalnem zmanjševanju je leta 2012 znašala 21,8 kg/prebivalca 

letno, kar je skoraj pol manj kot pred dobrimi 20 leti. 

Gibanje porabe v zadnjih 12 letih smo si ogledali natančneje, na osnovi letnih podatkov iz SURS-ove 

raziskave porabe živil v gospodinjstvih. Uporabili smo nekoliko drugačno metodo združevanja živil v 

skupine, kot je uporabljena v Statističnem letopisu (2013), namen pa je bil prepoznati trende po 

smiselnih skupinah živil. Način združevanja živil je opisan v prilogi (Priloga 2, e), grafične predstavitve 

pa temeljijo na ustreznih izračunih na osnovi podatkov SURS (Priloga 2, f do l). 

V obdobju 2000-2012 so gibanja še bolj očitna: jasen je trend upadanja porabe pri kruhu – mlevskih 

izdelkih – testeninah…, mleku, krompirju in mesu, ter približno konstantna poraba sadja in zelenjave, 

z rahlim upadom v letih 2010-2012. Podatki kažejo tudi precejšnje zmanjšanje porabe v skupini 

»sladkor in med« (ti podatki se nanašajo le na porabo čistega sladkorja in medu v gospodinjstvih). 

Slika 13: Povprečna letna količina skupnih porabljenih (kupljenih in doma pridelanih) živil na člana 

gospodinjstva (kg), 2000-2012 

 

Vir: SURS, 2013; podatek za leto 2011 ni na voljo. 

Z vidika samooskrbe so podatki o porabi iz anketiranja gospodinjstev zanimivi tudi zato, ker je v 

skupni porabi posebej opredeljena tako količina porabljenih nabavljenih (kupljenih) živil kot količina 

porabljenih doma pridelanih živil. Te podatke smo tam, kjer je bilo to smiselno in možno, obdelali na 

tak način, da lahko prikažemo porabo izbranih nabavljenih in doma pridelanih živil, ter razmerje med 

gibanjem porabe nabavljene in doma pridelane hrane v gospodinjstvih (Priloga 2, e do l). 
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Že iz grafične primerjave skupnih količin porabljenih živil in nabavljene količine porabljenih živil (torej 

brez lastne pridelave) je razvidno, da je med živili oziroma skupinami živil precejšnja razlika v pomenu 

lastne pridelave za oskrbo gospodinjstev; prav tako se skozi leta spreminja tudi pomen lastne 

pridelave posameznega živila oziroma skupine živil (Slika 14).  

Skupne porabljene količine živil v predstavljenem obdobju kažejo bolj ali manj izrazit trend upadanja 

pri vseh živilih, razen pri zelenjavi, pri sadju pa le v zadnjih dveh letih. Najbolj izrazito je zmanjševanje 

porabe pri krompirju, sledijo žita, sladkor in meso. (Slika 14 levo). 

Če si ogledamo le porabo nabavljenih količin (Slika 14 desno), so trendi enaki pri žitu ter sladkorju in 

medu; podobno, a nekoliko manj izrazito je upadanje pri krompirju. To obenem že nakazuje tudi 

pomen preskrbe iz lastne pridelave za posamezno živilo. 

Pomen preskrbe iz lastne pridelave je najmanjši pri žitih ter sladkorju in medu, še največji pa je pri 

krompirju. Vidimo tudi, da se je pomen preskrbe iz lastne pridelave najbolj spremenil pri mleku; 

krivulja skupnih porabljenih količin kaže jasen trend upadanja, medtem ko je poraba kupljenih količin 

od leta 2000 do 2004 naraščala, po letu 2004 je iz leta v leto nihala, ter po letu 2010 znova padala. 

Slika 14: Količina porabljenih živil na člana gospodinjstva, 2000-2012; levo: skupne porabljene količine 

(nabavljene in doma pridelane), desno: nabavljene količine (kg) 

 

Vir: SURS, 2013; podatek za leto 2011 ni na voljo. 

Natančnejši pogled pokaže, da so bile spremembe pri mleku v resnici velike, saj je leta 2000 delež 

mleka iz lastne pridelave znašal še 23 %, medtem ko je bil leta 2012 samo še na 5,9 % (Priloga 2, k). 

Čeprav se je poraba mleka v celotnem obdobju skoraj ves čas zmanjševala, pa so gospodinjstva pri 

preskrbi z mlekom postajala vedno bolj odvisna od nabave (Slika 15).  
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Skoraj enak je bil trend pri mesu in mesnih izdelkih (Slika 15). Tako pri mleku kot pri mesu sta skupna 

poraba (Slika 13) in poraba iz lastne pridelave dosegli najnižjo točko v letu 2012, poraba iz 

nabavljenih količin pa v istem letu najvišjo točko (Slika 15). 

Slika 15: Porabljena živila na člana gospodinjstva: delež nabavljenih količin (%), 2000-2012 

 

Vir: SURS, 2013; podatek za leto 2011 ni na voljo. 

Slika 16: Porabljena živila na člana gospodinjstva: delež količin iz lastne pridelave (%), 2000-2012 

 

Vir: SURS, 2013; podatek za leto 2011 ni na voljo. 
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razmerje med nabavo in lastno preskrbo pa se je gibalo podobno kot pri zelenjavi. Pri skupini 

»sladkor in med« se lastna pridelava nanaša samo na med, ki pa ima le majhen delež v celotni porabi 

te skupine. 

Poraba jajc na člana gospodinjstva se je precej zmanjšala, tako da je leta 2012 znašala le še približno 

60 % količine iz leta 2000 (Priloga 2, l). Najbolj se je zmanjševala v letih 2000-2007, nato se je rahlo 

povečala in po letu 2010 spet padla. Ob tem je delež porabe nabavljenih jajc v letih 2000-2007 

naraščal, delež lastne prireje pa upadal, v letu 2008 pa se je zgodilo ravno nasprotno – lastna prireja 

se je spet nekoliko okrepila, po letu 2010 pa je spet padla. 

Slika 17: Količina porabljenih jajc na člana gospodinjstva (kos), 2000-2012 

 

Vir: SURS, 2013; podatek za leto 2011 ni na voljo. 

Slika 18: Poraba jajca na člana gospodinjstva: delež nabave in lastne prireje(%), 2000-2012 

 

Vir: SURS, 2013; podatek za leto 2011 ni na voljo. 
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Trendi v skupni porabi in v spreminjanju pomena lastne pridelave so verjetno posledica več vzrokov: 

spremenjenega načina življenja (urbanizacija), spreminjanja prehranskih navad (zmanjševanje porabe 

mleka in nekaterih vrst mesa oziroma mesa v celoti), kupne moči prebivalstva, idr. Na vpliv 

zmanjševanja kupne moči bi lahko kazalo zmanjšanje potrošnje skoraj vseh vrst živil po letu 2010, 

morda pa tudi povečanje pomena lastne pridelave pri krompirju. Krompir je živilo, ki ga gospodinjstvo 

lahko uskladišči in uporablja skoraj celo leto, obenem pa ga je tudi razmeroma enostavno pridelati, 

pospraviti, shraniti in pripraviti, za razliko od npr. žit. Zelenjava je s tega vidika tudi enostavna, vendar 

pa je sveža v večjem delu države na razpolago večinoma le v času vegetacije, zahteva pa tudi več 

oskrbe pri pridelavi. Morda pa pri visokem pomenu lastne pridelave določeno vlogo igra tudi včasih 

vprašljiva kakovost jedilnega krompirja na trgu. Čeprav poraba krompirja upada, pa je za veliko 

potrošnikov pomembno živilo in cenijo tudi njegovo kakovost, tako da so ga pripravljeni pridelovati. 

3.3.2.2  Poraba na prebivalca (bilance proizvodnje in potrošnje)  

Kot smo opisali (3.3.1), podatki o porabi na prebivalca temeljijo na bilancah proizvodnje in porabe 

kmetijskih pridelkov in ne na dejanski porabi individualnih gospodinjstev, podatki pa so pridobljeni s 

popolnoma drugačnimi metodami, zato neposredne primerjave niso možne. Pogledamo pa lahko, ali 

se v gibanju obeh porab morda kažejo podobni trendi.  

Čeprav ne moremo neposredno primerjati porabe posameznih pridelkov oziroma živil, smo vseeno 

skušali izbrati tiste, ki sodijo v isto skupino. Še zlasti ni možna neposredna primerjava med skupinama 

»sladkor in med« ter med. Obe predstavljamo zato, da dobimo vtis o gibanju potrošnje celotne 

skupine in jo primerjamo z gibanjem potrošnje medu, ki se sicer po porabljenih količinah ne more 

primerjati s sladkorjem. V Sloveniji je bila pridelava medu ves čas zelo pomembna za pokrivanje 

domače potrošnje tega živila, medtem ko sladkorja ne pridelujemo več. 

Najprej lahko ugotovimo, da so bile spremembe v potrošnji kmetijskih pridelkov na prebivalca veliko 

bolj dinamične kot spremembe porabe živil na člana gospodinjstva za skoraj vsa primerjana živila 

(Slika 19 in Slika 20). 

Podoben trend (upadanje) lahko razberemo pri gibanju porabe krompirja, le da so odstopanja pri 

potrošnji na prebivalca večje. V obeh primerih v celotnem prikazanem obdobju upada tudi poraba žit 

in mlevskih izdelkov oziroma potrošnja žit. V primeru zelenjave je dinamika gibanja potrošnje na 

prebivalca še zlasti visoka; tu je opazen trend povečevanja potrošnje, z vrhom v letu 2009, medtem 

ko je bila poraba na člana gospodinjstva najvišja leto kasneje.  

Pri mesu se je gibanje obeh porab razlikovalo v letih 2000-2003; potrošnja na prebivalca kaže rast 

(vrh v 2003), poraba na člana gospodinjstva pa je tudi v tem času padala. Po letu 2004 pa obe porabi 

rahlo upadata; vendar je potrošnja na prebivalca na začetku (2000) in koncu (2012) prikazanega 

obdobja skoraj enaka, poraba na člana gospodinjstva pa je bila v letu 2012 precej manjša od tiste v 

letu 2000 – z 51,4 kg je padla na 39,9 kg na leto (Priloga 2 f). 

Pri jajcih so nihanja manjša kot pri drugih pridelkih oziroma živilih, a se gibanje obeh porab vseeno 

nekoliko razlikuje; spremembe so tudi tu manjše pri porabi na prebivalca.  

Če na koncu pogledamo še sladkor in med, vidimo, da se je poraba sladkorja na člana gospodinjstva 

zmanjševala, medtem ko pri porabi medu (ki je po podatkih iz ankete v gospodinjstvih sicer nizka, 

med 0,5 in 0,8 kg/člana gospodinjstva letno), z vidika trendov ni kaj dosti sprememb. 
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Slika 19: Povprečna letna količina izbranih porabljenih živil na člana gospodinjstva (kg), 2000-2012 

 

Opomba: Poraba jajc je s števila kosov preračunana na kg (1 jajce = 55 g) ; podatek za leto 2011 ni na voljo.  

Vir: SURS, 2013. 

Slika 20: Letna potrošnja kmetijskih pridelkov/živil na prebivalca, 2000-2012 (kg) 

 

Vir: SURS, 2013. 
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3.4 Zaključek glede trendov samooskrbe in porabe 

Glede trendov same samooskrbe v daljšem časovnem obdobju (2000-2013) lahko v splošnem 

ugotovimo: 

- visoko (okoli 100 %) ter stabilno do rahlo rastočo samooskrbo z mesom, z izjemo prašičjega;  

- nihajočo, a ves čas pozitivno (nekaj nad 100 %) samooskrbo s svežim mlekom; 

- stabilno samooskrbo z jajci (v povprečju okoli 95 %); 

- nihajočo samooskrbo z žiti (med 50 in 70 %); 

- izrazito padajočo samooskrbo s krompirjem (s 50 % je bila najnižja v letu 2013); 

- nizko (nekaj nad 30 %) in rahlo padajočo samooskrbo z zelenjavo. 

Trendi v obsegu pridelave posameznih kultur v istem obdobju pa kažejo, da: 

- so se z žiti zasejane površine dolgo rahlo zmanjševale, a so se v zadnjih letih spet nekoliko 

povečale;  

- se je obseg sadovnjakov, tako intenzivnih kot ekstenzivnih, ves čas zmanjševal; ta trend se je 

prekinil šele s povečanjem v letu 2013 in sicer na račun ekstenzivnih sadovnjakov, pri katerih 

se je trend sicer obrnil navzgor že v letu 2010 (verjetno zaradi podpore obnovi travniških 

sadovnjakov); 

- je pridelovalna površina zelenjadnic zelo nihala in je bila najnižja leta 2010, potem pa se je 

trend obrnil navzgor. Znotraj te skupine pridelkov zaznamo trend povečevanja obsega 

pridelave solatnic in fižola za stročje ter zmanjševanja pridelave zelja. Pridelava česna pa je v 

zadnjih 2 – 3 letih doživela pravi skok navzgor. 

Ponovno povečanje obsega travniških sadovnjakov je morda primer, da je s koordiniranimi napori in 

ustrezno podporo možno doseči precejšnje premike tudi v večjem obsegu. Travniški sadovnjaki so z 

vidika samooskrbe s hrano morda manj pomembni kot npr. žita ali namizno sadje, vendar pa niso 

čisto nepomembni. Večji pridelki sadja iz travniških sadovnjakov so na primer prispevali k povečani 

ponudbi bolj naravnih sadnih sokov (npr. naravni jabolčni sok in ne sokovi iz sadnih koncentratov) in 

večji porabi le-teh, ter seveda k večjim prihodkom pridelovalcev tega s tržnega vidika prej precej 

zanemarjenega sadja. Česen pa je primer, kako na povečano pridelavo nekega pridelka lahko vpliva 

zasebna podjetniška pobuda.  

Trendi v porabi živil na člana gospodinjstva in na prebivalca 

V gospodinjstvih je v zadnjih 12 letih opazen jasen trend upadanja porabe kruha, krompirja in mesa. 

Nasprotno se je poraba svežih in še zlasti konzerviranih vrtnin večinoma povečevala, povečevala pa 

se je tudi poraba nekaterih vrst sadja, zlasti citrusov in drugega južnega sadja, medtem ko je poraba 

jabolk padala. Padala je tudi poraba mleka, po drugi strani pa je naraščala poraba sira in masla. 

Poraba jajc se je precej zmanjšala. Ves čas se je zmanjševala tudi poraba sladkorja. 

Glede na vir preskrbe v gospodinjstvih ugotavljamo, da so gospodinjstva od nabave že ves čas skoraj 

v celoti odvisna pri žitih in mlevskih izdelkih. Močno se je okrepil delež lastne pridelave krompirja, 

medtem ko se je odvisnost od nabave povečevala pri mleku, mesu in jajcih, pa tudi pri zelenjavi in 

sadju. 
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Zaključujemo, da se je v zadnjem 12-letnem obdobju v splošnem zmanjševala tudi samooskrba s 

hrano na ravni gospodinjstev, saj se je delež preskrbe iz lastne pridelave zmanjševal in so 

gospodinjstva postajala vse bolj odvisna od nabave hrane. Izjema je krompir, vendar pa se v tem 

primeru ni povečeval samo pomen lastne pridelave, temveč se je obenem močno zmanjšala tudi 

poraba krompirja v celoti.  

Pri porabi na prebivalca na osnovi podatkov bilanc proizvodnje in potrošnje kmetijskih pridelkov smo 

potrdili trend zmanjševanja porabe krompirja, žit in povečevanja porabe zelenjave. Tudi pri mesu 

poraba upada vse od leta 2003 dalje. Prav tako se potrjuje trend zmanjševanja porabe jajc, a za manj 

kot po podatkih iz gospodinjstev. 

 

3.5 Samooskrba z ekološkimi živili 

V prejšnjih poglavjih smo opisali razvoj ter spreminjanje obsega in strukture kmetijskih zemljišč v 

ekološki pridelavi ter sedanjo raven samooskrbe z ekološkimi živili v Sloveniji. Ključni sklep je, da v 

strukturi ekoloških kmetijskih zemljišč že ves čas močno prevladuje trajno travinje, ki je v letu 2013 

obsegalo 86,7 % oziroma 33.530 ha, preostale rabe pa skupaj obsegajo le 5.134 ha (Preglednica 2). Ta 

struktura močno omejuje samooskrbo z ekološkimi živili. 

Raven samooskrbe z ekološkimi živili v Sloveniji je zelo nizka in se giblje okoli 20 %, večina slovenskih 

ekoloških pridelkov pa se proda neposredno na ekološki kmetijah in (ekoloških) tržnicah. Ti zaključki 

izhajajo iz raziskave trga ekoloških živil, v prvi vrsti raziskave tržnih dejavnosti ekoloških pridelovalcev 

in dejavnosti trgovcev z ekološkimi živili (Slabe in sod., 2010; Slabe in sod., 2011; Slabe, 2012), in ne 

na podatkih o dejanskih pridelanih količinah ekoloških živil. 

Razpoložljivi podatki ne omogočajo natančnejše ocene samooskrbe z ekološkimi živili v Sloveniji, še 

manj pa ocenjevanja gibanj proizvodnje in porabe na način, kot ga omogočajo podatkovne baze v 

zvezi z bilancami kmetijske proizvodnje in porabe nasploh. O porabi posameznih ekoloških živil 

sklepamo posredno, na primer na osnovi navedb trgovcev o prevladujočem povpraševanju po 

ekoloških živilih rastlinskega porekla (Slabe in sod., 2010). Kljub skromnejšim podatkom pa lahko 

ocenimo nekatere trende na strani pridelave oziroma predelave, in sicer na osnovi spreminjanja 

strukture rabe ekoloških kmetijskih zemljišč, pa tudi količin pridelkov oziroma živil na ekoloških 

kmetijskih gospodarstvih. 

Gibanja strukture rabe ekoloških kmetijskih zemljišč smo ocenili na osnovi sprememb površin 

ekoloških KZ (vključno s tistimi v preusmerjanju). Vir so bili podatki ministrstva, pristojnega za 

kmetijstvo obsegu (ha) ekoloških KZ po posameznih vrstah dejanske rabe po posameznih letih 

(Analiza stanja…, 2014). Izračunali smo absolutne in relativne spremembe obsega (ha, deleži v %) 

glede na prejšnje leto in v izbranih časovnih obdobjih. 

Gibanja pridelave ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil smo ocenili na osnovi podatkov o letnih 

količinah ključnih ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil, ter o vrstah in številu živali. Vir so bili 

podatki SURS (2014) o količinah ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil (enote: t, kos), ter o 

številu živali, ki so na voljo za leti 2012 in 2013; način pridobivanja teh podatkov in njihovo 

zanesljivost smo opisali v 5.3.1. Izračunali smo absolutne in relativne spremembe obsega (ha, deleži v 

%) glede na prejšnje leto. Pri primerjanju sprememb obsega ekoloških KZ smo pri izračunu upoštevali 
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samo KZ, ki so že certificirana kot ekološka (brez KZ v preusmerjanju), ker samo s teh KZ izvirajo 

pridelki s certifikatom ekološke pridelave.  

Na koncu predstavljamo vrsto in obseg ekološke kmetijske pridelave oziroma kmetijskih pridelkov ter 

njihovo prostorsko razporeditev na ravni regij in občin, in sicer stanje ob koncu leta 2012, za katero 

smo imeli na voljo natančnejše podatke ministrstva, pristojnega za kmetijstvo o obsegu (ha) 

ekoloških KZ, vrsti in količinah ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil (enote: t, kos), ter o vrstah 

in številu živali. 

3.5.1 Gibanje strukture rabe ekoloških kmetijskih zemljišč 

V zadnjih sedmih letih je ekološka pridelava pri nas doživljala tako vzpone kot tudi »mirovanje« 

oziroma v letu 2009 celo rahlo zmanjšanje obsega. Gibanje skupnega obsega ekoloških KZ je skoraj 

ves čas določal predvsem obseg trajnega travinja (Slika 21), saj močno prevladuje v strukturi rabe. 

Vendar pa se je povečeval ne le absolutni obseg njiv in trajnih nasadov, temveč tudi njihov delež v 

celotni strukturi, zlasti v zadnjih dveh letih (Slika 22, Preglednica 2).  

Slika 21: Spreminjanje strukture rabe ekoloških kmetijskih zemljišč v obdobju 2006-2013 

 

* Vrtnine na prostem in v zavarovanem prostoru. 

Vir podatkov: Analiza stanja…, 2014; gl. tudi Preglednica 2. 

Če si natančneje ogledamo ekološka KZ brez travinja (Slika 22), ugotovimo, da se rastlinska pridelava 

(njive in trajni nasadi) povečuje. Največji skok se je v obdobju 2006-2013 zgodil pri oljčnikih (za skoraj 

osemkrat), precejšen pa tudi pri intenzivnih sadovnjakih (skoraj štirikratno povečanje). Pri drugih 

vrstah rabe so bile spremembe precej manjše, čeprav še vedno pozitivne.  

Pri obsegu njiv velik porast zasledimo v letu 2007, kar za 45 % glede na prejšnje leto, čemur je v letu 

2008 sledilo ponovno zmanjšanje, a na višjo raven kot v 2006.  
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Slika 22: Spreminjanje strukture rabe ekoloških kmetijskih zemljišč v obdobju 2006-2013 

* Vrtnine na prostem in v zavarovanem prostoru. 

Vir podatkov: Analiza stanja…, 2014; gl. tudi Preglednica 2. 

3.5.2 Gibanje obsega pridelave/izdelave ekoloških pridelkov in živil 

Z vidika samooskrbe so bolj kot površine KZ zanimive dejanske količine ekoloških pridelkov. 

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, te podatke zagotavlja od leta 2012 dalje, kar pomeni, da lahko 

ugotavljamo spremembe le za ti dve leti (SURS, 2014).  

Zanima nas tako absolutni obseg ekoloških pridelkov kot tudi struktura po ključnih skupinah 

pridelkov. Seveda se struktura rabe KZ odraža tudi v pridelkih; tri četrtine količin ekoloških pridelkov 

izvira s trajnega travinja (Preglednica 11). Pri vseh ključnih skupinah kmetijskih pridelkov v letu 2013 

beležimo povečanje količin, razen pri industrijskih rastlinah, ki so v celotni strukturi po pomenu sicer 

razmeroma skromne. So pa v skupini industrijskih rastlin zelo pomembne oljnice. Pridelki 

industrijskih rastlin so bili v letu 2013 za slabo tretjino manjši kot leto poprej, pridelek samih oljnic pa 

je bil še manjši, in sicer le 55 % količin iz prejšnjega leta.  

Če si ogledamo le pridelke brez izključno krmnih, torej krme na njivah in sena (Slika 23), največji delež 

pridelanih količin pripada žitom. Vendar pa je pridelek žit v letu 2013 le za malenkost (3 %) večji kot 

leto prej. Določene količine žit so gotovo namenjene tudi živalim, a predpostavljamo, da je ta del 

veliko manjši kot pri konvencionalnih žitih, saj v ekološki živinoreji večji del krme za govedo in 

drobnico prihaja s travinja. 

Drugi po količinah najpomembnejši pridelek je sadje; tu pa je letni porast količin precej večji in sicer 

kar za 51 %. Tretja po deležu v strukturi količin je zelenjava, kjer je bil porast v letu 2013 še večji, za 

74 %. Precejšnje povečanje s 43 % beležimo tudi pri grozdju.  

V strukturi količin po pomenu sledijo korenovke in gomoljnice, kjer približno 90 % vseh količin 

pripada krompirju. V tej skupini je bilo povečanje v letu 2013 nekaj skromnejše, in sicer 6 %. V 

relativnem smislu (glede na samo vrsto pridelka) pa je porast največji pri oljkah, kjer so se količine 

več kot podvojile.  
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Preglednica 11: Količine (t) in delež (%) ekoloških pridelkov, Slovenija, letno (2012-2013)  

  2012 2013 indeks 

 Ekološki pridelek količine (t) delež (%) količine (t) delež (%) 2013/2012 

žita za zrnje 2.862 3,8 2.943 3,4 103 

..od tega pšenica in pira 649 0,9 614 0,7 95 

..od tega ječmen 409 0,5 428 0,5 105 

..od tega oves 256 0,3 414 0,5 162 

..od tega koruza za zrnje 654 0,9 586 0,7 90 

korenovke in gomoljnice 1.115 1,5 1.185 1,4 106 

..od tega krompir 1.018 1,4 1.070 1,2 105 

industrijske rastline 184 0,2 125 0,1 68 

..od tega oljnice 158 0,2 87 0,1 55 

zelena krma z njiv 5.643 7,5 6.301 7,4 112 

..od tega silažna koruza 349 0,5 202 0,2 58 

..od tega začasno travinje na njivah 1.262 1,7 1.367 1,6 108 

zelenjadnice in melone 702 0,9 1.218 1,4 174 

jagode 11 0,0 15 0,0 136 

gojene gobe 4 0,0 6 0,0 150 

sadje 1.207 1,6 1.817 2,1 151 

oljke 100 0,1 210 0,2 210 

grozdje 571 0,8 816 1,0 143 

seno s trajnih travinj 56.142 74,5 64.211 75,0 114 

skupaj 75.308 100,0 85.628 100,0 114 

Vir: SURS, 2014. 

Slika 23: Pridelava ekoloških rastlinskih pridelkov (t), brez krme in sena, Slovenija, letno (2012-2013) 

 

Vir: SURS, 2014. 
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Preverili smo, koliko ta gibanja sledijo spremembam obsega ekoloških KZ. Upoštevali smo le tista KZ, 

ki že imajo certifikat ekološke pridelave, torej brez KZ v preusmerjanju. Tu se še enkrat pokaže, da iz 

obsega KZ ne moremo neposredno sklepati na dejansko pridelane količine (Preglednica 12). 

Preglednica 12: Kmetijska zemljišča v uporabi s certifikatom ekološke pridelave (ha), po dejanski rabi, 

Slovenija, 2012-2013 

 2012 2013 Indeks 

Vrsta rabe KZ (vključena le ekološka KZ, brez KZ v preusmerjanju) obseg (ha) obseg (ha) 2013/2012 

njive in vrtovi 2.871 3.257 113 

..od tega zelenjadnice, melone in jagode 135 176 130 

trajni travniki in pašniki 24.968 25.611 103 

sadovnjaki 745 849 114 

vinogradi 159 248 156 

oljčniki 60 76 125 

drevesnice, trsnice in matičnjaki 2 - - 

Vir: SURS, 2014. 

Razlogi so lahko v različnih deležih posameznih kultur znotraj iste rabe (npr. pri zelenjadnicah, ki so 

zelo pestra skupina tudi glede količin pridelkov na hektar) in v morebitnih manj ugodne vremenskih 

razmerah v posameznih letih. Pri trajnih nasadih pa lahko pomembno vpliva tudi starost nasadov, saj 

na primer sadovnjaki, oljčniki in vinogradi, ki šele vstopajo v polno rodnost, dajejo precej nižje 

količine pridelkov od tistih, ki so jo že dosegli. To je verjetno tudi eden od razlogov za tolikšno 

povečanje količin sadja v letu 2013, saj se je obseg sadovnjakov s certificirano ekološko pridelavo 

povečal za 14 %, količine pa za 51 %. 

3.5.3 Gibanje ekološke reje živali in prireje živil živalskega porekla 

Uradni podatki o številu živali v ekološki reji so na voljo za daljše časovno obdobje kot pri rastlinskih 

pridelkih; na SURS-ovem portalu so na voljo od leta 2010 dalje.  

Tudi v primeru živali se je obseg reje v obdobju 2010-2013 povečal pri vseh vrstah, razen pri drobnici, 

kjer je bilo v letu 2013 v reji za 9 % manj ovc in za 4 % manj koz kot v letu 2010 (Preglednica 13 in 

Slika 24). 

Najbolj se je povečalo število ekoloških kuncev, za sedemkrat; sledijo ostale manj pogoste vrste živali 

(jelenjad in drugo), kjer se je število povečalo za šestkrat, število perutnine pa se je podvojilo. Za 

tretjino se je povečalo število čebeljih panjev. Število goveda, ki je v absolutnem smislu (enote GVŽ) 

vodilna živalska vrsta na slovenskih ekoloških kmetijah, se je povečalo za 22 %. 

Pri nekaterih vrstah (govedo, prašiči, kopitarji, čebele oziroma panji) se je število povečevalo 

postopoma, pri drugih (zlasti perutnina, pa tudi kunci in »ostale živali«) pa je šlo za hitro povečanje. 

Zlasti pri perutnini je to lahko povezano z vstopom enega ali par večjih rejcev v ekološko kmetovanje. 

V razmeroma še šibko razvitem sektorju, kot je v Sloveniji sektor ekološkega kmetijstva, to lahko 

bistveno vpliva na sliko dela sektorja, kot je ekološko perutninarstvo. 

Podatki o živilih živalskega izvora so znova na voljo samo za leti 2012 in 2013.  
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Slika 24: Število živali v ekološki reji, po vrsti živali, Slovenija, letno (2012-2013) 

Vir: SURS, 2014. 

Preglednica 13: Število živali v ekološki reji, po vrsti živali, Slovenija, letno (2010-2013) 

 Vrsta živali 2010 2011 2012 2013 
indeks 

2013/2012 
indeks 

2013/2010 

govedo 20.623 22.915 22.977 25.168 110 122 

prašiči 2.367 2.219 2.485 2.798 113 118 

ovce 37.529 35.352 35.383 34.234 97 91 

koze 6.125 5.236 5.698 5.867 103 96 

perutnina 27.751 29.558 52.757 54.757 104 197 

kopitarji 3.081 2.981 3.262 3.544 109 115 

kunci 185 1.014 1.402 1.436 102 776 

čebele (število panjev) 1.342 1.646 1.598 1.803 113 134 

ostalo (jelenjad, lame) 290 1.546 1.616 1.737 107 599 

Vir: SURS, 2014. 

Zaključimo lahko, da v primeru živinoreje, za razliko od rastlinske pridelave, težko sklepamo o 

povezavi med spremembami števila posameznih vrst živali in med spremembami količin živil 

živalskega izvora. Razlogov za to neujemanje ne poznamo, lahko pa domnevamo, da je pri zajemu 

podatkov o količinah živil živalskega izvora, še zlasti mesa, še precej nedorečenega. 
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Preglednica 14: Ekološki pridelki živalskega izvora (t), po kategorijah, Slovenija, letno (2012-2013) 

 Vrsta pridelka 2012 2013 indeks 
2013/2012 

količine (t) delež (%) količine (t) delež (%) 

meso – skupaj  295 100,0 177 100,0 60 

..goveje meso 268 90,9 156 88,3 58 

..prašičje meso 4 1,3 11 6,0 280 

..ovčje meso 4 1,5 3 1,7 70 

..kozje meso 0 0,1 1 0,8 633 

..perutninsko meso 17 5,6 1 0,6 6 

..meso kopitarjev 2 0,6 5 2,6 253 

..drugo meso 0 0,0 0 0,1 767 

prireja mleka – skupaj  4.830 100,0 5.156 100,0 107 

..kravje mleko 4.591 95,1 4.884 94,7 106 

..ovčje mleko 117 2,4 128 2,5 109 

..kozje mleko 122 2,5 144 2,8 119 

med 21   45   210 

konzumna jajca (število) 3.653.736   12.237.950   335 

Vir: SURS, 2014. 
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3.5.4 Obseg ekološke pridelave na ravni regij in občin 

Za leto 2012 smo imeli na voljo natančnejše podatke o kmetijskih zemljiščih v ekološki pridelavi in 

količinah ekoloških pridelkov, zato smo lahko prikazali vrsto in obseg pridelave oziroma pridelkov ter 

njihovo prostorsko razporeditev na ravni regij in občin. Čeprav je zanesljivost podatkov o količinah 

ekoloških pridelkov omejena, pa vseeno omogočajo osnovne primerjave med statističnimi regijami in 

občinami. 

Analiza stanja ekološke pridelave za leto 2012 je pokazala veliko razlik v razvitosti ekološke pridelave 

na različnih prostorskih ravneh (statistične regije, občine), tako po skupnem obsegu pridelave (obseg 

kmetijskih zemljišč), kot tudi po posameznih vrstah pridelkov, oziroma po usmeritvah kmetij. 

Prostorski prikaz vseh 2.682 ekoloških kmetij v letu 2012, ko je potekala naša terenska raziskava, že 

nakazuje določene značilnosti razporeditve na nižjih geografskih ravneh (Slika 3). Prikaz števila 

ekoloških kmetij po občinah v istem letu (Slika 25) pa pokaže, da je bila njihova gostota večja v 

hribovitem svetu občin Koroške in Savinjske regije. Precejšnje je bilo tudi število ekoloških kmetij v 

občinah na kraškem svetu južne Slovenije, še zlasti če upoštevamo, da je tam zaradi težavnih pogojev 

za kmetovanje kmetij v splošnem malo, pa tudi sama poseljenost je redka. Razmeroma majhno 

število ekoloških kmetij (zlasti tistih, ki so večje od 1 ha) je bilo v občinah Podravske in Pomurske 

regije, kjer pa so pogoji za kmetijstvo najugodnejši in je kmetijstvo nasploh tudi precej bolj razvito. 

Slika 25: Število ekoloških kmetij po občinah Slovenije leta 2012 

Podobno je bilo tudi stanje obsega ekološko obdelovanih kmetijskih zemljišč po občinah (Slika 25). So 

pa tudi razlike, saj v posameznih primerih niso iste občine v vrhu po obeh značilnostih. V nekaterih 
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občinah je število kmetij zelo veliko, kar pa se le deloma odraža v obsegu kmetijskih zemljišč, kar 

pomeni, da gre za manjše kmetije; tak primer imamo v nekaterih manjših obalnih občinah.  

Slika 26: Obseg ekoloških kmetijskih zemljišč po občinah leta 2012 

Z vidika samooskrbe je zelo pomembna struktura rabe ekoloških kmetijskih zemljišč. V tem pogledu 

odstopa Pomurska statistična regija s kar 76,5 % njiv, medtem ko naslednje tri statistične regije z 

največjim deležem njiv že precej zaostajajo: Podravska regija obsega 15,1 % njiv, Spodnjeposavska 

14,6 % ter Osrednjeslovenska 9,4 % (Slika 27 in Priloga 2, m).  

Po deležu trajnih nasadov vodi Obalno-kraška regija z 14,8 %. V tej regiji oziroma natančneje v 

priobalnih občinah se je število ekoloških kmetij ter obseg ekološko obdelovanih KZ močno povečal 

prav v zadnjih letih. Te spremembe gredo pretežno na račun močnega povečanja preusmerjanja 

oljčnikov v ekološko pridelavo v zadnjih nekaj letih; tako je bilo v letu 2012 v nadzor ekološke 

pridelave vključenih že 10 % vseh oljčnikov (Podmenik in sod., 2013). Podmenik in sod. (2013) med 

razlogi za tolikšen razmah ekološkega oljkarstva v Slovenski Istri navajajo kombinacijo različnih 

razlogov: od rešenih tehnoloških težav z zatiranjem ključnih škodljivcev, spodbudnih plačil za 

ekološko oljkarstvo in višje prodajne cene za ekološko oljčno olje, do razmeroma majhnega območja 

in posledično dobre medsebojne obveščenosti pridelovalcev, tudi o (pozitivnih) izkušnjah kolegov. 

Delež trajnih nasadov je nadpovprečno velik tudi v Podravski in Spodnjeposavski regiji; v obeh znaša 

dobrih 8 %, kjer pa k temu prispevajo predvsem ekološki sadovnjaki, tako intenzivni kot ekstenzivni 

(travniški nasadi). Okoli 5 % trajnih nasadov je tudi v Pomurski, Zasavski in Savinjski regiji. Tudi pri 

intenzivnih sadovnjakih je v nekaterih od naštetih regij v zadnjih letih prišlo do napredka, zlasti zaradi 

naprave novih intenzivnih ekoloških sadovnjakov, kar bo v naslednjih letih, ko bodo prišli v polno 

rodnost, izboljšalo tudi samooskrbo z ekološkim sadjem. 
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Slika 27: Struktura rabe ekoloških kmetijskih zemljišč po statističnih regijah Slovenije leta 2012 

Vir: Evidenca pridelave…, 2013.  

Kljub omejeni zanesljivosti podatkov o količinah ekoloških pridelkov lahko naredimo nekaj osnovnih 

primerjav med regijami (Slika 28 in Priloga 2, n).  

Slika 28: Prikaz regionalne razporeditve pridelkov leta 2012 
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Od 1.557 t zabeleženih ekoloških žit (skupne količine pšenice, pire in ajde) slaba tretjina pripada 

pšenici, kar dobrih 410 t pa je bilo pire, ki je v ekološki pridelavi zelo razširjena. Po količinah 

pridelanih žit izstopata Pomurska regija s skoraj 500 t in Podravska regija z nekaj manj kot 400 t 

ekoloških žit v letu 2012. Nad 100 t ekoloških žit so pridelali še v Savinjski, Jugovzhodni in 

Osrednjeslovenski regiji, v ostalih pa so bile količine manjše.  

Ugodne pridelovalne razmere za žita in tradicija pridelovanja vplivajo na večjo razširjenost pridelave 

žit v vzhodni Sloveniji, kar je še bolj očitno na ravni občin (Slika 29). Čeprav je tudi na tej ravni najbolj 

razširjena pridelava pšenice, pa so v 86 občinah pridelovali tudi piro, kjer močno vodi Slovenska 

Bistrica z 68 t. Tudi ajdo so večinoma pridelovali v vzhodnem delu države, še zlasti v Prekmurju, a 

vseeno je bila pridelava zastopana kar v 65 občinah. Več kot 10 t ajde so zabeležili v občinah Murska 

Sobota, Beltinci, Križevci in Črenšovci, sledijo Lendava, Krško, Moravske Toplice, Črnomelj, Brežice… 

Slika 29: Skupna količina pridelanih žit po občinah Slovenije leta 2012 

Za razliko od žit je ekološka pridelava krompirja bolj enakomerno razširjena po vsej državi, tako na 

ravni regij kot občin. Krompir je tradicionalna poljščina, ki ga tudi ekološki kmetje gojijo tako za 

prodajo kot za lastno porabo. Skupaj je bila zabeležena pridelava 1.187 t ekološkega krompirja v 148 

občinah, vodijo pa občine v Osrednjeslovenski in Koroški regiji, medtem pa je pridelava manjša v 

občinah skrajnega vzhodnega dela Slovenije in obalno-kraških občinah. (Slika 30) 
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Slika 30: Pridelan krompir po občinah Slovenije leta 2012 

Z vidika samooskrbe, pa ne le z ekološkimi živili, je v Sloveniji najbolj problematična zelenjava, saj je 

pridelamo le kako tretjino lastnih potreb. V Sloveniji pridelana ekološka zelenjava je s 1.052,8 t v letu 

2012 prispevala le zelo skromen delež k pokrivanju teh potreb.  

Pozitivno pa je, da je tudi pri zelenjavi že na ravni regij razvidna razširjenost pridelave po vsej državi 

(Slika 28). Po skupnih količinah izstopata Savinjska regija s 228,5 t in tradicionalno zelenjadarska 

Obalno-kraška regija s 191,8 t zabeležene ekološke zelenjave, sledi Osrednjeslovenska regija s 

101,9 t. V preostalih regijah, z izjemo male Zasavske regije, so razlike v zabeleženih količinah precej 

manjše kot na primer pri žitih.  

Na ravni občin je ta razmeroma enakomerna prisotnost ekološke pridelave zelenjave še bolj očitna, 

saj po vsej državi najdemo občine, kjer so zabeležili več kot 10 t ekološke zelenjave (Slika 31). Med 

občinami ogromen del celotne pridelave odpade na Koper, kjer so zabeležili kar 180 t ekološke 

zelenjave oziroma skoraj eno šestino vseh zabeleženih količin v letu 2012. Tudi v občinah na vzhodu 

Slovenije so zabeležili velike količine, na primer občina Tabor (68 t), Kozje, Šentjur, Brežice in druge. 

Analiza na ravni posameznih kmetij pa pokaže, da res velike količine na ravni občine pogosto pridela 

en sam ekološki tržno usmerjen pridelovalec.  

Vse to potrjuje, da obstaja res velik potencial za povečanje ekološke pridelave zelenjave po vsej 

Sloveniji, še zlasti pa na območjih, ki so tudi sicer najbolj ugodna za zelenjadarstvo. Bistveno je 

možno izboljšati tudi samooskrbo z ekološko zelenjavo na ravni regij in celo na lokalni ravni. 
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Slika 31: Pridelana zelenjava leta 2012 – prikaz na ravni občin 

Zanimiv fenomen je, da v slovenskem ekološkem kmetijstvu že ves čas močno prevladuje živinoreja, 

da pa kljub temu v trgovinah dolgo ni bilo možno kupiti slovenskega ekološkega mleka in celo mesa. 

Razlog za to je bil predvsem v pomanjkanju odkupne oziroma predelovalne infrastrukture za ekološko 

meso in mleko. Meso in mleko je namreč precej teže prodajati neposredno na kmetiji ali tržnici kot 

pa rastlinske pridelke. To se je pri mesu ponekod v državi začelo izboljševati šele pred par leti, s 

prihodom zadrug za odkup ekološkega mesa. Vendar pa je naša terenska raziskava pokazala, da so 

kmetje veliko mesa ekološko rejenih živali še vedno prodajali kot konvencionalno.  

Prikaz razširjenosti ekološke živinoreje na ravni regij kaže, da v strukturi živali močno prevladuje 

govedoreja, ki v večini regij zavzema približno tri četrtine ekoloških GVŽ (Slika 32). Manjši, a še vedno 

okoli polovičen, je delež goveda v Obalno-kraški regiji ter v Jugovzhodni in Severovzhodni Sloveniji, 

kjer v večjem obsegu redijo tudi drobnico, pa tudi konjereje je precej. Sicer pa je bila največja 

obtežba (ekoloških) kmetijskih zemljišč na Koroškem in na Gorenjskem, najnižja pa je v Pomurski, 

Spodnjeposavski in Zasavski regiji. 

Pri živinoreji je torej velik potencial predvsem v vključevanju obstoječe prireje v tržne in predelovalne 

sisteme, oziroma v razvoju novih ali dodatnih kapacitet za ekološko meso. 

V Sloveniji je bilo v letu 2012 zabeleženih skoraj 4.400.000 litrov kravjega mleka ter nekaj manj kot 

200.000 l kozjega in ovčjega mleka. Ekološka prireja kravjega mleka je bila zabeležena v 61 občinah. 

Kar dobro tretjino vsega mleka, so proizvedli v občini Postojna, sledijo pa občine Tolmin, Kočevje, 

Pivka, Divača, Naklo, Kranj in Idrija.  
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Na regionalni ravni je po količinah ekološkega ekološkega mleka močno v ospredju zahodna Slovenija 

in občina Kočevje. V severozahodnem, pa tudi zahodnem delu Slovenije, kjer kmetje tudi sicer ne 

redijo veliko krav molznic, pa ekološkega mleka skoraj niso zabeležili.  

Tudi pri mleku je nedvomno še veliko potenciala za ekološko prirejo, še zlasti v preusmerjanju kmetij, 

za kar pa je bistvenega pomena tudi zadosten interes mlekarn za odkup in predelavo ekološkega 

mleka. 

Slika 32: Ekološka reja živine – obtežba kmetijskih površin in struktura živali po statističnih regijah leta 

2012 

3.5.5 Zaključki o samooskrbi z ekološkimi pridelki in živili 

Na osnovi analize podatkov o strukturi ekološke pridelave in o količinah pridelkov zaključujemo, da je 

stanje še daleč od zaželenega in potrebnega, da pa so gibanja na obeh področjih pozitivna. Obenem 

pa bi bile potrebne veliko hitrejše oziroma večje spremembe, saj se bo v nasprotnem primeru 

razkorak med domačim povpraševanjem in domačo pridelavo (in predelavo) ekoloških živil še 

povečeval.  

V zadnjih dveh do treh letih so bile spremembe v prid povečanju obsega ekološke pridelave sicer 

precej večje kot v obdobju pred tem; upati je, da se bodo podobni trendi nadaljevali. 

Najbolj pozitivne spremembe v strukturi rabe kmetijskih zemljišč so se zgodile v zadnjih treh oziroma 

dveh letih. V zadnjem letu dni (2012-2013) se je bistveno povečal obseg ekoloških njiv in znotraj tega 
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zlasti njiv z zelenjadnicami (za 30 %). Tudi količine ekoloških pridelkov so se v enem letu močno 

povečale, in sicer zelenjave za 74 % in sadja za 51 %. Pri žitih pa je bilo povečanje količin skromno. V 

celoti se je nekoliko tudi zmanjšal delež trajnega travinja v strukturi ekoloških KZ, čeprav še vedno 

ostaja zelo visok.  

V celoti so pozitivni tudi trendi pri reji živali, čeprav tu sklepov glede gibanja količin živil živalskega 

izvora na osnovi podatkov samo za dve leti še ne moremo oblikovati, saj ni razvidna povezava med 

spremembami števila živali in količinami živil živalskega izvora, zaradi česar lahko sklepamo, da 

podatki o slednjih še niso dovolj zanesljivi. 

To sliko dopolnjuje analiza obsega ekološke pridelave na ravni regij in občin, kjer vidimo, da so razlike 

glede razvitosti (v nekaj primerih pa celo prisotnosti) ekološkega kmetijstva velike na regionalni in na 

občinski ravni. Obenem lahko na osnovi stanja v regijah in občinah, kjer je ekološka pridelava 

bistveno bolj razvita, zatrdimo, da je potencial tudi tam, kjer trenutno močno zaostajajo, še zelo velik. 

To je zlasti očitno pri ekološki pridelavi zelenjave, ki je prisotna praktično po vsej državi, na primeru 

posameznih večjih ekoloških pridelovalcev pa je jasno, da je možna tudi ekološka pridelava v bistveno 

večjem obsegu, kot je ponekod prisotna sedaj. 

Glede na predhodne analize (Lampič 2003, Klemenčič in sod. 2008) ugotavljamo, da so bile 

spremembe glede razporeditve ekoloških kmetij precej manjše, kot bi pričakovali, še zlasti z vidika 

naraščajočega povpraševanja po ekoloških živilih v Sloveniji, pa tudi dejstva, da povpraševanje že 

vrsto let (verjetno pa že ves čas, odkar govorimo o ekološkem kmetijstvu v Sloveniji) precej presega 

domačo ponudbo. Vendar pa zaznamo tudi izrazito spremembo, in sicer v Obalno-kraški regiji.  

Največji izziv z vidika povečevanja samooskrbe z ekološkimi živili je verjetno bistveno povečanje 

obdelovalnih površin v razmerju do trajnega travinja. Izboljšanje tega razmerja bi pomenilo tudi, da bi 

imela plačila, ki so v okviru Programa razvoja podeželja namenjena ekološkim kmetijam, boljše učinke 

tako glede povečevanja količin domačih ekoloških pridelkov kot tudi glede zmanjševanja 

obremenjevanja okolja in narave zaradi kmetijske dejavnosti. To obremenjevanje je namreč 

praviloma večje na konvencionalno obdelovanih njivah in v trajnih nasadih kot pa na (trajnem) 

travinju. 
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4 Dejavniki tržne ekološke pridelave in potenciala za 

prispevek k samooskrbi s hrano 

4.1 Dejavniki tržne ekološke pridelave 

Pri ugotavljanju razvojnega potenciala slovenskega ekološkega kmetijstva v povezavi z doseganjem 

trajnostne samooskrbe s hrano bomo izhajali iz njegovega temelja – individualne ekološke kmetije.  

Naše izhodišče je, da je prispevek ekološke kmetije k samooskrbi s hrano tesno povezan z 

ustvarjanjem prihodkov s pridelavo za trg, ter tako tudi s celotno gospodarsko uspešnostjo kmetij.  

Večina dejavnikov, ki vplivajo na gospodarsko uspešnost oziroma tržno usmerjenost kmetij, vpliva 

tudi na prispevek ekoloških kmetij k samooskrbi s hrano. Najpomembnejše dejavnike lahko 

predstavimo s shemo, ki nam prikazuje, da je potencial ekološke kmetije za tržno pridelavo po eni 

strani odvisen od zmožnosti oziroma značilnosti same kmetije – kapacitet kmetije, po drugi pa od 

njenega zunanjega okolja (Slika 33). 

Na celotne kapacitete kmetije najbolj neposredno vplivajo njene pridelovalne kapacitete. Te so v 

veliki meri določene z lokacijo oziroma pokrajinskimi značilnostmi (tla, relief, podnebje idr.), 

posredno pa se izražajo v usmeritvi in strukturi rabe KZ, vrsti kultur oziroma pridelkov, in podobno. 

Pomemben je tudi obseg pridelovalnih zemljišč v povezavi z dejansko rabo (njive, travinje…). 

Pridelovalne kapacitete so lahko omejene tudi z določenimi ovirami, ki izhajajo iz naravnih danosti 

(npr. agrotehnične ovire) ali pa iz značilnosti ožjega ali širšega družbenega okolja (možnost nakupa ali 

najema kmetijskih zemljišč, možnost zaposlovanja oziroma najemanja delovne sile, in podobno). 

Organizacijske kapacitete odločajo o tem, kako bodo na ekološki kmetiji gospodarili z naravnimi viri 

in pridelovalnimi sredstvi, ki jih nudi lokacija. Organizacijske kapacitete kmetije lahko razdelimo v 

finančni in človeški potencial.  

Finančni potencial oziroma finančna organiziranost kmetije vključuje vire dohodkov kmetije (poleg 

same kmetijske dejavnosti ima kmetija lahko tudi druge vire dohodkov, kot je zaposlitev gospodarja 

ali družinskih članov izven kmetije, pokojnine, idr.), stroške (vrsto in obseg), nekatere elemente 

trženja (npr. prodajne poti kmetije), investiranje v razvoj kmetije, ter vrsto individualnih značilnosti, 

ki lahko delujejo kot prednosti ali kot slabosti kmetije z vidika njenega potenciala za tržno pridelavo 

(npr. raznolikost ponudbe, kakovost pridelkov oziroma živil, prepoznavnost kmetije med strankami – 

kupci ali poslovnimi partnerji, morebitne dopolnilne dejavnosti in dodatna ponudba, idr.). 
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Slika 33: Celovit model za ugotavljanje potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo in s tem 

prispevek k samooskrbi s hrano 
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Človeški potencial po eni strani opredeljujejo sociodemografske značilnosti vseh družinskih članov 

na kmetiji (njihovo število, spol, izobrazba – še zlasti kmetijska oziroma ekokmetijska, delež oziroma 

obseg njihove vključenosti v kmetijsko delo, in podobno) ter še zlasti značilnosti tistih članov, ki so 

delovno aktivni na kmetiji – člani družine (npr. delež soodločanja pri upravljanju kmetije) in najeta 

delovna sila. Po drugi strani pa se človeški potencial odraža tudi v načrtih in pogledih (zlasti 

gospodarja, neredko pa tudi ostalih na kmetiji aktivnih družinskih članov) na prihodnost kmetije. V 

zelo pomembni meri pa človeški potencial na kmetiji opredeljujejo tudi osebnostne značilnosti 

upravljavca – gospodarja kmetije, lahko pa tudi drugih družinskih članov, pač glede na to, v kolikšni 

meri so vključeni v odločanje. 

Zunanje okolje na potencial ekološke kmetije za tržno pridelavo najpomembneje vpliva prek 

podpornega okolja in trga. Finančno podporno okolje obsega zlasti ukrepe kmetijske politike, pa 

tudi splošni (kmetijski ali podjetniški) finančni trg. Nefinančno podporno okolje oblikujejo predvsem 

različna izobraževanja in usposabljanja, storitve svetovanja za ekološko pridelavo, razvojno-

investicijsko svetovanje za (ekološke) kmetije, idr. Pri trgu je potrebno izpostaviti predvsem samo 

organiziranost trga in pa cene, ter domačo in tujo konkurenco. 

Posamezni dejavniki, kot so opredeljeni v shemi, sicer niso vedno povsem neodvisni drug od drugega, 

tako so npr. cene deloma odvisne tudi od organiziranosti trga. Vendar pa izbrani dejavniki z vidika 

našega problema učinkujejo dovolj samostojno, da jih je potrebno upoštevati in raziskovati kot 

posebne dejavnike, da bi na koncu tudi bolje razumeli njihovo součinkovanje. 

4.2 Potencial za povečanje samooskrbe s hrano na ravni ekološke 

kmetije 

Ker je prispevek ekoloških kmetij k samooskrbi s hrano tesno povezan s tržno usmerjenostjo kmetij, 

večina dejavnikov, ki vplivajo na gospodarsko uspešnost kmetij, vpliva tudi na njihov prispevek k 

samooskrbi s hrano. Zato lahko raziskave gospodarske uspešnosti ekoloških kmetij pomagajo osvetliti 

dejavnike, ki vplivajo na njihov prispevek k samooskrbi s hrano. 

Tuje raziskave gospodarske uspešnosti ekoloških kmetij so se najprej posvečale predvsem sami 

ekonomiki ekološkega kmetijstva in primerjavam s konvencionalno pridelavo (Dabbert, 1990; 

Lampkin in Padel, 1994; Nieberg, 1997; Fowler in sod., 2000; Offermann in Nieberg, 2000; Lampkin, 

2001), kasneje pa vse več tudi vplivom ukrepov kmetijske politike na gospodarsko uspešnost 

ekoloških kmetij, tako absolutno kot relativno – v primerjavi s konvencionalnimi kmetijami (Lampkin 

in sod., 1999; Nieberg in sod., 2007; Sanders in sod., 2008). 

Lampkin in sod. (2001) so raziskovali merila za gospodarsko uspešnost ekoloških kmetij v Veliki 

Britaniji in Walesu, ki bi odražala finančno stanje kmetij in vplive kmetovega procesa odločanja, ter 

opredelili ključne finančne in upravljavske dejavnike. Med najpomembnejše finančne dejavnike so 

uvrstili (višjo) prodajno ceno, učinkovitost upravljanja z notranjimi viri kmetije (rodovitnost tal, 

hranila, krma idr.), delovno intenzivnost, relativno višino nespremenljivih (fiksnih) stroškov v ekološki 

pridelavi ter ekonomijo obsega in diverzifikacijo oziroma specializacijo. Med upravljavskimi dejavniki 

so izpostavili čas trajanja ekološkega gospodarjenja na kmetiji oziroma obratu, upravljavske 

sposobnosti in izkušnje kmeta, motiviranost zaposlenih in možnosti trženja.  
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Raziskava Offermann in Nieberg (2000) o gospodarski uspešnosti ekoloških kmetij, ki je zajela 18 

držav (15 držav EU ter Češko, Švico in Norveško), se je po metodološki plati med drugim ukvarjala 

tudi s problemom primerljivosti ekoloških in konvencionalnih kmetij, zlasti z vidika merjenja in 

primerjanja finančne uspešnosti, in sicer med različnimi kmetijami, regijami in državami. Kot nabor 

možnih dejavnikov izbora za primerjanje kmetij so opredelili: regijo, tip kmetije, velikost kmetije, 

število živali, delovno silo (na izbrano enoto, npr. na hektar KZU), pridelovalne stroške, pridelovalno 

strukturo, pridelke, dobiček in izposojeni kapital. 

Pri izbiri metodologije za raziskovanje gospodarske uspešnosti ekoloških kmetij in primerjanju z 

drugimi (ekološkimi ali konvencionalnimi) kmetijami je pomembno tudi, kakšne podatke imamo na 

voljo. Omenjene raziskave v tujini so pretežno izhajale iz podatkov knjigovodstva na kmetijah FADN 

(Farm Accountancy Data Network), kar v določeni meri olajšuje primerjave (Offermann in Nieberg, 

2000; Lampkin, 2001).   

Slovenske ekološke kmetije praktično niso vključene v FADN, zato ta vir podatkov ni bil na voljo. 

Poleg tega je z vidika naše raziskave potrebno opredeliti in raziskati tudi dejavnike in podatke, ki 

omogočajo ocenjevanje potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo, kar precej presega same 

knjigovodske podatke.  

Elemente oziroma dejavnike na ravni individualne ekološke kmetije, ki opredeljujejo njen potencial za 

tržno pridelavo, predstavljamo shematično (Slika 34). To shemo smo uporabili kot izhodišče za opis in 

za nadaljnjo raziskavo, še zlasti za razvoj modela za ugotavljanje potenciala ekološke kmetije za tržno 

pridelavo. 

4.3 Opis posameznih dejavnikov na ravni kmetije 

Samo hierarhično strukturo in medsebojne povezave dejavnikov, ki vplivajo na potencial ekološke 

kmetije za tržno pridelavo oziroma za prispevek k samooskrbi s hrano, smo opisali na podlagi 

celovitega modela (Slika 33). V tem poglavju pa natančneje opisujemo posamezne dejavnike na ravni 

kmetije – tiste, ki izhajajo iz njenih pridelovalnih in organizacijskih kapacitet.  

4.3.1 Pridelovalne kapacitete kmetije 

Pridelovalni tip ekološke kmetije lahko v veliki meri opišemo z njeno usmeritvijo, ki daje prvo 

splošno informacijo o vrsti potencialnih pridelkov za trg. Na usmeritev v veliki meri vplivajo naravni 

pogoji za kmetovanje oziroma struktura kmetijskih zemljišč. Živinorejske ekološke kmetije v Sloveniji 

prevladujejo v hribovitem zahodnem in kraškem južnem delu, po usmeritvi bolj heterogene pa v 

osrednjem in vzhodnem (Slabe in sod., 2011).  
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Slika 34: Izhodiščna shema potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo 

 

 

V slovenskem kmetijstvu v splošnem prevladuje usmerjenost v živinorejo, vendar pa je ta na 

ekoloških kmetijah še bistveno pogostejša. V raziskavi ekoloških kmetij smo skoraj 60 % kmetij uvrstili 

med živinorejske in le dobrih 10 % med poljedelske, medtem ko smo jih 14,9 % uvrstili med 

zelenjadarske in 15,3 % med kmetije s trajnimi nasadi; vendar pa je tudi večina kmetij, kjer živinoreja 

ni bila prevladujoča usmeritev, v večji ali manjši meri redila živali (Slabe in sod., 2011).  

Domnevamo, da so obstoječe ekološke živinorejske kmetije s prirejo mesa iz več razlogov manj tržno 

usmerjene od npr. zelenjadarskih in sadjarskih. Med razlogi so npr. dejstvo, da so v ekološko 

kmetijstvo zlasti sprva vstopale večinoma ekstenzivne živinorejske kmetije; manjše povpraševanje po 

ekološkem mesu (kot po rastlinskih pridelkih), višje zahteve glede varnosti živil, premalo 

predelovalnih obratov za ekološko meso, in podobno. Sama po sebi pa usmeritev kmetije verjetno ni 

merodajna za stopnjo njene tržne usmerjenosti; tudi v celoti živinorejska kmetija lahko prodaja 

praktično vse svoje pridelke (kot ekološke), po drugi strani pa lahko tudi majhna mešana ali 

zelenjadarska kmetija v celoti prideluje le za lastno porabo. Zato ocenjujemo, da je sedanja nižja tržna 

usmerjenost ekoloških živinorejskih kmetij precej tudi posledica pomanjkanja predelovalnih in tržnih 

struktur, ki bi ekološkim kmetijam omogočale, da bi meso in mleko lahko prodajale kot ekološko. 
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Za ekološko kmetijo je stopnja zahtevnosti trženja različnih pridelkov različna, kar je odvisno ne le od 

splošnega povpraševanja po določenih ekoloških pridelkih, temveč tudi od značilnosti tržnega blaga. 

Rezultati dosedanjih raziskav (Slabe in sod., 2011; Slabe, 2012) kažejo, da je slovenskim kmetom kot 

ekološke najteže prodajati žive živali in meso; čeprav je skoraj 70 % ekoloških kmetij, ki jih je zajela 

raziskava, prodajalo (tudi) meso, pa so ga večinoma prodajale kot konvencionalno (Slabe in sod., 

2011). Pridelovalec meso iz različnih razlogov (zahteve v zvezi s predelavo in varnostjo živil, hitra 

pokvarljivost idr.) težje prodaja neposredno potrošniku, vmesnih členov v verigi do potrošnika 

(mesarji, predelovalci, trgovci) pa je še premalo oziroma niso prisotni v vseh regijah, po drugi strani 

pa se tudi ekološki pridelovalci še premalo povezujejo za skupen nastop na trgu. Ali na težavnost 

trženja vpliva tudi samo povpraševanje po različnih vrstah mesa, je posebno vprašanje, a glede na to, 

da v Sloveniji uvažamo vse vrste ekološkega mesa, lahko sklepamo, da bi lahko več slovenskega 

ekološko prirejenega mesa tudi prodali kot ekološkega. "Zahtevnost trženja" nekega pridelka oziroma 

živila se torej nanaša na vse vidike trženja, in je povezana s trpežnostjo pridelkov oziroma možnostjo 

skladiščenja za daljše obdobje; primernostjo za trženje čim več vrstam kupcev oziroma, v primeru 

slovenskih ekoloških pridelovalcev, zlasti neposrednim potrošnikom; s povpraševanjem po 

določenem ekološkem živilu, idr.  

Struktura dejanske rabe KZ nastopa kot dejavnik razvoja z vidika potenciala tržne ekološke pridelave 

na podoben način kot pri usmeritvi kmetije. Pričakujemo lahko, da so kmetije z večjim deležem njiv 

in trajnih nasadov bolj tržno usmerjene kot tiste, ki imajo več travinja.  

Z vidika trženja je, v povezavi s strukturo, pomemben tudi obseg kmetijskih zemljišč (lastnih in 

najetih). Povprečna velikost ekološke kmetije je v Sloveniji skoraj še enkrat večja kot pri 

konvencionalnih kmetijah, kar je tudi povezano z dejstvom, da v strukturi rabe KZ v ekološkem 

kmetijstvu pri nas močno prevladuje travinje. Vendar pa je bila povprečna velikost ekoloških kmetij v 

našem izboru, ki se je osredotočal na tržno usmerjene kmetije, še precej večja. Offermann in Nieberg 

(2000) sta prav tako ugotovila, da so v večini raziskanih evropskih držav ekološke kmetije v povprečju 

večje od konvencionalnih, pa tudi pridelovalna struktura ekoloških kmetij se močno razlikuje od tiste 

na konvencionalnih; običajno so na ekoloških kmetijah manjše površine žit, oljnic in koruze za silažo, 

relativno več pa je travinja, krmnih poljščin, zelenjave, krompirja in stročnic.  

Ocenjujemo, da so pomemben dejavnik razvoja z vidika potenciala tržne ekološke pridelave tudi 

pridelovalne ovire. Ocenjujemo, da so med najpomembnejšimi ovirami v Sloveniji pridelovalne 

razmere, razpoložljivost delovne sile in dostopnost kmetijskih zemljišč. Kmetije z manj oziroma 

manjšimi pridelovalnimi ovirami se lažje usmerjajo v pridelavo za trg. 

4.3.2  Organizacijske kapacitete kmetije 

Kot je zapisano v poglavju 1.3.3., je od organizacijskih kapacitet kmetije odvisno, kako bodo na njej 

gospodarili z naravnimi viri in pridelovalnimi sredstvi, ki jih imajo na voljo. Kot glavna sklopa 

organizacijskih kapacitet kmetije smo opredelili finančni potencial in človeški potencial.  

S finančnim potencialom lahko zajamemo vire dohodkov kmetije, elemente trženja, investiranje v 

razvoj kmetije, ter vrsto individualnih značilnosti, ki lahko delujejo kot prednosti ali kot slabosti 

kmetije z vidika njenega potenciala za tržno pridelavo oziroma za samo trženje. Človeški potencial pa 

najbolj zaznamujejo sociodemografske značilnosti družinskih članov na kmetiji ter osebnostnih 

značilnosti gospodarja kmetije. 
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Viri ter struktura dohodkov in stroškov kmetije 

Z vidika tržne usmerjenosti je osnovna delitev dohodkov kmetije na tiste, ki izhajajo iz kmetijske 

dejavnosti, vključno z neposrednimi plačili iz ukrepov Skupne kmetijske politike ter nekaterimi 

dopolnilnimi dejavnostmi (npr. predelava pridelkov, turizem), in tiste, ki izhajajo iz nekmetijskih 

dejavnosti oziroma virov (plača, pokojnina idr.). V splošnem lahko pričakujemo, da so kmetije z 

večjim deležem dohodkov iz kmetijstva bolj tržno usmerjene kot tiste, ki več prihodkov pridobivajo 

izven kmetijstva. To potrjujejo tudi rezultati naše terenske raziskave; v njej so prevladovale kmetije, 

ki pretežni del dohodka ustvarijo s kmetijskimi dejavnostmi: 30 % je bilo takih, ki ves dohodek 

ustvarijo s kmetijstvom, 13 % jih s kmetijsko dejavnostjo ustvari 75 – 99 % dohodka, 32 % kmetij s 

kmetijsko dejavnostjo ustvari 50 – 74 % dohodka in le 25 % je bilo takih, ki so s kmetijstvom ustvarile 

manj kot polovico (< 49 %) dohodka (Lampič in Slabe, 2013). Nadpovprečen delež kmetij, ki visok del 

prihodkov ustvarijo s kmetijsko dejavnostjo, je bil pričakovan, saj smo oblikovali izbor čim bolj tržno 

usmerjenih kmetij. Ne glede na to je ta rezultat zelo dober. Ugotovili smo tudi, da so kmetije s 

prevladujočim deležem dohodka iz kmetijstva enakomerno razporejene po vsej državi in da torej 

nismo zaznali prostorskih vplivov, pa tudi velikost kmetije ni bila odločilna (Lampič in Slabe, 2013). 

Več o dejanski tržni usmerjenosti kmetij pa pove delež dohodka, ki ga kmetije ustvarijo s trženjem 

pridelkov oziroma živil. 

Tudi struktura stroškov in struktura dohodkov kmetije vplivata na gospodarsko uspešnost kmetije in 

na njen potencial za tržno pridelavo. Vendar pa je natančne podatke o strukturi dohodkov težko 

pridobiti. Precej natančen vir podatkov je knjigovodstvo po sistemu FADN, kamor pa so ekološke 

kmetije vključene le izjemoma (npr. kot obvezniki v primeru prejema sredstev po investicijskih 

razpisih Programa razvoja podeželja). 

Pri dohodku, ki ga kmetije ustvarijo s kmetijsko dejavnostjo, je za našo raziskavo najpomembnejši 

tisti del, ki izhaja iz prodaje ekoloških pridelkov oziroma živil, torej vključno s predelavo na kmetiji.  

Zanimivo je tudi razmerje med deleži prihodka iz različnih virov v okviru kmetijskih dejavnosti, še 

zlasti razmerje med neposrednimi plačili iz naslova Skupne kmetijske politike in prihodki iz prodaje 

ekoloških pridelkov oziroma živil. V splošnem nizek delež prihodka iz neposrednih plačil izraža 

določeno stabilnost kmetije oziroma njeno (ne)odvisnost od morebitnih sprememb kmetijske 

politike; po drugi strani pa visok delež dohodka iz prodaje kmetijskih pridelkov pomeni večjo 

odvisnost od razmer na trgu (cene, povpraševanje). Pri ekoloških kmetijah je to razmerje še posebno 

pomembno, saj (običajno) višje cene za ekološke pridelke ne pokrijejo v celoti višjih stroškov ekološke 

pridelave, zaradi česar so neposredna plačila SKP za ekološko pridelavo pomembna za gospodarski 

rezultat in s tem za obstoj ekoloških kmetij.   

Na višino in na strukturo stroškov veliko vpliva način gospodarjenja na kmetiji in še zlasti način 

upravljanja oziroma učinkovitost upravljanja z notranjimi viri kmetije, kot so rodovitnost tal, hranila, 

krma… (Lampkin, 2001). Primerjave stroškov ekoloških in konvencionalnih kmetij v prej omenjeni 

raziskavi (Offermann in Nieberg, 2000) so pokazale velike razlike med državami. V večini držav so bili 

stroški ekoloških kmetij le rahlo nižji od konvencionalnih (80 – 100 % stroškov konvencionalnih 

kmetij), ponekod pa celo višji (Danska, Nizozemska). Spremenljivi stroški so bili v splošnem precej 

nižji (60 – 70 % konvencionalnih), nespremenljivi stroški pa so bili v več državah do 45 % višji od 

primerljivih konvencionalnih.   

Prihodki (od prodaje in drugi prihodki, npr. plačila v okviru SKP) ter stroški (spremenljivi in 

nespremenljivi) določajo dobiček kmetije. Prihodki od prodaje so odvisni od pridelkov in cene, ki jo 



Razvojni potencial ekološkega kmetijstva v Sloveniji v povezavi z doseganjem trajnostne samooskrbe s hrano.   Anamarija Slabe 

 69 

kmet zanje doseže. Offermann in Nieberg (2000) sta v svoji raziskavi ugotovila, da so bili dobički 

ekoloških kmetij v raziskanih državah v povprečju podobni tistim na primerljivih konvencionalnih 

kmetijah, v rangu +/- 20 %, a z visoko variabilnostjo med državami in med tipi kmetij. Podporna 

plačila so k prihodkom prispevala 16-24 % (Nemčija, Avstrija, Danska in Švica). Še pomembnejše za 

prihodke so bile pogosto razmere na trgu oziroma cenovne premije, zlasti pri poljedelskih kmetijah. 

Kot kažejo naše izkušnje s tovrstnimi raziskavami, pa pridelovalci na neposredno vprašanje o dobičkih 

zelo neradi odgovarjajo, če pa že odgovorijo, pa svoj dobiček praviloma podcenijo. 

Trženje 

Trženje pridelkov oziroma živil je ključni izraz potenciala kmetije za dejanski prispevek k samooskrbi s 

hrano. Dosedanje raziskave so pokazale prevladujoč delež neposredne prodaje ekoloških pridelkov s 

slovenskih kmetij. Po raziskavi leta 2010 je kar 88 % anketiranih ekoloških kmetij svoje pridelke 

prodajalo neposredno, in sicer pretežno na kmetiji, deloma pa tudi na ekološki tržnici (Slabe in sod., 

2011). Ta zaključek so v celoti potrdili tudi rezultati raziskave 135 tržno usmerjenih kmetij, po kateri 

82 – 90 % teh kmetij večino vrst pridelkov proda neposredno (Lampič in Slabe, 2012). 

Posebne prednosti in slabosti kmetije z vidika trženja so lahko dejavnik razvoja z vidika potenciala 

tržne ekološke pridelave v smislu, da se kmetije s posebnimi prednostmi lažje usmerjajo v pridelavo 

za trg, posebne slabosti pa kmetijo lahko ovirajo pri pridelavi za trg. Takšne značilnosti so npr. 

možnosti za trženje, raznolikost ponudbe, kakovost pridelkov oziroma živil, prepoznavnost med 

strankami, dodatna ponudba, npr. ogledi; izvajanje različnih dopolnilnih dejavnosti, in podobno. 

Število prodajnih poti samo po sebi verjetno ni merodajno za stopnjo tržne usmerjenosti ekološke 

kmetije. Vendar pa predpostavljamo, da je kmetija, ki je razvila večje število tržnih poti, tudi bolj 

tržno usmerjena. Kmetu vzpostavljena mreža tržnih poti omogoča predvsem dolgoročno večjo 

stabilnost in možnost načrtovanja pridelave, pod drugi strani pa mu nalaga tudi dodatno 

odgovornost, aktivnosti, včasih tudi pritiske, da je prisiljen vsaj vzdrževati, navadno pa kar povečevati 

količine in vrste pridelkov za trg. Predpostavljamo tudi, da vrsta prodajnih poti sama po sebi ni 

bistven dejavnik tržne usmerjenosti. 

Investicijske kapacitete kmetij  

Investicijska zmožnost in dejavnost kmetije je pomemben dejavnik razvoja z vidika potenciala tržne 

ekološke pridelave. Večje število in večji obseg investicij v kmetijsko dejavnost in trženje praviloma 

pomeni večjo tržno usmerjenost. Investicija je praviloma že sama po sebi namenjena povečanju 

pridelave ali izboljšanju infrastrukture na kmetiji; kmetje, ki več in bolj ciljno investirajo, so bolj 

razvojno naravnani. Seveda pa moramo ob tem vedeti tudi, za kakšne investicije gre. 

Človeški potencial 

Na potencial kmetije za tržno ekološko pridelavo pomembno vplivajo različne sociodemografske 

značilnosti družinskih članov. Tako na primer mlajši in bolj izobraženi gospodarji ali na kmetiji aktivni 

družinski člani povečujejo verjetnost usmerjanja v (ekološko) pridelavo za trg; kmetija, ki ima 

potencialnega prevzemnika, se bolj verjetno usmerja v pridelavo za trg; najemanje delovne sile 

povečuje verjetnost usmerjenosti v pridelavo za trg, in podobno. Za našo nalogo je zlasti zanimiva 

starost gospodarja in družinskih članov, pa tudi število le-teh. Raziskave kažejo, da sta število in 

starost družinskih članov pomembna dejavnika razvojnih zmožnosti (Klemenčič in sod., 2008). 
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Klemenčič in sod. (2008) so razvili starostno-generacijsko tipologijo gospodinjstev: 

1. Ostarelo gospodinjstvo, kjer so vsi člani starejši od 70 let. 

2. Starejše gospodinjstvo, kjer so vsi člani starejši od 50 let. 

3. Gospodinjstvo s starejšo srednjo generacijo, ki vključuje starše z otroki, starejšimi od 35 let (sem 

štejejo tudi enočlanska gospodinjstva). 

4. Gospodinjstvo s srednjo generacijo, kjer so otroci stari od 25 do 35 let (tudi enočlanska 

gospodinjstva). 

5. Trigeneracijsko gospodinjstvo. 

6. Gospodinjstvo s srednjo in mlado generacijo. 

7. Mlado gospodinjstvo: vsi člani so mlajši od 35 let. 

Tipologija omogoča prepoznavanje gospodinjstev, ki so potencialno sposobna vključevanja v razvojne 

programe na podeželju, največji potencial pa imajo šesti in sedmi tip, nekoliko manj peti, četrti pa je 

potencialno zanimiv kot nosilec sprememb (Klemenčič in sod., 2008).  

Še zlasti na kmečkih gospodinjstvih so se tovrstne analize starostno-generacijske strukture 

gospodinjstev izkazale tudi kot dobra metoda za ocenjevanje razvojnih možnosti kmetijske dejavnosti 

(Klemenčič in sod., 2008, Lampič, 2008, 2011).  

To tipologijo smo nadalje razvili za potrebe ocenjevanja potencialov za povečanje trajnostne lokalne 

oskrbe s hrano, ter kot perspektivne kmetije izpostavili tiste z večgeneracijskimi kmečkimi 

gospodinjstvi, na katerih kažejo (zlasti mlajša generacija) zanimanje za večji delovni angažma na 

kmetiji in za nadaljnjo pridelavo ekoloških pridelkov (Slabe in sod., 2011). Z vidika gospodarske 

funkcionalnosti in bodočega razvoja smo teh sedem tipov kmečkih gospodinjstev razvrstili v 

naslednje skupine: (i) perspektivne (mlade družine, kmetije s srednjo in mlado generacijo ter 

trigeneracijske kmetije), (ii) pogojno perspektivne (kmetije s srednjo generacijo ter kmetije s srednjo 

in starejšo generacijo) in (iii) manj perspektivne (t.i. starejše in ostarele kmetije) (Slabe in sod., 2011). 

Poudarili smo, da ekološke kmetije v Sloveniji še niso bile raziskane z demografskega vidika in da gre 

za prvo takšno tipologijo demografske vitalnosti ekoloških kmetij, ki kaže pomen človeškega kapitala 

za bodoči razvoj ekološkega kmetijstva, pa tudi za razvoj z njim povezanih sistemov trajnostne 

lokalne oskrbe s hrano (Slabe in sod., 2011). 

V raziskavi, ki je zajela 256 ekoloških kmetij, smo identificirali kar 69 % »perspektivnih kmetij«, torej 

takšnih, ki jih sestavljajo mlada gospodinjstva, gospodinjstva s srednjo in mlado generacijo ter 

trigeneracijska gospodinjstva; to stanje je veliko bolj ugodno kot na povprečnih slovenskih kmetijah 

(Slabe in sod., 2011). 

Tudi število na kmetiji aktivnih družinskih članov in še zlasti obseg njihovega dela na kmetiji 

nastopata kot dejavnika razvoja z vidika potenciala tržne ekološke pridelave; predpostavljamo, da 

večje število na kmetiji aktivnih družinskih članov pomeni večjo tržno usmerjenost. 

Lastna ocena prihodnosti kmetije 

Kmetije, ki vidijo nove možnosti za razvoj, se dolgoročno bolj usmerjajo v pridelavo za trg, tiste brez 

prave prihodnosti pa najmanj.  
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V prejšnjih raziskavah ekoloških kmetij smo ugotovili velik delež takšnih, ki prihodnost svoje kmetije 

vidijo pozitivno; dobra tretjina anketiranih (od 256) je ocenila, da se kmetiji odpirajo nove možnosti, 

polovica pa, da bo kmetija ostala v okviru sedanjega obsega in dejavnosti, samo 14 % pridelovalcev je 

menilo, da kmetija nima prave prihodnosti (Slabe in sod., 2011). 

Osebnostne značilnosti gospodarja  

Osebnostne značilnosti upravljavca so zelo pomembne za gospodarski uspeh kmetije v celoti in tudi 

za stopnjo njene tržne usmerjenosti. Glede upravljavskih sposobnosti kmeta se raziskovalci strinjajo, 

da so le-te eden od najpomembnejših dejavnikov za gospodarsko uspešnost kmetije (Offerman in 

Nieberg, 2000; Lampkin, 2001). Vendar pa Nieberg in Offerman (2000) nista razpolagala z meritvami 

vpliva upravljavskih sposobnosti kmeta na gospodarsko uspešnost kmetije in nista mogla odgovoriti 

na vprašanje, ali so le-te pri ekoloških kmetijah pomembnejše za finančni uspeh kot pri 

konvencionalnih. Tudi Lampkin (2001) opozarja na pomen upravljavskih odločitev in sposobnosti 

gospodarja kmetije, ter domneva, da se ekološki kmetje razlikujejo glede na svoje osebne in poslovne 

cilje ter upravljavske zmožnosti in da je ta variabilnost pomemben dejavnik uspeha kmetij. 

Glede na nedvomen pomen upravljavskih značilnosti gospodarja kmetije za njeno gospodarsko 

uspešnost, ter tudi za njeno tržno usmerjenost, smo v raziskavo vključili tudi ta vidik.  

Ocenjevanje upravljavskih značilnosti se pogosto uporablja pri načrtovanju razvoja kariere predvsem 

za vodstvene poklice v gospodarstvu, pa tudi za druge poklice. Eden od modelov oziroma orodij, ki se 

je v praksi uveljavilo tudi v Sloveniji, so karierna sidra. Ta temeljijo na teoriji kariernih sider po E. G. 

Sheinu: »Koncept kariernih sider temelji na posameznikovi samopredstavi in njegovem sistemu 

vrednot, prepričanj in dejanskih sposobnosti« (Brečko, 2006). Z dolgoletnimi raziskavami so razvili 

vprašalnik za ugotavljanje kariernega sidra, ki obsega naslednja področja (Brečko, 2006): 

1. Sidro podjetniške ustvarjalnosti 

2. Sidro poslanstva in predanosti 

3. Sidro čistega izziva 

4. Sidro življenjskega stila 

5. Tehnično-funkcionalno sidro 

6. Managersko sidro 

7. Sidro samostojnosti in neodvisnosti 

8. Sidro varnosti in stabilnosti 

Pri nas tovrstne raziskave specifično za kmetijski sektor še niso bile izvedene, prav tako jih nismo 

zasledili v tuji literaturi. 
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4.4 Opis dejavnikov zunanjega okolja  

4.4.1 Trg ekoloških živil 

Rast globalnega trga ekoloških živil se kljub gospodarski krizi ni ustavila praktično nikjer v svetu: 

vrednost svetovnega trga ekoloških živil je z 59,1 milijard USD v letu 2010 narasla na 62,9 USD v letu 

2011 (The world of organic agriculture, 2014). Evropa je izjemno močan trg za ekološka živila, ki je bil 

v letu 2012 vreden približno 22,8 milijard EUR. EU skupaj s Severno Ameriko (vklj. ZDA) obsega prek 

90 % svetovnega trga ekoloških živil. V Evropi je bila leta 2011 zabeležena 9-odstotna rast trga 

ekoloških živil glede na predhodno leto (The world of organic agriculture, 2014).  

V raziskavi trga ekoloških živil v Sloveniji smo ugotovili rast v obsegu 10 do 15 % letno v obdobju 

2007-2010 (Slabe, 2012). Vrednost celotnega prometa z ekološkimi živili v Sloveniji v letu 2010 je bila 

ocenjena na 38 mio EUR v letu 2010 in slabih 42 mio EUR v letu 2011, kar je bilo v letu 2010 približno 

1 % vsega prometa z živili (oziroma 1,2 % v letu 2011) (Slabe, 2012). Izjemno pomemben pa je 

zaključek, da je bilo od v Sloveniji prodanih in porabljenih ekoloških živil samo približno 20 % 

slovenskih, kar 80 % pa smo jih uvozili; obenem pa so kupci povpraševali po ekoloških živilih 

slovenskega porekla (Slabe, 2012; Lampič in sod., 2010). Domnevamo, da se ta položaj do danes ni 

bistveno spremenil, kljub nekaterim pozitivnim premikom na področju pridelave ekoloških živil, saj je 

rastlo tudi povpraševanje po ekoloških živilih. 

Glede na naše ocene je povpraševanje po ekoloških živilih v zadnjih petih letih rastlo za skoraj 10 % 

na leto. Ocene temeljijo na posvetovanju s tržnimi akterji, zlasti trgovci na drobno (trgovske verige in 

specializirane prodajalne). Te ocene so bile pri nekaterih akterjih v letih 2011 in 2012 nekoliko nižje, 

pri drugih pa še vedno okoli 10 %. (Preglednica 15).  

Preglednica 15: Ocene rasti prodaje ekoloških živil in nekaterih parametrov trga ekoloških živil v 

Sloveniji, 2009-2013 

Leto 
vrednost trga 

ekoživil 
2
 

(mio €) 

skupna vrednost 
trga hrane in pijače 

(mio €)3 

delež trga 
ekoživil 

(%) 

št. 
prebivalcev 

letni izdatki za 
ekoživila 
(€/preb.) 

letna rast 
prodaje ekoživil4 

20091 34,4 2.845 1,2 2.042.335 16,8 10% 

2010 37,8 2.866 1,3 2.049.261 18,5 10% 

2011 40,9 2.786 1,5 2.052.496 19,9 8% 

2012 44,1 2.867 1,5 2.056.262 21,5 8% 

2013 48,6 2.748 1,8 2.059.114 23,6 10% 

1
 Podatki za l. 2009 so rezultati raziskovalnega projekta (Slabe in sod., 2010). 

2
 Seštevek ocen prodaje ekoživil v trgovinah, na ekoloških kmetijah in na ekotržnicah. 

3
 Vir: SURS, 2014. 

4
 Ocena letne rasti prometa z ekološkimi živili, na osnovi posvetovanja s strokovnjaki in tržnimi akterji. 

 

Kljub slabšim gospodarskim razmeram in posledično nižji kupni moči potrošnikov se je povpraševanje 

po ekoloških živilih torej še naprej povečevalo, čeprav le-ta praviloma dosegajo višje cene. Po drugi 

strani pa lahko domnevamo, da je rast obsega (tržne) pridelave na slovenskih ekoloških kmetijah 

zaostajala za rastjo povpraševanja, saj se je obseg ekoloških kmetijskih zemljišč v zadnjih petih letih 

povečal v povprečju le za dobrih 5 % na leto (Preglednica 1). 
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4.4.1.1 Posebnosti trženja slovenskih ekoloških pridelkov  

Za slovenske kmetije je v splošnem značilna nizka raven oziroma skromen obseg pridelave za trg. 

Vendar pa smo v raziskavi letu 2010 ugotovili, da večina (92 %) anketiranih ekoloških kmetij svoje 

pridelke vsaj deloma trži (Slabe in sod., 2011), kar je verjetno nad povprečjem slovenskih kmetij.  

Najbolj izrazita značilnost trženja slovenskih ekoloških pridelkov je prevladovanje neposredne 

prodaje. Ne glede na prevladujoče neposredno trženje pa v zadnjih letih posamezni večji ekološki 

pridelovalci, tako kmetije kot podjetja, začenjajo tudi s prodajo posrednikom oziroma zadrugam 

(meso, zelenjava), trgovskim verigam (zlasti zelenjava, mleko in mlevski izdelki ter sadni sokovi), pa 

tudi predelovalcem (žita). 

Tradicionalne oblike neposrednega trženja 

Kot je pokazala raziskava v letu 2009-2010, so ekološke kmetije, ki pridelujejo za trg, največji del 

pridelkov prodale neposredno na kmetiji (70 %) oziroma na ekološki tržnici (18 %) (Slabe, 2012).  

Ugotovljeno je bilo, da je glede na posamezne skupine pridelkov največ kmetov prodajalo meso 

(skoraj 70 %), žita (45 %) in zelenjavo (40 %), zelo zanimiva za prodajo pa je skupina »drugih 

pridelkov« (zelišča, oljčno olje, različni namazi in podobno), katere je prodajalo skoraj 90 % kmetov 

(Slabe in sod., 2011). To pomeni, da imajo ekološke kmetije registrirano dopolnilno dejavnost 

predelave ekoloških živil in da jih tudi prodajajo neposredno. Obenem pa so ekološki kmetje večino 

mesa le redko prodajali kot ekološko, ob tem, da je bilo prav meso hkrati živilo, ki ga je prodajalo 

največ v raziskavo vključenih kmetov (Slabe in sod., 2011).  

Neposredna prodaja ekoloških pridelkov s slovenskih kmetij je zelo pomembna pri praktično vseh 

vrstah pridelkov, saj so v omenjeni raziskavi zajete kmetije na ta način prodale skoraj 90 % sadja, 

zelenjave in žit ter skoraj vsa jajca, pa tudi velik del (75 – 78 %) mesa, mesnih izdelkov in mleka. 

Večino teh živil prodajo na kmetiji, v povprečju kakih 70 %, ostalo pa na (ekoloških) tržnicah (terenska 

raziskava je bila opravljena v letu 2009-2010 na reprezentativnem vzorcu vseh ekoloških kmetij 

velikosti nad 0,5 ha) (Slabe in sod., 2011). Preostale tržne poti, ki so jih ekološke kmetije uporabljale, 

so bile zadruge (zlasti za meso), specializirane trgovine, gostinski obrati, trgovske verige ter javni 

zavodi (javna naročila – šole, vrtci idr.).  

Naša raziskava 135 tržno usmerjenih kmetij leta 2012 je pomen neposredne prodaje v celoti potrdila 

tudi za tržno usmerjene kmetije. Kar 82 – 90 % teh kmetij večino vrst pridelkov (žita, zelenjava, 

krompir, sadje, jajca, žive živali) prodaja tudi na kmetiji, pa tudi kmetje, ki prodajajo meso in mleko, 

ta živila prodajajo tudi na kmetiji (meso 73 % in mleko 64 %) (Lampič in Slabe, 2012). Od 61 

anketiranih kmetij, ki prodajajo zelenjavo, jih ena tretjina celoten pridelek zelenjave proda na kmetiji. 

Pomen prodaje na kmetiji je še pomembnejši pri krompirju, saj ga na ta način v celoti proda kar 

polovica anketiranih kmetij, ki prodajajo krompir (Lampič in Slabe, 2012).  

Nove oblike neposrednega trženja 

Vendar pa se ekološke kmetije pri neposredni prodaji svojih pridelkov in izdelkov ne omejujejo na 

tradicionalne poti, kot je prodaja na kmetiji ali (ekološki) tržnici. Za trženje ekoloških živil je značilna 

tudi dinamičnost in inovativnost, kjer se poleg klasičnih neposrednih načinov trženja uveljavljajo tudi 

novi načini, kot je npr. partnersko kmetijstvo. V letih 2011-2012 se je po vzoru podobnih shem v tujini 

tudi pri nas začelo razvijati partnersko oziroma naročniško kmetijstvo, ki temelji na pretežno  
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dolgotrajnejšem sodelovanju oziroma povezavi med pridelovalcem in potrošniki. Z njim se je v letu 

2012 ukvarjalo najmanj 13 ekoloških kmetij (še enkrat več kot leto prej), ugotovljene pa so bile 

določene razlike med konceptom partnerskega kmetijstva (tesnejša povezava) in naročniškega 

kmetijstva (manj obvezujoče sodelovanje) (Slabe, 2013).  

Raziskava med kmeti in potrošniki, vključenimi v partnersko kmetijstvo (Slabe, 2013) je nadalje 

pokazala, da so tako ekološki kmetje kot njihove stranke v teh partnerskih oblikah visoko in 

večplastno motivirani, ter večinoma zelo zadovoljni s sodelovanjem. Glavna motiva kmetov za to 

obliko trženja sta dolgoročna zagotovitev trga ter zmanjšanje obremenitev in stroškov v zvezi s 

trženjem, za potrošnike pa jamstvo porekla (kar 88 % vprašanih), svežina pridelkov (81 %) in podpora 

lokalnim oziroma slovenskim ekološkim kmetijam; sledi skupina razlogov »varstvo okolja, 

neustreznost obstoječih sistemov preskrbe s hrano, enostavnejša oskrba«, šele na tretjem mestu pa 

so npr. ugodnejše cene. Pri vseh anketiranih kmetih je bila cena za potrošnike 30 odstotkov nižja od 

cene na ekološki tržnici, ne glede na to pa si potrošniki želijo izboljšav zlasti pri pestrost ponudbe in 

cenah. Eden od sklepov raziskave je, da so te oblike trženja nedvomno zanimive za določen del 

slovenskih ekoloških kmetij, in da kot perspektivne oblike kratkih verig preskrbe s hrano lahko 

izboljšajo samooskrbo z domačimi ekološkimi živili na rastočem slovenskem trgu ekoživil. Poleg tega 

prispevajo vrsto družbenih koristi, ki so v skladu s cilji evropske in slovenske politike razvoja podeželja 

(varstvo okolja zaradi ekološkega načina kmetovanja, izboljšanje dohodka kmetov idr.). 

4.4.1.2 Tržno povezovanje ekoloških pridelovalcev  

Slovenske ekološke kmetije so kljub nadpovprečni velikosti (v primerjavi s konvencionalnimi) 

večinoma še vedno premajhne, da bi lahko samostojno prodajale večjim porabnikom. 

(Ne)povezovanje je bilo dolgo precejšnja pomanjkljivost v slovenski ekološki pridelavi. Zaključno 

poročilo Delovne skupine za spremljanje izvajanja ANEK do leta 2015 (2012) je za obdobje do leta 

2011 oziroma 2012 ugotavljalo: »…pridelovalci ekoživil so tržno zelo slabo povezani, predelava 

ekoživil je nerazvita, pridelovalci so večinoma majhni in razpršeni, slaba organiziranost pa povzroča 

nezadostno vključevanje v lokalno trajnostno oskrbo.« (Zaključno poročilo Delovne skupine za 

spremljanje izvajanja ANEK do leta 2015, 2012). 

Vendar je v zadnjih letih zaznati določen napredek; v (tržna) interesna združenja so se, večinoma s 

podporo ukrepov SKP oziroma spodbud za tržno povezovanje, povezali posamezni ekološki 

pridelovalci žit in sadja, pa tudi ekološki vinogradniki. Delujejo tudi posamezne zadruge, ki si 

prizadevajo odkupovati pridelke ekoloških kmetij (zelenjava, poljščine, meso…). 

Najstarejša (od leta 1999) in edina krovna organizacija združenj ekoloških kmetov je Zveza Biodar 

(Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije), ki je tudi lastnica prve slovenske kolektivne znamke za 

ekološka živila – znamke Biodar. Ugotovljeno je bilo, da so uporabniki znaka Biodar pogosteje 

načrtovali povečanje sodelovanja z drugimi ekološkimi kmeti in tudi pogosteje nameravali povečati 

obseg pridelave (Slabe, 2012). To je vsekakor pozitivno, glede na to, da je bilo pomanjkanje (tržnega) 

povezovanja med slovenskimi ekološkimi kmeti večkrat prepoznano kot slabost (ANEK, 2005; Slabe in 

sod., 2010). Medtem pa trgovci zveze Biodar niso prepoznavali kot tržno relevantne organizacije 

pridelovalcev (Slabe, 2012), kar verjetno kaže na to, da ni delovala oziroma ne deluje kot tržni 

povezovalec v osnovnem smislu, temveč bolj kot promotor svojih članov – ekoloških pridelovalcev ter 

ekološkega kmetijstva in živil nasploh.  
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4.4.1.3 Cene ekoloških živil, tržna konkurenca in potrošniki 

Cene, ki jih ekološki pridelovalci dosežejo pri določenem načinu prodaje (neposredno končnemu 

porabniku ali posredniku), so za gospodarski rezultat ekoloških kmetij zelo pomembne, saj ekološke 

kmetije pri večini kultur v povprečju dosegajo nižje pridelke od konvencionalnih. Razliko v količini 

pridelkov lahko (deloma) nadomesti višja cena, ki jo je kupec pripravljen plačati za ekološko kakovost. 

To ponazarjajo raziskave ekonomike evropskih ekoloških kmetij, po katerih so bili dobički ekoloških 

kmetij v raziskanih državah (Nemčija, Avstrija, Danska in Švica) v povprečju podobni tistim na 

primerljivih konvencionalnih kmetijah (+/- 20 %), vendar pa je bila variabilnost med državami in med 

tipi kmetij zelo visoka. Ugotovili so, da so za prihodke ekoloških kmetij najpomembnejše prav 

razmere na trgu oziroma cenovne premije, zlasti pri poljedelskih kmetijah, medtem ko so podporna 

plačila kmetijske politike k prihodkom ekoloških kmetij prispevala med 16 in 24 %. (Offermann in 

Nieberg, 2000.) 

Rezultati zadnjih sistematičnih raziskav cen ekoloških živil v Sloveniji so na voljo za leto 2009. Takrat 

so bile za ekološka živila zabeležene v povprečju za 87 % višje maloprodajne cene kot za 

konvencionalna živila. Vendar pa so bile ugotovljene velike razlike v cenovnih premijah ekoloških 

pridelkov glede na različne skupine živil in tudi glede na prodajne kanale. Razlike cenovnih premij so 

se gibale v razponu od nič ali celo –10 % (ekološka skuta) do 400 % (določene vrste sveže zelenjave v 

običajnih supermarketih); ti razponi so bili zabeleženi ob primerjanju cen enakih (oziroma 

primerljivih) ekoloških in konvencionalnih prehranskih artiklov na istem prodajnem mestu (npr. 

določen supermarket ali določena tržnica) in na isti dan. Največje cenovne premije so bile pri 

zelenjavi in sadju, najmanjše pa pri nekaterih mlečnih izdelkih in medu (Slabe in sod., 2010).  

Te velike razlike v cenah so pokazale predvsem, da je (bil) trg ekoloških živil v Sloveniji še zelo slabo 

razvit. Temeljil je zlasti na uvozu tako svežih kot predelanih ekoloških živil; iz uvoza je bila velika 

večina vseh ekoloških prehranskih artiklov v trgovinah, medtem ko so bili slovenski ekološki pridelki 

na voljo skoraj izključno na (ekoloških) tržnicah in na kmetijah, le izjemoma pa v trgovinah. 

Ocenjujemo, da je slovenski trg ekoloških živil v zadnjih petih letih doživel določen razvoj, saj je na trg 

vstopilo precej novih ponudnikov (uvoznikov in distributerjev), in da so se tudi cenovne razlike 

znotraj same ekološke ponudbe nekoliko zmanjšale. Vendar pa tako v trgovskih verigah kot v 

specializiranih trgovinah še vedno najdemo le malo slovenskih ekoloških živil. Napredek je opazen pri 

ponudbi predelanih živil, kjer so se pojavili in uveljavili tudi slovenski ekološki predelovalci (npr. kruh, 

pecivo, mleko in mlečni izdelki, rastlinski namazi, sojini izdelki, pa tudi meso), deloma pa je stanje 

boljše kot pred petimi leti tudi pri zelenjavi, kjer se je pojavilo nekaj večjih pridelovalcev, da lahko z 

določenimi pridelki zalagajo tudi nekaj večjih supermarketov.  

Kar zadeva odkupne cene za kmete, na osnovi naših tekočih raziskav ugotavljamo, da se tudi tu 

cenovne premije precej razlikujejo glede na vrsto ekološkega pridelka. Zelo velika so nihanja pri 

zelenjavi, kjer se odkupne cene pogosto določajo sproti, glede na aktualne razmere na trgu oziroma 

konkurenčne ponudbe (zlasti iz tujine). Pri žitih in mesu so nihanja manjša; še najmanjše so cenovne 

premije pri mesu (nekateri odkupovalci za ekološko meso nudijo 10-15 % več). Omeniti pa je treba, 

da večina ekoloških kmetov meso in mleko prodaja kot konvencionalno (Slabe in sod., 2010). 

Večina kmetij še vedno sama določa prodajne cene, ker pridelke prodajajo neposredno. Tudi pri 

neposredni prodaji se je oblikovalo nekaj pravil; tako na primer kmetije, ki prodajajo v sistemu 
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naročniškega ali partnerskega kmetovanja, cene postavijo za približno 30 % nižje od tistih na ekološki 

tržnici (Slabe, 2013). 

Konkurenca na trgu ekoloških živil v Sloveniji vsekakor obstaja, tako na ravni neposredne prodaje 

(ekološke tržnice, pa tudi prodaja na kmetiji), kot tudi sicer. Slovenski ponudniki ekoloških živil, tako 

pridelanih kot predelanih, tekmujejo s konkurenco iz uvoza v ceni in v kakovosti. Primerjalna 

prednost slovenskih ekoloških pridelovalcev je predvsem v kakovosti pridelkov oziroma živil, kar pri 

zelenjavi in sadju pomeni predvsem svežino in okus. To je tudi glavni razlog, da se potrošniki odločajo 

za nakup neposredno pri pridelovalcu, zelo pomemben razlog pa je tudi želja po podpiranju domače 

ekološke pridelave, oziroma tudi zaupanje v znanega pridelovalca (Slabe, 2012; Slabe, 2013).  

V splošnem se to ujema z rezultati tujih raziskav o motivih potrošnikov za nakup ekoloških živil, kjer 

se na prvo mesto uvrščata zdravje in varovanje okolja (Magistris in Gracia, 2008), pri slovenskih 

urbanih potrošnikih pa je na prvem mestu zlasti zdravje in kakovost (Lampič in sod., 2010). V drugih 

raziskavah ugotavljajo, da že sama navedba oziroma oznaka ekološkega porekla na živilu pri kupcih 

povzroči, da so pripravljeni zanj plačati določeno cenovno premijo (Mesías Díaz in sod., 2012; Vega-

Zamora in sod., 2013).  

To pomeni, da cene pri ekoloških živilih igrajo manj odločilno vlogo pri nakupu kot sicer, saj je kupec 

pripravljen plačati določeno premijo, če so izpolnjeni tudi drugi vidiki izbire, kot so npr. kakovost in 

poreklo. Ne glede na to pa so cene konec koncev verjetno zelo pomemben, če ne najpomembnejši 

dejavnik za razširjenost nakupovanja ekoloških živil med potrošniki. 

4.4.2 Finančno podporno okolje za ekološke kmetije 

Z izrazom »podporno okolje« mislimo na tiste dejavnike zunanjega okolja ekološke kmetije, ki 

pomembno vplivajo na njeno gospodarsko dejavnost in uspešnost. Finančno podporno okolje 

obsega zlasti ukrepe kmetijske politike, pa tudi splošni (kmetijski ali podjetniški) finančni trg. 

4.4.2.1 Ukrepi kmetijske politike 

Glavni vir finančnih podpor za ekološko kmetijstvo v Sloveniji je izvajanje Skupne kmetijske politike 

EU, in sicer skozi nacionalni Program razvoja podeželja. Za ekološke kmetije so bile v Programu 

razvoja podeželja 2007-2013 po obsegu skupno rezerviranih sredstev, verjetno pa tudi za 

individualne kmetije, daleč najpomembnejše finančne podpore v obliki kmetijsko-okoljskih plačili 

(KOP). Ta plačila so vezana na obseg pridelave in vrsto kultur. Druge vrste finančnih podpor, ki so 

namenjene vsem kmetom, kot so npr. investicije v posodabljanje kmetij, v razvoj dopolnilnih 

dejavnosti in podobno, ali pa tržno usmerjenim kmetijam oziroma vključevanju pridelovalcev v 

sheme kakovosti, so bile za ekološke kmetije le skromen vir prihodkov. (Zaključno poročilo…, 2012). 

Prva plačila za ekološko pridelavo so bila v Sloveniji uvedena v letu 1999, torej pet let pred vstopom v 

Evropsko unijo in pred dejanskim prevzemom Skupne kmetijske politike. Podobno so ravnale tudi 

mnoge druge države kandidatke za vključitev v EU. Seveda pa finančne podpore za spodbujanje 

ekološke pridelave niso posebnost Evropske unije, temveč jih izvaja tudi vrsta drugih držav, večinoma 

iz okoljskih razlogov (Use and efficiency…, 2011). 

Če primerjamo višino plačil za ekološko pridelavo v Sloveniji z drugimi državami EU, ugotovimo, da so 

slovenska med najvišjimi (Use and efficiency…, 2011), kar je, glede na v splošnem težavne 

http://www.researchgate.net/researcher/78382902_Francisco_J_Mesias_Diaz
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pridelovalne pogoje v Sloveniji in na relativno raven kmetijskih stroškov nasploh, morda tudi 

razumljivo. Vendar pa višina slovenskih plačil za različne kulture kaže, da so razlike med delovno in 

investicijsko intenzivnimi kulturami (vrtnine, intenzivni trajni nasadi) in manj intenzivnimi ali celo 

ekstenzivnimi kulturami (ki so v veliki večini povezane z živinorejo, zlasti pašno), takšne, da plačila 

nesorazmerno bolj spodbujajo slednje (Preglednica 16). Izstopa tudi zelo majhna razlika med njivami 

– poljščinami in travinjem. Po drugi strani pa ugotavljamo, da največji tržni primanjkljaj beležimo prav 

pri ekološki zelenjavi, sadju, pa tudi žitih (Slabe in sod., 2010; Lampič in Slabe, 2013).  

Preglednica 16: Višine plačil v okviru PRP 2007-2013 (KOP) za ekološko kmetovanje za različne kulture 

(vrste rabe kmetijskih zemljišč) leta 2012 

Kultura – raba 2012 (KOP) 
2012, preusmeritev 

v EKO (KOP) 

njive-poljščine 298,07 EUR/ha 357,52 EUR/ha 

vrtnine na prostem 551,45 EUR/ha 600 EUR/ha 

vrtnine v zavarovanih prostorih 487,90 EUR/ha 600 EUR/ha 

oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi 

sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri 

orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri 

ostalih sadnih vrstah 

554,73 EUR/ha 

 

753,58 EUR/ha 

 

travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50-200 

dreves/ha 
237,80 EUR/ha 411,23 EUR/ha 

vinogradi, hmeljišča, drevesnice 578,92 EUR/ha 635,91 EUR/ha 

travinje (trave, travno deteljne mešanice na njivah, 

trajno travinje): 

- obtežba 0,2-0,5 GVŽ/ha  

- obtežba 0,5-1,9 GVŽ/ha  

 

 

213,20 EUR/ha 

227,55 EUR/ha 

 

 

197,21 EUR/ha 

450 EUR/ha 

Vir: Lampič in Slabe, 2013 

V letu 2012 so bila pri nas uvedena tudi drugačna plačila za kmetije, ki so v obdobju preusmerjanja v 

ekološko pridelavo. To obdobje običajno traja dve leti, pri trajnih nasadih pa tri leta; v tem času mora 

kmetija že v celoti upoštevati vse zahteve za ekološko kmetovanje, vendar pa svojih pridelkov še ne 

sme prodajati z oznako »ekološko živilo/pridelek«, kar pomeni, da (praviloma) tudi ne more 

pričakovati višje cene zanje. V času preusmerjanja ima kmetija zato lahko zmanjšane prihodke, kar 

naj bi nadomestila višja plačila za čas preusmerjanja. 

Vidimo lahko, da so se plačila za travinje ob zelo nizki obtežbi z živalmi (0,2 do 0,5 GVŽ/ha) nekoliko 

znižala, vendar pa se je obenem močno zvišalo plačilo za travinje za večjo obtežbo (od 0,5 do 1,9 

GVŽ/ha), ki je tako kar za 50 % višje od plačila za njive oziroma poljščine (Preglednica 16). 

Med ukrepi PRP 2007-2013 so bile tudi finančne podpore za investicije v posodabljanje kmetij, kar je 

splošen ukrep (za vse kmetije). V letih 2008-2011 je ta ukrep izkoristilo le 107 ekoloških kmetij, v 

povprečju pa so prejele razmeroma skromne podpore (približno 17.000 EUR/kmetijo). V ukrep za 

spodbujanje predelave živil se je v letih 2008-2011 vključilo le sedem ekoloških kmetij.  
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Preglednica 17: Finančne podpore v okviru 1. osi PRP v povezavi z ekološkim kmetijstvom v letih 

2008-2011  

Ukrep 
število odobrenih vlog 

v povezavi z EK 

skupni znesek 

izplačil 

ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 107 1.825.723,14 

ukrep 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim 

proizvodom 

7 1.059.237,00 

ukrep 132 Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah 

kakovosti hrane 

56 35.965,20 

ukrep 133 Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih 

informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so 

vključeni v sheme kakovosti hrane 

4 563.749,26 

ukrep 142 Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin 

proizvajalcev 

5 186.319,24 

Vir: Lampič in Slabe, 2013. 

Poleg navedenih ukrepov so ekološki pridelovalci lahko kandidirali tudi za pridobitev podpor za 

spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev za kmetijske proizvode v skladu z Uredba o 

podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov (2012). Na 

razpisu je bilo uspešnih tudi 5 vlog za ekološke proizvode, vsak vlagatelj pa je oziroma bo upravičen 

do največ 40.000 EUR na leto oziroma 120.000 EUR v treh letih (informacija MKGP, februar 2015). 

Tudi Zaključno poročilo Delovne skupine za spremljanje izvajanja ANEK do leta 2015 (2012) je za 

obdobje do leta 2011 oziroma 2012 ugotovilo: »Kljub izvedbi omenjenih ukrepov pa ugotavljamo, da 

je črpanje sredstev v okviru 1. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013 slabo, pridelovalci ekoživil 

so tržno zelo slabo povezani, predelava ekoživil je nerazvita, pridelovalci so večinoma majhni in 

razpršeni, slaba organiziranost pa povzroča nezadostno vključevanje v lokalno trajnostno oskrbo.« 

(Zaključno poročilo…, 2012). 

V zadnjih dveh letih pa se je vključevanje ekoloških pridelovalcev v ukrepe 1. osi PRP izboljšalo, k 

čemur je veliko pripomogla informativna kampanja, ki jo je izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

v letu 2011 oziroma 2012 (informacija MKO, oktober 2013). 

4.4.2.2 Podpore lokalnih skupnosti 

V posameznih občinah (npr. Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor) so v okviru razpisov za 

kmetijstvo v preteklih letih spodbujali tudi razvoj ekološkega kmetijstva, npr. s sofinanciranjem 

investicij na ekoloških kmetijah, s podporami za projekte trženja ekoloških pridelkov s strani kmetij, 

pa tudi s sofinanciranjem programov izobraževanja in svetovanja za ekološke kmetije (Ekološko 

kmetijstvo v Mestni občini Ljubljana, 2009). Te podpore so bile pomembne za hitrejši razvoj ekološke 

pridelave in ponudbe lokalnih ekoloških živil v posameznih regijah. 
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4.4.2.3 Finančni trg 

V splošnem imajo slovenske kmetije slabe možnosti pridobivanja finančnih sredstev za investiranje v 

kmetijstvo in z njim povezane dejavnosti (dopolnilne dejavnosti in podobno) na trgu. Povprečna 

individualna kmetija le s težavo pridobi posojila bank in drugih finančnih inštitucij, v primeru, da 

sploh izpolni merila, pa so pogoji zelo neugodni. Ekološke kmetije so v popolnoma enakem položaju.  

Tudi zato večina kmetij skuša investicije izpeljati sama. Nedostopnost ustreznih posojil na finančnem 

trgu je pogosto tudi razlog, da kmetije, ki nimajo dovolj lastnih sredstev, ne oddajajo vlog za 

pridobitev (so)investicijskih sredstev v okviru ukrepov Programa razvoja podeželja, kot so npr. prej 

omenjeni Ukrep 121 (Posodabljanje kmetijskih gospodarstev) in Ukrep 123 (Dodajanje vrednosti 

kmetijskim in gozdarskim proizvodom). 

4.4.3 Nefinančno podporno okolje 

Prenos znanja v ekološkem kmetijstvu 

Ekološko kmetijstvo se v izhodiščih, načelih in postopkih bistveno razlikuje od konvencionalnega, zato 

tisti, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo, deloma pa tudi predelavo, trženjem in drugimi vidiki 

ravnanja z ekološkimi pridelki in živili, potrebujejo bistveno drugačna znanja, kot jih dajejo standardni 

izobraževalni in študijski programi. Proces prodora novih znanj v izobraževalne in študijske programe 

je lahko zelo dolg. Običajno je hitrost uveljavljanja ekološkega kmetijstva v teh programih odvisna od 

interesa in angažiranosti posameznikov v izobraževalnih inštitucijah, pa tudi od stopnje dejavnosti 

organizacij ekoloških pridelovalcev in drugih organizacij civilne družbe. Kot uradni začetek ekološkega 

kmetijstva bi v Sloveniji lahko šteli leto 1998, ko so se prve kmetije lahko vključile v postopek 

certifikacije ekološke pridelave. Vendar pa je ekološko kmetijstvo šele pred par leti postalo poseben 

študijski program na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) na Univerzi v Mariboru, ter 

izobraževalna vsebina oziroma program v nekaterih srednjih strokovnih kmetijskih šolah, kot so 

Biotehniški center Naklo, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo Mesto (Zaključno 

poročilo…, 2012). Edina fakulteta, ki omogoča študij ekološkega kmetijstva pri nas, je FKBV. 

Zato je razumljivo, da je izobraževanje in usposabljanje za ekološko kmetijstvo ter predelavo na 

ekoloških kmetijah doslej potekalo predvsem v obliki neformalnega izobraževanja, kamor štejejo 

zlasti prenos znanja in izkušenj med samimi pridelovalci, izobraževanja (predavanja, strokovni ogledi 

idr.) v izvedbi nevladnih organizacij (Inštitut za trajnostni razvoj, združenja ekoloških pridelovalcev, in 

podobno), FKBV in drugih. 

Specializirano svetovanje za ekološko kmetijstvo je v Sloveniji izjemno šibko. Glavni in na večini 

področij tudi edini izvajalec kmetijskega svetovanja pri nas, Javna služba kmetijskega svetovanja 

(JSKS), ima v okviru svojega programa dela kot eno izmed nalog tudi svetovanje ekološkim kmetom 

(Zaključno poročilo…, 2012). Vendar pa se je ta naloga doslej izvajala v zelo skromnem obsegu in je 

bila večinoma omejena na izvajanje uvodnih tečajev v ekološko kmetijstvo, ki novincem nudijo samo 

najosnovnejše informacije o ekološkem načinu kmetovanja, nikakor pa ne bolj poglobljenih znanj, ki 

jih ekološki kmet potrebuje za tehnološko in ekonomsko uspešno delo. Gre torej bolj za osnovno 

informiranje kmetov, ki na novo vstopajo v sistem nadzora ekološkega kmetijstva ali se za to 

zanimajo, zlasti v smislu vključevanja v kmetijsko okoljske programe v okviru Programa razvoja 

podeželja. Bolj poglobljena izobraževanja za ekološke kmete so redka in omejena na posamezne 
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regije, ter povezana s sodelovanjem JSKS z regionalnimi združenji za ekološko kmetovanje. Terenske 

raziskave kažejo velike razlike v zadovoljstvu ekoloških kmetov s storitvami JSKS tudi glede na regije 

oziroma območne službe JSKS (Slabe in sod., 2010). 

Z vidika razvoja tržno usmerjene ekološke pridelave je takšen obseg izobraževanja daleč od 

potrebnega. To ugotavlja tudi poročilo o izvajanju ANEK, ki navaja »…veliko pomanjkanje 

usposobljenih svetovalcev in specialistov za ekološko kmetovanje. Prav tako je premalo 

specializiranih izobraževanj o ekološkem kmetovanju namenjenih svetovalcem (ne le v okviru JSKS). 

Na terenu se kaže velika potreba po kakovostnem svetovanju oziroma usposobljenih svetovalcih za 

ekološko kmetovanje tudi izven JSKS.« (Zaključno poročilo…, 2012). 

V mnogih državah so izobraževanje in svetovanje za ekološko kmetijstvo najprej razvila združenja 

ekoloških kmetovalcev, na pobudo in za potrebe svojih članov, npr. Bioland v Nemčiji (Bioland, 2014), 

Bio-Austria (Der biologische…, 2014) ali Združenje Pro-Bio na Češkem (Pro-Bio Association, 2014). 

Ponekod so bila združenja celo med glavnimi pobudniki ustanovitve specializiranih raziskovalno 

svetovalnih inštitucij za ekološko kmetijstvo, kot je FiBL – Raziskovalni inštitut za ekološko kmetijstvo 

v Švici (od leta 1974), ki je danes na svojem področju med vodilnimi v svetu (FiBL Schweiz, 2014). V 

Sloveniji se to ni zgodilo, oziroma se z bolj poglobljenim izobraževanjem ekoloških kmetov ukvarjajo 

le nekatera od združenj, medtem ko Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije tovrstnih dejavnosti 

ne izvaja. Dejavne pa so tudi nevladne organizacije na področju biološko-dinamičnega kmetijstva, ki 

kljub temu, da je število certificiranih biološko-dinamičnih kmetij v Sloveniji zelo majhno, saj je leta 

2013 znašalo le 28 kmetij (Analiza stanja…, 2014), skrbijo za izobraževanje in usposabljanje 

zainteresiranih kmetov in strokovnjakov. Pionirsko delo na področju svetovanja ekološkim kmetijam 

je leta 1998 začel Inštitut za trajnostni razvoj, zasebni neprofitni zavod, in sicer na območju in s 

finančno podporo Mestne občine Ljubljana. (Ekološko kmetijstvo…, 2009). Program je trajal 10 let. 

V skladu z opisanimi razmerami tudi poročilo o izvajanju ANEK navaja vrsto dejavnosti, ki so potrebne 

za izboljšanje na tem področju, kot so: sistemska rešitev za podporo delovanju vseh oblik NVO s 

poudarkom na izvajanju izobraževanja in svetovanja za področje ekološkega kmetijstva; vzpostavitev 

kakovostnega sistema svetovanja in prenosa znanja v ekološkem kmetijstvu; močna okrepitev 

izobraževanja na področju celotne države, zlasti za spodbujanje kmetov k preusmerjanju v ekološko 

pridelavo; izboljšanje izvajanja programa KGZS oziroma JSKS za področje ekološkega kmetijstva; in 

drugo (Zaključno poročilo…, 2012). 

Raziskovanje 

Raziskovanje na področju ekološkega kmetijstva v Sloveniji poteka približno desetletje in pol. Na 

začetku je potekalo zlasti v okviru evropskih raziskovalnih projektov, v katere so bili vključeni 

slovenski partnerji. 5. okvirni raziskovalni programu EU je financiral projekt, ki je raziskoval možne 

vplive, ki bi jih prihajajoča širitev EU na nove države članice (v letu 2004) lahko imela za sektor 

ekološkega kmetijstva v tedanjih državah članicah EU ter v bodočih novih članicah (EU-CEEOFP, 

2006); 6. okvirni raziskovalni program EU pa projekt, ki se je posvečal metodam za evalvacijo 

Akcijskega načrta za ekološko kmetijstvo EU ter metodam priprave tovrstnih akcijskih načrtov 

nasploh (ORGAP, 2008). Rezultati slednjega so bili neposredno uporabljeni tudi v Sloveniji, saj je 

Inštitut za trajnostni razvoj, ki je bil partner v omenjenih raziskovalnih projektih, uporabil tam razvite 

metode sodelovanja deležnikov pri oblikovanju prispevka civilne družbe k slovenskemu ANEK (Kaj je 

Akcijski…, 2007).  
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Slovensko financiranje raziskav s področja ekološkega kmetijstva pa je bilo doslej namenjeno temam 

preskrbe trga in trženja (slovenskih) ekoloških živil, s projektom »Analiza stanja in potencialov za rast 

ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega 

kmetijstva do leta 2015« (Slabe in sod., 2010), ekonomiki ekoloških kmetij, s projektom »Ekonomika 

ekoloških kmetij v Sloveniji«, raziskavam ekološke pridelave poljščin (FKBV), in drugim. Poleg tega je 

bilo s financiranjem pristojnega ministrstva in Agencije za raziskovanje RS financiranih tudi nekaj 

projektov, ki niso bili v celoti posvečeni ekološkemu kmetijstvu, temveč je bilo slednje vključeno le 

kot ena od tem raziskovanja. 

Pomemben korak v razvoju raziskovanja na področju ekološkega kmetijstva pri nas je bil pristop 

Slovenije k ERA-NET CORE OGANIC II v letu 2010. S pristopom v tematske mreže evropskega 

raziskovalnega prostora (ERA NET) se države članice obvežejo, da bodo raziskavam na področjih, ki so 

jim posamezne mreže posvečene, namenile določen znesek svojih raziskovalnih sredstev, ter da bodo 

skupaj z drugimi državami EU, ki sodelujejo v istih mrežah, koordinirale raziskovalne dejavnosti 

oziroma teme vsakokratnih razpisov. Cilj mrež ERA NET je, da s pomočjo takšne koordinacije in 

združevanja sredstev omogočajo večje raziskovalne projekte, ki jih izvajajo konzorciji partnerjev iz 

večjega števila držav.  

Slovenija je doslej sofinancirala sodelovanje slovenskih partnerjev v petih projektih s področja razvoja 

trga ekoloških živil, ekološke pridelave zelenjave, vinogradništva in semenarstva ter biotičnega 

nadzora oziroma opraševanja rastlin (CORE ORGANIC II, 2014). 

Poročilo o izvajanju ANEK je med potrebami na področju raziskovanja za ekološko kmetijstvo 

izpostavilo »podpore raziskovalnim projektom, ki se posvečajo različnim temam s področja 

ekološkega kmetijstva s posebnim poudarkom na področju semenarstva in vzgoje sadik; povezovanje 

raziskovalnih institucij pri projektih in iskanje partnerjev pri financiranju raziskav; posvetovanje o 

konkretnih potrebah z deležniki (npr. ekološki/biodinamični kmetje); ter podporo ekološkemu 

kmetijstvu v projektih drugih resorjev.« (Zaključno poročilo..., 2012). 

Ukrepi drugih politik: Zeleno javno naročanje  

Spremembe Zakona o javnem naročanju v letu 2008 so omogočile, da javni naročniki (šole, vrtci, 

bolnišnice, in drugi) pri naročanju hrane lahko dajo prednost ekološkim živilom. Leta 2011 je bila 

sprejeta Uredba o zelenem javnem naročanju, ki je predpisala obvezno naročanje vsaj 5 % ekoloških 

živil v letih 2012-2013 in vsaj 10 % od leta 2014 dalje (Uredba o zelenem…., 2011). Za podporo pri 

izvajanju tega določila omenjene uredbe je bil pripravljen tudi priročnik, prilagojen potrebam šol in 

vrtcev (Slabe in Dolenc, 2010). 

Ena ključnih težav z izvajanjem določila o obveznem naročanju ekoloških živil v skladu z Uredbo o 

zelenem javnem naročanju je odsotnost mehanizmov preverjanja izvajanja oziroma sankcij v primeru 

neizvajanja. Tako izvajanje teh določb v praksi ostaja prostovoljna odločitev javnih ustanov, in je 

odvisno od stopnje osveščenosti odgovornih, pogosto pa tudi od izraženega interesa staršev otrok v 

vrtcih in šolah (Zaključno poročilo..., 2012). 

Nekateri dobavitelji slovenskih ekoloških živil poročajo, da kljub ugodnim oziroma zmernim cenam za 

slovenska ekološka živila pogosto naletijo na težave, ker javni naročniki kažejo premalo zanimanja za 

naročanje (raziskava Inštituta za trajnostni razvoj, december 2012). 
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4.5 Metodološka izhodišča za obravnavanje dejavnikov na ravni 

kmetije 

Eden od ciljev raziskave je bil razviti metodo oziroma orodje za ocenjevanje potenciala posamezne 

ekološke kmetije za prispevek k samooskrbi s hrano, oziroma njenega potenciala za tržno pridelavo. 

Identificirali smo najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na ta potencial, in jih opisali. V terenski 

raziskavi smo pridobili podatke o dejavnikih oziroma značilnostih 135 ekoloških kmetij, ki so 

večinoma tržno usmerjene. S pomočjo ustrezne metode smo želeli razviti model, ki bo omogočal 

oblikovanje ocene potenciala na ravni kmetije ter ga bo možno tudi preverili s pomočjo podatkov, 

zajetih v terenski raziskavi. 

Pri izdelavi modela za oceno tržnega potenciala ekoloških kmetij gre za reševanje kompleksnega 

problema, kjer na rezultat vpliva veliko število dejavnikov hkrati. Obenem nismo razpolagali samo s 

kvantitativnimi, temveč tudi s kvalitativnimi podatki, pričakovali pa smo tudi, da nekateri podatki 

morda ne bodo povsem zanesljivi oziroma bodo celo manjkali.  

Večkriterijski modeli  

V primerih, kot je naš, ko preučujemo učinkovanje velikega števila dejavnikov, je običajna uporaba 

večkriterijskega odločanja (tudi: večkriterijska odločitvena analiza, multiple-criteria decision analysis 

– MCDA). Med najbolj znanimi in množično uporabljanimi metodami je AHP (Analytic Hierarchy 

Process), ki uporablja parne primerjave s pomočjo matrik (Saaty, 1993). AHP je metoda merjenja s 

pomočjo parnih primerjav; temelji na oblikovanju prednostnih merskih lestvic s pomočjo strokovne 

presoje, ki omogočajo relativno merjenje (Saaty, 2004). Vendar pa AHP zahteva, da so merila izražena 

s številčnimi vrednostmi, kar v našem primeru večinoma ni izpolnjeno.  

Druga uveljavljena metoda večkriterijskega odločanja, ki omogoča tudi uporabo kvalitativnih 

vrednosti, je DEX (Decision EXpert). Metoda DEX se odlikuje po zmožnosti za reševanje kompleksnih 

problemov iz resničnega življenja, v skladu s praktičnimi izkušnjami pa je še posebej primerna za 

reševanje kompleksnih odločitvenih problemov, ki zahtevajo velike modele ali vključujejo veliko 

alternativ, ki zahtevajo presojo in kvalitativno ekspertno razmišljanje in sklepanje, ki se ukvarjajo z 

netočnimi in/ali manjkajočimi podatki, kakor tudi z analizo in utemeljitvijo rezultatov ocenjevanja 

(Bohanec in sod., 2013). Glede na te značilnosti smo ocenili, da bi bila metoda DEX lahko zelo 

primerna za našo raziskavo. Dodatni razlogi za uporabo metode so dobro preverjen brezplačen 

program DEXi (Bohanec in sod., 2013), pa tudi veliko število objav rezultatov raziskav z uporabo DEX 

na različnih področjih, kar omogoča študij metode in njene uporabnosti. 

Nekateri primeri dosedanje uporabe metode DEX 

Metoda DEX oziroma program DEXi je plod domačega znanja (Bohanec in sod., 2013) in je bil uspešno 

uporabljen v reševanju večkriterijskih odločitvenih problemov v vrsti različnih področij, tako v 

Sloveniji kot v mednarodnem prostoru. Pomembna problemska področja vključujejo zdravstvo, javno 

upravo, agronomijo, pridelavo hrane, ekologijo, načrtovanje rabe zemljišč, turizem, bivanje, nadzor 

prometa, šport in finance. Ocenjujejo, da je bila metoda DEX uporabljena za več sto projektov za 

podporo odločanju v realnem življenju, število vseh razvitih modelov DEX pa verjetno presega več 

tisoč (Bohanec in sod., 2013). Primeri raziskovalnih vprašanj so npr. oblikovanje večkriterijskega 

modela za vrednotenje šolske prehrane (Poklar Vatovec, 2008), razvoj kariernih modelov (Karnet, 
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2010), na področju kmetijstva pa npr. modeli za oceno nasledstvene perspektivnosti slovenskih 

družinskih kmetij (Bohak, 2011), za ocenjevanje pristopov in strategij za varstvo rastlin (Grabnar, 

2009; Mouron in sod., 2010) in razvoj modelov odločanja o uvajanju in uporabi gensko spremenjenih 

organizmov v pridelavi in prehrani (Bohanec in Žnidaršič, 2010). Uporaba DEX na različnih področjih 

kmetijstva je torej precej pogosta. 

Primer uporabe metode kvalitativnega večkriterijskega modeliranja DEX je razvoj modelov odločanja 

o uvajanju in uporabi gensko spremenjenih organizmov (GSO) v pridelavi ter v prehrani ljudi in živali 

(Bohanec in Žnidaršič, 2010). To je tipičen kompleksen in zahteven problem, saj se je potrebno 

odločati ob številnih odprtih vprašanjih, kar povečuje negotovost. Modeli so bili razviti s pomočjo 

izrazito interdisciplinarnega dela. Model GRIGNON ocenjuje okoljske vplive in ekonomske učinke 

običajnih in GSO pridelovalnih sistemov koruze, z modelom ESQI lahko ocenjujemo vplive GSO in 

običajnih sistemov pridelave na kakovost prsti. Model SMAC pa pomaga ugotavljati stopnjo možnosti 

soobstoja GSO in običajnih pridelovalnih sistemov koruze, ter večinoma temelji na rezultatih 

zapletenega sistema za simulacijo dogajanja na polju med opraševanjem.  

Sklepamo lahko, da je pri zelo zapletenih problemih (kot je na primer raba GSO) za oblikovanje 

ustreznega modela še posebno pomembno natančno in poglobljeno poznavanje odločitvenega 

problema, pri sami uporabi modela pa so potrebni čim bolj verodostojni in natančni parametri. 

Cilj raziskave razvoja metod in orodij za oceno celotne trajnostnosti novih strategij varstva rastlin na 

primeru pridelave jabolk (Mouron in sod., 2010) je bil omogočiti oceno trajnostnosti strategij 

integrirane pridelave na nacionalni ravni. Glavni rezultat je ocena celotne trajnostnosti sistemov 

varstva rastlin v sadjarstvu. Hierarhično drevo kriterijev so gradili tako od zgoraj navzdol kot tudi od 

spodaj navzgor. Z metodami ocenjevanja so dobili numerične vrednosti, ki so jih glede na razliko do 

osnovnega sistema razvrstili v pet razredov. Avtorji opozarjajo na pomembnost izbora ustreznih 

lestvic ocenjevanja za vsakega od osnovnih parametrov ter izbiro ustreznih pravil odločanja za 

agregiranje različnih parametrov.  

Ocenjujemo, da je metoda DEX lahko zelo primerna za ocenjevanje celotnih vidikov (npr. 

trajnostnosti) sistemov kmetijske pridelave, da pa je uspeh takšne naloge odvisen od verodostojnega 

nabora vrednosti vhodnih (osnovnih) parametrov in od sodelovanja ustreznih strokovnjakov z vseh 

relevantnih področij. 

Raziskava Rozmana in sodelavcev (2009) je bila posvečena oceni kakovosti storitev na turističnih 

kmetijah v Sloveniji. Posebnost problema je manj strukturiran in manj formaliziran problem, ki 

zahteva veliko strokovne presoje in pri katerem so kvalitativne merske lestvice ustreznejše od 

kvantitativnih rezultatov; oboje dobro rešuje metoda DEX. Delo je med drugim vključevalo zbiranje 

podatkov s pomočjo anketiranja ter oblikovanje izhodiščne hierarhije modela v diskusiji med 

strokovnjaki. Avtorji izpostavljajo, da metoda omogoča preiskovanje navzdol po modelu ter 

ugotavljanje, kako podatki in ocene prispevajo k skupni oceni, kar se lahko tudi dobro grafično 

ponazori. Model omogoča tudi ugotavljanje morebitnih slabosti analiziranih kmetij. S programom 

DEXi lahko preigravamo tudi možnosti »če-potem«, npr. na kmetiji lahko preverijo, kako bi na njihovo 

oceno s strani gostov vplivala sprememba vrednosti kakega od parametrov, oziroma kako kmetija 

lahko izboljša raven svojih storitev.  

Ta prispevek nam je odprl nekaj vprašanj, kot na primer: ker je bil namen raziskave tudi testiranje 

modela, bi bilo verjetno bolj smotrno izbrati po kakovosti bolj variabilne kmetije, saj bi tako bolj 

prišle do izraza posamezne razsežnosti modela. Vprašanje je tudi, kako bi na rezultat vplivala 



Razvojni potencial ekološkega kmetijstva v Sloveniji v povezavi z doseganjem trajnostne samooskrbe s hrano.   Anamarija Slabe 

 84 

sprememba merskih lestvic (npr. povečanje števila možnih vrednosti nekaterih parametrov); morda 

bi to povečalo občutljivost modela in dalo tudi boljše povratne informacije sodelujočim kmetijam.  

Osnovne značilnosti in postopki metode DEX 

Bohanec (2013) opisuje uporabnost metode DEX za podporo pri odločanju predvsem takrat, ko se 

soočamo s kompleksnimi oziroma težavnimi odločitvami in takrat, ko je potrebna pazljiva analiza in 

presojanje. Takšni primeri so npr. nejasnost (problema, ciljev, možnosti), negotovost (dejavniki, na 

katere odločevalec nima vpliva, a lahko vplivajo na odločitev ali njene posledice); novost (malo znanja 

ali izkušenj glede problema); obstoj več ciljev in morda tudi nasprotujoči si cilji; pomembne (finančne, 

družbene…) posledice odločitve; omejeni viri za izvedbo procesa odločanja (finančni, kadrovski, 

časovni…); idr. Tipične odločevalske probleme, pri katerih lahko uporabimo metodo DEX, označuje še 

veliko število značilnosti (npr. 15 ali več), veliko možnosti (10 ali več), presoja na osnovi bolj 

kvalitativnega kot kvantitativnega argumentiranja, netočni in/ali manjkajoči podatki, ter skupinsko 

odločanje. 

Pri metodi DEX uporabljamo kvalitativne večkriterijske modele. Večkriterijsko modeliranje, kot ga 

izvajamo z metodo DEX, je smiselno takrat, ko moramo pri odločevalskem problemu upoštevati več 

možnosti, ki jih je potrebno oceniti, analizirati in medsebojno primerjati. Odločevalski problem mora 

biti tudi takšen, da ga lahko razstavimo na manjše in manj kompleksne (pod)probleme. Pri tem nas 

npr. zanima, ali lahko opredelimo razmerja med dejavniki, ki vplivajo na odločitev, in podobno.  

Za kvalitativne modele je značilno, da uporabljajo kvalitativne (večinoma besedne, redkeje številske) 

parametre z diskretnimi vrednostmi (merili), ter funkcije koristnosti, predstavljene v obliki seznamov 

pravil odločanja (in večinoma ne v obliki številskih formul) (Slika 35). 

Slika 35: Primer sheme kvalitativnega hierarhičnega modela večkriterijskega odločanja  

 

 

 

 

Vir: prilagojeno po Bohanec in sod., 2000. 
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Parametri so spremenljivke, ki nastopajo v večkriterijskih modelih, in jih hierarhično organiziramo v 

drevo kriterijev (parametrov), sestavljeno iz osnovnih parametrov (»listov« drevesa) in agregiranih 

parametrov (»kolenc« drevesa), imajo pa tudi enega ali več korenskih parametrov. Pri metodi DEX 

vsak parameter (kriterij) opredelimo z imenom, opisom in mersko lestvico. Agregirani parametri 

imajo tudi funkcijo koristnosti.  

Drevo kriterijev lahko opišemo ali kot razstavitev problema v podprobleme, ali kot odvisnost višje 

ležečega parametra od tistih neposredno pod njim, ali pa kot agregiranje ocen variant (ki ga določa 

ustrezna funkcija koristnosti). Pri tem so osnovni parametri inputi modela, korenski parametri so 

glavni rezultati (outputi) modela, ostali agregirani parametri pa so vmesni rezultati vrednotenja 

variant. 

V DEXi uporabljamo kvalitativne in diskretne merske lestvice, sestavljene iz besednih oznak (npr. 

odlično, dobro, sprejemljivo, neustrezno). Merske lestvice so lahko urejene ali ne.  

Intervali so podmnožice zaporednih vrednosti na merskih lestvicah; označujemo jih z znaki 

primerjave in ekvivalence (<, >, =) ter razpona (med dvema vrednostma). Pri metodi DEX intervale 

pogosto uporabljamo v povezavi s funkcijami koristnosti. 

S funkcijami koristnosti določimo, kako poteka agregiranje parametrov. Funkcija koristnosti orisuje 

vse kombinacije nižje ležečih vrednosti parametrov v vrednost vsakega agregiranega parametra. Oris 

podamo s tabelo, v kateri vsaka od vrstic (odločitvenih pravil) podaja vrednost funkcije koristnosti za 

eno kombinacijo vrednosti pod njo ležečih parametrov. Vsako odločitveno pravilo (vrstica tabele) je v 

resnici pravilo »če-potem«, po katerem se oblikuje vrednost agregiranega parametra. Ta pravila 

imenujemo osnovna pravila, za razliko od sestavljenih pravil, s katerimi funkcije koristnosti 

predstavimo v bolj strnjeni obliki. 

Uteži v odločitveni analizi običajno uporabljamo za modeliranje pomembnosti parametrov. So 

številke, ki izražajo prispevek posameznega parametra k končni oceni. Z uvedbo uteži pomagamo 

kvalitativne večkriterijske modele približati kvantitativnim, čeprav zelo približno in nenatančno. Pri 

metodi DEX uteži uporabljamo z dvema namenoma: kot približen izraz funkcij koristnosti, predvsem 

za verifikacijo in za pregled; ter za opredelitev funkcij koristnosti ali njihovih delov. Uporabljamo štiri 

tipe uteži: lokalne (se nanašajo na posamičen agregiran parameter) in globalne (ki upoštevajo 

strukturo drevesa kriterijev in relativno pomembnost njegovih pod-dreves) ter normalizirane (kjer 

vse merske lestvice prilagodimo na isto dolžino, preden določimo uteži) in nenormalizirane. 

Normalizacija običajno da boljše rezultate. 

Pri uporabi metode DEX se moramo izogniti prevelikemu številu kombinacij v drevesu kriterijev, saj 

izkušnje kažejo, da je z naraščanjem števila kombinacij vse teže opredeliti funkcije koristnosti. Do 25 

kombinacij je praviloma lahko obvladljivo, težavnost se stopnjuje do 100 kombinacij, kar je že precej 

težko obvladati; delo z nad 100 kombinacijami je izjemno težavno, nad 500 pa že skoraj nemogoče. 

Poleg števila kombinacij oz. velikosti funkcij je pomembno tudi število parametrov, saj tudi 

(pre)veliko število le-teh otežuje opredelitev funkcij koristnosti. Težavno je že kombiniranje štirih 

parametrov, zato je priporočljivo kombinirati največ tri. Da se izognemo opisanim težam, drevo 

kriterijev oblikujemo v skladu s priporočenimi omejitvami oziroma ga v primeru odstopanj ustrezno 

preoblikujemo. 

Variante (alternative) so osnovne enote, ki jih pri problemu odločanja preučujemo, ocenjujemo in 

analiziramo. V DEXi možnosti predstavimo z imenom in naborom vrednosti, tako da vsakemu 
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parametru v drevesu kriterijev ustreza ena vrednost. Vrednosti spet delimo na opis variant (ki jih 

pripišemo osnovnim parametrom), vmesne rezultate vrednotenja (ki jih pripišemo agregiranim 

parametrom, razen korenskim) in končne rezultate vrednotenja (ki pripadajo korenskim 

parametrom). Vrednosti, ki pripadajo osnovnim parametrom, so lahko opredeljene ali neopredeljene 

(neznane ali nedoločene). 

Vrednotenje variant z večkriterijskimi modeli poteka v več korakih. Samo vrednotenje je le 

izračunavanje na osnovi vhodnih vrednosti (opisov variant) v rezultate vrednotenja. Medtem pa 

analiza modela oziroma njegovih rezultatov zahteva aktivno sodelovanje deležnikov. Pri analizi se 

sprašujemo o tem, ali so rezultati skladni z našimi pričakovanji in kje so razlogi za morebitno 

neskladje; katera varianta je najboljša, in zakaj; ali ocene lahko razložimo in upravičimo; katere so 

najboljše in najslabše plati posameznih variant; kaj se zgodi v primeru, da se razmere spremenijo; 

kako se vrednotenje odziva na majhne spremembe modela; idr. Analiza je eden od ključnih 

konceptov analize odločanja in ji je torej treba nameniti vso ustrezno pozornost.  
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5 Metode 

Interdisciplinarni pristop raziskave in kompleksna vprašanja so narekovali nabor različnih metod in 

zelo sistematično organizacijo dela. 

Najprej je bilo potrebno pregledati vrsto virov z zelo različnih področij, na katera posega naša 

raziskava. V nadaljevanju zato na kratko predstavimo področja in ključne teme, ki smo jih zajeli s 

pregledom virov. 

Soočali smo se tudi z velikim pomanjkanjem virov (rezultatov raziskav ali drugih objav) in podatkov o 

ekološki pridelavi v Sloveniji. V več primerih so se nam zastavila tudi vprašanja glede kakovosti 

oziroma zanesljivosti podatkov, ki so bili na voljo.  

To je po eni strani zahtevalo pazljiv metodološki pristop, po drugi pa tudi visok lastni angažma pri 

pridobivanju ključnih podatkov.  

Vrsto podatkov smo morali pridobiti z lastnimi raziskavami (terenska raziskava z vprašalniki, 

poglobljene ankete in intervjuji). Številne posredovane baze podatkov relevantnih inštitucij smo 

morali za naše potrebe temeljito preveriti in urediti (baze podatkov o rabi kmetijskih zemljišč, o 

pridelkih na ekoloških kmetijah; baze z GERK-i ekoloških kmetij) in šele ustrezno prilagojene so 

postale dovolj uporabna podlaga za nadaljnje analize.  

Pri podatkih SURS o obsegu kmetijske pridelave ter porabi kmetijski pridelkov oziroma živil v Sloveniji 

je bil izziv primerljivost podatkov, zaradi morebitnih metodoloških razlik v pridobivanju podatkov za 

različne baze in tudi pridobivanju podatkov za iste baze v različnih časovnih obdobjih. 

Terenska raziskava in vprašalnik o ekonomiki ekoloških kmetij, čigar rezultati so rabili kot osnova za 

model DEX ter za testiranje modela, so bili pripravljeni in izvedeni v okviru raziskovalnega projekta 

Ekonomika ekoloških kmetij (Lampič in sod., 2013). V isti terenski raziskavi smo uporabili tudi 

vprašalnik kariernih sider za gospodarje kmetij, ki pa smo ga razvili posebej, saj presega cilje in 

namene omenjenega raziskovalnega projekta.  

Z metodološkega vidika je bila najpomembnejša odločitev o izbiri metode za določanje potenciala 

ekološke kmetije za tržno pridelavo oziroma za prispevek k samooskrbi z (ekološko) hrano. Pri izbiri 

metode so nas, poleg cilja naloge, vodile tudi značilnosti podatkov, s katerimi smo razpolagali, 

oziroma ki smo jih lahko pridobili. 

Potek dela in uporabljene metode prikazujemo shematično (Slika 36). 
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Slika 36: Shema dela in sklopi uporabljenih metod 
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5.1 Pregled literature 

Interdisciplinaren pristop je narekoval študij znanstvene in strokovne literature z različnih področij.  

Pregledali smo literaturo s področja trajnostnega razvoja v povezavi s ključnimi globalnimi izzivi 

kmetijstva; problematičnosti prevladujočih kmetijskih praks z vidika vplivov na okolje, ekosisteme, 

biotsko raznovrstnost in planet kot življenjski prostor človeštva v celoti; ter različne razvojne 

paradigme v povezavi s kmetijstvom.  

Nadalje nas je zanimal pomen in vloga ekološkega kmetijstva v omenjenem kontekstu; posebnosti 

ekološkega kmetijstva ter njegovi učinki in potencial z vidika vseh treh ključnih komponent 

trajnostnega razvoja – okolja, družbe in gospodarstva. Na področju okoljskih vidikov smo še posebej 

pregledali varovanje vode in tal. 

Temeljito smo pregledali razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji, kjer smo se v glavnem oprli na 

uradne letne podatke o stanju ekološke pridelave ter na raziskave iz preteklih let. Pregledali smo tudi 

dostopne evropske baze podatkov (EUROSTAT), kar nam je omogočilo nekaj primerjav z razvojem 

ekološkega kmetijstva v drugih evropskih državah.    

Ker najpomembnejši del našega pristopa k oceni potenciala ekološkega kmetijstva v povezavi z 

doseganjem trajnostne samooskrbe s hrano temelji na raziskovanju in vrednotenju kapacitet samih 

kmetij, smo pregledali področje zunanjih dejavnikov oziroma zunanjega okolja ekoloških kmetij. Ker 

le-tega nismo vključili v model za oceno potenciala, smo ocenili, da ga je potrebno natančno 

obravnavati posebej. Temeljito smo pregledali podatke in rezultate raziskav slovenskega trga 

ekoloških živil ter relevantne tuje raziskave, ki pomagajo osvetliti stanje v Sloveniji. Za pregled 

finančnega in nefinančnega podpornega okolja ekoloških kmetij smo uporabili javno dostopne baze 

podatkov ter dokumente in poročila relevantnih ministrstev (ministrstvo, pristojno za kmetijstvo).  

Natančen pregled smo opravili tudi na področju (rastlinskih) pridelkov v ekološkem kmetijstvu. Ker 

gre za zahtevno in deloma tudi kontroverzno temo, smo še posebej natančno identificirali in 

pregledali najpomembnejše tuje raziskave in nekatere tuje baze podatkov, ter pri identifikaciji 

uporabili tudi stike s ključnimi evropskimi raziskovalnimi inštitucijami na tem področju. Opravili smo 

tudi natančen pregled slovenskih raziskav oziroma znanstvenih in strokovnih objav, ki so se sicer 

izkazale za zelo skromne tako po številu kot po zaključkih glede višine dejanskih pridelkov. Tudi tu 

smo identificirali, pregledali in uporabili tako javno dostopne baze kot tudi baze podatkov, ki smo jih 

pridobili posebej za namen naloge oziroma projekta (Lampič in sod., 2013). 

Pregledali smo relevantno literaturo s področja rabe in kakovosti oziroma pridelovalne sposobnosti 

tal v povezavi s prostorsko identifikacijo le-teh, ter že omenjene objave s področja vplivov 

konvencionalnega in ekološkega kmetijstva na kakovost vode in tal. 

Pri pregledu objav o samooskrbi s kmetijskimi pridelki ter o pridelavi in porabi kmetijskih pridelkov in 

živil v Sloveniji smo se oprli na uradne vire, vključno z metodologijo (SURS) in na raziskave 

Kmetijskega inštituta Slovenije, pri ugotavljanju trendov v ekološki pridelavi pa na uradne vire (SURS 

in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo). Različne vidike samooskrbe s hrano smo osvetlili tudi s 

pregledom tuje  in domače literature. 

Pri identifikaciji in izbiri dejavnikov na ravni ekološke kmetije, ki vplivajo na njen potencial za 

prispevek k samooskrbi s hrano, smo pregledali objave z vrste različnih področij. Prvo pomembno 

področje je gospodarska uspešnost ekoloških kmetij ter metode preučevanja dejavnikov, ki vplivajo 
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nanjo (pridelovalne kapacitete, nekateri vidiki organizacije oziroma poslovanja, ipd.), kjer smo 

pregledali vrsto ključnih tujih objav. Pri demografskih vidikih ter osebnostnih dejavnikih smo preučili 

zlasti rezultate relevantnih domačih raziskav.  

Za izbiro metode za razvoj modela za ocenjevanje potenciala ekoloških kmetij za tržno pridelavo smo 

pregledali objave s področja metod večkriterijskega odločanja in še zlasti objave o možnostih ter 

aplikacijah metode DEX.  

5.2 Priprave, obdelava in analize podatkovnih baz 

V raziskavo smo vključili naslednje baze podatkov: 

1. Baze prostorskih (grafičnih in pisnih) podatkov: 

 Talno število – grafični in pisni podatek GIS. Bazo objavlja ministrstvo, pristojno za 

kmetijstvo. Baza vsebuje informacije o (pridelovalni) kakovosti kmetijskih zemljišč. 

 Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč – podatek GIS. Bazo objavlja 

ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. Vsebuje informacije o dejanski rabi kmetijskih in 

gozdnih zemljišč. 

 Grafični podatki GERK v nadzoru ekološkega kmetijstva. Z bazo razpolaga ministrstvo, 

pristojno za kmetijstvo, in ni javno dostopna. Vsebuje informacije o prostorski 

umestitvi kmetijskih zemljišč v ekološki pridelavi. 

 Grafični sloj statističnih regij – podatek GIS. Bazo objavlja SURS. Vsebuje prostorske 

informacije o mejah statističnih regij na osnovi meja občin iz Registra prostorskih 

enot Geodetske uprave Republike Slovenije. 

2. Baze podatkov o pridelavi in porabi kmetijskih pridelkov in živil. Objavlja jih SURS. Vsebujejo: 

 podatke o obsegu pridelave (ha) in količinah (t, l) za glavne kmetijske pridelke; 

 podatke o porabi kmetijskih pridelkov na prebivalca (v kg na leto);  

 podatke o porabi živil na člana gospodinjstva (v kg na leto);  

 podatke o stopnji samooskrbe s kmetijskimi pridelki (%) za določeno leto. 

3. Baze podatkov o razvoju ekološkega kmetijstva. Objavlja jih ministrstvo, pristojno za 

kmetijstvo. Vsebujejo letne podatke o številu ekoloških kmetijskih gospodarstev (KG) in KG v 

preusmerjanju v ekološko pridelavo, o obsegu (ha) ekoloških KZ po posameznih vrstah 

dejanske rabe, ter o številu podeljenih certifikatov ekološke pridelave. 

4. Bazo podatkov o skupnih količinah pridelkov iz ekološkega kmetijstva, ki jo objavlja SURS. 

Vsebuje podatke o skupnih letnih količinah ekoloških kmetijskih pridelkov (t) od leta 2012 

dalje. 

5. Baze podatkov o vrstah in količinah pridelkov iz ekološkega kmetijstva (v kg oz. litrih) v 

povezavi s pridelovalnimi površinami (ha). Baze niso javno dostopne, pridobili smo jih iz 

različnih virov in iz dveh lastnih raziskav. 
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6. Baza podatkov terenske raziskave projekta »Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji« (Lampič 

in sod., 2013). Baza vsebuje vrsto različnih podatkov o tržno usmerjenih ekoloških kmetijah, 

ki smo jih zajeli s pomočjo terenske raziskave.   

5.2.1 Analize baz prostorskih podatkov 

Podatki o talnem številu so na voljo za vsa kmetijska zemljišča na območju celotne Slovenije, v obliki 

javno dostopne prostorske baze podatkov – geoinformacijskega sloja. Talno število je tako ključni 

splošno dostopen pokazatelj kakovosti tal oziroma kmetijskih zemljišč, zaradi česar smo ga tudi izbrali 

za namene naše raziskave.  

Naš namen je bil preveriti, ali se obstoječa kmetijska zemljišča v nadzoru ekološke pridelave res 

nahajajo pretežno na tleh slabše kakovosti za kmetovanje oziroma na tleh z nižjo pridelovalno 

sposobnostjo, v primerjavi z vsemi KZ v Sloveniji, kot smo domnevali v hipotezi. Zato smo morali 

raziskati, kolikšen je obseg ekološko obdelovanih KZ z določenim TŠ, ob upoštevanju tipov kmetijske 

rabe tal, in sicer na celotnem območju Slovenije ter po dvanajstih statističnih regijah.  

Obseg ekološkega kmetovanja na tleh s posameznimi TŠ glede na tipe kmetijske rabe tal izračunamo 

s pomočjo ustreznih prostorskih informacij o zemljiščih v nadzoru ekološke pridelave in o TŠ.  

Od opredeljenih 18 vrst podrobne dejanske rabe kmetijskih zemljišč smo izbrali ustrezne vrste, ki smo 

jih združili v štiri osnovne kategorije dejanske rabe KZ: njive in vrtovi, trajni nasadi, travinje in 

neobdelana KZ.  

Za izračunavanje smo uporabili program ArcGIS, ki omogoča razmeroma enostavno in hitro izvedbo 

naprednih in številnih prostorskih analiz, urejanje in organiziranje prostorskih podatkov ter izdelavo 

ustreznih prostorskih prikazov (kart) (Kennedy, Goodchild, 2009). 

Za izračun smo potrebovali tri podatkovne sloje, za analizo razmer na ravni statističnih regij pa smo 

uporabili še grafični sloj statističnih regij: 

1. Talno število – grafični in pisni podatek GIS, 2008; MKO, januar 2014 (Talno število, 2014). 

2. Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč – podatek GIS, MKO, januar 2014 

(Evidenca dejanske rabe…, 2014). 

3. Grafični podatki GERK v nadzoru ekološkega kmetijstva, 2013; MKO, januar 2014 (Grafični 

podatek…, 2014). 

4. Grafični sloj statističnih regij – podatek GIS; SURS, 2014. (Grafični sloj…, 2014). 

Baze podatkov so dostopne javno, le prostorske informacije o zemljiščih v nadzoru ekološke pridelave 

so bile pridobljene neposredno na MKO.  

Delo je potekalo v naslednjih korakih: 

 Pridobili smo bazo podatkov prostorskih informacij o zemljiščih v nadzoru ekološke pridelave 

na MKO, in sicer podatke za leto 2013, oziroma stanje na dan 31.12.2013. 

 Pred izračunavanjem s pomočjo ArcGIS je bilo potrebno uskladiti vse štiri podatkovne sloje. 

Pokazalo se je namreč, da se na mejnih območjih podatki ne ujemajo v celoti, čeprav so 

razlike minimalne in z vidika naših potreb zanemarljive.  
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 Osnovni podatkovni sloj »Dejanska raba KZ« smo v programu ArcGIS  pomočjo ukaza 

»identity« razrezali s slojem »Talno število«. Vsem novo nastalim prostorskim enotam so bili 

pripisani atributi obeh slojev.  

 Da smo lahko ugotavljali razlike med statističnimi regijami, smo dobljeno bazo z ukazom 

»split« razdelili na 12 statističnih regij.  

Za grafične podatke GERK v nadzoru ekološke pridelave smo uporabili enak postopek, le da smo jim 

najprej pripisali atribut statistične regije. Torej smo vse ekološke GERK-e povezali s slojem TŠ. 

Uporabili smo predhodno združene kategorije rabe KZ – njive in vrtovi, trajni nasadi, travinje in 

neobdelana KZ. 

Rezultat postopka je informacija o rabi tal in talnem številu: 

- za vsako območje izbranih vrst rabe KZ v Sloveniji, in  

- za vsak GERK v nadzoru ekološke pridelave.  

Rezultate ponazarjata dva primera; prvi je z Ljubljanskega barja, drugi pa je iz SV Slovenije, iz občine 

Lendava. 

Primer z Ljubljanskega barja (Slika 37) prikazuje GERK v nadzoru ekološke pridelave, na katerem 

prevladujejo tla z zelo nizkim TŠ. Temu primerna je raba: GERK večinoma rabi kot barjanski travnik 

(oznaka kategorije dejanske rabe 1321), nekaj pa tudi kot  njiva (1100) in trajno travinje (1300).  

Slika 37: Grafični in pisni podatki o rabi tal in talnem številu za izbrani GERK v nadzoru ekološke 

pridelave, lokacija Ljubljansko barje 
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Primer iz Lendave pa je GERK v nadzoru ekološke pridelave s precej boljšimi tlemi oziroma višjim TŠ. 

Ta GERK pa skoraj v celoti rabi kot njiva in v manjšem obsegu kot trajno travinje (1300) (Slika 38).  

Slika 38: Grafični in pisni podatki o rabi tal in talnem številu za izbrani GERK v nadzoru ekološke 

pridelave, Lokacija Lendava 

 

 

Rezultate smo iz programa ArcGIS izvozili v programsko orodje Excel (Word for Windows), s katerim 

smo izvedli nadaljnje analize. Tabele so rabile kot izhodišče za izračun ustreznih podatkov. Podatki, ki 

nas zanimajo pri nadaljnjem delu, so v stolpcih: »Raba_ID«: raba tal, »TSS«: talno število, ter 

»Shape_Area«: velikost (enote) GERK, v m2 (Priloga 3). 

Pri pregledu podatkov v tabeli je bilo ob preizkusnem razvrščanju po izbranih podatkih razvidno, da 

niso vsi podatki v opredeljenem razponu talnega števila. Podatke smo razvrstili po TŠ (oznaka v tej 

tabeli: TSS), kjer se pri več enotah pojavljata števili 0 in -8, kar nista veljavni vrednosti TŠ. Pri -8 gre za 

nekmetijsko zemljišče (npr. pozidano), 0 pa ni opredeljeno; te podatke smo izločili. Delež takih 

podatkov je v primerjavi z vsemi zelo majhen (< 0,2 %) (Priloga 3 a, 1. vrstica). 

Izračunane podatke o TŠ smo združili v pet razredov (razredi TŠ oziroma kakovosti – pridelovalne 

sposobnosti tal), v skladu  z detajlnim TŠ (Izdelava digitalne karte…, 2006), dodali pa smo tudi ničelni 

razred, v katerem so bili podatki z vrednostjo TŠ -8:  

Št.  razreda  obseg razreda (TŠ) 
(0)    np 
(1)   < 25 
(2)   26-39 
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(3)  40-57 
(4)   58-75 
(5)   >76 

Izbrali smo kategorije dejanske rabe KZ za analizo; določene (nekmetijske) rabe smo izločili, izbrane 

pa združili v štiri kategorije: njive in vrtovi, trajni nasadi, travinje in neobdelana KZ. Izračune smo 

opravili za vseh 12 statističnih regij (primer Gorenjska, Priloga 3 b).  

5.2.2 Analize podatkov o kmetijski pridelavi in porabi hrane 

Raziskovali smo samooskrbo s kmetijskimi pridelki ter gibanje obsega pridelave/predelave in porabe 

kmetijskih pridelkov in živil v Sloveniji za vse pridelke in živila, ter gibanje obsega površin in količin 

pridelave/predelave za ekološke kmetijske pridelke in živila v Sloveniji.  

Skupna proizvodnja in poraba kmetijskih pridelkov in živil 

Skupno proizvodnjo in porabo ter morebitne trende smo raziskali s pomočjo analize podatkov SURS. 

»Skupna« pomeni tako konvencionalna kot ekološka proizvodnja in poraba, saj podatki v bazah SURS 

niso ločeni. Opazovali smo obdobje 2000-2013, pri porabi na člana gospodinjstva pa obdobje 2000-

2012.  

Pripravili smo primerjalne preglednice za glavne pridelke in živila oziroma skupine pridelkov in živil 

ter grafične prikaze gibanj v izbranem časovnem obdobju. Preverili in upoštevali smo primerljivost 

podatkov v različnih letih. Na ta način smo obdelali: 

- letne podatke o obsegu pridelave (ha) in količinah (t, l) za vrsto glavnih kmetijskih pridelkov; 

- podatke o porabi kmetijskih pridelkov na prebivalca (v kg na leto);  

- podatke o porabi živil na člana gospodinjstva (v kg na leto);  

- podatke o samooskrbi s kmetijskimi pridelki, kot stopnjo samooskrbe (%) za določeno leto. 

Pri porabi živil na člana gospodinjstva smo analizirali tudi gibanje porabe živil iz lastne pridelave in 

porabe nabavljenih živil, gibanje razmerja med obema in gibanje njunega razmera glede na skupno 

porabo.  

Ekološka pridelava 

Spreminjanje strukture rabe ekoloških kmetijskih zemljišč smo ocenili na osnovi sprememb površin 

ekoloških KZ (vključno s tistimi v preusmerjanju), in sicer za obdobje 2006 do 2013. Vir so bili podatki 

ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, o obsegu (ha) ekoloških KZ po posameznih vrstah rabe in 

posameznih letih (Analiza stanja…, 2014). Izračunali smo absolutne in relativne spremembe obsega 

(ha, deleži v %) glede na prejšnje leto in v izbranih časovnih obdobjih. 

Gibanje pridelave ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil smo ocenili na osnovi podatkov o letnih 

količinah ključnih ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil, ter o številu živali. Vir so bili podatki 

SURS (2014) o količinah ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil (enote: t, kos), ter o številu živali, 

ki so na voljo za leti 2012 in 2013; način pridobivanja teh podatkov in njihovo zanesljivost smo opisali 

v poglavju 5.3.1. Izračunali smo absolutne in relativne spremembe obsega (ha, deleži v %) glede na 

prejšnje leto. Za primerjavo s spremembo obsega ekoloških KZ smo pri izračunu upoštevali samo KZ, 
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ki so že certificirana kot ekološka (brez KZ v preusmerjanju), ker samo s teh KZ izvirajo zabeležene 

količine pridelkov s certifikatom ekološke pridelave.  

5.2.3 Analize podatkov o razvoju ekološkega kmetijstva 

Razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji smo opisali s pomočjo analize letnih podatkov o stanju 

ekološkega kmetijstva, ki jih objavlja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. Uporabili smo letne 

podatke o številu ekoloških kmetijskih gospodarstev (KG) in KG v preusmerjanju v ekološko pridelavo, 

o obsegu (ha) ekoloških KZ po posameznih vrstah dejanske rabe, ter o številu podeljenih certifikatov 

ekološke pridelave, za obdobje 2006 do 2013, deloma pa tudi za obdobje 1998-2013. 

S pomočjo podatkov o obsegu ekoloških KZ po posameznih vrstah dejanske rabe smo prikazali 

relativne spremembe obsega in razmerij dejanske rabe ekoloških KZ v posameznih letih, ter ugotovili 

gibanja oziroma trende. 

Identificirali smo nekatere podatke Eurostat za ekološko pridelavo v državah EU in EGS, s pomočjo 

katerih smo opravili primerjave s stanjem pridelave v Sloveniji. 

5.2.4 Analize podatkov o pridelkih v ekološkem kmetijstvu 

Kot smo opisali, je število objav oziroma kakršnihkoli drugih javno dostopnih podatkov o dejanskih 

(povprečnih) pridelkih v ekološki pridelavi v Sloveniji izredno skromno. Zato smo analizirali vse 

relevantne obstoječe baze podatkov, kot tudi v okviru baze podatkov, ki smo jih oblikovali, in sicer: 

 večletne serije podatkov ene od organizacij za nadzor ekološkega kmetovanja o pridelkih in 

površinah v ekološki pridelavi po posameznih kulturah, na ravni kmetij; 

 baze podatkov MKO za leto 2012 o pridelkih in površinah v ekološki pridelavi po posameznih 

kulturah; 

 podatke SURS o količinah ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil za leti 2012 in 2013, ter 

o številu živali v ekološki reji za leta od 2010 do 2013;  

 podatke o povprečnih ekoloških pridelkih, pridobljene s terenskim anketiranjem; 

 podatke o povprečnih ekoloških pridelkih, zajetih na izbranih ekoloških kmetijah. 

Želeli smo raziskati, koliko so posamezne baze zanesljive oziroma na katere podatke bi se lahko 

najbolj oprli. To smo ugotavljali z analizami ter s primerjavami in ugotavljanjem konsistentnosti 

podatkov, in sicer znotraj posameznih baz in med različnimi bazami.  

5.2.4.1 Ocena višin ekoloških pridelkov na osnovi podatkov nadzorne organizacije  

V povezavi s projektom Ekonomika ekoloških kmetij smo pridobili večletne (2010, 2011, 2012, 2013) 

podatke o pridelanih količinah določenih ekoloških pridelkov in ustreznih površinah, ki jih je na 

posameznih ekoloških kmetijah zbrala ena od nadzornih organizacij. To pomeni, da so ti podatki že 

vsebovani tudi v bazi MKO, toda v slednji so bili na voljo podatki le za leti 2011 in 2012. Za pregled 

tudi tega vira smo se torej odločili zato, ker vsebuje podatke za daljše časovno obdobje.  
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5.2.4.2 Ocena količin ekoloških pridelkov na osnovi podatkov MKO za l. 2012   

Iz baze podatkov MKO o pridelkih in površinah v ekološki pridelavi po posameznih kulturah v letu 

2012 (MKO, 2013), ki smo jo povezali z MID posamezne kmetije, smo izračunali pridelke na površino 

za celotno državo in po posameznih statističnih regijah. 

Podatki v bazi MKO se nanašajo na posamezno kmetijo in obsegajo:  

- obseg pridelave določene kulture za skupaj 121 različnih kultur (v ha, na dve decimalki 

natančno), vsaka kategorija oziroma vrsta kulture je označena s svojo šifro; 

- skupno količino pridelka za določeno kulturo za iste vrste kultur (v kg), vsaka kategorija 

oziroma vrsta kulture je označena s svojo šifro; 

- število živali po posamezni vrsti in kategoriji, za 47 različnih kategorij; vsaka kategorija živali 

je označena s svojo šifro; 

- skupno količino ekološkega živila (predelanega ekološkega pridelka) za 124 različnih živil (v 

kg). 

Primer kategorij kultur: 

breskev -
2349 

bučke-
2246 

čebula-
2250 

čemaž-
2484 

česen-
2252 

češnja IS-
2281 

črni ribez -
2298 

detelja-
2196 

drevesnice-
2315 

Primer kategorij živali:  

Mlado govedo 
od enega do 
dveh let-272 

Mlado govedo od 
šest mesecev do 
enega leta-271 

Navadna 
jelenjad-316 

Nebreje 
mladice-293 

Nebreje 
plemenske 
svinje-295 

Osli, mule, 
mezgi-286 

Ovce, starejše od 
enega leta oz. so že 
jagnjile-277 

Primer kategorij živil:  

ajdova kaša-
1114 

ajdova moka-
970 

Akacijev med-
1044 

Cvetlični med-
1064 

Cvetni prah-
1045 

Čaj-
1040 

Čebelji vosek-
1065 

čemaževa 
tinktura-969 

 

Kot omenjeno, je bila baza ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, do leta 2013 edini uradni 

podatkovni vir o vrstah in količinah ekoloških pridelkov, zanesljivost podatkov v njej pa je omejena. 

Za leta od 2013 dalje podatke o ekoloških pridelkih in živilih objavlja tudi SURS. Domnevali smo, da je 

ta baza dober pokazatelj velikostnega razreda obsega pridelave in vrste pridelkov posameznih 

ekoloških kmetij, da pa zanesljivost absolutne vrednosti posameznih podatkov (še) ni zelo visoka. 

Zato smo pri ocenah količin pridelkov te podatke nameravali uporabiti predvsem kot dodatno 

informacijo.  

Ocenjevanje zanesljivosti podatkov in primerjava s konvencionalnimi pridelki 

Za ocenitev zanesljivosti podatkov iz različnih virov smo uporabili različne primerjave: 

 medsebojne primerjave podatkov o slovenskih ekoloških pridelkih na površino iz štirih virov 

(dveh baz podatkov iz lastnega zajema in dveh obstoječih zunanjih baz podatkov); 

 primerjave ocenjenih vrednosti v ekološki pridelavi z večletnimi povprečji v konvencionalni 

pridelavi v Sloveniji; 

 primerjave uradnih podatkov o pridelkih v ekološki in konvencionalni pridelavi v Avstriji; 
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 primerjave slovenskih ocen in podatkov s tistimi iz Avstrije. 

Domnevali smo, da bodo za naše namene najbolj uporabni podatki, ki jih bomo pridobili neposredno 

na izbranih kmetijah, ker jih bomo s pomočjo dodatnih informacij laže umestili v ustrezen kontekst. 

Avstrijo smo kot referenčno državo izbrali zato, ker so pridelovalne razmere (podnebje, tla…) do 

določene mere primerljive s Slovenijo, še zlasti pa zato, ker je ekološko kmetijstvo v tej državi že 

dobro uveljavljeno in zato že razpolagajo s sorazmerno zanesljivimi podatki za določene kulture. 

5.2.5 Analize izbranih podatkov terenske raziskave  

Podatke, zajete v terenski raziskavi, smo za namene naše raziskave obdelali v skladu s cilji 

posameznih nalog: 

- izračuni izbranih podatkov,  

- grafična predstavitev podatkov in rezultatov izračunov, 

- grafična predstavitev s pomočjo kart (kartografija). 

5.3 Zajem podatkov na terenu z vprašalniki 

Na terenu oziroma v neposrednih stikih z ekološkimi pridelovalci smo opravili dve raziskavi.  

S terensko raziskavo smo ugotavljali, kateri dejavniki vplivajo na tržno in razvojno naravnanost ter 

ekonomsko učinkovitost ekoloških kmetij, ter kateri dejavniki so odločilni za potencial ekološke 

kmetije za tržno pridelavo oziroma za prispevek ekološke kmetije k samooskrbi s hrano. Raziskavo 

smo izvedli z neposrednim anketiranjem izbranih tržno usmerjenih ekoloških kmetij. 

Z raziskavo povprečnih pridelkov na izbranih ekoloških kmetijah, ki smo jo opravili pisno, po telefonu 

in osebno, smo pripravili ocene povprečnih pridelkov za glavne rastlinske pridelke v ekološki 

pridelavi. 

5.3.1 Terenska raziskava tržno usmerjenih ekoloških kmetij 

Terenska raziskava je potekala v prvi polovici leta 2012, na območju celotne Slovenije. Dodatna 

preverjanja podatkov, s katerimi smo zagotovili visoko kakovost rezultatov terenskega anketiranja, so 

potekala še do pomladi 2013. Anketo smo v povprečju izvajali 2,5 uri. Na terenu smo na koncu 

anketirali 152 tržnih ekoloških kmetij, v nadaljnjo obdelavo pa smo vključili 135 kmetij z območja 

celotne Slovenije. Terensko anketiranje smo izvajali tako člani projektne skupine, kot tudi predhodno 

temeljito usposobljeni sodelavci (absolventi študija geografije UL FF in študenti druge stopnje na 

Visoki šoli za varstvo okolja, Velenje). 

Terensko raziskavo in vprašalnik o ekonomiki ekoloških kmetij smo pripravili in izvedli v okviru 

raziskovalnega projekta Ekonomika ekoloških kmetij (Lampič in sod., 2013). V isti terenski raziskavi 

smo uporabili tudi vprašalnik kariernih sider, ki smo ga razvili posebej.  

Terenska raziskava je bila najpomembnejši element našega raziskovanja, saj smo z njo pridobili vrsto 

popolnoma novih podatkov neposredno z ekoloških (tržno usmerjenih) kmetij. Namen raziskovalnega 
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projekta Ekonomika ekoloških kmetij je bil med drugim raziskati, kako so ekološke kmetije po 

različnih pridelovalnih usmeritvah v praksi uspešne in kateri dejavniki najbolj vplivajo na njihov 

(ne)uspeh. 

Osnova za terensko raziskavo je bila identifikacija in izbor tržno relevantnih ekoloških kmetij v 

Sloveniji, ne glede na način prodaje (neposredna prodaja na kmetiji ali na tržnici, prodaja prek 

posrednikov idr.). Po temeljiti analizi treh podatkovnih baz, ki jih opisujemo v nadaljevanju, smo 

ugotovili, da zaradi velikega števila različnih vrst podatkov (veliko število različnih pridelkov in živali 

po posameznih kmetijah in v celoti) ni možno razviti enoznačne metode za vzorčenje za vse baze. 

Zato smo se odločili za takšno kombiniranje treh podatkovnih baz, da smo z največjo možno 

verjetnostjo dosegli cilj – izbor tržno usmerjenih ekoloških kmetij. 

Izbor relevantnih kmetij 

V vzorec smo uvrstili najbolj tržno usmerjene kmetije različnih usmeritev na osnovi: 

 rezultatov ankete v okviru raziskovalnega projekta CRP EKOTRG (Slabe in sod., 2010); 

 največje pridelovalce, ki prodajajo na ekoloških tržnicah po Sloveniji (podatki o oceni obsega 

letnega prometa posameznega prodajalca); 

 baze MKO o vrstah in količinah ekoloških pridelkov za l. 2012, kjer smo odbrali največje 

pridelovalce po posameznih kategorijah pridelkov, pri čemer smo upoštevali tudi pomen 

posamezne kategorije pridelka v celotnem sektorju ekološke pridelave, tako po količini kot 

po številu pridelovalcev.  

Zbiranje podatkov o vrstah in količinah ekoloških pridelkov izhaja iz obveze držav članic EU, da 

Evropski komisiji letno poročajo o njih. Slovenija je podatke prvič začela zbirati v letu 2011. Primarne 

podatke o vrstah in količinah ekoloških pridelkov posreduje ekološki pridelovalec oziroma 

predelovalec organizaciji za nadzor in certifikacijo, s katero ima sklenjeno pogodbo, te organizacije pa 

so dolžne podatke letno posredovati ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo. Zbirajo se podatki o 

posameznih vrstah ekoloških pridelkov, pa tudi ekoloških izdelkov iz predelave na kmetiji ali za 

kmetijo (pogodbena storitev), ter ocene njihovih količin v tekočem letu.  

Omenjena baza je edini uradni podatkovni vir o vrstah in količinah ekoloških pridelkov. Da bi ocenili 

zanesljivost podatkov, smo preverili način pridobivanja le-teh in njihovo konsistentnost. Domnevali 

smo, da so ti podatki ne glede na svoje morebitne pomanjkljivosti lahko pomemben vir dodatnih 

informacij, npr. o ekoloških kmetijah, ki določen pridelek oziroma proizvod pridelujejo in prodajajo. V 

tem smislu jih lahko uporabimo za dopolnitev baze tržno usmerjenih kmetij iz drugih (zgoraj 

omenjenih) virov, in so kot taki precej pomembni. Zato smo najprej skušali raziskati, ali lahko 

razvijemo metodo, ki bi omogočila, da bi podatke lahko uporabili na sistematičen način. 

Analizirali smo bazi podatkov, ki je vsebovala identifikatorje ekoloških kmetij v povezavi z: 

- registriranimi količinami posameznih vrst pridelkov in (predelanih) živil, in 

- registriranimi površinami posameznih vrst pridelkov oziroma kultur.  

Ekološke kmetije smo najprej razvrstili po količinah posameznih vrst pridelkov in živil in sicer po 

padajočem vrstnem redu glede na količine. Ugotovili smo naslednje: 

- urejeni podatki so izjemno heterogeni, tako z vidika različnih vrst pridelkov in živil, kot znotraj 

posamezne vrste; 
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- registrirane količine po posameznem pridelovalcu/kmetiji znotraj iste vrste pridelka/živila so 

zelo različnega velikostnega reda (na primer pri piri: od 100 kg/kmetijo do 52.000 kg/kmetijo; 

pri zelenjavi: od 50 kg/kmetijo do 100.000 kg/kmetijo); 

- število kmetij, ki pridelujejo določen pridelek, je po posameznih skupinah registriranih 

pridelkov zelo različno, npr. od 18 pri prosu do 1.020 pri zelenjavi na prostem; 

- pri zelenjavi so pri manjšem delu pridelovalcev zabeležene posamezne vrste zelenjave (npr. 

čebula, grah, korenje…), pri večjem delu pa »zelenjava« oziroma »zelenjava v zavarovanih 

prostorih«. 

- Pri nekaterih pridelkih oziroma živilih izrazito izstopa par velikih pridelovalcev (npr. pri 

zelenjavi prvih pet pridelovalcev beleži 28 % vseh pridelanih količin, pri jajcih pa prvih pet 

rejcev beleži kar dobrih 50 % vseh jajc); 

- nekateri pridelki oziroma živila so zabeleženi le pri peščici pridelovalcev oziroma 

proizvajalcev, tudi samo pri edem ali dveh.  

O določenih zaključkih smo se pogovorili z organizacijami za nadzor in certifikacijo (IKC, Kon-cert). 

Pokazalo se je, da so med pridelovalci glede natančnosti ocen in doslednosti poročanja precejšnje 

razlike, pa so tudi med posameznimi organizacijami oziroma nadzorniki na terenu obstajajo razlike v 

pristopu do zbiranja podatkov. Nadzorne organizacije podatke pridobijo iz dokumentacije kmetij 

(prijave oziroma zapisi, ki so jih na ekoloških kmetijah dolžni voditi v okviru nadzora ekološke 

pridelave), jih po potrebi dopolnijo z vprašanji in zabeležkami nadzornikov na terenu, ter nato 

vnesejo v ustrezne elektronske obrazce, do katerih neposredno dostopa ministrstvo, pristojno za 

kmetijstvo. 

V pogovoru s predstavniki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, smo ugotovili, da na njem preverjajo 

odstopajoče primere in da poročevalce (nadzorne organizacije) pozovejo k pojasnilu morebitnih 

neskladij. 

Zaradi izjemne heterogenosti podatkov nismo mogli razviti enotne in enoznačne metode. Zato smo 

se odločili, da bomo v bazo za izbor anketirancev praviloma vključili prvih pet odstotkov pridelovalcev 

(npr. pri žitih prvih 50 največjih pridelovalcev), ob tem pa bomo smiselno korigirali število vključenih 

kandidatov po posamezni skupini pridelkov oziroma izdelkov, oziroma tudi pri posameznih vodilnih 

pridelkih/živilih znotraj posamezne skupine, da bi z večjo verjetnostjo zajeli najbolj relevantne tržne 

pridelovalce. Smiselne korekcije, ki smo jih naredili, so bile:  

- vključitev tistih pridelovalcev oziroma proizvajalcev, ki izstopajo po količini pridelkov, kljub 

morebitni majhnosti same skupine pridelka;  

- upoštevanje različne tržne vrednosti posameznih pridelkov (npr. tržna vrednost 1 t jagod je 

nekajkrat večja od tržne vrednosti enake količine jabolk, zato je kmetija, ki beleži 1 t jagod, 

tržno verjetno bolj relevantna od kmetije, ki beleži 1 t jabolk). 

Na osnovi preverjanja smo ocenili, da nam baza lahko rabi kot dober pokazatelj velikostnega razreda 

obsega pridelave in vrste pridelkov posameznih ekoloških kmetij, kar smo v fazi vzorčenja tudi 

potrebovali. Zaključili pa smo tudi, da zanesljivost absolutne vrednosti posameznih podatkov ni zelo 

visoka. Za oblikovanje končnega vzorca smo prečistili podvajanja, ki so nastala z združitvijo treh baz.  

Na koncu smo izbrali približno 300 relevantnih tržnih ekoloških kmetij, po vseh glavnih pridelovalnih 

usmeritvah in z zastopanostjo vseh glavnih pridelovalnih kultur. 
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Končni obseg terenske raziskave 

Terenska raziskava je na koncu zajela 152 ekoloških kmetij. Kot opisano zgoraj, smo vzorec oblikovali 

na takšen način, da smo lahko vključili pretežno kmetije, ki so izrazito tržno usmerjene. V nadaljnjo 

obdelavo pa smo vključili 135 kmetij z območja celotne Slovenije. Njihova prostorska razporeditev, 

velikost in usmeritev je prikazana spodaj (Slika 39).  

Slika 39: Prostorska razporeditev anketiranih 135 tržnih ekoloških kmetij 

Glede na pridelovalno usmeritev je bilo v končni vzorec vključenih 44,5 % živinorejskih kmetij, dobrih 

36 % mešanih, 7,5 % poljedelskih in 6 % zelenjadarskih kmetij, ter 6 % kmetij, usmerjenih v gojenje 

trajnih nasadov (sadjarstvo, oljkarstvo in vinogradništvo).  

Z raziskavo smo zajeli 3.474 ha kmetijskih zemljišč, kar znaša 10 % vseh ekološko obdelovanih 

kmetijskih zemljišč v državi v letu 2012, ter 5 % vseh ekoloških kmetij. 

5.3.1.1 Priprava osnovnega terenskega vprašalnika 

Na osnovi terenskih izkušenj (anketiranje ekoloških kmetij v okviru projekta CRP EKOTRG, Slabe in 

sod., 2010) in rezultatov dela smo se odločili, da bomo pripravili bolj kompleksen vprašalnik, s 

katerim bomo pridobili čim več relevantnih podatkov, da nam bodo omogočili proučitev vseh tistih 

dejavnikov, ki prispevajo, da je kmetija tržno in razvojno naravnana ter ekonomsko učinkovita. V 

veliki večini so to dejavniki, ki so odločilni tudi za potencial ekološke kmetije za tržno pridelavo 

oziroma za prispevek ekološke kmetije k samooskrbi s hrano. 
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Ker je bil vprašalnik kompleksen, ga je bilo potrebno predhodno testirati na izbranih kmetijah. Zelo 

pomembna je bila tudi ustrezna priprava anketarjev (predhodno izobraževanje) pred začetkom 

izvajanja ankete, del anket pa smo opravili tudi sami člani projektne skupine.  

Vsebina vprašalnika je predstavljena v prilogi (Priloga 4). 

5.3.1.2 Priprava vprašalnika kariernih sider za gospodarje kmetij 

Zamisel za vprašalnik kariernih sider za gospodarje kmetij se je porodila ob razmišljanju, kako bi lahko 

zajeli osebnostni profil gospodarja kmetije, ki je pomemben dejavnik z vidika usmerjanja kmetije v 

tržno pridelavo. Ker celoten vprašalnik presega okvir naše raziskave, tu navajamo le tisti del metode, 

ki je relevanten za nalogo.  

V sodelovanju s psihologi smo razvili poseben vprašalnik, prilagojen za ugotavljanje kariernega sidra 

za gospodarje kmetij. Izvirni vprašalnik o kariernih sidrih sestavlja 40 vprašanj, po pet za vsako 

področje oziroma sidro (Brečko, 2006). Glede na to, da sidro podjetniške ustvarjalnosti izraža 

predvsem potrebo po lastnih poslih, ustanavljanju lastnih podjetij in podobno (Brečko, 2006), 

medtem ko naši anketiranci že vodijo svoje lastne posle (upravljanje kmetije), smo to sidro izpustili, 

tako da je imel naš vprašalnik 35 vprašanj, specifično preoblikovanih tako, da ustrezajo gospodarjem 

kmetij. Karierna sidra kažejo vrednote, predstave o lastnem delu, oziroma osebnostne lastnosti 

kmeta/gospodarja, ki so pomembne za nadaljnji razvoj kmetije. Med sedmimi kariernimi sidri so tri 

taka, ki kažejo kmetovo oziroma gospodarjevo podjetnost, inovativnost, strokovnost in podobno; to 

so sidra »strokovnjak«, »manager« in »sidro čistega izziva«. Skupna vrednost posameznega sidra 

kaže, kako močno je le-to izraženo pri posamezniku. 

Podatke smo pridobivali tako, da so anketiranci ocenjevali stopnjo strinjanja s posameznimi 

trditvami, ki opisujejo stališča in osebnostne značilnosti, z ocenami na lestvici od 1 do 6, in sicer: 1 – 

nikoli ne velja zame; 2 – občasno velja zame; …. 5 – pogosto velja zame; 6 – velja zame. 

Za razliko od zajema podatkov s prejšnjim vprašalnikom, kjer smo v raziskavo vključili podatke 135 

ekoloških kmetij, smo zajem podatkov s tem vprašalnikom izvedli na 104 ekoloških kmetijah, ter jih 

ravno toliko tudi vključili v raziskavo. Sicer pa so bile to iste kmetije, ki so bile vključene v osnovno 

raziskavo. 

5.3.2 Anketiranje ekoloških kmetij o doseženih pridelkih 

Večina tujih študij se ukvarja zlasti s pridelki v rastlinski ekološki pridelavi; nanjo se osredotoča tudi 

naša raziskava. 

Zaradi pomanjkanja podatkov o ekoloških pridelkih v Sloveniji smo se odločili za pregled vseh 

razpoložljivih virov, kot so podatki o pridelkih iz baze MKO, ki temeljijo na zbiranju podatkov 

organizacij za nadzor ekološkega kmetovanja, predvsem pa se je kot nujen pokazal lasten zajem 

podatkov. Ta zajem je bil opravljen na dva načina:  

- v okviru anketiranja tržno usmerjenih ekoloških kmetij v projektu Ekonomika ekoloških kmetij 

v Sloveniji (2011-2013); 

- z neposrednim anketiranjem izbranih ekoloških pridelovalcev s pomočjo posebnega – 

drugega vprašalnika. 
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Glede količin velja, da se te nanašajo na pospravljeni pridelek, brez izgub ob spravilu in prevozu. Pri 

žitih se poleg tega nanašajo na neoluščena žita, osušena na odstotek vlažnosti, ki je primerna za 

skladiščenje.  

Ugotavljanje dejanskih višin ekoloških pridelkov s terenskim anketiranjem 

Ker ekološke kmetije večinoma upoštevajo bistveno širši kolobar in pridelujejo večje število različnih 

poljščin in vrtnin, zaradi česar je tudi letni obseg pridelave posameznih kultur manjši, je spremljanje 

višine oziroma povprečnih pridelkov teh kultur za kmete verjetno še bolj zahtevno kot na 

konvencionalnih kmetijah. Po drugi strani pa morajo ekološke kmetije zaradi zahtev nadzora 

ekološkega kmetovanja beležiti veliko več podatkov, tudi o površinah in količinah pridelkov. Ne glede 

na to pa smo na osnovi dotedanjih izkušenj z anketiranjem oziroma s poglobljenimi intervjuji s 

pridelovalci domnevali, da vseeno le razmeroma malo ekoloških kmetov natančno spremlja oziroma 

dobro pozna povprečne pridelke na svoji kmetiji. 

V vprašalnikih se je na povprečne pridelke nanašalo eno od dodatnih (neobveznih) vprašanj. Ker je bil 

vprašalnik obsežen, ni dopuščal, da bi zajeli oziroma ugotavljali vse podrobnosti. Zato so imeli 

anketarji navodilo, da pridobijo in zapišejo te podatke v primeru, da anketiranci podatek ocenijo kot 

precej zanesljiv. Anketirance smo prosili za podatke o povprečnih letnih pridelkih za ključne kulture, 

zlasti za žita in krompir, preverjali pa smo tudi morebitne podatke za zelenjavo in sadje.  

S terenskim anketiranjem smo pridobili podatke v naslednjem obsegu: pšenica 16 kmetij, pira 9 

kmetij, ječmen 11 kmetij, ostala žita 2–9 kmetij, krompir 13 kmetij in sadje 1–2 kmetiji. Podatke o 

zelenjavi smo lahko pridobili le za povprečne skupne količine, česar pa v nadaljnji analizi nismo mogli 

uporabiti. 

Zajem povprečnih ekoloških pridelkov na izbranih ekoloških kmetijah 

Ocenili smo, da bomo v razmerah, ko primanjkuje podatkov in so nezanesljivi, najbolj zanesljive 

podatke o višini in povprečnih pridelkih pridobili neposredno na ustrezno izbranih ekoloških 

kmetijah. Želeli smo pridobiti vsaj podatke za ključne pridelke: žita (zlasti pšenico), piro, ajdo; krompir 

(za ozimnico in zgodnji); sadje (zlasti jabolka in jagode, ostalo pa kot dopolnitev); indikativno pa nas 

je zanimala tudi višina pridelka oziroma povprečni pridelki posameznih vodilnih vrst zelenjave, da bi 

lahko ocenili vsaj razmerje v primerjavi s konvencionalno pridelavo.  

Vir za izbor kmetij je bila baza podatkov ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, s pridelovalno 

strukturo ekoloških kmetij, ter naša lastna baza tržno usmerjenih kmetij, zlasti tistih, s katerimi na 

Inštitutu za trajnostni razvoj že uspešno sodelujemo v različnih projektih in drugih dejavnostih. S 

pomočjo baze podatkov ministrstva smo pripravili nabor kmetij z največjimi površinami posameznih 

ključnih kultur, pri žitih pa tudi kmetij s srednjim obsegom pridelave, saj nas je zanimalo, ali bi morda 

lahko ugotovili kakšne razlike v višini (povprečnih) pridelkov glede na obseg pridelovanja posameznih 

kultur. Pripravili smo tabelo za zajem podatkov, v kateri smo predvideli različne možnosti podajanja 

podatkov. Ena je bila informacija o povprečnem pridelku v zadnjih nekaj letih, druga pa podatek o 

povprečnem pridelku (oziroma količini pridelka na določeni površini, da bi kmetom olajšali 

odgovarjanje) v zadnjem letu. Prosili smo tudi za oceno, ali je šlo za leto brez posebnosti, ali pa je bil 

morda pridelek zaradi določenih razlogov bistveno manjši ali večji kot običajno. V tem primeru nas je 

zanimalo tudi, za koliko. Kmete smo prosili tudi za podatek, na kolikšni površini so posamezno kulturo 

pridelovali, kot tudi, ali je bila parcela na ravnini ali ne. Izbrane kmetije smo najprej poklicali po 
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telefonu in se dogovorili za sodelovanje, ter jim nato poslali tabelo (vprašalnik) po e-pošti. Z vsemi, ki 

so nam poslali odgovore, smo se potem še enkrat pogovorili po telefonu ter dodatno preverili 

oziroma ovrednotili zanesljivost podatkov in po potrebi razjasnili določene dileme. 

S to metodo smo lahko zajeli podatke v naslednjem obsegu: vodilna žita - pšenica, pira in ajda na 14–

16 kmetijah; druga žita na 4–6 kmetijah, krompir na 16 kmetijah, zelenjava na 2–11 kmetijah, jabolka 

na 12 kmetijah in jagode na 6 kmetijah (zavarovan prostor) oziroma 3 kmetijah (na prostem). 

5.4 Razvoj modela za oceno potenciala ekološke kmetije za tržno 

pridelavo 

5.4.1 Oris korakov uporabe metode DEX pri razvoju modela 

Z modelom smo se osredotočili na tisti del potenciala ekološkega kmetijstva za prispevek k 

samooskrbi, ki se izraža na ravni individualne ekološke kmetije kot njen potencial za tržno pridelavo.  

Za izhodišče nam je rabil celovit model za ugotavljanje potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo 

(Slika 33), oziroma zgornji del modela, ki predstavlja dejavnike na ravni kmetije. Te dejavnike smo še 

podrobneje analizirali, s ciljem, da raziskovani potencial čim podrobneje opišemo z značilnostmi, ki 

smo jih ugotavljali v terenski raziskavi s pomočjo vprašalnika. V tem procesu se je izhodiščni model še 

spreminjal, in sicer na tak način, da smo z razpoložljivimi podatki lahko čim bolje opisali relevantne 

značilnosti posameznih ekoloških kmetij z vidika njihovega potenciala za tržno pridelavo. 

Model je torej kompleksen (večstopenjske vzročno-posledične povezave med večjim številom 

enostavnih in kompleksnih značilnosti), pri njegovem razvoju pa so bila potrebna izrazito 

interdisciplinarna znanja (agronomija, ekološka pridelava, ekonomika kmetije, razvoj podeželja, 

trženje, psihologija…). 

Zato smo v razvoj modela v več fazah vključili strokovnjake z navedenih področij. Prva faza je bilo že 

oblikovanje vprašalnika za terensko raziskavo, kjer smo prvi osnutek vprašalnika prediskutirali s 

strokovnjaki različnih profilov ter ga ustrezno korigirali oziroma nadgradili, nato pa novi osnutek 

testirali tudi na izbranih ekoloških kmetijah ter opravili dodatne korekcije, kot je podrobneje opisano 

v poglavju 5.3.1.  

Druga faza je bil razvoj samega modela, ki je potekal v dveh korakih: 

1. Prvi osnutek modela DEX smo razvili na osnovi vprašalnika in analize rezultatov terenske raziskave. 

2. Osnutek smo na delavnici ekspertne skupine predstavili strokovnjakom z različnih področij, ga 

temeljito prediskutirali ter skupaj s strokovnjaki določili funkcije koristnosti.  

 

osnutek modela 1   delavnica ekspertne skupine   osnutek modela 2 

 

Dopolnjeni model (osnutek modela 2) smo nato testirali s podatki – rezultati terenske raziskave 135 

tržno usmerjenih ekoloških kmetij.  
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5.4.2 Glavna načela oblikovanja modela 

 Osnovne elemente modela – drevesa DEX smo poimenovali značilnosti (v literaturi tudi 

atributi, dejavniki in podobno); ta izraz smo izbrali zato, ker z modelom opišemo stanje na 

posamezni kmetiji in na ta način v resnici opisujemo posamezne značilnosti kmetije. 

 Nekaterim značilnostim lahko enoznačno določimo vrednosti (npr. najeta delovna sila: DA ali 

NE), pri drugih to ni možno. Primer za zadnje je značilnost »usmeritev kmetije« (kot eden od 

parametrov stopnje tržne usmerjenosti), kjer vrednosti predpostavljamo in ne moremo trditi, 

da so v vsakem posameznem primeru enoznačno veljavne. Usmeritev »mešana kmetija« je 

lahko bolj tržno usmerjena (npr. kombinacija zelenjava + sadje + živinoreja) ali manj tržno 

usmerjena (npr. ekstenzivni trajni nasad + prireja mesa). Z metodo DEX lahko ustrezno 

obravnavamo tudi takšne situacije (Bohanec, 2013). 

 Najbolj zaželeno je, da so značilnosti v modelu ortogonalne (so nepovezane, neodvisne, se ne 

prekrivajo). Kadar med posameznimi značilnostmi obstaja določena povezava, je v metodi 

DEX to sprejemljivo, če se deloma povezane značilnosti nahajajo na istem vozlišču drevesa 

(Bohanec, 2013).  

 Za korensko značilnost, ki jo s pomočjo modela ugotovimo kot končni rezultat, torej 

potencial ekološke kmetije za tržno pridelavo, smo določili mersko lestvico s petimi 

vrednostmi. Tolikšen nabor vrednosti omogoča dovolj natančno informacijo o ocenjevanem 

potencialu, obenem pa nabor vrednosti podrejenih značilnosti zadostuje za določitev lestvice 

s tako natančnostjo. Dodaten argument za lestvico s petimi vrednostmi je možnost, da 

preverimo, koliko se rezultati modela za anketirane kmetije ujemajo s pričakovanji 

anketirancev glede nadaljnjega razvoja pridelave, trženja itd., kjer so v terenski raziskavi pri 

tem lahko izbirali med petimi stopnjami verjetnosti.  

 

 

5.4.3 Določanje osnovnih elementov modela in povezav med njimi 

Z določitvijo osnovnih elementov modela – značilnosti (parametrov) in povezav med njimi smo 

oblikovali drevo kriterijev, ki tvori osnovno sliko modela: elemente modela (značilnosti oziroma 

parametre) ter povezave med njimi. 

Pri oblikovanju elementov in strukture modela smo izhajali iz sheme potenciala (ekološkega 

kmetijstva) za prispevek k samooskrbi na ravni posamezne ekološke kmetije, oziroma iz elementov 

vprašalnika za terensko raziskavo. Oblikovanje modela je potekalo v več stopnjah. V tem poglavju 

opisujemo postopek določanja elementov s pomočjo delavnice ekspertne skupine. 

Prvi osnutek modela, ki je bil izhodišče za razpravo na delavnici, je kot elemente pridelovalnega tipa 

kmetije vključeval dve enostavni značilnosti »usmeritev kmetije« in »struktura rabe KZ«, vendar z 

opombo, da sta ti dve značilnosti verjetno preveč povezani med seboj, saj struktura rabe KZ v veliki 

meri določa, kako bo kmetija usmerjena (poljedelstvo, živinoreja…) (Slika 40). 
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Slika 40: Drevo kriterijev potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo – 1. osnutek modela za 

delavnico ekspertne skupine 

 

 

Na osnovi diskusije na delavnici smo našli boljšo rešitev. Strukturo rabe KZ smo nadomestili z 

obsegom njiv, ki je načeloma neodvisen od usmeritve kmetije, je pa prav tako pomemben z vidika 

raziskovanega potenciala. Še bolje bi bilo, če bi lahko izbrali »obseg njiv in trajnih nasadov«, vendar 

pa vprašalnik za terensko raziskavo ni razlikoval med intenzivnimi in ekstenzivnimi trajnimi nasadi. 

Ker slednji v strukturi trajnih nasadov močno prevladujejo (velik obseg pretežno zelo ekstenzivnih 

travniških sadovnjakov, ki večinoma niso pomemben element tržne pridelave na posameznih 

kmetijah), bi po naši oceni vključitev trajnih nasadov preveč izkrivila model.  

Poleg tega smo na delavnici pridelovalni tip dodatno opisali z značilnostjo predelava živil na kmetiji. 

Dejstvo, da kmetija ustvarja del dohodka tudi s prodajo predelanih živil, namreč dodatno priča o njeni 

tržni usmerjenosti, kar dopolni sliko pridelovalnega tipa posamezne kmetije, ne glede na njeno 

usmeritev in obseg njiv. 

Agregirano značilnost pridelovalne ovire smo opredelili kot funkcijo pridelovalnih pogojev, 

razpoložljivosti delovne sile in dostopnosti kmetijskih zemljišč.  

Organizacijske kapacitete kmetije smo razdelili na finančni potencial in na človeški potencial kmetije.  

Pri izbiri osnovnih elementov s področja financ smo bili zelo omejeni. Terensko delo je potrdilo našo 

domnevo, da bo najteže pridobiti podatke, ki se nanašajo na finance na kmetiji. Zlasti po testiranju 
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vprašalnika na izbranih kmetijah se je izkazalo, da ne moremo pričakovati podatkov o sestavi stroškov 

(npr. specifični neposredni in posredni stroški), zato smo se osredotočili na tiste, ki jih ima kmetija 

bolj verjetno na voljo. Zaradi tega v model ni bilo možno vključiti stroškovnega dela, lahko pa smo 

vključili dohodkovni del. Tako smo finančni potencial kmetije opisali z naslednjimi značilnostmi: 

delež dohodka kmetije (iz kmetijstva in drugih virov), kjer smo imeli na voljo razmeroma zanesljive 

podatke; ter trženje in investicijska dejavnost. Trženje je agregirana značilnost, ki smo jo opredelili 

kot funkcijo deleža dohodka, ki ga kmetija ustvari s prodajo pridelkov oziroma živil, ter s številom 

tržnih poti, ki jih kmetija uporablja (Slika 40). Za ti dve značilnosti smo ocenili, da v našem naboru 

podatkov še najmočneje izražata tržni potencial kmetije, obenem pa so bili podatki terenske 

raziskave tu precej zanesljivi. Število tržnih poti je z vidika raziskovanega potenciala zanimivo 

predvsem zato, ker večje število tržnih poti pomeni bolj zanesljivo prodajo, npr. v primeru, ko kmetiji 

določena tržna pot nepričakovano zataji ali celo ugasne. Na voljo smo imeli tudi specifične podatke o 

vrstah tržnih poti na kmetiji, vendar smo presodili, da je ustrezneje uporabiti samo število le-teh, saj 

nimamo meril oziroma podatkov za presojanje morebitnih razlik v pomembnosti različnih tržnih poti. 

Človeški potencial kmetije smo opredelili kot funkcijo izbranih sociodemografskih značilnosti 

družinskih članov, lastne ocene prihodnosti kmetije in upravljavskega profila gospodarja. 

Za določitev sociodemografskih značilnosti smo izbrali demografsko vitalnost kmetije, obseg dela 

družinskih članov na kmetiji in najemanje delovne sile. Kot indikator demografske vitalnosti kmetije 

smo uporabili starostno-generacijsko tipologijo gospodinjstev, ki so jo razvili Klemenčič in sod. (2008). 

V tem primeru je enostavna značilnost, ki nastopa v našem modelu, v resnici indikator, ki je rezultat 

predhodno razvite metode, predstavljene v podpoglavju 5.3.1.2. Prav tako sta tudi obseg dela 

družinskih članov na kmetiji in najemanje delovne sile zelo dobra sociodemografska oziroma 

gospodarska pokazatelja potenciala za tržno pridelavo na kmetiji.  

V človeški potencial smo vključili tudi lastno oceno prihodnosti kmetije; kmetije, na katerih vidijo 

nove možnosti za razvoj, se najbolj usmerjajo v pridelavo za trg, tiste, ki ne vidijo prave prihodnosti, 

pa najmanj. Pomemben dejavnik človeškega potenciala pa je upravljavski profil gospodarja, ki smo 

ga uvedli kot metodološko novost, zaradi česar smo ga opisali posebej. 

Upravljavski profil gospodarja  

V okviru terenske ankete smo vprašalnik kariernih sider izpolnili za 104 anketirance od 135, ker 

nekateri niso želeli odgovarjati tudi na ta vprašalnik, zlasti zaradi obsežnosti osnovne ankete.  

Rezultati (Preglednica 18) kažejo na velik pomen življenjskega sloga, kar je v skladu s pričakovanji, saj 

je odločitev kmetovalcev za ekološko kmetijstvo zelo povezana z njihovimi osebnimi nazori. Enako 

velja za samostojnost in neodvisnost, ki sta praviloma potrebni za odločitev za ekološki način 

kmetovanja, saj se slednje bistveno razlikuje od konvencionalnega.  

Vendar pa natančnejša analiza teh rezultatov ni predmet naše raziskave, temveč smo jih analizirali le 

z vidika uporabnosti za vključitev v model DEX. V naših rezultatih je bilo torej v ospredju sidro 

življenjskega stila ter samostojnosti in neodvisnosti, kar je sicer za ekološke kmete pričakovano, ter 

sidro strokovnjaka. Sidro čistega izziva ter managersko sidro sta bili najbolj skromno zastopani. 

Odločili smo se za vključitev dveh kariernih sider, zaradi omejitev modela DEX in zaradi vsebinskih 

razlogov, ki so se pokazali pri analizi odgovorov anketirancev. Z vidika omejitev modela je na najnižji 

ravni smotrno vključiti čim manjše število osnovnih značilnosti, ki v zadostni meri opišejo ustrezno 
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agregirano značilnost. Analiza odgovorov pa je tudi pokazala, da sta za potrebe naše raziskave najbolj 

relevantni tehnično-funkcionalno sidro in sidro čistega izziva.  

Preglednica 18: Pomen kariernih sider v anketirani populaciji 104 tržno usmerjenih ekoloških kmetij 

Karierno sidro skupno št. točk 

4. Sidro življenjskega stila 2423 

7. Sidro samostojnosti in neodvisnosti 2337 

5. Tehnično-funkcionalno sidro (»strokovnjak«) 2326 

8. Sidro varnosti in stabilnosti 2315 

2. Sidro poslanstva in predanosti 2183 

3. Sidro čistega izziva 1889 

6. Managersko sidro (»manager«) 1886 

 

Tehnično-funkcionalno sidro odraža željo anketiranca, da se uveljavi kot strokovnjak na svojem 

področju, da z opravljanjem zahtevnih delovnih nalog preizkuša svoje znanje in sposobnosti, da 

pričakuje veliko svobode pri svojem delu, kakovostno opravi delovne naloge, in podobno. Ker sta 

znanje in usposobljenost med glavnimi dejavniki za uspešno ekološko kmetovanje, sklepamo, da je to 

sidro  pomemben pokazatelj  potenciala za tržno  usmerjenost kmetije.  Sidro čistega  izziva pa odraža 

Slika 41: Drevo kriterijev potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo, 2. osnutek modela 
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anketirančevo motivacijo za premagovanje težavnih ovir, reševanje zahtevnih problemov, soočanje s 

stalnimi izzivi, in podobno. To sidro torej dobro kaže značilnosti, ki so pomembne za uspešno (tržno) 

uveljavljanje ekoloških kmetij, pri obvladovanju izzivov in ovir. 

Za naš model smo zato izbrali dve karierni sidri (dve osnovni značilnosti v modelu), ki smo ju združili v 

agregirano značilnost upravljavski profil gospodarja. V osnutku modela za delavnico s strokovnjaki je 

bil upravljavski profil gospodarja že vključen kot značilnost, medtem ko smo osnovne značilnosti 

določili naknadno, po obdelavi rezultatov posebnega vprašalnika kariernih sider.  

Tako smo s pomočjo delavnice z ekspertno skupino oblikovali izboljšano drevo kriterijev 2. osnutka 

modela (Slika 41), ki smo ga uporabili za nadaljnje delo. 

5.4.4 Določanje merskih lestvic oziroma zalog vrednosti za značilnosti 

Značilnostim smo določili kvalitativne in diskretne merske lestvice, ki so temeljile na značilnostih 

podatkov iz terenske raziskave, ob upoštevanju pravil za oblikovanje modela DEX. Podatki, ki smo jih 

pridobili v terenski raziskavi, so bili mešani, tako kvantitativni kot kvalitativni; za model smo vse 

prevedli v ustrezne kvalitativne vrednosti. Čim bolj smo upoštevali priporočilo, da naj se število 

vrednosti povečuje od enostavnih značilnosti (listov drevesa) proti korenu drevesa, tako da smo 

izbrali najmanjše število vrednosti, ki še dovolj natančno opišejo neko značilnost; običajno so imele 

enostavne značilnosti dve ali tri vrednosti.  

V nadaljevanju predstavljamo opredelitve značilnosti v povezavi z zalogami vrednosti za posamezne 

značilnosti, po sklopih. Najnižja številka pomeni najnižjo opisno oceno (npr. 1 = malo, 2 = srednje, 3 = 

veliko) z vidika ocenjevanega potenciala. 

5.4.4.1 Pridelovalni tip 

Usmeritev kmetije: 1 = živinoreja (meso, žive živali); 2 = poljedelstvo, mešana; 3 = zelenjava, mleko, 

intenzivni trajni nasadi, zelišča. Zaloga vrednosti: malo tržna; srednje tržna; močno tržna. 

Tu smo pri testiranju modela ob določanju ocene usmeritve posamezne kmetije upoštevali tudi 

specializacijo kmetije, če jo je le-ta navedla; ta možnost je bila predvidena v vprašalniku za terensko 

raziskavo. 

Obseg njiv: vrednosti glede na obseg njiv: 1 ≤ 0,5 ha; 2 = 0,6 - 1 ha; 3 ≥ 1,1 ha. Mersko lestvico za to 

značilnost smo dokončno oblikovali skupaj s strokovnjaki na ekspertni delavnici za oblikovanje 

modela. Zaloga vrednosti: malo njiv; srednje njiv; veliko njiv. 

Predelava živil: kmetija ima registrirano dejavnost predelave živil? 1 = ne, 2 = da. Zaloga vrednosti je 

enaka: ne; da. 

Agregirana značilnost pridelovalni tip, ki je sestavljena iz teh treh osnovnih značilnosti, izraža tip 

kmetije glede na verjetno stopnjo pridelave za trg. Zaloge vrednosti so: malo tržen; srednje tržen; 

močno tržen. 
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Slika 42: Segment kriterijev in pripadajočih zalog vrednosti za pridelovalni tip kmetije 

 

5.4.4.2 Pridelovalne ovire 

Anketiranci so vse vrste pridelovalnih ovir (pridelovalni pogoji, delovna sila, dostopnost KZ) za svojo 

kmetijo lahko opisali z vrednostmi od 1 (imam velike težave) do 5 (nimam težav); združili smo jih v tri 

vrednosti, 1 = 1, 2; 2 = 3; 3 = 4, 5. 

Pridelovalni pogoji: skupna ocena širokega nabora pogojev za kmetijsko pridelavo (kakovost tal, 

velikost in oddaljenost parcel, nagnjenost terena, in podobno) na kmetiji. Zaloge vrednosti za 

pridelovalne pogoje: slabi; srednji; dobri. 

Razpoložljivost delovne sile: kakšne možnosti ima kmetija, da najame (ustrezno) delovno silo. Zaloge 

vrednosti za razpoložljivost delovne sile: neustrezna; deloma ustrezna; ustrezna. 

Dostopnost kmetijskih zemljišč: kakšne možnosti za najem ali nakup kmetijskih zemljišč ima kmetija; 

vrednosti enako kot pridelovalni pogoji. Zaloge vrednosti za dostopnost kmet. zemljišč: nedostopna; 

deloma dostopna; dostopna.  

Agregirana značilnost pridelovalne ovire izraža stopnjo oviranosti (tržne) pridelave z vidika 

pridelovalnih pogojev, razpoložljivosti delovne sile in dostopnosti kmetijskih zemljišč. Ker gre za 

ocene kmetov, ki so lahko bolj ali manj subjektivne, in ker smo lestvico petih ocen (vprašalnik) 

prevedli v tri vrednosti za obravnavane značilnosti, smo smatrali, da je upravičena zaloga vrednosti s 

samo tremi ocenami. Zaloge vrednosti za pridelovalne ovire so tako: velike; zmerne; nizke. 

Slika 43: Segment kriterijev in pripadajočih zalog vrednosti za pridelovalne ovire kmetije 

 

 

5.4.4.3 Finančni potencial 

Delež dohodka iz kmetijske dejavnosti lahko znaša: 1 ≤ 25 %; 2 = 26–74 %; 3 ≥ 75 %. Mersko lestvico 

za to značilnost smo dokončno oblikovali s strokovnjaki na delavnici za oblikovanje modela. Zaloga 

vrednosti: nizek; srednji; visok. 

Agregirana značilnost trženje opisuje razvitost trženja na kmetiji, in je sestavljena iz števila tržnih poti 

na kmetiji in iz deleža dohodka od prodaje pridelkov. To značilnost smo dokončno oblikovali skupaj s 

strokovnjaki na ekspertni delavnici za oblikovanje modela, ter dokončno opredelili tudi mersko 

lestvico zanjo. Zaloga vrednosti: skromno; srednje močno; močno. 

Število tržnih poti: 1 = 1 ali 2 različni tržni poti; 2 = tri in več tržnih poti. Zaloga vrednosti: malo; 

veliko. 
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Delež dohodka od prodaje pridelkov: kolikšen delež dohodka (od vseh kmetijskih dohodkov, vključno 

s subvencijami) kmetija ustvari s prodajo pridelkov in predelanih živil: 1 ≤ 20 %; 2 = 21–49  %; 3 ≥ 

50 %. Zaloga vrednosti: malo tržen; srednje tržen; močno tržen. 

Investicijska dejavnost: skupen obseg investicij v kmetijsko dejavnost v zadnjih petih letih, vključno s 

predelavo živil (izključili pa smo vlaganja v turizem na kmetiji): 1 ≤ 15.000 EUR, 2 = 15.001–29.999 

EUR; 3 ≥ 30.000 EUR. 

Zaloga vrednosti: šibka; dobra; zelo dobra. 

Agregirana značilnost finančni potencial je opredeljena  z dohodki kmetije (s poudarkom na 

prihodkih iz trženja pridelkov in živil) ter investicijsko dejavnostjo kmetije. 

Zaloga vrednosti: šibek; zmeren; dober; zelo dober. 

Slika 44: Segment kriterijev in pripadajočih zalog vrednosti za finančni potencial kmetije 

 

 

5.4.4.4 Človeški potencial 

Sociodemografske značilnosti so agregirana značilnost, ki odraža vitalnost družine (starost in število 

družinskih članov), skupen obseg njihovega dela na kmetiji ter zaposlovanje oziroma najemanje 

zunanje delovne sile. Zaloga vrednosti: neugodne; manj ugodne; ugodne; zelo ugodne. 

Demografska vitalnost kmetije: zalogo vrednosti smo oblikovali na osnovi starostno-generacijske 

tipologije gospodinjstev (Klemenčič in sod., 2008) na naslednji način: 1 = gospodinjstvo tipa 1 in 2; 2 = 

gospodinjstvo tipa 3 in 4; 3 = gospodinjstvo tipa 5, 6 in 7. Zaloga vrednosti: šibka; srednja; močna. 

Obseg dela družinskih članov na kmetiji prikazuje skupen obseg dela vseh družinskih članov na 

kmetiji. Določili smo naslednje intervale: 1 ≤ 0,5 PDM (polna delovna moč); 2 = 0,51–49 PDM; 3 ≥ 1,5 

PDM. Zaloga vrednosti: skromen; zmeren; visok. 

Najeta delovna sila: upoštevamo le, ali kmetija najema delovno silo ali ne, ne glede na obseg. 

Menimo, da že samo dejstvo, da kmetija delovno silo najema, z veliko verjetnostjo kaže na njeno 

tržno usmerjenost oziroma tržni potencial. Zaloga vrednosti: ne; da. 

Ocena prihodnosti kmetije: ocena prihodnosti kmetije s strani anketirancev, glede na dejanske 

perspektive. Tu smo kot zalogo vrednosti izbrali enako, kot so ocene v vprašalniku. Zaloga vrednosti: 

nima prihodnosti; brez sprememb; nove možnosti. 

Upravljavski profil gospodarja je agregirana značilnost, ki jo določajo izbrana karierna sidra. Določili 

smo tri stopnje podjetnosti oziroma poslovnosti gospodarja, 1 = manj posloven; 2 = srednje posloven; 

3 = zelo posloven. Zaloga vrednosti: manj posloven; srednje posloven; zelo posloven. 

Karierno sidro strokovnjak odraža osebnostne značilnosti, kot so: želi postati strokovnjak na svojem 

področju, pomembna se mu zdi vsebina dela, v zahtevnih nalogah želi preverjati svoje znanje in 
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sposobnosti, pričakuje svobodo pri delu, želi kakovostno opraviti delovne naloge. Vprašalnik kariernih 

sider omogoča izbiro med šestimi stopnjami strinjanja, kar smo prevedli v tri vrednosti značilnosti v 

modelu, in sicer: 1 = 1 – nikoli ne velja zame, 2 – občasno velja zame, 2: obe srednji stopnji strinjanja; 

3 = 5 – pogosto velja zame, 6 – velja zame.  Zaloga vrednosti: ne velja; velja občasno; velja večinoma. 

Karierno sidro izziv odraža osebnostne značilnosti človeka, ki rad premaguje nemogoče ovire, 

nerešljive probleme in močne tekmece; motivira ga raznolikost dela in veliko izzivov, področje dela in 

zaslužek pa se mu zdita manj pomembna. Zaloge vrednosti smo oblikovali na povsem enak način kot 

pri sidru strokovnjak: ne velja; velja občasno; velja večinoma. 

Značilnosti človeški potencial kmetije, ki je agregat zgoraj opisanih enostavnih in agregiranih 

značilnosti (Slika 45), smo pripisali štiri vrednosti: šibek; zmeren; dober; zelo dober. 

Slika 45: Segment kriterijev in pripadajočih zalog vrednosti za človeški potencial kmetije 

 
 
 

Preostaneta še dve agregirani značilnosti višjega reda, ki neposredno določata korensko značilnost. 

Pridelovalne kapacitete, ki odražajo zlasti naravne danosti in nekatere značilnosti 

družbenogospodarskega okolja kmetije, smo opisali s štirimi vrednostmi: šibke; zmerne; dobre; zelo 

dobre. 

Organizacijskim kapacitetam, ki opišejo, kako na kmetiji organizirajo finančno poslovanje in trženje, 

kakšne so sociodemografske značilnosti družine, in podobno, smo dodelili enako zalogo vrednosti kot 

pridelovalnim kapacitetam: šibke; zmerne; dobre; zelo dobre. 

Korenska značilnost potencial ekološke kmetije za tržno pridelavo je opisana z zalogo petih 

vrednosti: šibek; zmeren; dober; zelo dober; odličen. 

5.4.5 Razvoj modela z metodo ekspertne skupine 

Nekatere prispevke delavnice z ekspertno skupino smo omenili že v opisu določanja merskih lestvic 

oziroma zalog vrednosti značilnosti, celotno metodo dela oziroma uporabljene postopke pa 

opisujemo v tem podpoglavju. 

Program DEXi na osnovi oblikovanega drevesa kriterijev in zalog vrednosti pripravi tabele za 

določanje funkcij koristnosti. Ker gre za kompleksne odločitve, kjer se srečujejo različna strokovna 

področja, je za ustrezen rezultat potrebno poglobljeno poznavanje vključenih področij, kar pogosto 

narekuje, da v procesu določanja vrednosti sodeluje skupina strokovnjakov. V našem primeru smo 

oblikovali skupino, v kateri so sodelovali agrarni ekonomist, strokovnjak za tehnologije ekološkega 

kmetijstva, strokovnjak za trženje ekoloških živil ter strokovnjak za razvoj podeželja. 
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Slika 46: Drevo kriterijev in pripadajočih zalog vrednosti za potencial ekološke kmetije za tržno 

pridelavo 

 

 

Na delavnici smo za določanje funkcij koristnosti uporabili naslednje postopke: 

 Manjše tabele s šestimi oziroma devetimi možnimi kombinacijami smo izpolnjevali 

neposredno. 

 Tabele z več kot šestimi oziroma devetimi možnostmi smo izpolnjevali po sistemu od najbolj 

očitne vrednosti (soglasno mnenje) do manj očitnih, kjer smo začeli z vrstico z najbolj očitno 

agregirano vrednostjo (takšne vrstice smo identificirali že pred delavnico). 

 V primeru vrstic oziroma vrednosti, pri katerih s temi postopki nismo mogli doseči soglasja, 

smo uporabili ocenjevanje, katera značilnost je pomembnejša ter v kolikšni meri. To smo 

naredili z uporabo uteži tako, da smo določili uteži za posamezne vrednosti, ki oblikujejo 

agregirano vrednost. V našem primeru smo vse funkcije koristnosti razen ene uspeli določiti s 

soglasjem, včasih razmeroma hitro, včasih pa šele po daljši diskusiji. Daljša je bila diskusija 

zlasti v primeru izrazito interdisciplinarnih vprašanj, kjer smo morali razjasniti možne vplive in 

izkušnje iz prakse. V enem primeru se nismo mogli odločiti enoznačno in smo zato določili 

uteži.  

 V enostavnih funkcijah lahko uporabimo metodo izključujočega dejavnika. Primer je npr. 

značilnost »trženje«: vprašamo se, ali je katera od značilnosti, ki določajo »trženje«, izločilna. 

Ali je »delež dohodka od prodaje« tako pomemben, da kadar ta zavzame vrednost 
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»skromen«, vedno obvelja, da tudi »trženje« zavzame vrednost »skromno«. To bi pomenilo, 

da »število tržnih poti« tako rekoč ne vpliva na končno vrednost agregirane značilnosti 

»trženje«. V našem primeru to ne velja; delež dohodka od prodaje je sicer pomembnejši od 

števila tržnih poti. Toda če z vidika potenciala za tržno pridelavo primerjamo kmetijo, ki 

ustvari »visok« dohodek z »velikim« številom tržnih poti (tri ali več), s kmetijo, ki ustvari 

»visok« dohodek z »majhnim« številom tržnih poti (ena ali dve), lahko ocenimo, da je prva 

kmetija v nekaj boljšem tržnem položaju, saj se druga v primeru, da se ji ena ali celo edina 

tržna pot zapre, še vedno lahko usmeri na preostale. Zato smo prvo kombinacijo ocenili z 

»močnim« trženjem, drugo pa s »srednje močnim« trženjem.  

Na delavnici smo ob razvoju funkcij koristnosti rešili tudi nekaj drugih dilem, na primer: 

 V enem primeru smo s premislekom glede ustreznosti dveh osnovnih značilnosti manj 

ustrezno značilnost zamenjali z ustreznejšo alternativo. V drugem primeru smo s 

premislekom in preizkušanjem različnih umestitev ene od osnovnih značilnosti na 

odločitvenem drevesu prišli do rešitve, ki je pripeljala do bolj pregledne in smiselne funkcije 

koristnosti, ter s tem izboljšali osnutek modela.  

 V večini primerov so značilnosti v našem modelu ortogonalne. Kadar med posameznimi 

značilnostmi obstaja določena povezava, je v DEX to sprejemljivo, če se deloma povezane 

značilnosti nahajajo na istem vozlišču drevesa. V prvem osnutku modela je bil pri nas tak 

primer pri značilnostih »usmeritev kmetije« in »struktura rabe KZ«. Vendar smo na delavnici 

potrdili alternativno rešitev, v kateri smo značilnost »struktura rabe KZ« zamenjali z novo 

značilnostjo »obseg njiv«. Ta je sicer še vedno deloma povezana z značilnostjo »usmeritev 

kmetije«, ki nastopa na istem vozlišču, saj je usmeritev kmetije odvisna tudi od obsega njiv, 

vendar manj kot zamenjana značilnost.  

5.4.6 Analiza modela 

Program DEXi po tem, ko vnesemo zadostno število vrednosti, sam določi manjkajoče vrednosti. Ne 

glede na to pa moramo vse kombinacije, tudi tiste, ki jih določi program, premisliti sami in na ta način 

preveriti ustreznost rezultatov. Analiza modela omogoča primerjave »če – potem«. 

Osnutek modela 2 smo pregledali z vidika ustreznosti funkcij koristnosti na vseh nivojih oziroma 

medsebojnih razmerjih. Pregledali smo razmerje uteži za vse elemente modela na vseh ravneh. 

Model smo ocenili kot ustrezen za testiranje. 

5.4.7 Testiranje modela 

Za testiranje modela smo imeli na voljo podatke terenske raziskave 135 kmetij, in sicer: 

- popolne podatke (opredeljene vrednosti vseh enostavnih značilnosti) za 105 kmetij,  

- za 29 kmetij smo imeli vse druge podatke, razen obeh značilnosti kariernih sider, 

- pri dveh kmetijah je manjkal drug podatek. 

Program DEXi omogoča tudi vrednotenje variant, v katerih eden ali več podatkov manjka. Program v 

tem primeru ravno tako izračuna končno oceno; v določenih primerih (ne pa vedno) pa manjkajoči 
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podatki povzročijo, da je za posamezno kombinirano značilnost podana vrednost v obliki intervala. 

Tak rezultat pomeni, da ocena lahko zavzame katerokoli od vrednosti v intervalu, glede na vrednost, 

ki bi jo zavzela značilnost z manjkajočim podatkom. 

5.4.8 Preverjanje ustreznosti modela 

Ena od možnosti za preverjanje ustreznosti modela je primerjava rezultatov individualnih ocen 

potenciala ekoloških kmetij za tržno pridelavo s podatki terenske raziskave glede ocene anketirancev 

o prihodnosti kmetije, oziroma glede njihove ocene verjetnosti za povečanje obsega tržne pridelave 

ali trženja. V primeru, da bi preverjanje rezultatov modela s pomočjo omenjenih primerjav opozorilo 

na morebitne pomanjkljivosti modela, bi le-tega lahko poskušali izboljšati s spremembo strukture 

modela, z vključitvijo novih značilnosti, in podobnimi posegi v model. 

Preverjanje s pomočjo odgovorov kmetij glede ocene prihodnosti kmetije 

V model smo vključili značilnost »(lastna) ocena prihodnosti kmetije«, kjer je vprašalnik anketirancem 

ponujal naslednje tri možnosti: 

1. Kmetija bo ostala v okviru sedanjega obsega in dejavnosti. 

2. Odpirajo se nove možnosti. 

3. Kmetija nima prave prihodnosti. 

Lastna splošna »ocena prihodnosti kmetije« je torej vključena v model kot enostavna značilnost v 

okviru sestavljene značilnosti »človeški potencial«. Vendar je »ocena prihodnosti kmetije« le ena od 

mnogih značilnosti in na končno celotno oceno vpliva malo, natančneje z 10 % (vpliv posameznih 

značilnosti je prikazan v rezultatih uteži v modelu, Slika 71). Zato je »oceno prihodnosti kmetije« 

vseeno smiselno uporabiti za preverjanje ustreznosti modela. Uporabili bi jo lahko v naslednjih 

primerih: 

Neka kmetija zatrdi, da »nima prave prihodnosti«, ocena potenciala te kmetije za tržno pridelavo pa 

je zelo visoka – 4 (zelo dober) ali 5 (odličen). 

Neka kmetija meni, da se »odpirajo nove možnosti«, ocena potenciala te kmetije za tržno pridelavo 

pa je zelo nizka – 1 (šibek) ali 2 (zmeren). 

Skupno oceno potenciala kmetije, kot jo določimo s pomočjo modela, bi torej lahko primerjali z 

lastno splošno oceno prihodnosti kmetije.  

Preverjanje s pomočjo odgovorov kmetij glede povečanja pridelave oziroma trženja 

S specifičnimi vprašanji smo natančneje spraševali po verjetnosti, da bodo na kmetiji v naslednjih 3–5 

letih: 

a) uvedli oziroma povečali obseg pridelave oziroma prireje za trg; 

b) izboljšali oziroma okrepili dejavnosti v zvezi s trženjem ekoloških živil. 

Za oceno verjetnosti, ali se bo to zgodilo, so imeli anketiranci na voljo lestvico od 1 do 6:  

1 2 3 4 5 6 

nikakor verjetno ne morda verjetno skoraj zagotovo zagotovo 
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Vprašanj a) in b) oziroma ocen iz raziskave pa nismo vključili v model, kar pomeni, da ne vplivajo na 

oceno potenciala, ki jo izračunamo s pomočjo modela. Odgovore na ti dve vprašanji zato lahko 

uporabimo kot eno od možnosti za preverjanje ustreznosti modela. Predpostavka je naslednja: 

Če neka kmetija, ki je verjetnost, da bo uvedla/povečala obseg pridelave in/ali izboljšala oziroma 

okrepila dejavnosti v zvezi s trženjem ekoloških živil, oceni s »skoraj zagotovo« ali »zagotovo«, bi se s 

to oceno precej verjetno morala ujemati tudi ocena potenciala te kmetije za tržno pridelavo, tako da 

bi morala doseči najmanj oceno 3 (dober potencial). Model, ki bi dal takšne rezultate za veliko večino 

tovrstnih kmetij, bi bil torej s tega vidika ustrezen. In obratno: model, ki bi za znaten delež tovrstnih 

kmetij dal oceno 1 (šibek) ali 2 (zmeren), verjetno ne bi bil ustrezen. 

Možen je tudi primer, da kmetija verjetnost za povečanje obsega pridelave in/ali izboljšanje oziroma 

okrepitev trženja oceni z najnižjimi ocenami, to je »nikakor« in »verjetno ne«, pa vendar doseže »zelo 

dobro« ali »odlično« oceno potenciala. Vendar pa to lahko pomeni, da je kmetija svoj potencial za 

tržno pridelavo že uresničila v zelo visoki meri in namerava to (visoko) raven tudi ohranjati. (V tem 

primeru bi na splošno vprašanje o prihodnosti kmetije lahko izbrala odgovor »Kmetija bo ostala v 

okviru sedanjega obsega in dejavnosti.«) 

Preverjanje možnosti in smiselnosti razširitve modela z dodatno značilnostjo »prevzemnik« 

V metodološkem delu opisujemo še postopek preverjanja modela z vključitvijo nove, dodatne 

značilnosti, ki smo ga na osnovi rezultatov preverjanja uporabili v našem primeru, ko smo v skladu z 

zgoraj opisano metodo ugotovili (sicer zelo majhno) neskladje ter sklepali, da bi ga morda lahko 

odpravili z vključitvijo nove – dodatne značilnosti »prevzemnik« (kmetije). 

V terenski raziskavi smo informacijo glede prevzemnika zajeli, in sicer z vprašanjem, ali je prevzemnik 

kmetije že znan. Na vprašanje je anketiranec lahko odgovoril z »da«, »ne« in »še ne vem« (gl. 

vprašalnik, Priloga 4). Na voljo smo imeli odgovore na to vprašanje za vseh 135 vključenih kmetij. To 

pomeni, da bi v naš model ta podatek lahko vključili kot dodatno značilnost. 

 Najprej smo preverili, kam bi bilo smiselno vključiti novo značilnost »prevzemnik«; najbolj logično 

mesto v modelu je značilnost »ocena prihodnosti kmetije«, ki ustreza tako vsebinsko kot glede na 

pravila oblikovanja modela DEX (največ tri razvejitve značilnosti oziroma parametrov). Model smo 

spremenili tako, da smo enostavno značilnost »ocena prihodnosti kmetije« nadomestili z agregirano 

značilnostjo z istim imenom, ki sta jo sestavljali enostavna značilnost »lastna ocena prihodnosti 

kmetije« (ki je bila enaka prejšnji enostavni značilnosti »ocena prihodnosti kmetije«) ter nova 

značilnost »prevzemnik«. Določili smo zaloge vrednosti za novo sestavljeno značilnost, in sicer: »nima 

prave prihodnosti«, »še nejasno« in »nove možnosti«. Določili smo tudi funkcije koristnosti za novo 

sestavljeno značilnost, kjer se je pokazalo, da je v večini primerov smiselna kombinacija »še nejasno«. 

Nato smo model ponovno testirali z vsemi 135 variantami ter primerjali nove končne rezultate 

(ocene potenciala za tržno pridelavo) z rezultati, ki jih je dal osnovni model.  
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6 Rezultati raziskav dejavnikov potenciala ekološkega 

kmetijstva za prispevek k samooskrbi s hrano 

Najprej predstavljamo glavne značilnosti celotnega vzorca 135 pretežno tržno usmerjenih ekoloških 

kmetij, ki smo jih zajeli s terensko raziskavo: njihove pridelovalne in organizacijske značilnosti, vizije 

nadaljnjega razvoja kmetije in zadovoljstvo z rezultati kmetovanja. Predstavljene splošne značilnosti 

slovenskih tržno usmerjenih kmetij omogočajo globlje razumevanje in pomen rezultatov na 

naslednjih področjih, predstavljenih v tem poglavju. 

To so najprej zaključki ocenjevanja višine pridelkov v rastlinski ekološki pridelavi na slovenskih 

ekoloških kmetijskih gospodarstvih, v katere so bile spet vključene mnoge (ne pa vse) kmetije v 

raziskanem vzorcu. Ti rezultati neposredno prikazujejo oceno dejanskega stanja produktivnosti v 

ekološki rastlinski pridelavi, posredno pa tudi potencial za izboljšave. 

Eden najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na (potencial za) kmetijsko produktivnost, je kakovost 

tal. Rezultati analize povezav med dejansko rabo ekoloških kmetijskih zemljišč v Sloveniji in njihovo 

kakovostjo (izraženo s talnim številom) nam pomagajo oceniti, ali je upravičeno domnevati, da 

kakovost tal v določeni meri vpliva na produktivnost v ekološkem kmetijstvu, ali je ta vpliv pozitiven 

ali negativen, pa tudi, ali lahko ugotovimo razlike v stanju na regionalni ravni. Zato predstavljamo tudi 

rezultate primerjanja povezav med dejansko rabo KZ in njihovo kakovostjo, in sicer med vsemi KZ ter 

med ekološkimi KZ, najprej na ravni celotne države, nato pa še na ravni dvanajstih statističnih regij. 

Na koncu predstavljamo še oblikovanje modela potenciala ekološke kmetije ter rezultate analiz in 

testiranja modela z rezultati terenske raziskave na 135 tržno usmerjenih ekoloških kmetijah.  

S pomočjo modela izpeljemo tudi razvrstitev ekoloških kmetij glede na njihov potencial za tržno 

pridelavo oziroma za prispevek k samooskrbi s hrano. 

6.1 Značilnosti vzorca anketiranih kmetij 

S pomočjo pretežno javno dostopnih podatkov smo analizirali stanje in gibanja v ekološki pridelavi in 

deloma predelavi v Sloveniji nasploh, kar smo predstavili v predhodnih poglavjih. Terenska raziskava 

pa nam je omogočila, da smo se poglobili v pridelovalne kapacitete oziroma z njimi neposredno 

povezane značilnosti 135 pretežno tržno usmerjenih ekoloških kmetij, ki so sestavljale naš vzorec. V 

tem poglavju predstavljamo rezultate terenske raziskave po treh ključnih skupinah značilnosti 

anketiranih kmetij, ki smo jih deloma identificirali že v procesu oblikovanja vprašalnika (Priloga 4), še 

bolj jasno pa so se izrazile pri analizi rezultatov. To so: 

- pridelovalne značilnosti kmetij; 

- njihove organizacijske značilnosti; ter 

- njihove vizije razvoja in zadovoljstvo z rezultati dela. 
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6.1.1 Pridelovalne značilnosti 

O splošni sliki našega vzorca veliko pove nekaj osnovnih primerjav. Ekološke kmetije v vzorcu v 

povprečju obsegajo 25,8 ha, kar jih uvršča daleč nad povprečno velikost vseh ekoloških kmetij, ki je 

leta 2012 znašala 13,1 ha. Velikost in usmeritev ter prostorsko razporeditev raziskanih kmetij smo že 

predstavili grafično (Slika 39).  

Glede na pridelovalno usmeritev je bilo v končni vzorec vključenih 44,5 % živinorejskih kmetij, dobrih 

36 % mešanih, 7,5 % poljedelskih in 6 % zelenjadarskih kmetij, ter 6 % kmetij, ki so bile usmerjene v 

gojenje trajnih nasadov (sadjarstvo, oljkarstvo in vinogradništvo) (Slika 47).  

Slika 47: Usmeritvena struktura anketiranih 135 tržnih ekoloških kmetij 

 

Tudi usmeritvena struktura vzorca je drugačna od usmeritvene strukture ekoloških kmetij v celoti, 

kjer je živinorejska usmerjenost bolj zastopana. To je razumljivo, saj smo izbirali kmetije, za katere 

smo ocenili, da so tržno usmerjene, med takimi pa je izrazito živinorejskih kmetij manj kot sicer. 

Veliko kmetij, kar dobra tretjina, se je po usmeritvi opredelilo za mešane. 

Tržno usmerjene kmetije v našem vzorcu so se od povprečja vseh ekoloških kmetij razlikovale tudi po 

strukturi rabe kmetijskih zemljišč, saj so obsegale le 71 % travinja (vse ekološke kmetije so obsegale 

87,4 %), zato pa kar 27 % njiv (vse pa le 8,3 %). Trajnih nasadov je bilo v anketiranem vzorcu 2 %, 

medtem ko je bil delež le-teh na vseh ekoloških kmetijah 4,2 %. Vendar pa je treba upoštevati, da 

smo v vzorec vključili le kmetije z intenzivnimi ekološkimi trajnimi nasadi, ne pa tudi takih z 

ekstenzivnimi. V resnici je teh 4,2 % trajnih nasadov na vseh ekoloških kmetijah vključevalo le 1,4 % 

intenzivnih trajnih nasadov, preostalih 2,8 % pa je bilo ekstenzivnih. 

Vse te značilnosti vzorca tržnih ekoloških kmetij so z vidika samooskrbe s hrano pozitivne, saj 

pomenijo, da te kmetije pridelujejo in prodajajo veliko več rastlinskih pridelkov, po katerih je 

povpraševanje glede na raziskave trga največje (Slabe in sod., 2010). 

Ob tej v celoti nadpovprečno pozitivni sliki pa je terenska raziskava pokazala, da obstajajo tudi 

pridelovalne ovire, ki raziskanim kmetijam preprečujejo, da bi dosegale še boljše rezultate z vidika 

samooskrbe. Med temi ovirami so najpomembnejši sami pridelovalni pogoji, možnost nakupa ali 
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najema kmetijskih zemljišč in pa možnost zaposlovanja oziroma najemanja (ustrezne) delovne sile 

(Slika 48).  

Slika 48: Pomembnost pridelovalnih ovir na 135 tržno usmerjenih ekoloških kmetijah (delež kmetij po 

ocenah pomembnosti ovire) 

 

 

Kmetje so za največjo oviro ocenili možnost nakupa ali najema (razpoložljivost) kmetijskih zemljišč, s 

katero ima zelo velike težave kar tretjina anketiranih, slaba tretjina pa ima velike težave. Le 15 % 

kmetij je razpoložljivost kmetijskih zemljišč glede na njihove potrebe ocenilo za (razmeroma) dobro. 

Ti odgovori pomenijo, da bi veliko tržno usmerjenih in razvojno naravnanih ekoloških kmetij lahko 

pridelalo (in bi tudi bilo pripravljenih pridelati) bistveno več pridelkov za trg, vendar pa jim to 

preprečuje pomanjkanje kmetijskih zemljišč, ki jih ne morejo ne najeti ne kupiti. Seveda pa imajo 

enake težave mnoge tržno usmerjene kmetije v Sloveniji nasploh, ne le ekološke.  

S premalo možnosti, da kmetija kupi kmetijska zemljišča, je povezana še ena značilnost anketiranih 

ekoloških kmetij: visok delež najetih kmetijskih zemljišč. Anketirane ekološke kmetije v celoti 

gospodarijo kar na 55 % najetih KZ. To pa pomeni, da je verjetno polovica slovenske tržne ekološke 

pridelave vezana na najeta kmetijska zemljišča. 

Kar petina vseh anketiranih kmetij najema od 76 do 100 % vseh KZ, le 44 % kmetij pa najema manj 

kot četrtino KZ (Slika 49).  

Slika 49: Delež kmetij po razredih najetih KZ 

 

 

Geografska razporeditev (Slika 50) nam pokaže, da so težave z razpoložljivostjo kmetijskih zemljišč še 

najmanjše v kmetijsko najbolj razvitem delu SV Slovenije. Res je, da je s tega območja v vzorcu 

zastopano le majhno število kmetij; vendar pa to odraža splošno sliko, saj je tudi število vseh 
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ekoloških kmetij najmanjše prav tu. Zelo veliko pomanjkanje kmetijskih zemljišč pa čutijo zlasti 

ekološke kmetije na JV države. Pomanjkanje kmetijskih zemljišč sicer čutijo tako manjše kot velike 

ekološke kmetije.  

Slika 50: Ocena »razpoložljivosti kmetijskih zemljišč« na anketiranih kmetijah 

 

 

Kaj to pomeni z vidika samooskrbe z ekološkimi pridelki? Vsekakor je najemanje kmetijskih zemljišč 

problematično z vidika razvoja ekološke kmetije, saj pomeni precejšnjo negotovost glede prihodnosti. 

V slovenskih razmerah je oddajanje oziroma najemanje KZ, še zlasti, kadar gre za zasebne partnerje, v 

veliki večini primerov urejeno slabo, oziroma precej »po domače«. Velikokrat kmet ne more skleniti 

prave pisne pogodbe; najemodajalec si lahko hitro premisli; spremenijo se lahko lastniška razmerja 

zaradi smrti in dedovanja, interes novih lastnikov pa je lahko drugačen; in podobno. Vse to vnaša 

veliko negotovosti, kar za kmetovanje, ki je odvisno od letnega oziroma večletnih ciklov, seveda ni 

dobro.  

Pomembno pa je poudariti, da je tak položaj še posebej neugoden z vidika razvoja ekološke kmetije 

oziroma ekološkega kmetijstva nasploh. Ekološka kmetija z rastlinsko pridelavo naj bi načrtovala šest- 

do sedemletne cikle, saj je v poljedelstvu in zelenjadarstvu nujen ustrezno pester večletni kolobar. 

Ekološki kmet si mora poleg tega prizadevati za ohranjanje oziroma dolgoročno izboljševanje 

rodovitnosti tal, kar pomeni nenehna vlaganja v izboljševanje kakovosti tal, tako z gnojenjem, kot 

tudi z ustrezno prilagojenimi agrotehničnimi ukrepi v celoti. Jasno je, da najemanje kmetijskih 

zemljišč dolgoročno gospodarjenje precej omejuje, če ne že onemogoča, saj imajo (ekološki) kmetje 

le redko vzpostavljena takšna najemna razmerja, da si lahko privoščijo ustrezno gospodarjenje. 

Slednjega še otežuje dejstvo, da ima veliko slovenskih kmetij zelo razdrobljeno posestno strukturo; v 
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v kombinaciji z visokim deležem najemanja KZ so ekološki kmetje včasih pred skoraj nemogočimi 

razvojnimi izzivi. 

To se odraža tudi v obsegu in deležu najetih kmetijskih zemljišč glede na usmeritev anketiranih kmetij 

(Preglednica 19). Na največjem deležu najetih KZ gospodarijo živinorejske kmetije, saj je na njih 

potreba po dolgoročnem načrtovanju kolobarja najmanjša, pač odvisno od deleža njiv. Na večini 

živinorejskih kmetij v strukturi močno prevladuje travinje, kjer premislekov o kolobarju ni, čeprav je 

tudi na travinju še zlasti v ekološkem kmetijstvu potrebno dolgoročno gospodarjenje z izboljševanjem 

kakovosti tal, travne ruše in kakovosti krme.  

Najmanjši pa je delež najetih KZ na kmetijah, ki so usmerjene v trajne nasade. Tudi to je povsem 

razumljivo, saj je pridelava sadja, grozdja in oljk povezana z visokimi vlaganji tako v napravo nasadov 

kot v oskrbo in specializirano strojno opremo, zato se kmetje v trajne nasade usmerjajo le, če imajo 

dolgoročno zagotovljena KZ, kar pa najpogosteje omogoča le lastništvo. 

Preglednica 19: Anketirane kmetije po usmeritvi glede na obseg in delež najetih kmetijskih zemljišč 

Usmeritev pridelave število delež vsa EKO KZ (ha) EKO KZ najeta (ha) delež najetih KZ 

živinoreja 60 44,4 1.852,9 1.167,2 63,0 

poljedelstvo 10 7,4 491,9 205,8 41,8 

trajni nasadi 8 5,9 100,5 10,5 10,4 

zelenjava 8 5,9 73,3 42,8 58,4 

mešana 49 36,3 955,4 483,89 50,6 

skupaj 135  100 3.474,1 1.910,1 55,0 

 

Takšne razmere obenem pomenijo, da je povečanje samooskrbe z ekološkim sadjem oziroma pridelki 

iz trajnih nasadov nasploh (vključno z grozdjem oziroma vinom) možno zlasti s preusmerjanjem 

obstoječih konvencionalnih pridelovalcev, ter deloma, kjer razmere to dopuščajo, z zasaditvijo novih 

ekoloških trajnih nasadov. Vendar pa preusmerjanje obstoječih trajnih nasadov v ekološke ni vedno 

možno oziroma smiselno, kot na primer takrat, kadar imamo opraviti s sortami (ali podlagami), ki so 

zelo občutljive na bolezni oziroma ne dovolj prilagojene na rastne razmere. V tem primeru je boljša 

naprava novih nasadov s sortami, primernejšimi za ekološko pridelavo.  

Na anketiranih kmetijah takoj za kmetijskimi zemljišči kot pomembno oviro izpostavljajo pridelovalne 

pogoje. S tem so mišljene vse značilnosti agrotehnične narave na kmetiji, še zlasti pa kakovost tal, 

posestna struktura (npr. razdrobljenost in oddaljenost kmetijskih parcel), zelo neugodne vremenske 

značilnosti (npr. redni močnejši vetrovi, pogosta toča ali zgodnje oziroma pozne pozebe in podobno), 

vodni režim, z vidika obdelovanja ali rabe kmetijske mehanizacije neugoden relief, in drugo.  

Tretjina anketiranih kmetij navaja, da so pridelovalni pogoji zelo velika oziroma velika težava, za 16 % 

pa so kar pomembna težava; po drugi strani pa 36 % kmetij s pridelovalnimi pogoji nima težav 

oziroma jih ocenjuje za odlične. Tržno usmerjene ekološke kmetije torej najdemo tako med takimi, ki 

gospodarijo v zelo dobrih kmetijskih pogojih, kot med takimi, ki se vsak dan soočajo z velikimi 

pridelovalnimi izzivi. 

Težko bi izpostavili regijo, v kateri bi bili pridelovalni pogoji glede na naš vzorec zelo dobri; kvečjemu 

lahko rečemo, da v SV Sloveniji skoraj ni bilo kmetij z res zelo slabimi pogoji (Slika 51). Veliko kmetij z 

zelo slabimi pridelovalnimi pogoji pa se nahaja v hribovitih predelih Goriške, Škofjeloškega pogorja in 

na JV Dolenjske.  
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Težavne razmere za pridelovanje so sicer značilne za večino slovenskega kmetijstva, o čemer priča 

tudi velik skupni delež zemljišč z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, ki zavzemajo kar tri 

četrtine vseh KZ v rabi. Vendar pa so naš vzorec sestavljale pretežno tržno usmerjene ekološke 

kmetije, na katerih bi vseeno pričakovali boljše pridelovalne razmere. Po drugi strani pa to pomeni, 

da se ekološke kmetije lahko uspešno pridelujejo za trg tudi v »povprečnih« ali celo slabših 

pridelovalnih razmerah, kar priča o njihovem dobrem tržnem potencialu. 

Slika 51: Ocena »pridelovalnih pogojev« na anketiranih kmetijah 

 

Tržno usmerjene kmetije neredko zaposlujejo ali najemajo delovno silo vsaj v času najvišje sezone 

oziroma delovnih konic. Kljub visoki stopnji nezaposlenosti v mnogih regijah in še zlasti na podeželju, 

pa so se mnogi anketirani kmetje pritoževali, da delavcev ne morejo dobiti, oziroma da je zelo težko 

dobiti ustrezno delovno silo – ljudi, ki bi znali in bili pripravljeni opravljati dela v kmetijstvu. Slabe 

tretjina anketiranih kmetij ima z najemanjem (ustrezne) delovne sile zelo velike do velike težave, dve 

petini pa jih (skoraj) nima težav. Preostala tretjina je glede tega zmerno zadovoljna. Pogled na 

razporeditev kmetij po Sloveniji glede na težavnost najemanja delovne sile pokaže, da imajo z 

najemanjem delovne sile najmanj težav kmetije, ki se nahajajo na gospodarsko manj razvitih 

območjih, medtem ko je najteže kmetijam, ki so v bližini večjih gospodarskih središč in razvitejših 

regijah oziroma območjih, kot je na primer osrednji in severni del Osrednjeslovenske regije.  
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6.1.2 Organizacijske značilnosti 

Za analizo, kako na potencial ekoloških kmetij za tržno pridelavo vpliva človeški dejavnik, smo 

raziskali finančno-organizacijske značilnosti anketiranih kmetij in njihov človeški potencial, kar smo 

poimenovali organizacijske značilnosti.  

Za slovenske razmere je značilno, da pretežni del kmetij dohodka ne ustvarja le s kmetijsko 

dejavnostjo, temveč so družinski člani ali celo sam gospodar zaposleni tudi izven kmetije, ta del 

prihodkov pa večinoma presega prihodke iz kmetijstva. Pri tržno usmerjenih kmetijah pa pričakujemo 

nekoliko drugačno sliko. 

To pričakovanje se je pri naših anketirancih potrdilo. Kar 43 % vseh anketiranih kmetij je s kmetijsko 

dejavnostjo namreč ustvarilo več kot tri četrtine svojega dohodka, le 10 % kmetij je s kmetijstvom 

ustvarilo manj kot četrtino dohodkov (Slika 52). Preostala slaba polovica kmetij pa je iz kmetijstva 

pridobila med 26 in 75 % vseh dohodkov. Ob tem je potrebno tudi izpostaviti, da je bilo kar 30 % 

kmetij v celoti odvisnih od kmetijstva oziroma so z njim ustvarile 100 % vseh dohodkov. 

Za prihodke iz kmetijstva štejemo tudi neposredna plačila iz naslova kmetijske politike oziroma 

»subvencije«, kot jih kmetje še vedno imenujejo. Za ugotavljanje dejanske tržne usmerjenosti kmetij 

je potrebno upoštevati tudi delež plačil v celotnem dohodku iz kmetijstva. Pri anketiranih kmetijah so 

ta razmerja večinoma zelo ugodna in pričajo o visoki stopnji usmerjenosti na trg, čeprav obenem 

pomen neposrednih plačil (v primeru ekoloških kmetij so bila to zlasti plačila za izvajanje kmetijsko-

okoljskega ukrepa »ekološko kmetovanje«) za večino kmetij ni nezanemarljiv. 

Slika 52: Delež ekoloških kmetij po razredih virov dohodkov 

 

 

Tudi po demografski plati anketirane kmetije v splošnem kažejo zelo pozitivno sliko. Med njimi 

prevladujejo gospodinjstva z mlado ter srednjo in mlado generacijo, in trigeneracijska gospodinjstva. 

Starejših gospodinjstev je le malo, ostarelih pa sploh ni bilo (Slika 53). To kaže na veliko demografsko 

vitalnost in s tega vidika dober razvojni potencial anketiranih kmetij. 
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Slika 53: Starostno – generacijska tipologija gospodinjstev na anketiranih kmetijah 
 

6.1.3 Vizije razvoja in zadovoljstvo z rezultati kmetovanja 

Anketirane kmetije na svojo prihodnost gledajo zelo pozitivne (Slika 54). Dobra polovica (53 %) jih je 

videlo nove možnosti razvoja oziroma so že imele konkretne načrte za nadaljnji razvoj. Na dveh 

petinah kmetij so pričakovali, da bodo ostali v okviru tedanjega obsega; med njimi je bila tudi vrsta 

kmetij, ki so svoje potenciale že precej dobro uresničile. Le 10 kmetij oziroma 7 % je bilo takih, ki niso 

videle prave prihodnosti za nadaljevanje kmetovanja; deloma je bilo to povezano s tem, da niso imele 

prevzemnika. Med temi je bilo nekaj tudi takih kmetij, ki niso videle nadaljnjih možnosti v ekološkem 

kmetovanju, češ da »se ne izplača (več)«. 

Slika 54: Delež kmetij po lastni oceni prihodnosti kmetije 
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Podobno kot že pri prejšnjih geografskih prikazih značilnosti anketiranih kmetij, se tudi tu kaže, da so 

najšibkejše ekološke kmetije v osrednjem hribovitem delu zahodne Slovenije oziroma v delu 

Cerkljansko-Idrijskega hribovja (Slika 55). 

Slika 55: Odgovori posameznih anketirancev glede prihodnosti kmetije 

Investicije na kmetijah so lahko zelo dober pokazatelj njihovih razvojnih prizadevanj in pogledov na 

prihodnost kmetije. Zato smo si jih v terenski raziskavi precej natančno ogledali. Kmete smo prosili, 

da opišejo svoje večje investicije v zadnjih petih letih – koliko in v kaj so investirali ter kakšni so bili 

viri financiranja. Na vseh 135 kmetijah smo našteli 303 večje investicije, njihova skupna vrednost pa 

je znašala 9,1 mio EUR, kar pomeni, da je bila povprečna investicija vredna skoraj 30.000 EUR. 16 

anketiranih kmetij pa je investiralo celo več kot 100.000 EUR. 

Kljub živahni investicijski dejavnosti pa podporno okolje (ekoloških) kmetij s tega vidika nikakor ni 

dobro. Kmetje so opisovali, kako težko ali celo nemogoče je v praksi priti do sofinanciranja investicij. 

Da to drži, kažejo tudi njihovi odgovori, saj je 65 % kmetij investicije v celoti financiralo iz lastnih 

virov, le 35 % pa jih je zanje pridobilo tudi kako sofinanciranje.  

Za zaključek predstavljamo še stopnjo zadovoljstva anketiranih ekoloških kmetij s svojimi rezultati. To 

je bilo zadnje – zaključno vprašanje našega spraševanja, pri katerem so kmetje lahko izbrali med 

petimi odgovori, od »sem popolnoma zadovoljen« do »nikakor nisem zadovoljen«. Kmete pa smo 

prosili tudi, da svoj odgovor na kratko obrazložijo.  

Glede tega pa je sporočilo naše raziskave izjemno pozitivno: skoraj petina kmetij je bilo s svojimi 

rezultati popolnoma zadovoljnih, polovica pa je bilo večinoma zadovoljnih (Slika 56). Dobra petina jih 
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je povedalo, da so zadovoljni napol, ter da vidijo še kar nekaj možnosti za izboljšavo. Le slaba 

desetina kmetij večinoma ni bilo zadovoljnih oziroma nikakor niso bile zadovoljne. 

Slika 56: Delež kmetij po zadovoljstvu z rezultati kmetije 

 

Tudi od kmetij, ki bi jih v splošnem sicer lahko ocenili za zelo uspešne, so nekatere navedle, da niso 

povsem zadovoljne s svojimi rezultati, ker menijo, da bi lahko dosegle še več. To je pozitivno 

nezadovoljstvo, ki se ustrezno odraža tudi na razvojnih razmišljanjih in izboljšavah kmetij.  

Več ekoloških kmetov je omenilo, da so z rezultati svojega dela zadovoljni tudi zato, ker imajo 

občutek, da delajo nekaj, kar jih veseli; kar cenijo njihove stranke (kupci); kar je dobro za okolje. To 

po njihovem odtehta tudi včasih nekaj manjše zadovoljstvo s finančnimi rezultati. 

Zaključimo lahko, da je podoba vizij za nadaljnji razvoj (tržne) ekološke pridelave in zadovoljstva z 

lastnim delom v našem izboru kmetij zelo pozitivna, kar pomeni tudi dobro sporočilo za razvojno 

oziroma tržno naravnane konvencionalne kmete, ki morda razmišljajo o preusmeritvi v ekološko 

pridelavo. Pomeni pa tudi pozitivna pričakovanja za krepitev preskrbe z domačimi ekološkimi pridelki 

in živili v Sloveniji. 

6.2 Povprečni pridelki v rastlinski ekološki pridelavi 

Poudariti želimo, da se zavedamo problematičnosti izračunavanja in navajanja povprečnih pridelkov 

na osnovi podatkov, ki smo jih imeli na voljo. Zato, da bi izključili morebitne nesporazume, smo 

natančno opisali, kakšne metode zbiranja in obdelave podatkov smo uporabili, s čimer razložimo 

doseg uporabnosti rezultatov. Kadar omenjamo povprečne pridelke, je zato te podatke potrebno 

razumeti v povezavah, v katerih nastopajo. 

Ker se ukvarjamo z različnimi vidiki samooskrbe s hrano, so zelo pomembne vse razpoložljive 

informacije glede količin pridelkov in živil. V tem poglavju predstavljamo ne le ocene višine pridelkov 

v ekološki pridelavi, temveč tudi o tem, kaj smo ugotovili glede razpoložljivih in pridobljenih podatkov 

o teh pridelkih, ter v kakšnih povezavah so lahko koristni. 

Predstavljeni rezultati izračunov ocen višine pridelkov in povprečnih pridelkov v ekološki pridelavi iz 

štirih različnih virov v splošnem kažejo veliko variabilnost. Razlike so bile velike tudi v metodah 

zajema podatkov in  številu podatkov za posamezne ocene.  

Ker je bil vir podatka v osnovi vedno posamezna kmetija, so velike razlike v splošnem razumljive. 

Kljub velikim razlikam med posameznimi viri (kmetijami) pa so nekatere metode dale bolj 

konsistentne podatke kot druge. 
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a) Rezultati zajema povprečnih ekoloških pridelkov s terenskim anketiranjem 

Od 135 kmetij v terenski raziskavi smo podatke o povprečnih pridelkih na hektar pridobili za nekatera 

vodilna žita in krompir, pri podatkih o zelenjavi pa so kmetje posredovali le skupne količine. 

Variabilnost podatkov med kmetijami je bila velika. Kmete smo torej dejansko spraševali po 

povprečju, ki ga dosegajo v normalnem letu. 

Izračunali smo povprečne pridelke po posameznih kulturah za vse kmetije, ki so odgovorile na to 

vprašanje. Izpostavili smo najnižji in najvišji zabeležen povprečni pridelek, navajamo pa tudi število 

zajetih podatkov za posamezno kulturo (Preglednica 20). 

Preglednica 20: Povprečni ter najmanjši in največji ekološki pridelki nekaterih žit in poljščin v 

Sloveniji, iz terenske raziskave 135 kmetij 

Kultura 
povprečje 

(t/ha) 
najmanjši 

(t/ha) 
največji 
(t/ha) 

št. 
podatkov 

ajda 1,6 1,2 2,2 3 

pira 1,4 0,7 2,5 9 

pšenica 2,4 1 4 16 

ječmen 1,7 0,7 4 11 

koruza za zrnje 5,5 5 6 2 

oves 2,0 1 4 3 

proso 0,8 0,7 0,8 4 

rž 1,3 0,8 2,1 6 

tritikala 2,0 1 3 3 

krompir, ozimnica 12,3 3,8 25 13 

jagode 10,0 10 10 1 

jabolka 15,3 10,5 20 2 

 

Za nekatere kulture smo pridobili le malo podatkov; nekaj več smo jih lahko zabeležili pri pšenici, 

krompirju, ječmenu in piri. Razlike med največjim in najmanjšim pridelkom so pri nekaterih kulturah 

res velike; še največje so pri tistih, kjer smo zbrali največ podatkov. S tem virom podatkov si pri 

ocenjevanju povprečnih pridelkov torej ne moremo veliko pomagati. 

b) Rezultati zajema povprečnih ekoloških pridelkov na izbranih ekoloških kmetijah 

Iz prvega širšega nabora kmetij smo se na osnovi odziva kmetij osredotočili na vse tiste, kjer smo 

ugotovili pripravljenost za sodelovanje in kjer smo lahko sklepali, da so podatki razmeroma zanesljivi, 

kontekst (posebne in splošne pridelovalne razmere, še zlasti glede večletnega povprečja pridelkov) pa 

je možno dovolj pojasniti, kjer se to zdi potrebno. Nekatere kmetije so natančen podatek navedle le 

za zadnjo letino, vendar so ga postavile v ustrezen kontekst (npr. ali je višina pridelka v zadnjem letu 

odstopala od povprečja prejšnjih let navzgor ali navzdol in če da, približno za koliko ter kakšni so bili 

razlogi za to), kar nam je pomagalo pri oceni večletnih povprečij na kmetiji.  

V raziskavo smo vključili vrsto kmetij, ki so vodilne po posameznih pridelovalnih usmeritvah oziroma 

kulturah, po drugi pa smo vključili tudi take kmetije, ki so sicer tržno aktivne, a pridelujejo več 

različnih kultur v manjšem obsegu in deloma tudi v manj ugodnih pridelovalnih razmerah. To se kaže 

tudi v razponu rezultatov oziroma posredovanih višinah povprečnih pridelkov. Zaradi premajhnega 

števila vključenih kmetij nismo mogli raziskati morebitnih regijskih značilnosti, prav tako tudi nismo 
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mogli oblikovati sklepov o morebitnem vplivu ravninske ali hribovite lege oziroma mikroreliefa, saj je 

velika večina zajetih kmetij poročala o pridelavi na ravnini. 

Podatke smo za vodilna žita (pšenica, pira in ajda) pridobili na 14–16 kmetijah, za druga žita na 4–6 

kmetijah, za krompir na 16 kmetijah, za zelenjavo na 2–11 kmetijah, za jabolka na 12 kmetijah in za 

jagode na 6 kmetijah (zavarovan prostor) oziroma na 3 kmetijah (na prostem).  

Po tem, ko smo izločili nekaj kultur s podatki, ki smo jih ocenili za premalo zanesljive (npr. zelo velika 

odstopanja), so nam ostali podatki o povprečnih pridelkih za pet vrst žit, eno poljščino, 10 vrst 

zelenjave in tri vrste sadja; podajamo tudi število vključenih podatkov za kulturo in standardni odklon 

(Preglednica 21). 

Preglednica 21: Povprečni ter najmanjši in največji ekološki pridelki nekaterih žit, poljščin in 

zelenjadnic v Sloveniji, anketiranje izbranih kmetij 

Kultura 
povprečje 

(t/ha) 
najmanjši 

(t/ha) 
največji 
(t/ha) n 

standardni 
odklon 

ajda 1,2 0,9 1,8 9 0,3 

pira 2,2 1,5 3 12 0,5 

pšenica 3,2 1,5 4,5 11 1 

koruza za zrnje 6,4 4,4 7,1 3 1,2 

proso 1,3 1 1,5 3 0,3 

rž 2,8 2 4 4 0,8 

krompir, ozimnica 14,5 10 28 16 5,6 

čebula 10,3 8 23 3 7,7 

fižol nizki, stročje 6 5 7 4 1,2 

korenček (ozimnica) 22 15 30 6 5,5 

kumare – zavarovan prostor 34 24 40 3 8,7 

kumare – na prostem 12,2 8,5 15 3 1,2 

paradižnik – na prostem 27,5 25 30 3 3,5 

paradižnik – zavarovan prostor 63 40 75 3 3 

solata 26 8 42 7 7 

zelje, belo 27 16 40 3 12,1 

rdeča pesa 33 20 50 3 15,3 

jagode (na prostem) 18,3 10 25 3 7,6 

jabolka IS 21,6 15 30 12 5,3 

hruška IS 12 9 15 2 3,5 

 

Razlike v višini povprečnih količin pridelkov za posamezne kulture med posameznimi pridelovalci so 

pri nekaterih kulturah še vedno zelo velike, vendar v splošnem precej manjše kot pri zajemu 

podatkov s pomočjo terenske raziskave 135 kmetij.  

Pri višini pridelkov, ki smo jih ugotovili s to metodo, se je torej po eni strani pokazala velika 

variabilnost, po drugi pa določena konsistentnost. Konsistentnost se kaže najprej v tem, da nekaj 

kmetij za vse vrste kultur ali pa za posamezne skupine (zlasti zelenjava) navaja pridelke, ki so precej 

nad povprečnimi vrednostmi, zajetimi s to metodo, pri čemer gre za kmetije z nadpovprečno visoko 

usposobljenimi pridelovalci in z nadpovprečno dobro tehnološko opremljenostjo (stroji oziroma 

priključki, namakanje, in podobno). Konsistentnost poleg tega najdemo tudi v absolutni višini 

povprečnih pridelkov, ki se na teh kmetijah gibljejo v okviru zelo podobnih vrednosti, oziroma je 

razliko možno objektivno razložiti (boljše pridelovalne razmere, pri zelenjavi pa zlasti možnost 

namakanja).  
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c) Rezultati ocene povprečnih ekoloških pridelkov na osnovi podatkov nadzorne organizacije 

Uporabili smo podatke, ki jih je ena od nadzornih organizacij za ekološko kmetijstvo zajela na 

posameznih kmetijah, pri čemer je bila zabeležena količina pridelka posamezne kulture na dani 

površini. Iz te količine smo izračunali oceno pridelka na površino, npr. kmetija A, pira, leta 2010: 0,26 

ha, 600 kg –2,3 t/ha (število enot virov podatkov: Preglednica 22; med številom virov podatkov in 

številom kmetij, ki pridelujejo določene kulture, ni neposredne povezave). Variabilnost med podatki 

po posameznih kmetijah je tu izjemno visoka oziroma še mnogo višja kot pri podatkih, pridobljenih s 

prejšnjima metodama.  

Podatki so predstavljeni v samostojni preglednici (Preglednica 23) in v primerjalni preglednici 

(Preglednica 25) v razdelku »nadzor EKO«. Vrednosti za povprečje ter najmanjši in največji pridelek se 

nanašajo na skupne vrednosti po posameznih letih.  

Preglednica 22: Število virov podatkov (ekoloških pridelovalcev) o površinah in količinah pridelkov za 

posamezne kulture, podatki nadzorne organizacije, 2010-2013 

Kultura 

število zajetih ekoloških pridelovalcev/leto 

2010 2011 2012 2013 

ajda 18 19 40 32 

pira 32 43 66 84 

pšenica 13 48 89 83 

ječmen 20 21 62 55 

koruza za zrnje - 27 62 72 

krompir – ozimnica  53 66 104 127 

oljna buča 9 14 29 36 

jabolka (intenzivno) 10 15 26 29 

 

Preglednica 23: Povprečne vrednosti ekoloških pridelkov nekaterih žit, poljščin, zelenjadnic in sadja v 

Sloveniji, podatki nadzorne organizacije, 2010-2013  

  2010 2011 2012 2013 povprečje 

Kultura t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha 

ajda 1,3 1,0 1,0 0,8 1,0 

ječmen 2,5 2,1 3,4 3,0 2,8 

koruza za zrnje   2,9 5,9 3,6 3,1 

pira 2,0 1,6 2,3 2,2 2,0 

pšenica 2,2 2,2 3,3 2,9 2,7 

krompir 10,9 12,6 14,4 13,6 12,9 

oljna buča 0,7 0,4 0,7 1,0 0,7 

jagode IS 12,5 1,7 5,9 5,2 6,3 

jabolka IS 4,3 5,5 3,1 6,5 4,9 

breskev 2,0 6,4 2,3 5,6 4,1 

hruška IS   5,1 1,1 4,0 3,4 

vinska trta 2,4 2,4 3,1 3,8 2,9 

 

Za te podatke velja enak sklep kot za bazo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo – zaradi nizke 

zanesljivosti jih je smiselno uporabiti samo kot orientacijsko informacijo. 
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d) Rezultati ocene količin ekoloških pridelkov na osnovi podatkov ministrstva za leto 2012 

Iz baze podatkov ministrstva za leto 2012 o pridelkih in površinah v ekološki pridelavi po posameznih 

kulturah (MKO, 2013) smo lahko izračunali pridelke na površino tudi po posameznih regijah. Na ravni 

regij se je pokazala zelo velika razlika v pridelkih na hektar, ki jo le deloma lahko razložimo z razlikami 

v pridelovalnih razmerah. Tako bi bil npr. najvišji pridelek na površino pri zelenjavi upravičen v 

Obalno-kraški regiji, kar kažejo tudi podatki iz te baze, medtem pa v Osrednjeslovenski regiji ne bi 

pričakovali tako nizkega pridelka, kot izhaja iz podatkov. Podobno je s pridelkom pire in pšenice, ki je 

po pričakovanju visok (oziroma najvišji) v Podravski regiji, je pa nepričakovano nizek v Pomurski regiji, 

še zlasti za piro.  

Potrebno pa je upoštevati, da so bile vremenske razmere v letu 2012 za kmetijstvo zelo slabe, z 

dolgotrajnim pomanjkanjem padavin v spomladanskih in poletnih mesecih, zaradi česar je bil 

kmetijski pridelek v celoti precej nižji kot v prejšnjih letih (Poročilo o stanju kmetijstva, 2013). 

Ne glede na to pa velike razlike na ravni kmetijskih gospodarstev in med statističnimi regijami 

potrjujejo našo domnevo, da je način zbiranja podatkov za bazo ministrstva verjetno še precej 

nezanesljiv oziroma metodološko neenoten in subjektiven. Po drugi strani pa primerljiva povprečja 

potrjujejo, da ima baza določeno indikativno vrednost za skupne količine na ravni Slovenije vsaj za 

vodilne pridelke. Pri zelenjavi so razmere drugačne, saj nam skupne količine zelenjave, kot jih podaja 

baza MKO, ne povedo kaj dosti o dejanskih pridelkih, ker je pestrost znotraj te skupine prevelika. 

Preglednica 24: Pridelek na površino v ekološki pridelavi zelenjave in nekaterih vrst žit po statističnih 

regijah, 2012 (t/ha) 

Regija 
zelenjava 

(t/ha) 
ajda 

(t/ha) 
pira 

(t/ha) 
pšenica 
(t/ha) 

Gorenjska regija 7,8 0,4 1,5 2,7 

Goriška regija 4,8 0,1 1,5 2,8 

Koroška regija 7,7 1,4 2,4 2,9 

Notranjsko-kraška regija 3,0 1,6 1,8 2,2 

Obalno–kraška regija 8,5 1,4 1,2 3,0 

Osrednjeslovenska regija 4,2 1,0 1,7 3,2 

Podravska regija 4,7 0,7 3,2 3,7 

Pomurska regija 5,5 1,0 1,6 2,7 

Regija Jugovzhodna Slovenija 4,7 1,6 1,9 3,1 

Savinjska regija 6,9 1,5 2,5 3,3 

Spodnjeposavska regija 7,4 1,3 2,3 2,4 

Zasavska regija 5,5 1,5 1,4 2,6 

Slovenija 5,8 1,0 2,1 3,0 

Vir: Lampič in sod., 2013. 

e) Rezultati primerjav podatkov iz različnih virov 

V preglednici (Preglednica 25) so predstavljene ocene pridelkov, ki smo jih oblikovali z različnimi 

metodami, razen ocen na osnovi uradne baze ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, ki so 

predstavljene posebej skupaj z ocenami za vse statistične regije (Preglednica 24). Vidimo lahko, da so 

razlike pretežno največje med ocenami na osnovi podatkov iz nadzora ekoloških kmetij (»Nadzor 

EKO«) in ostalima dvema metodama, povsod pa je interval med najnižjim in najvišjim zabeleženim 

pridelkom (oziroma povprečjem) zelo velik. Seveda pa enako velja tudi za konvencionalno pridelavo, 
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kadar opazujemo kmetije z visoko variabilnostjo pridelovalnih razmer, tehnološke opremljenosti, 

znanja idr.  

Preglednica 25: Povprečni ter najmanjši/največji ekološki pridelki nekaterih žit in poljščin v Sloveniji iz 

različnih virov podatkov (t/ha) 

Kultura 
nadzor EKO1) ankete 1352) izbor kmetij3) 

povpr. najm. najv. povpr. najm. najv. povpr. najm. najv. 

ajda 1,0 0,8 1,3 1,6 1,2 2,2 1,2 0,9 1,8 

pira 2,0 1,6 2,3 1,4 0,7 2,5 2,2 1,5 3 

pšenica 2,7 2,2 3,3 2,4 1 4 3,2 1,5 4,5 

ječmen 2,8 2,1 3,4 1,7 0,7 4       

koruza za zrnje 3,1 2,9 5,9 5,5 5 6 6,4 4,4 7,1 

oves       2,0 1 4       

proso       0,8 0,7 0,8 1,3 1 1,5 

rž       1,3 0,8 2,1 2,8 2 4 

tritikala       2,0 1 3       

krompir, ozimnica 12,9 10,9 14,4 12,3 3,8 25 14,5 10 28 

oljna buča 0,7 0,4 1,0             
1) Podatki nadzorne organizacije za leta 2010-2013. 
2) Podatki iz anketiranja ekoloških kmetij (CRP Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji), povprečni pridelki do leta 2012. 
3) Podatki iz poglobljenih pogovorov z izbranimi ekološkimi kmetijami, povprečni pridelki do leta 2013. 

Povprečje ter najmanjši in največji pridelek se pri 1) nanaša na skupne vrednosti po posameznih letih, pri 2) in 3) pa na 
podatke o večletnih povprečjih posameznih kmetij. 

 

Iz baze podatkov ministrstva, pristojnega za kmetijstvo za leto 2012 o pridelkih in površinah v 

nadzoru ekološkega kmetijstva po posameznih kulturah (MKO, 2013) smo lahko izračunali pridelke na 

površino tudi po posameznih regijah. Pri tem smo ugotovili, da so povprečja za tri izbrana žita (ajda, 

pira, pšenica) na ravni Slovenije nekaj nižja od povprečij, ki smo jih pridobili s poglobljenim 

anketiranjem izbranih kmetij (Preglednica 21).  

Pri ajdi je povprečna vrednost na izbranih kmetijah znašala 1,2 t/ha, izračun ocene  na osnovi 

podatkov iz baze MKO pa 1 t/ha. Pri piri so bile vrednosti 2,2 t/ha (izbrane kmetije) oziroma 2,1 t/ha 

(baza MKO), pri pšenici pa 3,2 t/ha (izbrane kmetije) oziroma 3 t/ha (baza MKO). 

Nekoliko nižja povprečja od tistih, ki smo jih ugotovili pri anketiranju izbranih kmetij, so po drugi 

strani pričakovana, saj smo se pri izbiranju kmetij osredotočili na večje in v veliki meri tržno 

usmerjene ekološke pridelovalce, kjer je tudi pričakovati pridelke nekaj nad povprečjem. 

Če maksimalno ugotovljene vrednosti povprečnih pridelkov (Preglednica 21), ki izhajajo iz 

nadpovprečnih kmetij, primerjamo z maksimumom za konvencionalne pridelke v Sloveniji 

(Preglednica 26), ugotovimo, da so razlike med ekološkimi in konvencionalnimi maksimumi za 

nekatera žita zelo majhne ali jih skoraj ni, pri ajdi in piri pa so ekološki pridelki celo višji. Vendar pa je 

ob tem treba upoštevati, da je največji ugotovljen povprečni pridelek pri ekološki pridelavi zabeležen 

na nadpovprečnih kmetijah, medtem ko je konvencionalno povprečje izračun iz letnih povprečij v vsej 

konvencionalni pridelavi v Sloveniji. Lahko pa zaključimo, da tiste ekološke kmetije, ki so po višini 

pridelkov najboljše, lahko dosežejo ali presežejo povprečne konvencionalne pridelke nekaterih žit in 

poljščin. 
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Preglednica 26: Primerjava povprečnih ter najmanjših/največjih ekoloških in konvencionalnih 

pridelkov nekaterih žit in poljščin v Sloveniji 

Kultura 
Slovenija EKO, do 20131)  Slovenija konv., 2003-20122)  EKO kot delež konv. 

  (t/ha)     (t/ha)           (konv. = 100)  

  povpr. najm. najv. povpr. najm. najv.  povpr. najm. najv. 

ajda 1,2 0,9 1,8 1,0 0,8 1,8  118,6 112,5 100,0 

pira 2,2 1,5 3,0 2,0 1,6 2,5  108,3 93,8 120,0 

pšenica 3,2 1,5 4,5 4,5 3,5 5,5  71,0 42,9 81,8 

ječmen* 2,2 1,4 3,7 3,9 2,9 4,7  57,0 48,8 78,7 

koruza za zrnje 6,4 4,4 7,1 7,5 5,1 8,7  85,1 86,3 81,6 

oves* 2,0 1,0 4,0 2,7 1,9 3,2  75,9 52,6 125,0 

proso 1,3 1,0 1,5 1,4 1,0 1,7  95,2 100,0 88,2 

rž 2,8 2,0 4,0 3,1 2,2 3,8  91,7 90,9 105,3 

tritikala* 2,0 1,0 3,0 4,0 3,0 4,4  50,3 33,3 68,2 

krompir, ozimnica 14,5 10,0 28,0 23,1 15,9 27,1  62,7 62,9 103,3 

oljna buča* 0,7 0,4 1,0 0,7 0,5 0,8  106,1 89,6 131,1 
1) Podatki iz poglobljenih pogovorov z izbranimi ekološkimi kmetijami, povpr. pridelki do l. 2013; in drugi viri. (*). 
2) Vir podatkov: SURS, 2013. 

Povprečje ter najmanjši in največji pridelek se pri ekološki pridelavi nanaša na podatke o večletnih povprečjih posameznih 
kmetij, pri konvencionalni pa na skupne vrednosti po posameznih letih. 

 

Za primerjavo predstavljamo stanje ekoloških in konvencionalnih pridelkov nekaterih žit in poljščin v 

Avstriji (Preglednica 27). Tu je za razliko od naših primerjav, ki so le orientacijske, v resnici veliko bolj 

možna neposredna primerjava med ekološkimi in konvencionalnimi pridelki, saj je metodologija 

zbiranja podatkov pri obeh enaka (neposreden zajem na kmetijah, ista leta in isto časovno razdobje; 

gl. poglavje o metodah).  

Povprečni pridelki ekoloških žit v Avstriji dosegajo med 60 % in 70 % konvencionalnih pridelkov, pri 

krompirju pa le 55 %. Domnevamo lahko, da bi bila slika pri nas ob primerjanju metodološko bolj 

enakovrednih podatkov precej bolj podobna avstrijskemu stanju. Ker je položaj drugačen, je težko 

primerjati slovenske in avstrijske podatke. Vidimo pa, da je v primeru pšenice, kjer smo imeli na voljo 

večje število podatkov, razlika med razmerjem ekoloških in konvencionalnih pridelkov manjša. V 

primeru pire smo za Slovenijo ugotovili, da so ekološki pridelki višji od konvencionalnih; vendar pa v 

Sloveniji piro pridelujejo zlasti ekološke kmetije (čeprav je zelo podoben položaj tudi v Avstriji). V letu 

2012 je po podatkih SURS obseg pridelave pire znašal 287 ha, pšenice pa 34.299 ha. Po podatkih iz 

baze ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (MKO, 2013) je bil obseg ekološke pridelave pire v istem 

letu 198 ha, pšenice pa 313 ha. Torej je bilo leta 2012 v Sloveniji kar 69 % vseh površin pire na 

ekoloških kmetijah (pšenice pa le 0,9 %). To pomeni, da višino povprečnega pridelka pire v Sloveniji v 

pretežni meri določa povprečni pridelek v ekološki pridelavi, zato so številke za piro razumljive 

(Preglednica 21).  

Tudi višina povprečnega ekološkega pridelka pire v Sloveniji in Avstriji je povsem primerljiva 

(Preglednica 21 in Preglednica 27). Za primer, v Avstriji je bil delež površin ekološke pire v letu 2012 z 

88 % še višji kot v Sloveniji, vendar pa je bil delež površin ekološke pšenice tam skoraj 12 % (Grüner 

Bericht, 2013). Vendar pa podatke o pridelkih v ekološki in konvencionalni pridelavi v Avstriji zbirajo 

ločeno. 

Pri zelenjavi, deloma pa tudi pri sadju, smo podatke za ocene povprečnih pridelkov lahko pridobili 

samo z anketiranjem izbranih kmetij. Zaradi velikih razlik med najnižjimi in najvišjimi zabeleženimi 
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pridelki ter zaradi majhnega števila kmetij, ki so lahko posredovale podatke za nekatere vrste 

zelenjave oziroma sadja, je izračunano povprečje le orientacijska vrednost. Velike razlike med 

doseženimi pridelki zelenjave na ekoloških kmetijah so tako kot pri žitih zlasti posledica boljšega 

znanja in tehnologije (vključno z namakanjem, ki se je pokazalo za izredno pomembno zlasti v zadnjih 

sušnih letih), deloma pa tudi ugodnejše lege (toplejša klima). Pri sadju vpliva tudi starost nasada; na 

več ekoloških kmetijah z večjimi nasadi jabolk in hrušk ti še niso v polni rodnosti, zato tu še ne 

moremo dobiti uporabnih podatkov o pridelkih.  

Preglednica 27: Primerjava povprečnih ter najmanjših/največjih ekoloških in konvencionalnih 

pridelkov nekaterih žit in poljščin v Avstriji 

Kultura 
Avstrija EKO, 2005-2012 (t/ha) Avstrija konv., 2005-2012 (t/ha) 

 
EKO kot delež konv. (konv. = 100) 

povpr. najm. najv. povpr. najm. najv. 
 

povpr. najm. najv. 

pira 2,3 1,6 3,0 3,8 2,7 5,0 
 

59,6 58,0 59,8 

pšenica 3,5 2,6 4,0 5,0 4,0 5,7 
 

68,9 66,3 70,0 

ozimni ječmen 3,1 2,3 3,6 5,2 4,4 5,8 
 

59,8 52,4 61,4 

koruza za zrnje 6,1 4,8 7,4 8,9 8,1 10,1 
 

68,7 58,8 73,6 

oves 2,3 1,5 3,2 4,1 3,0 5,1 
 

57,2 51,0 64,2 

rž 2,3 1,6 2,6 4,0 3,5 4,6 
 

58,4 45,1 57,4 

tritikala 3,2 2,1 3,7 4,4 2,8 5,1 
 

73,4 73,6 73,0 

krompir, ozim. 19,6 15,8 28,4 36,0 29,6 41,2 
 

54,4 53,5 68,9 

oljna buča 0,5 0,3 0,5 0,6 0,4 0,8 
 

78,2 69,5 64,4 
           

Vir podatkov: Grüner Bericht, 2013. Povprečje ter najmanjši in največji pridelek se nanašajo na skupne vrednosti v 
posameznih letih. 

 

Zaključke predstavljamo skupaj z večletnimi povprečnimi pridelki v konvencionalni pridelavi 

(Preglednica 28). Tudi tu velja sklep, da tiste ekološke kmetije, ki so po višini pridelkov najboljše, 

lahko dosežejo ali presežejo povprečne konvencionalne pridelke zelenjave, deloma pa tudi sadja. 

Preglednica 28: Pridelava ekoloških in konvencionalnih zelenjadnic in sadja v intenzivnih sadovnjakih 

v Sloveniji, pridelek na ha (t/ha) 

Kultura 
Slovenija EKO, do 20131) (t/ha) Slovenija konv., 2003-20122) (t/ha) 

povpr. najm. najv. povpr. najm. najv. 

čebula 19,2 6 23 21,3 15,7 25,7 

fižol nizki, stročje 6 5 7 4,9 3,1 6,4 

fižol nizki, zrnje   2 3 1,5 0,6 2,2 

korenček (ozimnica) 22 15 30 19,7 16,7 22,9 

kumare - zavarovan prostor 34 24 40 20,5 13,7 27,7 

kumare - na prostem 12,2 8,5 15       

paradižnik - na prostem 27,5 25 30 29,1 19,2 40,4 

paradižnik - zavar. prostor 63 40 75       

solata 26 8 42 18,4 15,0 21,1 

zelje, belo 27 16 40 31,9 21,5 35,9 

rdeča pesa 33 20 50 22,0 17,2 25,3 

jagode IS 18,3 10 25 18,6 15,1 22,7 

jabolka IS 21,6 15 30 26,6 20,5 30,3 

hruška IS 12 9 15 16,4 10,9 22,2 
1) Podatki iz poglobljenih pogovorov z izbranimi ekološkimi kmetijami, povprečni pridelki do leta 2013. 
2) Vir podatkov: SURS, 2013.       

Povprečje ter najmanjši in največji pridelek se pri ekološki pridelavi nanaša na podatke o večletnih povprečjih 
posameznih kmetij, pri konvencionalni pa na skupne vrednosti po posameznih letih. 
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Najpomembnejši zaključki 

Obstoječi uradni viri podatkov o višini pridelkov na enoto pridelovalne površine v ekološkem 

kmetijstvu v Sloveniji so izjemno skromni, dosegljivi podatki pa so zaradi neenotne in nedorečene 

metodologije le približni. Zato omogočajo le ugotavljanje približnega skupnega obsega ekološke 

pridelave v Sloveniji po glavnih vrstah pridelkov, ne pa tudi sklepov o višini pridelkov na površino.  

Ocenjujemo, da je med uporabljenimi metodami najbolj zanesljive podatke dal neposreden zajem 

podatkov na izbranih kmetijah, in sicer zaradi možnosti sklepanja glede stopnje zanesljivosti 

podatkov s posameznih kmetij, še zlasti pa zaradi konsistentnosti zbranih podatkov (gl. poglavje 6.2 

b). Vendar pa gre tudi tu za omejeno uporabnost, saj ne moremo govoriti o reprezentativnem vzorcu. 

Ob zavedanju omejitev pa s pomočjo teh podatkov lahko ocenimo približno višino povprečnih 

pridelkov na površino za vodilna žita in poljščine ter glavne vrste zelenjave in sadja, kot tudi približen 

razpon višine pridelkov (najmanjši – največji povprečni pridelek). 

Razlike med povprečnimi pridelki na ekoloških kmetijah so zelo velike. Če izključimo vremenske vplive 

posameznih let, so velike razlike predvsem posledica različnih ravni znanja in tehnologije (pri 

zelenjavi je pomembno tudi namakanje in gojenje v zavarovanem prostoru), deloma pa tudi 

ugodnejše geografske lege (toplejša klima). 

Tiste ekološke kmetije, ki so po višini pridelkov v svoji skupini nadpovprečne, lahko dosežejo ali 

presežejo povprečne konvencionalne pridelke žit, poljščin in zelenjave, deloma pa tudi sadja. Vendar 

pa so to v celotni populaciji slovenskih ekoloških kmetij izjemni primeri, medtem ko so na ostalih 

ekoloških kmetijah pridelki verjetno manjši od konvencionalnega povprečja, tako kot npr. v Avstriji. 

Povprečni pridelki na ekoloških kmetijah, ki so višji od splošnega povprečja pridelkov na ekoloških 

kmetijah, so lahko pokazatelj potenciala za višine pridelkov v ekološkem kmetijstvu nasploh, ob 

upoštevanju regionalnih kmetijsko-pridelovalnih omejitev. Obenem so te kmetije s svojimi pridelki 

tudi pokazatelj možnosti oziroma potreb za izboljšanje ravni znanja in tehnološke opremljenosti 

ekoloških kmetij v Sloveniji.  
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6.3 Dejanska raba in kakovost kmetijskih zemljišč  

V strukturi rabe kmetijskih zemljišč v Sloveniji sicer prevladuje travinje, vendar pa je bil delež travinja 

na ekoloških kmetijskih zemljiščih še mnogo večji. Po podatkih Evidence dejanske rabe KZ je delež 

travinja na vseh KZ v Sloveniji leta 2014 znašal 59 %, na ekoloških KZ pa 83 % (ti podatki se nekoliko 

razlikujejo od podatkov za ekološko kmetijstvo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, oziroma SURS; 

po njih je bil delež ekološkega travinja 87,4 %). Njiv in vrtov je bilo v ekološki rabi skoraj trikrat manj, 

trajnih nasadov pa za skoraj pol manj kot na vseh KZ (Slika 57). 

Slika 57: Struktura dejanske rabe vseh in ekoloških kmetijskih zemljišč v Sloveniji, 2014. 

 

Vir: Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, MKO, 2014. 

Že na osnovi precej višjega deleža travinja na ekoloških KZ seveda lahko pričakujemo, da so ekološka 

KZ v celoti na tleh nižje kakovosti, oziroma z nižjim talnim številom, kot KZ v celoti. Nas pa je 

zanimalo, kakšna so razmerja v kakovosti tal po posameznih vrstah ekološke in celotne rabe.  

6.3.1 Primerjava na ravni Slovenije med KZ v celoti ter ekološkimi KZ 

Primerjali smo dejansko rabo KZ v povezavi s kakovostjo tal med KZ v celoti ter ekološkimi KZ na ravni 

Slovenije. V analizo smo zajeli naslednje kategorije dejanske rabe KZ: njive in vrtovi, trajni nasadi, 

travinje in neobdelana KZ. 

Najprej prikazujemo obseg KZ po posamezni kategoriji dejanske rabe in po posameznem razredu TŠ 

za celotno Slovenijo (preglednica v Prilogi 3 in Slika 58). Prikazana so tudi KZ, za katere ni bilo podatka 

o TŠ (»np«); takih KZ je bilo v vseh štirih izbranih vrstah rabe 0,64 % oziroma 3.831 ha. V zadnjem 

stolpcu je prikazan tudi delež zastopanosti posameznega razreda TŠ v skupni vsoti.  

V strukturi dejanske rabe z 59 % močno prevladuje travinje, njiv in vrtov je 31 %, trajnih nasadov pa 

9 %; neobdelanih KZ je 2 % (Slika 57). 
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Slika 58: Struktura dejanske rabe KZ po posameznem razredu TŠ  – vsa KZ. 

Struktura dejanske rabe vseh (konvencionalnih in ekoloških) KZ po posameznem razredu TŠ (na sliki 

razred »np« ni prikazan) je predstavljena grafično (Slika 58). Največ KZ se nahaja v razredu TŠ 40-57, 

in sicer 45,7 %. Najboljših KZ (TŠ 76 in več) je le 7,2 %, skoraj četrtina KZ pa je v razredu TŠ 58-75. Kar 

dobrih 22 % KZ je v najnižjih dveh razredih. Po pričakovanjih so njive in vrtovi pretežno na KZ z višjim 

TŠ, travinje pa na KZ z nižjimi vrednostmi TŠ. Kljub temu pa je na KZ v najvišjem razredu TŠ (76 in več) 

kar 39 % travinja, torej trajnih in barjanskih travnikov, v drugem najvišjem razredu pa je slednjih kar 

44 % KZ. Obratno pa je kar 27 % po TŠ najslabših KZ rabljenih kot njive in vrtovi.  

Na enak način smo analizirali tudi KZ v nadzoru ekološke pridelave; skupni obseg le-teh je bil 36.579 

ha, na 62.814 enotah GERK (preglednica v Prilogi 3 in Slika 59). Vsi podatki o ekoloških KZ izhajajo iz 

Grafičnih podatkov GERK v nadzoru ekološkega kmetijstva, 2013 (2014). 

Slika 59: Struktura dejanske rabe KZ po posameznem razredu TŠ – ekološka KZ, 2013 

Vseh ekoloških KZ, za katere ni bilo podatka o TŠ, je precej manj kot pri vseh KZ, in sicer 0,25 % 

oziroma 90 ha. V nadaljnjem prikazu analize po regijah se ta slika ponovi, tako da ugotavljamo, da so 
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za ekološko obdelovana KZ na voljo precej bolj natančni podatki kot za vsa KZ. To je pričakovano, saj 

so ekološke kmetije podvržene bolj natančnemu in rednemu nadzoru z več strani, še zlasti nadzoru 

ekološke pridelave, kar se potem odraža tudi v bolj popolnih kmetijsko-zemljiških podatkih. Kot 

pričakovano, tu tudi niso vključena neobdelana KZ. 

Delež travinja v strukturi dejanske rabe KZ je v ekološki pridelavi bistveno višji, znaša kar dobrih 83 % 

(Slika 59). Višja pa je tudi »travniška« raba KZ po vseh razredih TŠ, po drugi strani pa je po vseh 

razredih TŠ tudi sorazmerno manj njiv in vrtov. Izstopa le večji delež trajnih nasadov na najboljših KZ 

(TŠ 76 in več): v ekološki pridelavi je na najboljših tleh 15 % trajnih nasadov, na KZ v celoti pa je v tem 

razredu 10 % trajnih nasadov. Po drugi strani pa je na najboljših ekoloških KZ njiv in vrtov 25 %, 

travinja pa 60 %, medtem ko je na KZ v celoti na najboljših tleh 49 % njiv in le 39 % travinja.  

Zdaj lahko ugotavljamo tudi, ali drži naša hipoteza, da se ekološka KZ v Sloveniji v splošnem nahajajo 

na KZ nižje kakovosti kot KZ v celoti, oziroma imajo nižje talno število. To prikazujemo grafično s 

primerjanjem ekoloških in vseh kmetijskih zemljišč po kategorijah rabe skupaj (Slika 60). 

Če primerjamo delež ekoloških KZ po posamezni vrsti rabe (svetlejši stolpci iste barve), vidimo, da je v 

zgornjih dveh razredih kakovosti tal (TŠ 58-75 ter 76 in več) delež vseh KZ višji od deleža EKO KZ in to 

po vseh vrstah rabe, z izjemo trajnih nasadov v najvišjem razredu TŠ. Prav tako je v predzadnjem 

razredu kakovosti tal (TŠ 26-39) delež ekoloških KZ višji od deleža vseh KZ po vseh vrstah rabe, v 

najnižjem razredu (TŠ do 25) pa je delež ekoloških KZ in vseh KZ enak ali pa minimalno nižji (pri 

travinju). V srednjem in najobsežnejšem razredu (TŠ 40-57) je na ekoloških KZ nekoliko več njiv in 

vrtov in nekoliko manj travinja, pri trajnih nasadih pa je razmerje med ekološkimi in vsemi KZ skoraj 

izenačeno.  

Slika 60: Primerjava deležev vrst dejanske rabe KZ glede na kakovost tal (razred TŠ) – vsa KZ in EKO KZ 
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Razloge za zelo velik delež travinja v ekološki pridelavi bi lahko iskali v dejstvu, da so med kmetijami, 

ki so se doslej odločale za preusmeritev v ekološko pridelavo, prevladovale tiste z velikim deležem 

travnikov in pašnikov, torej pretežno živinorejske kmetije. Preusmerjanje je bilo zanimivo zlasti za 

kmetije, na katerih niso bile potrebne zelo velike spremembe načina gospodarjenja oziroma vlaganja, 

da bi izpolnile zahteve za ekološko kmetijstvo. Večina kmetij je bila verjetno manj intenzivnih (zelo 

omejena raba mineralnih gnojil in kemičnih sredstev za varstvo rastlin, pa tudi močne krme), tako da 

je bila morda potrebna le ureditev ali prilagoditev paše in ureditev izpusta; še največji strošek je 

običajno prilagoditev hleva, kadar je le-ta potrebna. K preusmerjanju takšnih kmetij so spodbujala 

tudi plačila za ekološko kmetijstvo, ki so bila za travinje sorazmerno (glede na dejanske stroške zaradi 

preusmerjanja) zelo ugodna (Lampič in Slabe, 2013). Po informacijah s terena (ekološki kmetje in 

njihova združenja) je tudi kmetijska svetovalna služba preusmeritev svetovala zlasti takšnim 

kmetijam. 

Z vidika varstva okolja to pomeni, da v primeru takšnih kmetij verjetno sicer ni bilo doseženo bistveno 

izboljšanje okolja zaradi spremembe načina gospodarjenja, po drugi strani pa kmetije s 

preusmeritvijo v ekološko kmetijstvo ostajajo pri načinu pridelave, ki okolju pretežno koristi, in ne 

opuščajo kmetovanja. Vendar pa je tudi zaradi tega, ker je preusmerjanje v ekološko pridelavo 

potekalo večinoma na ekstenzivnih živinorejskih kmetijah, samooskrba z ekološkimi živili v Sloveniji 

ostala zelo nizka, še zlasti zaradi zelo šibko razvitega trženja ekološkega mesa, pa tudi okoljevarstveni 

učinek je v primeru preusmerjanja kmetij z rastlinsko pridelavo višji. 

Slika 61: Primerjava deležev razredov TŠ po vrstah dejanske rabe KZ na vseh KZ in na ekoloških KZ 
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Ekološke kmetije pa pridelujejo tudi na skoraj pol manjšem deležu najboljših KZ kot povprečne 

kmetije; razreda TŠ »76 in več« je na ekoloških KZ 3,9 %, na vseh KZ pa 7,2 %. Kljub temu ta najboljša 

kmetijska zemljišča ekološke kmetije v 60 % uporabljajo kot travinje, medtem ko je delež travinja pri 

vseh KZ za tretjino manjši (40 %). Podobno je razmerje pri drugem razredu kakovosti tal (TŠ 58-75): 

72 % travinja na ekoloških KZ in 44 % na vseh KZ. Podobno je tudi v vseh drugih razredih. Verjetno je 

tudi tu glavni vzrok visok delež živinorejskih kmetij oziroma visok delež travinja na ekoloških KZ. 

Edini rezultat analize na ravni države, ki odstopa od tega vzorca, so trajni nasadi v najvišjem razredu 

TŠ, kjer je razmerje 3 : 2 v korist ekoloških kmetijskih zemljišč. To kaže, da je del tržno usmerjenih 

pridelovalcev (zlasti oljk in sadja) v ekološki pridelavi prepoznal svojo tržno priložnost. 

Boljše razumevanje stanja dejanske rabe KZ v povezavi s kakovostjo tal omogočajo rezultati analize 

teh povezav na ravni statističnih regij. Te rezultate predstavljamo v nadaljevanju. 

6.3.2 Primerjava med vsemi in ekološkimi KZ v dvanajstih 

statističnih regijah 

Ugotavljamo, da stanje, ki velja na ravni Slovenije, velja tudi za večino statističnih regij. Seveda pa se 

na regionalni ravni odražajo pomembne razlike med regijami tako na vseh KZ kot tudi na ekoloških 

KZ. Razlike med regijami so v zastopanosti razredov kakovosti tal, pa tudi v razširjenosti posamezne 

kategorije dejanske rabe tal. V nekaterih regijah smo pri primerjavah med vsemi in ekološkimi KZ 

ugotovili odstopanja od povprečne slovenske slike, kar bomo v nadaljevanju še posebej izpostavili. 

Rezultati izračunov obsega dejanske rabe KZ v povezavi s kakovostjo tal, in sicer za vsa (ekološka in 

ostala) KZ in za ekološka KZ na ravni vseh dvanajstih statističnih regij so predstavljeni v Prilogi 3. 

Prikazani so tudi deleži KZ po vrstah rabe in po razredih talnega števila. Na teh podatkih temeljijo vsi 

slikovni prikazi v tem poglavju. 

Razlike na ravni statističnih regij so dobro razvidne iz razmerja med deležem ekoloških KZ in deležem 

vseh KZ po posameznih razredih TŠ (Preglednica 29). Za vrednost pri vseh KZ po posameznih razredih 

smo privzeli vrednost 1, tako da velja: 

X = delež razreda n TŠ eko / delež razreda n TŠvsa, 

pri čemer je: 

delež razreda n TŠ = površina KZ v razredu n TŠ / površina KZ po vseh razredih TŠ. 

Preglednica 29: Razmerje med vsemi (ekološkimi in ostalimi) KZ in ekološkimi KZ po posameznih 

razredih TŠ, na ravni Slovenije in po posameznih statističnih regijah 

Razredi TŠ vsa KZ 

ekološka KZ 

SLOV Goren Goriš JVSI Koroš NotrKraš ObalKraš OsredSI Podrav Pomur Savinj SpPosav Zasav 

np 1 0,39 0,37 0,61 0,17 0,08 0,45 1,48 0,37 0,20 0,26 0,39 0,35 0,23 

do 25 1 0,92 0,84 0,63 0,60 0,74 0,95 0,39 1,32 0,39 0,08 1,28 0,67 0,85 

26-39 1 1,35 1,72 1,30 0,64 1,28 1,21 1,32 1,57 1,02 0,37 0,86 1,28 1,26 

40-57 1 1,13 1,32 1,35 1,20 1,16 0,97 1,07 0,99 1,37 1,06 1,17 1,11 0,91 

58-75 1 0,69 0,44 0,90 0,85 0,41 0,80 0,97 0,62 0,71 1,38 0,68 0,81 1,08 

76 in več 1 0,54 0,68 0,28 0,86 0,30 0,95 0,53 0,25 0,56 0,45 0,38 0,67 0,17 
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Stolpci prikazujejo razmerja med vsemi in ekološkimi KZ znotraj posameznih statističnih regij oziroma 

(v stolpcu SLOV) na ravni države.  

Delež najboljših KZ (oba razreda z najvišjim TŠ) v ekološki pridelavi je praktično povsod manjši kot na 

vseh KZ na ravni države in na ravni posameznih regij. Izjema sta le Pomurska in Zasavska regija, kjer je 

delež ekoloških KZ v razredu TŠ 58-75 višji od deleža vseh KZ, kar pomeni, da je v teh regijah na 

boljših tleh nekoliko več ekoloških KZ.  

Na Gorenjskem je delež travinja v strukturi rabe v splošnem precej visok, vendar pa je znotraj 

ekoloških zemljišč ta delež še precej višji. Delež ekoloških KZ v najvišjih dveh razredih TŠ je bistveno 

manjši od deleža vseh KZ v teh dveh razredih; prav nasprotno je v nižjih dveh razredih TŠ delež 

ekoloških KZ bistveno večji, še zlasti na izrazito slabših KZ (Preglednica 29).  

Če si ogledamo primerjavo deležev dejanske rabe KZ po posameznih razredih TŠ (Slika 62 in Slika 63), 

vidimo, da je delež travinja na ekoloških KZ po vseh razredih rabe višji kot na vseh KZ, delež njiv in 

vrtov ter trajnih nasadov na ekoloških KZ pa je po vseh razredih rabe nižji kot na vseh KZ, minimalna 

izjema je le pri trajnih nasadih v enem razredu TŠ (58-75).  

Slika 62: Primerjava deležev vrst dejanske rabe KZ glede na kakovost tal (razredi TŠ) – vsa KZ in EKO 

KZ, Gorenjska regija, 2013  
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Slika 63: Primerjava deležev razredov TŠ po vrstah dejanske rabe KZ na vseh KZ in na ekoloških KZ, 

levo: Slovenija, desno: Gorenjska regija; 2013  

 

Gorenjska je torej primer regije, kjer se naša hipoteza glede povezave med dejansko rabo in 

kakovostjo tal v vsem in ekološkem kmetijstvu praktično v celoti potrdi. Z vidika kakovosti tal v 

ekološki rabi celo odstopa v negativno smer. Na Gorenjskem po usmeritvi izrazito prevladujejo 

živinorejske oziroma govedorejske kmetije, delež ekoloških KZ pa je nekoliko pod slovenskim 

povprečjem. Sklepamo lahko, da se na Gorenjskem pojavlja »tipičen vzorec« razvoja ekološkega 

kmetijstva pri nas, s prednostnim preusmerjanjem ekstenzivnih živinorejskih, oziroma v tej regiji 

pretežno govedorejskih, kmetij. 

Obalno-kraška in Pomurska regija sta zanimivi zato, ker je delež ekoloških KZ v drugem najvišjem 

razredu TŠ (58-75) bistveno višji od povprečnega razmerja vsa KZ : EKO KZ (raven države); v obeh je 

delež ekoloških KZ v najvišjem razredu TŠ 76 in več skoraj enak povprečnemu razmerju med vsemi KZ 

in ekološkimi KZ. Če si ogledamo stanje dejanske rabe KZ, ugotovimo tudi, da je v Obalno-kraški regiji 

nadpovprečno visok delež ekoloških trajnih nasadov na najboljših KZ (TŠ 76 in več), saj jim je 

namenjenih kar 66 % vseh ekoloških KZ (Slika 64 in Slika 65). 

Podoben sklep velja za Pomursko regijo. Ta sicer tudi močno odstopa od splošnega slovenskega 

povprečja po visokem deležu njiv in vrtov; na vseh KZ jih je 75 %, na ekoloških KZ pa celo 77 %. 

V Obalno-kraški regiji je razlog za takšno stanje zlasti specifičen razvoj ekološkega oljkarstva, ki ga 

opisujemo v nadaljevanju, medtem ko je v Pomurski regiji razlog ena večja ekološka kmetija, ki je 

skoraj v celoti usmerjena v pridelavo žit. 
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Slika 64: Primerjava deležev vrst dejanske rabe KZ glede na kakovost tal (razredi TŠ) – vsa KZ in EKO 

KZ, Obalno-kraška regija, 2013  

 

Slika 65: Primerjava deležev razredov TŠ po vrstah dejanske rabe KZ na vseh KZ in na ekoloških KZ, 

Obalno-kraška regija, 2013  
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Obalno-kraška regija se v splošnem odlikuje po visokem deležu trajnih nasadov, ki so na 23 % vseh KZ 

(v celotni Sloveniji 9 %). Ekološki trajni nasadi tu obsegajo 17 % KZ, kar je največji delež med vsemi 

regijami, čeprav je blizu (16 %) tudi Goriška. Če si natančneje pogledamo strukturo rabe ekoloških KZ 

po vrsti nasadov in razvoj zadnjih letih, vidimo, da se je v Obalno-kraški regiji močno okrepilo 

ekološko oljkarstvo. Oljkarji so dobro povezani in se lahko oprejo tudi na razmeroma dobre vire 

informacij in tehnoloških znanj, kar je pomagalo k nadpovprečno visoki stopnji preusmerjanja v 

ekološko pridelavo. V tej regiji so ekološki trajni nasadi tudi na zelo dobrih tleh, še zlasti izstopa 

najvišji razred TŠ (76 in več).  

Glede na to, da je Obalno-kraška regija oziroma zlasti njen obalni del pomemben tudi za pridelavo 

zelenjave, pa lahko ugotovimo, da je tu še precejšen potencial za povečanje ekološkega 

zelenjadarstva.  

Osrednjeslovenska regija je po deležu rabe KZ glede na razred TŠ precej podobna državnemu 

povprečju. Pri ekoloških KZ pa je ekoloških njiv in vrtov v celotni strukturi na ravni regije sicer manj 

kot vseh (ekoloških njiv je 16 %, vseh pa 24 %), vendar je velik del ekoloških njiv na nadpovprečno 

dobrih tleh, še zlasti v najvišjem razredu TŠ (Slika 66). K temu verjetno prispeva tudi zelo dobra tržna 

pozicija ekoloških kmetij v Osrednji Sloveniji, kjer je povpraševanje po ekoloških živilih, zlasti zaradi 

Ljubljane, verjetno največje v državi. 

Tudi v Osrednjeslovenski regiji je delež najboljših ekoloških kmetijskih zemljišč v celoti še vedno 

bistveno nižji od tistega pri vseh KZ. Svojevrsten paradoks je, da je bistveno nižji prav del KZ v 

najvišjem razredu TŠ, in sicer je v ekoloških le četrtina vseh kmetijskih zemljišč v tem razredu (Priloga 

3, Slika 68). Tudi tu torej velja, da je potencial za ekološko pridelavo še zelo slabo izkoriščen. 

Slika 66: Primerjava deležev vrst dejanske rabe KZ glede na kakovost tal (razredi TŠ) – vsa KZ in EKO 

KZ, Osrednjeslovenska regija, 2013 
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Slika 67: Primerjava deležev razredov TŠ po vrstah dejanske rabe KZ na vseh KZ in na ekoloških KZ, 

Osrednjeslovenska regija, 2013 

 

 

Izrazit negativen primer z vidika ekološke pridelave je Podravska regija. Čeprav je v celotni regiji delež 

travinja le 40 %, pa ta v ekološki rabi znaša kar 70 % (Priloga 3). Zato se tudi velik del (kar 62 %) 

najboljših KZ v ekološki pridelavi uporablja kot travinje, medtem ko je njiv le 35 % (Slika 68). Prav 

nasprotno velja za vsa KZ, saj je le 32 % KZ tega razreda travnikov, 65 % pa je njiv. Nekoliko boljše 

razmerje v prid kakovosti ekoloških KZ je le pri trajnih nasadih (Slika 69). 
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bistveno večji obseg ekološkega kmetovanja tako z vidika povečanja samooskrbe z (ekološkimi) 

rastlinskimi pridelki, kot tudi z vidika varstva okolja, še zlasti varovanja pitne vode in ohranjanja 

rodovitnosti in strukture tal.  
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Slika 68: Primerjava deležev vrst dejanske rabe KZ glede na kakovost tal (razredi TŠ) – vsa KZ in EKO 

KZ, Podravska regija, 2013  

 

Slika 69: Primerjava deležev razredov TŠ po vrstah dejanske rabe KZ na vseh KZ in na ekoloških KZ, 

Podravska regija, 2013  
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Sklenemo lahko, da se ekološka KZ v Sloveniji v splošnem res nahajajo na tleh z nižjim TŠ in s tem na 

manj kakovostnih tleh. To razumemo kot dodaten do sedaj neprepoznan potencial za tržno 

usmerjeno ekološko pridelavo na ravni Slovenije, in s tem tudi za povečanje samooskrbe zlasti z 

rastlinskimi pridelki. 

Ta splošna slika ne velja le pri trajnih nasadih, saj smo ugotovili, da so ekološki trajni nasadi v 

splošnem na nekoliko boljših tleh kot trajni nasadi v celoti. Prav tako od splošne slike odstopata dve 

regiji, Pomurska in Zasavska. Tu so ekološka kmetijska zemljišča na nekoliko boljših tleh kot 

konvencionalna. 

Izpostaviti je potrebno tudi zelo slabo izkoriščen potencial ekološkega kmetijstva za varovanje okolja 

in narave, kjer bi bil z vidika varovanja kakovosti pitne vode potreben veliko večji obseg ekološkega 

kmetijstva na vodovarstvenih območjih (npr. Podravska regija in Pomurska regija). Ekološka pridelava 

poljščin in zelenjave bi lahko dolgoročno izboljšala varovanje kmetijskih tal na območjih z intenzivnim 

kmetijstvom, ekološko gospodarjenje s trajnimi nasadi pa bi bistveno zmanjšalo porabo kemičnih 

sredstev za varstvo rastlin ter s tem obremenjevanje okolja in narave. 

Preusmeritev v tržno ekološko pridelavo, še zlasti v zelenjadarstvo, ima tudi pozitivne učinke z vidika 

zaposlenosti. Nova delovna mesta so pomembna še zlasti za regije, kjer je problem nezaposlenosti in 

delne zaposlenosti najbolj izrazit, na primer v Pomurski regiji. 

Posamezna odstopanja regij od nacionalnega povprečja kažejo, da na razvoj ekološkega kmetijstva 

lahko bistveno vplivajo ne le pridelovalne razmere, temveč predvsem dejavniki, kot so povezanost 

pridelovalcev, dostopnost in kakovost usmerjevalnih informacij in znanj (pozitivno: primer 

ekološkega oljkarstva in v zadnjem času tudi sadjarstva), možnosti za trženje (primer 

Osrednjeslovenske regije) in vrsta drugih dejavnikov. 
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6.4 Model potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo 

6.4.1 Predstavitev modela in rezultatov analize 

Model za ocenjevanje potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo smo oblikovali s postopkom 

izgradnje z orodjem DEXi avtorja Marka Bohanca (Bohanec, 2013). Posamezne elemente modela 

(značilnosti) ter razloge za njihovo vključitev v model smo natančno opisali v poglavjih 4.1 in 5.4.  

Model sestavlja 16 enostavnih značilnosti oziroma kriterijev ter deset sestavljenih značilnosti (Slika 

70). Najosnovnejše povezave med njimi (hierarhija združevanja) so razvidne iz sheme modela, 

natančneje pa so povezave opisane s funkcijami koristnosti (poglavje 5.4.3 in Slika 71). Delež 

prispevka posameznih enostavnih in sestavljenih značilnosti h končnemu rezultatu modela, oziroma k 

oceni potenciala, pa razberemo iz preglednice povprečnih uteži. V tem primeru uteži uporabljamo 

kot oceno funkcij koristnosti; iz vrednosti uteži za posamezne značilnosti si ustvarimo natančnejšo 

predstavo o prispevku posamezne značilnosti v celotnem modelu (ali pa v posameznih nadrejenih 

agregiranih značilnostih), o razmerju med pomembnostjo – prispevkom različnih značilnosti k 

rezultatu modela (oceni potenciala), in podobno. Z analizo preglednice povprečnih uteži torej 

opravimo prvo preverjanje ustreznosti modela.  

Model izhaja iz kapacitet posamezne kmetije, in sicer iz njenih pridelovalnih in organizacijskih 

kapacitet. Pridelovalnim kapacitetam smo skozi postopek določanja funkcij koristnosti pripisali nekaj 

več pomena kot organizacijskim kapacitetam. Odločitev utemeljujemo z dejstvom, da je kmetijska 

dejavnost v precejšnji meri določena z naravnimi razmerami in možnosti za spreminjanje le-teh so 

omejene. Na nekatere razmere pridelovalec praktično ne more vplivati (npr. podnebje, matična 

podlaga tal), na nekatere pa lahko vpliva omejeno ali pa na dolgi rok. Na primer, postopoma lahko 

izboljšuje strukturo in rodovitnost tal, (vsaj teoretično) lahko poveča obseg kmetijskih zemljišč in 

pridobi bolj kakovostna; z različnimi posegi lahko ustvari boljšo mikroklimo na določenih lokacijah; in 

podobno. Ta večji pomen pridelovalnih kapacitet se v modelu izraža v povprečnih utežeh, kjer 

pridelovalne kapacitete odtehtajo 55 %, organizacijske pa 45 % ocene kmetije (Slika 71). 

Organizacijske kapacitete kmetije po eni stani določa njen finančni potencial, po drugi pa človeški 

potencial – od demografske vitalnosti kmetije, obsega dela družinskih članov in najete delovne sile na 

kmetiji, pa do osebnostnih značilnosti samega gospodarja kmetije. Finančni potencial (trženje, delež 

dohodkov iz kmetijske dejavnosti, investicije…) seveda v veliki meri določajo ljudje, ki na kmetiji 

gospodarijo, vendar pa vpliva tudi vrsta drugih dejavnikov, na katere lahko sama kmetija vpliva le 

malo ali nič. Med temi dejavniki so nekateri spet bolj ali manj neposredno povezani s kmetijo, kot je 

npr. njena oddaljenost od zanimivih trgov; lahko pa gre za zunanje dejavnike, ki so od kmetije 

popolnoma neodvisni, kot je npr. dostopnost oziroma razpoložljivost investicijskih podpor. V okviru 

organizacijskih kapacitet smo nekaj več pomena pripisali človeškemu potencialu, kar se v povprečnih 

utežeh modela kaže tako, da človeški potencial odtehta 56 %, finančni potencial pa 44 % 

organizacijskih kapacitet.  

Povprečne globalne normirane uteži (Slika 71, zadnji stolpec) nam torej pokažejo, kolikšen vpliv na 

oceno potenciala smo pripisali posameznim značilnostim kmetije. Spomnimo, da teh uteži nismo 

določili  neposredno  oziroma  vnaprej,  temveč  da  jih je program izračunal na osnovi naše  izgradnje 
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Slika 70: Model potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo 
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modela skozi opisane postopke – izbor in agregiranje značilnosti, določanje merskih lestvic in funkcij 

koristnosti, itd. Prav zato je pregled uteži tudi prvo preverjanje ustreznosti modela, saj lahko že na ta 

način ocenimo morebitne večje napake ali nesorazmerja. 

Ogledali smo si torej prvi dve veji potenciala, pridelovalne in organizacijske kapacitete. Pomaknimo 

se eno raven niže in primerjajmo med seboj naslednje veje. Na naslednji ravni imamo štiri glavne 

veje: pridelovalni tip prispeva 39 % ocene, pridelovalne ovire 16 %, finančni potencial 20 % in 

človeški potencial 25 % (skupaj 100 %).  

Slika 71: Povprečne uteži značilnosti (kriterijev) v modelu ocene 

 

 

Ocenjujemo, da so razmerja med izračunanimi utežmi ustrezna. Pridelovalni tip se nam dejansko zdi 

najbolj odločilen; kot smo opisali zgoraj, vsebuje precej elementov, na katere kmetija lahko vpliva le v 

omejenem obsegu, na dolgi rok, ali pa sploh ne. Pridelovalne ovire so v razmerju do pridelovalnega 

tipa predvsem dopolnitev slednjega, v pozitivnem ali negativnem smislu. Če med seboj primerjamo 

finančni in človeški potencial, sklepamo, da je slednji v praksi dejansko nekoliko bolj odločilen. 

Sposobni in ambiciozni gospodarji lahko najdejo rešitve tudi za manj ugodne finančne razmere (npr. 

nedostopnost posojil za investicije), po drugi strani pa tudi ugodne finančne razmere lahko bolje 

izkoristijo sposobnejši – oboje seveda gledano z vidika ocenjevanja potenciala kmetije. Primerjamo 

lahko tudi pridelovalni tip ter finančni ali človeški potencial, kjer spet ugotovimo, da npr. še tako 

dobro dostopna posojila ali še tako sposobni gospodarji oziroma člani kmečke družine lahko le 
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deloma presežejo ovire, ki izhajajo na primer iz izrazito nizkega obsega njiv in neugodne strukture 

zemljišč, ki na koncu tudi v veliki meri določajo usmeritev kmetije. 

Na enak način med seboj primerjamo tudi značilnosti na nadaljnjih ravneh. Znotraj pridelovalnega 

tipa lahko primerjamo lokalne normirane uteži (3. stolpec) za značilnosti, ki ga določajo: usmeritev 

kmetije (39 %), obseg njiv (20 %) in predelava živil (41 %). Pri pridelovalnem tipu nas seveda najbolj 

zanima vidik tržne pridelave, kar se odraža v visokem pomenu dopolnilne dejavnosti ekološke 

predelave živil na kmetiji. Predpostavljali smo, da registracija dopolnilne dejavnosti predelave živil 

močno povečuje verjetnost, da kmetija prideluje oziroma predeluje za trg. Z istega vidika se nam je 

bolj kot sam obseg njiv zdela pomembnejša usmeritev kmetije: zelenjadarska kmetija je lahko tudi pri 

skromnem obsegu njiv (npr. hektar ali celo manj) močno tržno usmerjena, medtem ko neka 

živinorejska ali poljedelska kmetija, ki razpolaga s precej večjim obsegom njiv, lahko vseeno zelo malo 

prideluje za trg.  

Na podoben način smo pri oblikovanju modela razmišljali tudi pri določanju funkcij koristnosti pri 

nadaljnjih značilnostih. Pri finančnem potencialu kmetije, ki ga določajo delež dohodka iz kmetijske 

dejavnosti (24 %), trženje (42 %) in investicijska dejavnost kmetije (33 %), se nam najpomembnejše 

zdi trženje, bistveno bolj kot npr. delež dohodka iz kmetijske dejavnosti, saj slednji vključuje tudi 

subvencije. Pa tudi investicije (v razvoj kmetijske dejavnosti ali predelave) so boljši pokazatelj tržne 

usmerjenosti kot delež dohodka iz kmetijske dejavnosti, saj kažejo na veliko verjetnost, da bo kmetija 

izboljšala oziroma povečala obseg pridelave/predelave za trg. Seveda pa moramo pri tem biti pozorni 

na vrsto investicij, kar smo pri oblikovanju vprašalnika terenske raziskave in pri določanju ocen za to 

značilnost tudi upoštevali. Pri samem trženju, ki je agregirano iz dveh značilnosti, pa se nam 

pomembnejši zdi delež dohodka od prodaje pridelkov oz. izdelkov (63 %) kot pa število tržnih poti 

(37 %). 

Če razčlenimo še človeški potencial, vidimo, da so sociodemografske značilnosti (37 %) dobile skoraj 

enako težo kot (lastna) ocena prihodnosti kmetije (36 %), medtem ko upravljavski profil gospodarja 

odtehta 27 %. Tudi ta razmerja ocenjujemo za ustrezna. Lastno oceno prihodnosti kmetije so kmetje 

ob anketiranju izrazili na precej preprost način (ni prave prihodnosti; ostalo bo nespremenjeno; 

vidimo nove možnosti za razvoj – gl. vprašalnik, Priloga 4. Predpostavljamo, da so sami gospodarji 

večinoma zmožni dokaj dobro oziroma realno oceniti prihodnost svoje kmetije. (Seveda smo potem 

»nove možnosti« pri anketiranju raziskali še z dodatnimi vprašanji.) Sociodemografske značilnosti 

smo agregirali iz demografske vitalnosti kmetije, ki je tu predstavljala največji delež (51 %), iz obsega 

dela družinskih članov na kmetiji (28 %) in (ne)najemanja delovne sile (21 %). Vsekakor demografski 

vitalnosti pripisujemo velik pomen, saj nakazuje tako kratkoročni kot dolgoročni razvojni potencial 

kmetije. Podatek o tem, da kmetija najema delovno silo, prav tako razmeroma dobro kaže na to, da 

gre za obseg pridelovanja, ki precej presega pridelavo za lastne potrebe. 

Za upravljavski profil gospodarja smo v model vključili dve osebnostni značilnosti oziroma karierni 

sidri. Pri določanju funkcij koristnosti smo izhajali iz predpostavke, da je za (tržno/ekonomsko) 

uspešno ekološko kmetovanje še posebno pomembna visoka raven znanja. Lokalne normirane uteži 

zato v tem primeru znašajo 67 % za karierno sidro »strokovnjak« in 33 % za karierno sidro »izziv«.  

Model smo na osnovi analize povprečnih uteži ocenili kot ustrezen in primeren za testiranje. Rezultati 

testiranja omogočajo nadaljnje postopke, v katerih pridobimo dodatne informacije glede ustreznosti 

modela.  
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6.4.2 Rezultati testiranja modela 

Rezultati testiranja modela s 135 variantami (podatki 135 ekoloških kmetij) so predstavljeni na dva 

načina. Prvi je preglednica z rezultati (ocenami) za vsako posamezno kmetijo (Priloga 5, a), kjer vsaki 

varianti (kmetiji) pripada en stolpec, v katerem so nanizane vrednosti enostavnih značilnosti 

(vnesenih vhodnih podatkov) ter pripadajočih nadrejenih sestavljenih značilnosti, kot jih je določil 

model. Povzetek rezultatov je prikazan v zbirni preglednici (Preglednica 30). Drugi prikaz pa je 

poročilo programa DEXi, kjer je vsaka varianta predstavljena z opisnimi vrednostmi (Priloga 5, b, 

zadnji del). Označimo lahko tudi skrajne vrednosti znotraj posameznega intervala vrednosti za 

posamezno značilnost: z rdečo izpisana najnižja vrednost, z zeleno in nagnjenim tiskom najvišja, 

preostale vrednosti med skrajnima vrednostma (če obstajajo) pa so zapisane s črno. 

Najprej smo preverili, kakšen je vpliv manjkajočih podatkov na rezultate testiranja. Za testiranje smo 

uporabili podatke 102 kmetiji s popolnim naborom podatkov oziroma značilnosti, medtem ko sta pri 

21 kmetijah manjkala dva podatka (obe karierni sidri), pri dveh kmetijah pa je manjkal en podatek 

(obseg dela družinskih članov na kmetiji). V rezultatih so se manjkajoči podatki odrazili na naslednji 

način: 

- V 21 primerih (od skupaj 31), ko ni bilo podatka za karierni sidri, ni bilo možno izračunati 

neposredno nadrejene sestavljene značilnosti »upravljavski profil gospodarja«. Ta značilnost 

sicer h končnemu rezultatu modela prispeva 7 % (Slika 73). Značilnost »obseg dela družinskih 

članov na kmetiji«, ki je manjkala pri dveh kmetijah, pa h končnemu rezultatu modela 

prispeva samo 3 %. 

- V posameznih primerih, kjer so podatki manjkali, je bil namesto enoznačne vrednosti za 

sestavljeno značilnost podan (izračunan) razpon dveh vrednosti (primer: 2;3), v dveh 

primerih pa treh vrednosti (primer: 1;2;3). V primeru 2;3 to pomeni, da bi glede na vrednost, 

ki bi jo zavzela manjkajoča značilnost, po modelu lahko bila vrednost nadrejene značilnosti ali 

2 ali pa 3. V primeru 1;2;3 pa to pomeni, da bi vrednost nadrejene značilnosti lahko bila ali 1 

ali 2 ali 3. 

- Pri končnem rezultatu modela (ocenah potenciala) smo intervalni rezultat med dvema 

vrednostma dobili pri 10 kmetijah. V tem primeru nismo nikjer dobili rezultata v obliki 

razpona treh vrednosti. To pomeni, da bi zdaj manjkajoči podatek ne glede na svojo vrednost 

lahko končni rezultat spremenil največ za en razred.  

Prikazujemo število primerov (kmetij), za katere je bil na voljo podatek o vrednosti posamezne 

enostavne značilnosti, oziroma o vrednosti posamezne sestavljene značilnosti, vključno z intervalnimi 

vrednostmi (Preglednica 30). Iz preglednice razberemo tudi, koliko kmetij je doseglo določeno 

vrednost (od 1 do 5, vključno z intervalnimi vrednostmi) za posamezno značilnost.  

Iz preglednice razberemo tudi, kolikšen je bil ocenjevalni interval posameznih značilnosti; siva polja 

označujejo vrednosti, ki jih posamezna značilnost ne more zavzeti. Tako lahko vrednost 5 (ali 4;5) 

zavzame le končni rezultat – ocena potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo, predelava živil pa 

le vrednosti do največ 2. 

Ocenili smo, da je tak končni rezultat v tej fazi preverjanja modela sprejemljiv, oziroma da model 

dovolj dobro umesti posamezno kmetijo na lestvici ocene potenciala od 1 do 5. Nadaljnje informacije 

o ustreznosti modela smo pridobili z dodatnimi analizami, kot so analiza mejnih variant in analiza 
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»plus/minus 1«, pa tudi s preverjanjem ustreznosti modela na osnovi nekaterih rezultatov terenske 

raziskave, ki jih nismo uporabili pri oblikovanju modela. 

Preglednica 30: Rezultati vrednotenja 135 kmetij z modelom DEX za oceno potenciala ekoloških 

kmetij za tržno pridelavo (število kmetij s posamezno oceno) 

Ocena potenciala 1 1;2 2 2;3 3 3;4 4 4;5 5 skupaj 

število kmetij s posamezno oceno 6 1 5 2 35 2 11 5 68 135 

značilnosti                     

. pridelovalne kapacitete 18 0 25 0 63 0 29    135 

. . pridelovalni tip 21 0 48 0 66      135 

. . . usmeritev kmetije 45 0 47 0 43      135 

. . . obseg njiv 47 0 16 0 72      135 

. . . predelava živil 75 0 60        135 

. . pridelovalne ovire 72 0 40 0 23      135 

. . . agrotehnične ovire 82 0 32 0 21      135 

. . . razpoložljivost delovne sile 40 0 40 0 55      135 

. . . dostopnost kmet. zemljišč 45 0 20 0 70      135 

. organizacijske kapacitete 2 1 13 5 22 9 83    135 

. . finančni potencial 6 0 21 0 56 0 52    135 

. . . delež dohodka iz kmet. dejavnosti 14 0 63 0 58      135 

. . . trženje 21 0 39 0 75      135 

. . . . število tržnih poti 99 0 36        135 

. . . . delež dohodka od prodaje pridelkov 25 0 40 0 70      135 

. . . investicijska dejavnost 49 0 23 0 63      135 

. . človeški potencial 0 1 5 3 36 18 71    135 

. . . sociodemografske značilnosti 1 0 8 0 35 1 89    135 

. . . . demografska vitalnost kmetije 10 0 32 0 93      135 

. . . . obseg dela druž. članov na kmetiji 2 0 27 0 104      133 

. . . . najeta delovna sila 95 0 40        135 

. . . ocena prihodnosti kmetije 10 0 54 0 71      135 

. . . upravljavski profil gospodarja 1 0 40 0 63      104 

. . . . KS strokovnjak 1 0 33 0 70      104 

. . . . KS izziv 13 0 51 0 40      104 

Opomba: Sive celice označujejo, da interval vrednosti za označeno značilnost ne sega na to področje (oziroma 
lahko zavzame le vrednosti neoznačenih celic). 
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6.4.3 Rezultati analiz in preverjanja modela: mejne variante, analiza 

»plus/minus 1« in preverjanje ustreznosti 

6.4.3.1 Mejne variante  

Ustreznost modela smo ocenili s pregledom rezultatov za štiri variante. Naključno smo izbrali štiri 

primere (konkretne ekološke kmetije) za posamezne variante s končnimi ocenami potenciala 

»odličen«, »zelo dober«, »dober« in »skromen«. Izbrane variante bi morale na primerih konkretnih 

ekoloških kmetij odražati razmišljanja, ki smo jih uporabili pri analizi modela s pomočjo povprečnih 

uteži.  

Iz rezultatov (Priloga 5, b) smo izbrali primere z oznakami TK3 (odličen potencial), TK20 (zelo dober 

potencial), TK4 (dober potencial) in AJ8 (šibek potencial). Iz poročila programa DEXi razberemo, kako 

različne vrednosti posameznih enostavnih (in sestavljenih) značilnosti vplivajo na neposredno 

nadrejene sestavljene značilnosti.  

Program omogoča primerjanje izbranih variant. Kmetijo z odličnim potencialom TK3 smo primerjali s 

tremi drugimi izbranimi kmetijami (Slika 72). V primerjavi variant se izpišejo le vrednosti za prvo 

varianto, medtem ko se za preostale primerjane variante vrednosti izpišejo le v primeru, da se 

razlikujejo od tistih v prvi; v nasprotnem primeru se ne izpišejo. Tako lahko primerjamo dve mejni 

varianti – TH3 z odličnim potencialom in AJ8 s skromnim potencialom, ter variante z vmesnimi 

ocenami potenciala za tržno pridelavo.  

Slika 72: Primerjava vrednotenja izbranih primerov ekoloških kmetij z različno oceno potenciala za 

tržno pridelavo 
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Primerjava obeh mejnih variant pokaže, da se kmetija TK3 (»odličen« potencial) od kmetije AJ8 

(»šibek« potencial) razlikuje v večini vhodnih podatkov (enostavnih značilnosti), medtem ko sta si 

popolnoma enaki pri vrednosti »pridelovalnih ovir« (pridelovalni pogoji, razpoložljivost delovne sile in 

dostopnost kmetijskih zemljišč), enaka pa je tudi vrednost za število tržnih poti in za demografsko 

vitalnost kmetije. »Odlična« kmetija ima sicer veliko najbolje ocenjenih značilnosti, kljub temu pa je 

pri nekaterih izrazito šibka (že omenjene »pridelovalne ovire« ter število tržnih poti), pri več 

značilnostih pa dosega srednje vrednosti, zlasti pri »finančnem potencialu«. Vendar pa ima izrazite 

prednosti pri človeškem potencialu oziroma organizacijskih kapacitetah nasploh. Ker je tudi 

pridelovalni tip močno tržen, ta kmetija upravičeno dosega najvišjo oceno potenciala za tržno 

pridelavo. Prav nasprotno pa je stanje na »šibki« kmetiji, kjer skoraj ne najdemo pozitivnih 

značilnosti, z izjemo dostopnosti kmetijskih zemljišč.  

Če si ogledamo še dve vmesni varianti z »dobrim« in »zelo dobrim« potencialom, ugotovimo, da sta 

pri človeškem potencialu povsem primerljivi z »odlično« kmetijo, sta pa obe za razred slabši pri 

finančnem potencialu. »Zelo dobra« kmetija je z »odlično« kmetijo primerljiva tudi glede 

pridelovalnih kapacitet, medtem ko je »dobra« kmetija pri teh za razred slabša.  

Analiza zgornjih primerjav variant kaže, da model daje smiselne in razumljive rezultate, ki jih je 

mogoče dobro razložiti in utemeljiti.  

Vrednotenje za vse štiri izbrane variante (ekološke kmetije) predstavljamo tudi grafično. Ob tem še 

poudarjamo, da smo za prikazane kmetije imeli popoln nabor podatkov. 

V diagramih so vrednosti posameznih značilnosti prikazane tako, da je vrednost ocene posamezne 

značilnosti, ki znižuje celotno oceno potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo, vedno v središču 

mnogokotnika, vrednost, ki zvišuje celotno oceno potenciala, je na robu, vmesne vrednosti pa so 

razporejene na liniji od središča do roba glede na vrednosti, ki jih zavzamejo. Pri značilnosti 

»agrotehnične ovire« to pomeni, da bodo najvišje agrotehnične ovire označene z vrednostjo v 

središču, najnižje pa z vrednostjo na robu.  

Skale za različne značilnosti se lahko razlikujejo, saj posamezne značilnosti lahko zavzamejo vrednosti 

od najmanj dva do največ pet (na primer, »najeta delovna sila« ima le dve vrednosti, »potencial 

ekološke kmetije za tržno pridelavo« pa pet), zato so tudi razdalje med različnimi vrednostmi na 

daljici, ki povezuje središče (»najslabšo« vrednost) z obodom (»najboljša« vrednost«) lahko za 

različne značilnosti neenake. Vrednosti za značilnosti v diagramih so standardizirane. Vendar pa 

posamezne vrednosti niso izpisane, saj bi grafika s tem postala nepregledna. Pomembno je, da dobro 

ilustrira značilnosti izbranih ekoloških kmetij in razlike med njimi. 

Najprej so za vse štiri variante predstavljene samo vrednosti vhodnih podatkov oziroma enostavnih 

značilnosti (Slika 73).  

Sledi diagram vseh značilnosti – enostavnih in agregiranih (Slika 74). 

Tretji diagram pa prikazuje le izračunane agregirane značilnosti (Slika 75).  

Diagrami zelo dobro posredujejo takojšen vtis o potencialu posameznih kmetij. Ne glede na to, katere 

značilnosti so prikazane, je takoj razvidno, da je »odlična« kmetija dobra do zelo dobra oziroma 

odlična na skoraj vseh področjih, medtem ko je »dobra« kmetija predvsem bistveno bolj enostranska 

od »zelo dobre«.  
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Slika 73: Grafična predstavitev enostavnih značilnosti za izbrane primere ekoloških kmetij z različnimi 

ocenami potenciala za tržno pridelavo 

 

Opomba: Vrednosti za značilnosti so standardizirane. 

Na diagramu, ki prikazuje samo vrednosti vhodnih podatkov oziroma enostavnih značilnosti za vse 

štiri kmetije z različnimi ocenami celotnega potenciala (Slika 73), vidimo, da je vsem skupno, da se 

soočajo z zelo visokimi agrotehničnimi ovirami, saj je ocena pri tej značilnosti pri vseh najnižja možna. 

Zelo podobne so si tudi glede možnosti najemanja delovne sile (razpoložljivost delovne sile), ki so jo 

tri kmetije ocenile z najnižjo oceno, le ena (TK20) pa z najvišjo.  

Podobne so si tudi glede možnosti za najemanje kmetijskih zemljišč, ki so jo vse ocenile z najvišjo 

oceno. Več razlik med kmetijami pa je na primer pri investicijski dejavnosti, demografski vitalnosti, 

obsegu dela družinskih članov na kmetiji, in drugih.  

Če predstavljene kmetije pogledamo kot celoto, vidimo, da so večinoma, z izjemo »šibke« kmetije 

(AJ8), močnejše na »desni strani«, kjer je predstavljen »človeški potencial«: obe »karierni sidri« 

gospodarja kmetije, ocena prihodnosti kmetije, obseg dela družinskih članov na kmetiji in 

demografska vitalnost. 
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Slika 74: Grafična predstavitev vseh (enostavnih in agregiranih) značilnosti za izbrane primere 
ekoloških kmetij z različnimi ocenami potenciala za tržno pridelavo 

 

Opomba: Vrednosti za značilnosti so standardizirane. 

Diagram vseh značilnosti kmetij ponazarja tako ocene enostavnih kot ocene agregiranih značilnosti 

(Slika 74). Pomaga nam razumeti, kako se oblikujejo ocene agregiranih značilnosti. Razumevanje nam 

še olajša opazovanje modela za oceno celotnega potenciala kmetije, na primer tam, kjer primerjamo 

izbrane kmetije (Slika 72).  

Če si izberemo agregirano značilnost »trženje«, vidimo, da pri vseh kmetijah dosega zelo nizko 

vrednost – v resnici je ta le pri v celoti »odlični« kmetiji (TK3) na srednji ravni, pri ostalih treh pa 

zavzame najnižjo oceno. Pogled na obe enostavni značilnosti »število tržnih poti« in »delež dohodka 

od prodaje pridelkov« pokaže, zakaj – ostale tri kmetije dosegajo zelo nizek delež od prodaje 

dohodkov, ter imajo razvito največ eno tržno pot. 

V povezavi s prejšnjo sliko (Slika 73) smo izpostavili visoke vrednosti enostavnih značilnosti, ki 

sestavljajo »človeški potencial«. Prikaz v splošnem zelo visoke ocene za to značilnost zdaj lahko 

vidimo na sliki, spet jo lahko povežemo s prikazom vrednosti za vsako od enostavnih značilnosti, ki 

sestavljajo »človeški potencial«. 
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Slika 75: Grafična predstavitev izračunanih agregiranih značilnosti za izbrane primere ekoloških kmetij 
z različnimi ocenami potenciala za tržno pridelavo. 

 

Opomba: Vrednosti za značilnosti so standardizirane. 

Prikaz samo agregiranih značilnosti (Slika 75) pa dobro predstavi primerjave med izbranimi kmetijami 

na ključnih področjih, ki oblikujejo ocene celotnega potenciala kmetij.  

Kmetija AJ8, ki je dobila najslabšo oceno celotnega potenciala, je nad najnižjimi možnimi ocenami 

samo po človeškem potencialu, upravljavskem profilu gospodarja in sociodemografskih značilnostih, 

čeprav je pri slednjih tudi zelo šibka.  

Za vse štiri predstavljene kmetije pa so očitno največji izziv visoke pridelovalne ovire, saj pri tej 

agregirani značilnosti srednjo vrednost dosega le »zelo dobra« kmetija (TK20), vse ostale, vključno s 

kmetijo z v celoti »odličnim« potencialom, pa so dosegle najnižjo možno oceno. 

Tako se tudi na primeru teh štirih kmetij potrjuje skupna slika celotnega vzorca, namreč v splošnem 

dober človeški potencial oziroma organizacijske kapacitete, ter slabe oziroma slabše pridelovalne 

kapacitete, še zlasti v delu, ki se nanaša na pridelovalne ovire. 

Predstavljene kmetije pa so manj reprezentativne po svojem finančnem potencialu zlasti v segmentu 

trženja, saj kmetije v vzorcu tu v splošnem dosegajo višje ocene. 
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6.4.3.2 Analiza »plus/minus 1«  

Za analizo »plus/minus 1« smo izbrali dva primera, in sicer eno ekološko kmetijo z »dobrim« in eno z 

»zelo dobrim« potencialom za tržno pridelavo, ker nudita veliko možnosti za spreminjanje vrednosti 

vhodnih podatkov tako navzgor kot navzdol.  

Pri izbrani »dobri« kmetiji je analiza pokazala, da bi se v primeru spremembe kateregakoli vhodnega 

podatka za eno intervalno vrednost navzgor ali navzdol končna ocena potenciala kmetije spremenila 

le v naslednjih dveh primerih (Slika 76): 

 če se »obseg njiv« z vrednosti »malo njiv« poveča na »srednje njiv«, se ocena potenciala v 

tem primeru poveča z »dobro« na »zelo dobro«; 

 če se »predelava živil na kmetiji« z vrednosti »ne« poveča na »da«, se ocena potenciala prav 

tako poveča z »dobro« na »zelo dobro«. 

Slika 76: Analiza »plus/minus 1« za primer ekološke kmetije z »dobrim« potencialom za tržno 

pridelavo (TK4) 

 

Pri izbrani »zelo dobri« kmetiji pa bi se v primeru spreminjanja posamičnih vhodnih podatkov za eno 

intervalno vrednost navzgor ali navzdol, končna ocena potenciala kmetije spremenila v več primerih 

(Slika 77). Ob zvišanju vrednosti za eno stopnjo pri eni od štirih značilnostih kmetije (usmeritev, 

predelava živil, število tržnih poti ali delež dohodka od prodaje) bi se potencial kmetije z »zelo dober« 

izboljšal na »odličen«.  

Ob znižanju vrednosti za eno stopnjo pri eni od treh značilnostih (usmeritev, razpoložljivost delovne 

sile, ocena prihodnosti kmetije) pa bi se potencial kmetije zmanjšal, v dveh primerih za eno stopnjo, z 

»zelo dober« na »dober«, v enem pa celo za dve stopnji. Ta zadnja značilnost, ki najmočneje vpliva na 

oceno potenciala konkretne kmetije, je »usmeritev kmetije«. Vprašati se moramo, ali ni vpliv te 

značilnosti morda premočan. Kot kaže preglednica globalnih normaliziranih uteži, »usmeritev 

kmetije« h končni oceni potenciala prispeva 15 %, k nadrejeni agregirani značilnosti pa 39 %, medtem 

ko preostali delež prispevata »obseg njiv« (20 %) in »predelava živil« (41 %) To pomeni, da je vpliv 

»usmeritve« z njima precej uravnotežen. Kljub temu moramo pri uporabi modela značilnosti 

»usmeritev kmetije« potrebno posvetiti posebno pozornost.  
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Slika 77: Analiza »plus/minus 1« za primer ekološke kmetije z »zelo dobrim« potencialom (TK20) 

 

6.4.3.3 Preverjanje ustreznosti modela 

Ustreznost modela smo preverili v skladu z metodo predpostavk, opisano v 5.4.8. V preglednici s 

povzetkom rezultatov predstavljamo potencialno neustrezne kombinacije med možno oceno 

potenciala kmetije, kot smo jo izračunali z modelom, ter izbranimi odgovori kmetije glede »lastne 

ocene potenciala« oziroma verjetnosti, da bo kmetija povečala obseg pridelave, ali verjetnosti, da bo 

izboljšala trženje (Preglednica 31). Povzetek je narejen na osnovi primerjav za posamezne kmetije 

(Priloga 5, c).  

V stolpcu »možnost – vprašanje« navajamo izbrano možnost iz vprašalnika za terensko raziskavo 

(Priloga 4). Nadalje navajamo »izbrani odgovor« kmetije na posamezno vprašanje v kombinaciji z 

»oceno potenciala za tržno pridelavo«.  

Najprej smo za vsako od 135 kmetij preverili skladnost ocene potenciala z lastno oceno prihodnosti 

kmetij. Slednja je bila sicer vključena v model, a je, kot opisano v metodah, h končnemu rezultatu 

prispevala le 10 %. Ugotovili smo, da za dve potencialno sporni kombinaciji (K1 in K2) najdemo le po 

dva primera (dve kmetiji), za eno (K3) pa nobenega.  

Preglednica 31: Rezultati preverjanja ustreznosti modela potenciala ekološke kmetije za tržno 

pridelavo 

Oznaka 
možnost – vprašanje 

izbrani 
odgovor* 

ocena 
potenciala  

ustreznost 
modela 

št. 
primerov 

K1 lastna ocena prihodnosti kmetije 1 4 ali 5 
potencialno 
neustrezno 

2 

K2 lastna ocena prihodnosti kmetije 3 1 ali 2 
potencialno 
neustrezno 

2 

K3 
a) poveča obseg pridelave, ali 
b) izboljša trženje 

4, 5 ali 6 1 ali 2 
potencialno 
neustrezno 

0 

 
* Izbrani odgovor/Možni odgovori glede lastne ocene prihodnosti kmetije (iz modela): 
1 = kmetija nima prave prihodnosti 
2 = kmetija bo ostala v okviru sedanjega obsega in dejavnosti 
3 = odpirajo se nove možnosti 
Tu so upoštevani možni odgovori glede a) ali b): 4 – verjetno, 5 – skoraj zagotovo; 6 – zagotovo.  
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Prva kombinacija (K1) pomeni, da je kmetija ocenila, da nima prave prihodnosti, z modelom pa smo 

njen potencial ocenili v intervalu od zelo dober (4) do odličen (5). Tak rezultat smo dobili pri dveh 

kmetijah.  

Druga kombinacija (K2) pomeni, da je kmetija ocenila, da se ji odpirajo nove možnosti, z modelom pa 

smo njen potencial ocenili v intervalu od šibek (1) do zmeren (2). Tak rezultat smo prav tako dobili pri 

dveh kmetijah. 

O razlogih za potencialno neustrezno oceno teh kmetij bi morda lahko kaj povedal rezultat celotnega 

vrednotenja kmetij z modelom. Celoten rezultat vrednotenja vseh štirih kmetij s prvo (šifri UŠ9 in 

MK10) in drugo kombinacijo (šifri TK8 in UŠ6) si lahko ogledamo v obliki preglednice s številskimi 

ocenami (Preglednica 32), ali pa v obliki izpisa opisnih ocen (Priloga 5, c, zadnji del).  

Preglednica 32: Rezultat modela za potencialno neustrezno ocenjene kmetije  

 Oznaka kmetije UŠ9 MK10 TK8 UŠ6 

potencial ekološke kmetije za tržno pridelavo 5 4 2 2 

. pridelovalne kapacitete 3 4 1 1 

. . pridelovalni tip 2 3 1 1 

. . . usmeritev kmetije 1 2 1 1 

. . . obseg njiv 3 1 2 1 

. . . predelava živil 1 2 1 1 

. . pridelovalne ovire 2 3 1 2 

. . . pridelovalni pogoji 1 3 1 2 

. . . razpoložljivost delovne sile 3 3 1 3 

. . . dostopnost kmet. zemljišč 2 2 1 1 

. organizacijske kapacitete 4 2 3 3 

. . finančni potencial 4 2 2 2 

. . . delež dohodka iz kmet. dejavnosti 2 2 2 2 

. . . trženje 3 2 2 2 

. . . . število tržnih poti 1 1 1 1 

. . . . delež dohodka od prodaje pridelkov 3 2 2 2 

. . . investicijska dejavnost 3 1 1 1 

. . človeški potencial 3 2;3 4 4 

. . . sociodemografske značilnosti 4 4 4 3 

. . . . demografska vitalnost kmetije 3 3 3 3 

. . . . obseg dela druž. članov na kmetiji 3 3 3 2 

. . . . najeta delovna sila 1 2 1 1 

. . . ocena prihodnosti kmetije 1 1 3 3 

. . . upravljavski profil gospodarja 2 * 3 2 

. . . . KS strokovnjak 2 * 3 2 

. . . . KS izziv 2 * 2 2 

tip "neustrezne" kombinacije K1 K1 K2 K2 

 

Kombinacija 1: 

Končni potencial kmetije UŠ9 je bil ocenjen s 5 (odličen); najvišjo oceno je dobila tudi za 

organizacijske kapacitete (zelo dobre) – še zlasti sociodemografske značilnosti (tudi z najvišjo oceno), 

za pridelovalne pa eno manj (dobre). Še najšibkejša značilnost so (slabi) pridelovalni pogoji. Gre za 

pretežno živinorejsko kmetijo, na kateri je dela veliko, razmere za kmetovanje pa težavne. Kljub 

temu, da na osnovi značilnosti kmetije upravičeno sklepamo na visok potencial, pa gospodar zanjo 

vseeno ni videl prave prihodnosti. Lahko bi šlo za (trenutni) pesimizem anketiranca, lahko pa za 

objektivne vzroke, ki jih model ne zazna. Pogledali smo, ali je v odgovorih te kmetije na celoten 

vprašalnik še kakšna informacija, ki bi nam lahko pojasnila položaj. Našli smo informacijo glede 
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prevzemnika kmetije; na to vprašanje so na kmetiji odgovorili, da »ni prevzemnika«. To lahko že 

precej pojasni pesimizem glede prihodnosti. 

Druga kmetija (MK10) z isto kombinacijo glede potencialne neustreznosti ocene je za celoten 

potencial dobila oceno 4 (zelo dober). Na tej kmetiji so za pridelovalne kapacitete dosegli najvišjo 

možno oceno (zelo dobre), za organizacijske pa samo 2 (od 1 – 4) oziroma »zmerne«. Najšibkejši so 

bili pri finančnem potencialu, medtem pa so bile sociodemografske značilnosti ocenjene z najvišjo 

oceno. Vpogled v odgovore kmetije na celoten vprašalnik pokaže, da gre za kmetijo s skoraj izključno 

travniki in pašniki, ki pa je po usmeritvi vseeno mešana in ne le živinorejska. Tudi tu je dela veliko, a 

čeprav je družina po sociodemografski plati vitalna, tudi tu prevzemnika kmetije niso identificirali.  

Kombinacija 2: 

Kmetija UŠ6 je za celoten potencial dobila oceno 2 (zmeren). Gre za živinorejsko kmetijo, ki dela v 

zelo težavnih pridelovalnih razmerah in ima tudi zelo šibek finančni potencial. Je pa močna po 

človeškem potencialu (najvišja ocena – zelo dober), kar jo tudi dviga nad sicer zelo slabe ostale 

značilnosti. Vpogled v rezultate celotnega vprašalnika pokaže, da ima kmetija tudi že znanega 

prevzemnika.   

Tudi kmetija TK8 je za celoten potencial dobila oceno 2 (zmeren). Ocene za pridelovalne kapacitete in 

za finančni potencial so podobno slabe kot pri UŠ6; tudi tu celotno sliko izboljšuje dober človeški 

potencial. Tudi ta kmetija ima identificiranega prevzemnika.   

Preverjanje potencialno neustreznih kombinacij je torej pokazalo, da model lahko ocenimo kot 

ustrezen za nadaljnjo uporabo, da pa bi kazalo preveriti, ali bi bilo vanj možno in smiselno vključiti 

tudi informacijo o prevzemniku. To smo tudi preverili. 

Rezultati preverjanja možnosti in smiselnosti razširitve modela z dodatno značilnostjo 

»prevzemnik« 

Ponovno testiranje modela z vsemi 135 variantami ter primerjanje novih končnih rezultatov (ocen 

potenciala za tržno pridelavo) z rezultati, ki jih je dal osnovni model, je pokazalo, da se končni 

rezultati dopolnjenega modela praktično ne razlikujejo od rezultatov osnovnega modela, niti za štiri 

kmetije, pri katerih smo ugotovili potencialno neustrezne kombinacije med oceno celotnega 

potenciala ter lastno oceno prihodnosti kmetije, niti pri ostalih kmetijah. Očitno je bil vpliv na novo 

dodane značilnosti premajhen, da bi lahko spremenil končni rezultat. Še pomembneje pa je, da po 

drugi strani lahko sklepamo, da se je ta značilnost že izrazila v odgovoru anketirancev glede lastne 

ocene prihodnosti kmetije: kjer prevzemnika ni bilo, tam za kmetijo niso videli prihodnosti, kljub sicer 

dobremu potencialu na drugih področjih; nasprotno pa so tam, kjer je bil prevzemnik že znan, 

prihodnost kmetije ocenjevali pozitivno, kljub sicer šibkejšemu potencialu nasploh.  

Zaključili smo, da bi bila vključitev nove značilnosti v okviru naše terenske raziskave sicer možna, 

vendar pa ni smiselna. Zato smo potrdili osnovni model (Slika 70), s tem pa tudi prvo hipotezo naše 

naloge, ki predpostavlja, da je možno oblikovati model za ocenjevanje potenciala ekološke kmetije za 

doseganje večje samooskrbe s hrano. 
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6.4.4 Rezultati ocenjevanja potenciala za tržno pridelavo na 

anketiranih kmetijah 

Testiranje, analize in preverjanje modela so pokazali, da je ustrezen za namene naše raziskave, torej 

kot orodje za ocenjevanje potenciala ekoloških kmetij za tržno pridelavo oziroma za njihov prispevek 

k trajnostni samooskrbi s hrano. V tem poglavju predstavljamo ocene potenciala za raziskane kmetije. 

Pri ocenah potenciala posameznih variant (ekoloških kmetij) smo upoštevali tako cele kot tudi 

intervalne ocene (Slika 78). Intervalne ocene so na sliki zapisane kot srednja vrednost intervala v 

obliki decimalnega števila, npr. intervalna vrednost 1;2 je zapisana kot 1,5. 

Polovica anketiranih kmetij je prejela najvišjo oceno potenciala (»odličen« oz. 5), oceno 4 (»zelo 

dobro«) pa dobrih 8,1 % kmetij. Skupaj s petimi kmetijami z intervalno oceno 4;5 je oceno 4 ali več 

torej prejelo dobre tri petine vseh anketiranih kmetij.  

Druga najštevilčnejša skupina je s približno 26 % kmetij v oceni »dobro« (3). V dveh skupinah z 

najnižjima ocenama potenciala »zmeren« (2) in »skromen« (1) je samo 12 oziroma 8,8 % vseh 

anketiranih kmetij.  

Ker smo v raziskavo vključili pretežno tržno usmerjene ekološke kmetije, je bilo upravičeno 

predpostavljati, da so to kmetije z visokim potencialom za tržno pridelavo, ki ga mora model, če je 

ustrezen, tudi pokazati. V resnici rezultati potrjujejo to predpostavko. 

Slika 78: Rezultati testiranja modela za oceno potenciala ekoloških kmetij za tržno pridelavo: delež 

kmetij s posamezno oceno 

 

 

Ogledali smo si tudi, kakšne ocene je model dal za drugi dve ključni sestavljeni značilnosti, ki 

neposredno sestavljata oceno celotnega potenciala: za pridelovalne kapacitete in za organizacijske 

kapacitete. Spomnimo, da značilnost »pridelovalne kapacitete« temelji na naravnih danostih za 

kmetovanje in na usmeritvi oziroma pridelovalnem tipu, ki ga slednje pomembno določajo, ter na 

nekaterih drugih značilnostih, ki lahko zavirajo razvoj kmetije (Slika 70). Značilnost »organizacijske 

kapacitete« pa je določena s finančnim potencialom (vključno s trženjem, investiranjem…) in 

4,4 
0,7 

3,7 
1,5 

25,9 

1,5 

8,1 
3,7 

50,4 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

d
e

le
ž 

km
et

ij 
(%

) 

vrednost ocene potenciala 



Razvojni potencial ekološkega kmetijstva v Sloveniji v povezavi z doseganjem trajnostne samooskrbe s hrano.   Anamarija Slabe 

 162 

človeškim potencialom. Tako pridelovalne kot organizacijske kapacitete smo ocenjevali z ocenami v 

intervalu od 1 do 4, zato lahko dosežene vrednosti neposredno primerjamo.  

Anketirane kmetije so pri organizacijskih kapacitetah precej boljše kot pri pridelovalnih kapacitetah 

(Preglednica 33, Slika 79). Kar dobre tri petine kmetij je pri organizacijskih kapacitetah doseglo 

najvišjo oceno, medtem ko je kmetij s tako visoko ocenjenimi pridelovalnimi kapacitetami samo 

dobra petina. Po drugi strani samo 16 kmetij (dobrih 11 %) pri organizacijskih kapacitetah dosega 

oceno zmerno ali skromno (2 ali 1), skoraj tretjina (43 kmetij) pa ima pri pridelovalnih kapacitetah 

najnižji oceni (2 ali 1).  

To pomeni, da v celoti zelo dobro ocenjen potencial celotnega vzorca anketiranih kmetij temelji 

predvsem na »človeškem dejavniku«; visoko oceno potenciala za tržno pridelavo kmetije večinoma 

dosegajo navkljub svojim pridelovalnim omejitvam, in ne zaradi dobrega pridelovalnega potenciala. 

Preglednica 33: Rezultati testiranja modela za oceno potenciala ekoloških kmetij za tržno pridelavo: 

vrednosti značilnosti »pridelovalne kapacitete« in »organizacijske kapacitete« (število kmetij) 

Potencial ocena pridelovalne kapacitete organizacijske kapacitete 

število kmetij delež (%) število kmetij delež (%) 

skromen 1 18 13,3 2 1,5 

interval 1;2 1,5 0 0 1 0,7 

zmeren 2 25 18,5 13 9,6 

interval 2;3 2,5 0 0 5 3,7 

dober 3 63 46,7 22 16,3 

interval 3;4 3,5 0 0 9 6,7 

zelo dober 4 29 21,5 83 61,5 

 

Slika 79: Prikaz rezultatov testiranja modela za oceno potenciala ekoloških kmetij za tržno pridelavo: 

vrednosti značilnosti »pridelovalne kapacitete« in »organizacijske kapacitete« (delež kmetij) 
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Za štiri kmetije, ki smo jih izbrali kot primere za različne ocene celotnega potenciala, smo grafično 

prikazali tudi ocene za štiri ključne agregirane značilnosti v modelu: pridelovalni tip, pridelovalne 

ovire, finančni potencial in človeški potencial (Slika 80). Tudi v tem primeru velja, da se vrednosti 

ocen, ki zvišujejo oceno celotnega potenciala kmetije, nahajajo bolj proti robu mnogokotnika (ocena 

na robu je najugodnejša), vrednosti ocen, ki oceno celotnega potenciala zmanjšujejo, pa proti 

središču (najnižja možna ocena je v centru). »Zelo dober« človeški potencial je torej na robu 

kvadrata, »zelo visoke« pridelovalne ovire pa v centru. Slika nam nazorno pokaže, da so v vseh štirih 

naključno izbranih primerih konkretnih kmetij, ki imajo sicer povsem različne ocene celotnega 

potenciala, najšibkejše področje prav (zelo) visoke pridelovalne ovire. Temu sledi ocena za 

pridelovalni tip (ki temelji na usmeritvi kmetije, obsegu njiv in predelavi). Prav vse prikazane kmetije 

pa so najmočnejše v človeškem potencialu, medtem ko je finančni potencial bolj variabilen.  

Slika 80: Grafični prikaz vrednosti ključnih štirih agregiranih značilnosti za štiri primere kmetij z 

različnimi ocenami potenciala 

Opomba: Vrednosti za značilnosti so standardizirane. 
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Terenska raziskava 135 tržno usmerjenih ekoloških kmetij, ki smo jih ocenjevali s pomočjo modela, je 

bila izvedena na območju celotne Slovenije. Pri izbiranju kmetij smo upoštevali dejavnike, ki kažejo na 

njihovo tržno usmerjenost, medtem ko nas geografska razporeditev oziroma pokritost ni zanimala. 

Kljub temu so bile izbrane kmetije razporejene po vsej državi, saj smo v izbor vključili tudi precej 

kmetij iz druge raziskave, kjer pa je geografska razporeditev bila eden izmed meril izbora. Zanimalo 

nas je, kako je z geografsko razporeditvijo rezultatov oziroma ocen, tako končnega rezultata (ocena 

potenciala za tržno pridelavo) kot glavnih agregiranih značilnosti kmetij.  

Pri razporeditvi ocen celotnega potenciala za tržno pridelavo po državi (Slika 81) je najbolj opazna 

koncentracija kmetij s šibkim potencialom na območju Severozahodne Slovenije. Med kmetijami s 

šibkim potencialom, ki jih sicer ni veliko, je največ manjših kmetij.  

Slika 81: Rezultati ocene potenciala anketiranih ekoloških kmetij za tržno pridelavo 

Ugotovili smo, da so pridelovalne razmere v splošnem najbolj šibka točka raziskanih kmetij. To 

pokaže tudi slika ocene pridelovalnih kapacitet kmetij, na kateri pa vidimo tudi, da je še najmanj 

kmetij s šibkimi pridelovalnimi kapacitetami na SV države, pa tudi na Obali, kar je tudi v skladu s 

splošno sliko v kmetijstvu (Slika 82). Kmetije z zelo dobrimi pridelovalnimi kapacitetami pa so precej 

enakomerno razporejene po vsej državi. To kaže, da se za tržno ekološko pridelavo po vsej državi 

odločajo tudi kmetije z zelo dobrimi pridelovalnimi kapacitetami.  

Geografski prikaz razporeditve obeh podrejenih komponent ocene pridelovalnih kapacitet, 

pridelovalnega tipa (Slika 83 levo) in pridelovalnih ovir (Slika 83 desno) pokaže nekatere razlike med 

njima. Pridelovalni tip smo opredelili z značilnostmi usmeritev kmetije, obseg njiv in predelava, ter ga 

ocenjevali  kot  malo  tržen,  srednje tržen  in  močno tržen.  Vsak od treh pridelovalnih tipov je precej 
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Slika 82: Rezultati ocene pridelovalnih kapacitet anketiranih ekoloških kmetij 

enakomerno zastopan na območju cele države; prav tako ni videti, da sama velikost kmetije vpliva na 

oceno pridelovalnega tipa. Razporeditev pridelovalnega tipa je z vidika tržne usmerjenosti kmetij 

precej boljša od razporeditve pridelovalnih kapacitet, prav nasprotno pa je pri pridelovalnih ovirah. 

Pridelovalne ovire na anketiranih ekoloških kmetijah so velike povsod po državi, ne glede na njihovo 

velikost. V našem izboru tržno usmerjenih kmetij je bilo le malo takšnih z nizkimi pridelovalnimi 

ovirami.  

Slika 83: Rezultati ocene pridelovalnega tipa (levo) in pridelovalnih ovir (desno) anketiranih kmetij 

Pri oceni organizacijskih kapacitet (Slika 84) je ravno nasprotno kot pri pridelovalnih kapacitetah 

(Slika 82), saj je bila večina raziskanih ekoloških kmetij po vsej državi pri tej značilnosti večinoma zelo 
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dobro ocenjena, pa tudi kmetij z oceno »šibko« je malo. Slednje se nahajajo v glavnem v osrednjem 

hribovitem zahodnem delu države ter na Obali. Boljše organizacijske kapacitete imajo večje kmetije. 

Slika 84: Rezultati ocene organizacijskih kapacitet anketiranih ekoloških kmetij 

Prikaz primerjave razporeditve obeh komponent ocene organizacijskih kapacitet, finančnega 

potenciala (Slika 85 levo) in človeškega potenciala (Slika 85 desno) pokaže, da se raziskane ekološke 

kmetije lahko veliko bolj oprejo na svoj človeški kot na finančni kapital.  

Slika 85: Rezultati ocene finančnega (levo) in človeškega potenciala (desno) anketiranih kmetij 

 

Finančna šibkost (zmeren in v nekaj primerih tudi šibek finančni potencial) je najbolj izrazita v 

hribovitih območjih Severozahodne Slovenije, torej prav tam, kjer smo zasledili tudi največ kmetij s 
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šibkim skupnim potencialom. Sicer pa so med raziskanimi kmetijami finančno šibke tudi kmetije v 

drugih delih države, še zlasti na severovzhodu. Finančno šibke kmetije smo identificirali v vseh 

velikostnih razredih, čeprav je bila pogostejša med manjšimi kmetijami. Nasprotno pa je pri 

človeškem potencialu slika v splošnem zelo dobra oziroma dobra, le nekaj manjših kmetij je doseglo 

samo zmeren potencial. 
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6.5 Razvrstitev ekoloških kmetij glede na potencial za tržno pridelavo 

Ker smo model na osnovi rezultatov testiranja, analiz in preverjanja ocenili kot ustrezen, smo ga 

lahko uporabili za analizo anketiranega vzorca kmetij. V rezultatih modela so se nakazovale povezave 

z usmeritvijo kmetij, zato smo skušali raziskati, ali bi lahko v njih razpoznali specifične tipe kmetij.  

6.5.1 Postopek razvrščanja 

Rezultate modela za vseh 135 kmetij smo uporabili za razvrstitev ekoloških kmetij glede na potencial 

za tržno pridelavo. Najprej predstavljamo rezultate analize ocen potenciala za vseh 135 raziskanih 

ekoloških kmetij, ki so rabili kot osnova za razvrščanje, ter sklepe, ki izhajajo iz njih.  

V zvezi s postopkom je potrebno omeniti še, da smo pri prepoznavanju skupin kot dodatno 

informacijo uporabili tudi nekatere rezultate raziskave, ki sicer niso bili v celoti vključeni v sam model. 

Gre za natančnejše informacije o usmeritvi posameznih kmetij, o obsegu njiv ali trajnih nasadov, o 

vrstah pridelkov in živali, vrsti pridelkov za predelavo in podobno, kjer so bile te informacije za 

posamezno kmetijo na voljo; na ta način smo lahko z večjo natančnostjo opredelili skupine (tipe). 

V prvem koraku smo za izhodišče razvrščanja vzeli pet usmeritev kmetij, kot smo jih ugotavljali v 

raziskavi: živinoreja, poljedelstvo, trajni nasadi, zelenjava in mešana usmeritev (gl. vprašalnik – 

Priloga 4). Najprej smo pregledali število in delež kmetij z različnimi ocenami potenciala po 

posamezni usmeritvi (Preglednica 34). V tem pregledu smo v prvem koraku upoštevali tudi intervalne 

ocene potenciala. 

Med raziskanimi ekološkimi kmetijami je bilo glede na pridelovalno usmeritev največ živinorejskih 

kmetij – 44,4 %, dobrih 36 % je bilo mešanih, 7,4 % poljedelskih in 5,9 % zelenjadarskih kmetij, 5,9 % 

kmetij pa je bilo usmerjenih v gojenje trajnih nasadov (v našem primeru v sadjarstvo).  

Preglednica 34: Število in delež kmetij s posameznimi ocenami potenciala za tržno ekološko 

pridelavo, glede na usmeritev 

Potencial 
živino-

reja, 
št. k. 

živino-
reja % 

poljedel-
stvo, št. 

k. 

poljedel-
stvo % 

trajni 
nasadi, 

št. k. 

trajni 
nasadi 

% 

zelenja-
va, št. 

k. 

zelenja-
va % 

mešano, 
št. k. 

mešano, 
% vsota, 

št. 

vsota, 

% 

n
iz

ek
 

1 6 4,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 4,4 

1;5 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

2 5 3,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 3,7 

sr
ed

n
ji

 2;5 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7 2 1,5 

3 19 14,1 3 2,2 1 0,7 1 0,7 11 8,1 35 25,9 

3;5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,5 2 1,5 

vi
so

k 

4 3 2,2 2 1,5 1 0,7 0 0,0 5 3,7 11 8,1 

4;5 1 0,7 0 0,0 1 0,7 0 0,0 3 2,2 5 3,7 

5 24 17,8 5 3,7 5 3,7 7 5,2 27 20,0 68 50,4 

 skupaj 60 44,4 10 7,4 8 5,9 8 5,9 49 36,3 135 100,0 

 

V naslednjem koraku smo devet ocen potenciala (skupaj z intervalnimi ocenami, ki jih je prejelo 10 od 

135 kmetij) združili v tri skupine: nizek potencial (ocene 1 do 2), srednji potencial (2,5 do 3,5) ter 

visok potencial (4–5). Skoraj dve tretjini kmetij se je uvrstilo v skupino z visokim potencialom, skupina 
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s srednjim potencialom je obsegala malo manj kot tretjino kmetij, v skupini z nizkim potencialom pa 

je bilo manj kot desetina kmetij (Preglednica 34).  

Raziskali smo tudi, kako so posamezne usmeritve kmetij zastopane po posameznih ocenah potenciala 

oziroma v treh novih skupinah ocene potenciala (Priloga 5, c).  

Kmetij z izrazito usmerjenostjo v pridelavo zelenjave ali v trajne nasade je bilo sicer najmanj 

(Preglednica 34), vendar pa sta se obe usmeritvi izkazali za nedvoumno najbolj tržno usmerjeni. Tako 

med vsemi zelenjadarskimi kmetijami, kot tudi med vsemi kmetijami s trajnimi nasadi, jih je kar 

87,5 % doseglo najvišji dve oceni potenciala. Zaradi majhnega deleža teh dveh usmeritev v vzorcu pa 

je vsaka od njiju prispevala le po 8,3 % vseh kmetij z »odlično« ali »zelo dobro« oceno potenciala 

(Priloga 5, c).  

Med kmetijami, ki so dosegle »odlično« ali »zelo dobro« oceno potenciala, je bila najpogostejša 

usmeritev »mešana kmetija«. Skoraj 26 % vseh kmetij v razredu »visok potencial« (ocene 4 – 5) sodi v 

to usmeritev (Preglednica 34). Od vseh mešanih kmetij se jih je približno 71 % uvrstilo v razred »visok 

potencial«, nobene pa ni v razredu »nizek potencial« (Slika 86). Z dodatno analizo rezultatov terenske 

raziskave smo ugotovili, da so na približno 57 % kmetij, ki so po usmeritvi sicer mešane, v precej 

velikem obsegu pridelovali tudi zelenjavo.  

Slika 86: Struktura usmeritev raziskanih kmetij po ocenah potenciala za tržno ekološko pridelavo 

 

 

Med ekološkimi poljedelskimi kmetijami se jih je 70 % uvrstilo v razred »visok potencial« (Slika 86). 

Ekoloških poljedelskih kmetij je bilo v anketiranem izboru le 7,5 %, oziroma nekaj več kot 

zelenjadarskih in sadjarskih. Poljedelska usmeritev pa je prispevala enak delež kmetij z »odlično« ali 

»zelo dobro« oceno potenciala kot slednje, torej 8,3 %.  

Med kmetijami v anketiranem izboru, ki so se uvrstile v razred »visok potencial«, je bila usmeritev 

»živinoreja« druga najpogostejša in je obsegala dobro petino (20,7 %) kmetij (Preglednica 34). Med 

20 

33,3 

30 

12,5 12,5 

28,6 

46,7 

70 

87,5 87,5 

71,4 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

živinoreja  poljedelstvo trajni nasadi zelenjava  mešano  

visok 

srednji 

nizek 



Razvojni potencial ekološkega kmetijstva v Sloveniji v povezavi z doseganjem trajnostne samooskrbe s hrano.   Anamarija Slabe 

 170 

živinorejskimi kmetijami z visokim potencialom sicer prevladuje govedoreja, vendar pa so pogoste 

tudi kozjerejske in ovčerejske kmetije, oziroma kmetije z drobnico nasploh.  

Z dodatno analizo rezultatov smo ugotovili, da se je skoraj 43 % kmetij, ki so dosegle oceno 

potenciala »odlično« (12 od 25 kmetij), ukvarjalo z dopolnilno dejavnostjo predelave. Dobra petina 

»odličnih« kmetij (6 od 25 kmetij) pa je bilo usmerjenih v prirejo mleka; te kmetije imajo tudi večji 

obseg travinja oziroma živali. Poljedelskih kmetij je bilo v anketnem vzorcu 44,5 %. 

V razred s »srednjim« potencialom se je uvrstila tretjina vseh živinorejskih kmetij, malo manj kot 

tretjina vseh poljedelskih kmetij in dobra četrtina vseh mešanih kmetij (Slika 86). V njem je tudi dobra 

desetina vseh kmetij s trajnimi nasadi in vseh zelenjadarskih kmetij, torej preostanek tistih, ki se niso 

uvrstile v razred z »visokim« potencialom.  

V razredu z »nizkim« potencialom pa najdemo le živinorejske kmetije, in sicer 20 % vseh anketiranih 

kmetij. V tem razredu je sicer le 8,9 % vseh anketiranih kmetij. 

Na kratko povzemamo sklepe:  

Med ekološkimi kmetijami z visokim potencialom (od 4 – zelo dober do 5 – odličen) so bile glede na 

usmeritev najpogostejše zelenjadarske kmetije in sadjarske kmetije. Visok potencial ima 87,5 % vseh 

zelenjadarskih kmetij oziroma vseh sadjarskih kmetij v anketirani populaciji. Vendar moramo 

upoštevati, da smo analizirali le po osem kmetij iz vsake skupine. 

Sledijo mešane kmetije; visok potencial ima 71,4 % vseh mešanih kmetij v anketirani populaciji.  

Od poljedelskih kmetij jih ima visok potencial 70 %. Te kmetije v veliki večini pridelujejo žita, vse pa 

imajo nad 1,1 ha njiv. 

Glede na število kmetij po posamezni usmeritvi, ki so se uvrstile v razred z visokim potencialom, je 

bila najbolj številčna skupina »mešane kmetije«. Mešanih je bilo 41,7 % vseh anketiranih kmetij s 

potencialom 5 ali 4. Mešane kmetije s tem potencialom lahko razdelimo v dve skupini: v prvi skupini 

kmetij je med pomembnejšimi dejavnostmi pridelava zelenjave, v drugi skupini pa je pridelava 

zelenjave zanemarljiva, po pomenu pa izstopa kaka druga dejavnost (npr. predelava). 

Sledijo živinorejske kmetije; teh je bilo natanko ena tretjina od vseh anketiranih kmetij v razredu z 

visokim potencialom. 

Zelenjadarske, sadjarske ali poljedelske kmetije pa so prispevale vsaka po 8,3 % od vseh anketiranih 

kmetij v razredu z visokim potencialom. 

Na prvi pogled takšen rezultat preseneča, saj so mešane kmetije najmanj specializirane in po strukturi 

kmetovanja najbližje »samooskrbni slovenski kmetiji«. Vendar moramo poudariti, da smo v naš 

vzorec  vključili tudi vsaj deloma tržno naravnane kmetije, torej se tudi t.i. mešane s svojo ponudbo  

uspešno vključijo na trg ekoloških živil. To kaže, da za tržno uspešnost ni nujna specializacija, temveč 

so lahko pomembni tudi drugi dejavniki.  
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6.5.2 Tipi kmetij 

Razvrščanje ekoloških kmetij z vidika potenciala za tržno pridelavo smo na osnovi rezultatov raziskave 

utemeljili na usmeritvi kmetij, ponekod pa smo lahko vključili tudi obseg in vrsto rabe kmetijskih 

zemljišč, predelavo živil, deloma pa tudi nekatere elemente našega modela, in sicer človeške in 

finančne kapacitete oziroma organizacijski potencial. 

Prepoznali smo devet tipov kmetij: pet tipov (in pet usmeritev) z visokim potencialom, tri tipe (in tri 

usmeritve) s srednjim potencialom ter en tip (in eno usmeritev) z nizkim potencialom.  

Glede na usmeritev je v skupini »visok potencial« vseh pet usmeritev (zelenjadarstvo, sadjarstvo, 

mešana usmeritev, poljedelstvo, živinoreja), v skupini »srednji potencial« tri usmeritve (mešana 

usmeritev, poljedelstvo, živinoreja) ter v skupini »nizek potencial« ena usmeritev (živinoreja). 

 

Ekološke zelenjadarske kmetije in  

ekološke sadjarske kmetije z visokim potencialom za tržno pridelavo.  

Visok potencial za tržno ekološko pridelavo oziroma za prispevek k samooskrbi s hrano najbolj jasno 

izkazujejo zelenjadarske in sadjarske kmetije. V primeru kmetij s tema dvema usmeritvama ne 

ugotavljamo kakih drugih izstopajočih posebnosti, temveč je edina prepoznavna značilnost že sama 

izrazita usmerjenost v pridelovanje zelenjave oziroma sadja (pri kmetijah v našem vzorcu gre v veliki 

večini za pridelavo jabolk). 

Ekološke mešane kmetije z visokim potencialom za tržno pridelavo.  

Visok potencial za tržno ekološko pridelavo dosegajo izrazito mešane ekološke kmetije, na katerih 

kombinirajo vsaj tri različne panoge, kot so npr. živinoreja, pridelovanje žit in/ali zelenjave, sadjarstvo 

idr. V tej skupini so pogoste tudi kmetije, ki sicer prav tako kombinirajo vsaj tri različne panoge, 

vendar pa določeni panogi dajejo večji poudarek; tako je poudarek lahko na zelenjavi, na prireji in/ali 

predelavi mleka (krave ali drobnica), na pridelavi in/ali predelavi žit, in podobno. Lahko gre tudi za 

izrazito mešano živinorejo (prašiči, drobnica, govedo, perutnina…), idr. Med mešanimi kmetijami z 

visoko oceno potenciala so zelo pogoste take, na katerih pridelujejo tudi zelenjavo; če zelenjave (za 

trg) ne pridelujejo, pa so močneje razvile kako drugo panogo. Imajo praviloma zelo dobre človeške 

kapacitete in tudi dobre finančne kapacitete, oziroma v celoti dober organizacijski potencial. 

Ekološke poljedelske kmetije z visokim potencialom za tržno pridelavo.  

Visok potencial za tržno ekološko pridelavo dosegajo ekološke poljedelske kmetije, ki pridelujejo 

pretežno žita za prehrano ljudi in imajo večji obseg njiv (nad 1,1 ha). Takšne kmetije imajo v primeru, 

da ne razpolagajo z večjim obsegom njiv, razvito tudi dopolnilno dejavnost predelave žit. V primeru, 

da je obseg njiv bistveno večji, pa predelava ni nujna za doseganje visoke ocene potenciala. Imajo 

zelo dobre človeške kapacitete in praviloma tudi dobre finančne kapacitete, oziroma v celoti dober 

organizacijski potencial. 

Ekološke živinorejske kmetije s prirejo mleka in/ali predelavo mleka oziroma mesa z visokim 

potencialom za tržno pridelavo.  

Najbolj tipične ekološke živinorejske kmetije z visokim potencialom za tržno ekološko pridelavo so 

poleg osnovne dejavnosti reje živali razvile tudi predelavo, in sicer mleka ali mesa. Visok potencial za 
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tržno pridelavo imajo tudi ekološke živinorejske kmetije, ki imajo večji obseg travinja oziroma živali in 

so usmerjene v prirejo mleka. Imajo zelo dobre človeške kapacitete in praviloma tudi dobre finančne 

kapacitete, oziroma v celoti dober organizacijski potencial. 

 

Živinorejske kmetije s srednjim potencialom za tržno pridelavo se ukvarjajo skoraj izključno z 

živinorejo, praviloma so usmerjene v rejo mesa. So srednje velike, včasih tudi velike, v strukturi 

kmetijskih zemljišč pa prevladuje travinje. Običajno se ne ukvarjajo s predelavo.  

Mešane kmetije s srednjim potencialom za tržno pridelavo so srednje velike živinorejske kmetije, na 

katerih prevladuje travinje, vendar pa imajo tudi določen delež njiv, na katerih pridelujejo zlasti žita, 

pogosto pa tudi zelenjavo. Praviloma se ne ukvarjajo s predelavo.  

Ekološke poljedelske kmetije s srednjim potencialom za tržno pridelavo.  

Srednji potencial za tržno ekološko pridelavo dosegajo ekološke poljedelske kmetije, ki pridelujejo 

žita in poljščine na manjšem obsegu njiv (dober ha ali manj). Običajno nimajo razvite dopolnilne 

dejavnosti predelave. 

 

Ekstenzivne ekološke živinorejske kmetije z nizkim potencialom za tržno pridelavo.  

Tipične ekološke živinorejske kmetije z nizkim potencialom so ekstenzivne, z majhnim številom živali 

in praviloma manjšim obsegom kmetijskih zemljišč, z močno prevladujočim deležem travinja. Živali 

večinoma redijo za meso, vendar pa ga ne predelujejo. Imajo šibkejše človeške kapacitete (srednja ali 

starejša generacija, pogosto tudi nimajo prevzemnika). 
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7 Sklep 

Kmetijstvo, ki se je v prejšnjem stoletju uveljavilo tako rekoč v vseh (razvitih) državah, v splošnem ni 

trajnostno, saj temelji na izčrpavanju naravnih virov (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Z 

neupoštevanjem omejitev ekosistemov ruši njihovo delovanje ne le lokalno, temveč tudi na 

planetarni ravni (Rockström in sod., 2009).  

Vzpostavitev bolj trajnostnega kmetijskega sistema je velik izziv za vse države, tudi za Slovenijo. 

Glede na nekatere razvojne dokumente (ANEK, 2005; Program razvoja podeželja…, 2015) bi lahko 

sklepali, da v državi na načelni ravni do določene mere prepoznavamo pomen, ki ga ima uveljavljanje 

ekološkega kmetijstva za oblikovanje ustreznih odgovorov na ta izziv.  

Vendar pa nam za to, da bi ekološko kmetijstvo res razvijali strateško, torej z opredeljenimi cilji, 

metodami, izvajalci, časovnico in proračunom, manjka vrsta ključnih informacij glede sedanje 

razvitosti ekološkega kmetijstva pri nas, še zlasti pa glede njegovih potencialov, da prispeva k večji 

samooskrbi z (ekološko) hrano.  

Vemo, da je stanje samooskrbe z ekološko hrano v Sloveniji nezadovoljivo, saj z lastno ekološko 

pridelavo pokrijemo le približno 20 % potreb po ekoloških živilih na slovenskem trgu (Slabe in sod., 

2010). Ekološko kmetijstvo se tudi prepočasi uveljavlja, tako z vidika naraščajočega povpraševanja po 

ekoloških živilih, kot z vidika javnih koristi na področju varovanja okolja (pitna voda, tla, biotska 

raznovrstnost, idr.), gospodarstva (ustvarjanje delovnih mest, konkurenčnost kmetijske oziroma 

živilske ponudbe, spodbujanje lokalnih gospodarstev, idr.) in drugje (zdravje).   

Namen naše raziskave je natančneje oceniti stanje na področju ekološkega kmetijstva in prispevati k 

oceni potencialov ekološkega kmetijstva za izboljšanje samooskrbe s hrano, s tem pa prispevati k 

oblikovanju možnosti za hitrejše uveljavljanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji in za povečanje 

nacionalne samooskrbe z (ekološko) hrano.  

Precej abstrakten pojem »potencial ekološkega kmetijstva/kmetije za samooskrbo s hrano« smo 

opredelili kot »potencial ekološkega kmetijstva/kmetije za tržno pridelavo«, saj smo upoštevali, da se 

danes velika večina slovenskega prebivalstva s hrano oskrbuje na trgu, samooskrba posameznikov in 

gospodinjstev pa v splošnem še upada, kar smo pokazali tudi v poglavju 3.3.2.  

Naša raziskava je prva interdisciplinarna obravnava ekološkega kmetijstva in ekoloških kmetij pri nas. 

Utemeljili smo jo na empirični terenski raziskavi 135 ekoloških kmetij, ki so pretežno že usmerjene v 

pridelavo za trg. V raziskavi smo upoštevali in obravnavali geografske, prostorske (raba kmetijskih 

zemljišč), agronomske, okoljevarstvene, ekonomske, tržne, sociološke, psihološke, kmetijsko-

politične in druge vidike (ekološke) kmetijske pridelave. Te vidike smo sistematično raziskali in 

povezali, s pomočjo nabora različnih metodoloških pristopov in orodij, ter z odkrivanjem in 

raziskovanjem povezav med dejavniki, ki vplivajo na razvojni potencial ekološkega kmetijstva z vidika 

pridelave za trg, saj je slednja po naši oceni neposredno povezana s trajnostno samooskrbo s hrano. 

V nalogi smo pregledali, raziskali in analizirali stanje in trende v slovenskem ekološkem kmetijstvu. 

Raziskali smo izbrana področja, ki so tesno povezana z razvojnim potencialom ekološkega kmetijstva, 

da prispeva k samooskrbi s hrano:  

- stanje in gibanja samooskrbe s hrano v Sloveniji;  
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- povezavo med vrstami rabe kmetijskih zemljišč (»dejanska raba KZ«) in kakovostjo tal, 

izraženo s talnim številom: ter 

- višino dejanskih pridelkov na slovenskih ekoloških kmetijah.  

Identificirali, opisali in (zlasti na ravni kmetije) tudi raziskali smo dejavnike, ki vplivajo na potencial 

ekoloških kmetij za tržno pridelavo. S pomočjo metode za večkriterijsko odločanje DEX smo razvili 

izviren model za ocenjevanje potenciala ekoloških kmetij za tržno pridelavo, ter s tem za njihov 

potencial, da prispevajo k trajnostni samooskrbi s hrano.  

S tem smo izpolnili zastavljeni namen in cilje naloge, v nadaljevanju pa bomo najprej preverili, v 

kolikšni meri so se potrdile naše izhodiščne hipoteze. 

7.1 Odgovori na zastavljene hipoteze 

 (H1)  Razvijemo lahko model, s katerim bo možno ocenjevati razvojni potencial ekoloških kmetij za 

doseganje večje samooskrbe s hrano. 

Prvo hipotezo smo potrdili z razvojem in uspešnim testiranjem kompleksnega modela za ocenjevanje 

potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo.  

Model smo razvili z uporabo metode za večkriterijsko odločanje DEX. Prototip modela smo oblikovali 

s pomočjo predhodno identificiranih in analiziranih ključnih parametrov (značilnosti) same ekološke 

kmetije, ki vplivajo na njeno tržno usmerjenost. Zaradi kompleksnosti in interdisciplinarnosti naloge 

smo v več fazah vključili posvetovanja s strokovnjaki z različnih področij, na katera posega model 

(načela in tehnologije ekološkega kmetijstva, trg in trženje ekoloških živil, razvoj podeželja, agrarna 

ekonomija in ekonomika kmetij, psihologija, metoda DEX, in druga). Prototip modela smo izboljšali z 

metodo delavnice ekspertne skupine, v kateri so prav tako sodelovali strokovnjaki z večine navedenih 

področij. Na delavnici smo določali funkcije koristnosti, ki so ključni element za opredeljevanje 

medsebojnih razmerij in pomena posameznih značilnosti. Model smo uspešno testirali s podatki 135 

pretežno tržno usmerjenih ekoloških kmetij, ki smo jih pridobili v obsežni in poglobljeni terenski 

raziskavi.  

V končni model je vključenih 16 enostavnih (nesestavljenih) značilnosti kmetije: pridelovalna 

usmeritev, obseg njiv, predelava živil, pridelovalni pogoji, razpoložljivost delovne sile, dostopnost 

kmetijskih zemljišč (v smislu možnosti nakupa ali najema), delež dohodka iz kmetijske dejavnosti, 

število prodajnih poti, delež dohodka od prodaje pridelkov in živil, investicijska dejavnost, 

demografska vitalnost, obseg dela družinskih članov na kmetiji, najeta delovna sila, ocena prihodnosti 

kmetije, ter karierni sidri strokovnjak in izziv. Enostavne značilnosti se glede na pomen, ki ga imajo za 

končni rezultat (oceno potenciala), združujejo v skupaj 10 agregiranih značilnosti (vključno s končnim 

rezultatom). Končni rezultat – oceno potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo – določajo 

pridelovalne in organizacijske kapacitete kmetije. Pridelovalne kapacitete kmetije določata 

pridelovalni tip in pridelovalne ovire, medtem ko so organizacijske kapacitete določene z njenim 

človeškim in finančnim potencialom. Potencial kmetije lahko z našim modelom ocenimo v razponu 

petih ocen: šibek, zmeren, dober, zelo dober in odličen.  
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Ker smo privzeli, da je razvojni potencial ekološke kmetije za doseganje večje samooskrbe s hrano 

dejansko enak njenemu potencialu za tržno pridelavo, smo z modelom dobili orodje, s katerim na 

ravni kmetije lahko ocenimo oba potenciala. 

V naši nalogi smo model uporabili za analizo tržno usmerjenih ekoloških kmetij na dveh ravneh: na 

ravni individualne kmetije in na ravni reprezentativnega vzorca populacije tržno usmerjenih ekoloških 

kmetij.  

Naš vzorec so sestavljale ekološke kmetije, ki so pretežno že tržno usmerjene, zato je analiza tega 

vzorca s pomočjo modela dala vrsto informacij o skupnih značilnostih tržno usmerjenih ekoloških 

kmetij v Sloveniji. Lahko smo ocenili, kakšen je potencial tržno usmerjenih ekoloških kmetij nasploh, 

ter katere in kakšne so ključne značilnosti, ki vplivajo na potencial vzorca. S pomočjo modela smo 

ugotovili, koliko so določene značilnosti ekoloških kmetij pomembne za celoten potencial vzorca, 

nadalje pa tudi, kako so te značilnosti razporejene v slovenskem prostoru, kje so močne strani kmetij 

v vzorcu in kje šibkosti, in podobno. Na koncu smo s pomočjo modela oblikovali tudi razvrstitev 

kmetij z vidika njihovega potenciala za tržno pridelavo. 

Uporaba modela na ravni kmetije omogoča nazoren prikaz prednosti in slabosti posamezne kmetije z 

vidika pridelave za trg. Zato model lahko uporabljamo za ocenjevanje potenciala posamezne kmetije 

za tržno pridelavo tako za obstoječo ekološko kmetijo kot tudi za kmetijo, na kateri se zanimajo za 

preusmeritev v ekološko pridelavo. Model je torej lahko koristno orodje pri načrtovanju 

preusmerjanja kmetije v ekološko kmetijstvo.  

Model pa lahko rabi tudi kot orodje za boljše razumevanje celostnega pristopa, ki ga v ekološkem 

kmetijstvu nenehno poudarjamo. Celostni pristop, ki pomeni hkratno upoštevanje vrste različnih 

dejavnikov ter njihovega součinkovanja, v (kmetijski) praksi pogosto ostaja preveč abstrakten, še 

zlasti v času, ko so znanja na tem področju še šibka, tako med strokovnjaki kot kmeti. 

Model je namreč kompleksen, saj zajema vrsto dejavnikov z različnih področij – agronomije, 

ekonomike, upravljanja oziroma organizacije dela, trženja idr. Ti dejavniki so smiselno – logično in 

pregledno umeščeni v hierarhično strukturo, kar omogoča prepoznavanje povezav med dejavniki, pa 

tudi razumevanje njihovega relativnega pomena za delovanje celotne kmetije. Iz modela 

prepoznamo, kateri dejavniki so nadrejeni oziroma podrejeni, kateri dejavnik najbolj neposredno 

vpliva na nek drugi dejavnik, kje pa neposredne povezave morda sicer ni, vendar pa k celotnemu 

rezultatu  vseeno vplivajo vsi.  

Zato lahko naš model tako kmetom kot kmetijskim svetovalcem pomaga razumeti in razvijati celosten 

pristop k upravljanju (ekološke) kmetije v praksi.   

 

(H2) Potencial ekoloških kmetij za tržno pridelavo je odvisen od njihove usmeritve. Kmetije, usmerjene 

v pridelavo zelenjave, sadja in poljščin, imajo večji potencial za tržno pridelavo oziroma so tudi 

najbolj tržno usmerjene. 

Z aplikacijo modela na vzorcu 135 tržno usmerjenih kmetij smo delno potrdili tudi drugo hipotezo. V 

celoti smo jo potrdili glede zelenjadarskih in sadjarskih kmetij, ki so se pokazale za nedvoumno tržno 

najbolj usmerjene, saj je tako pri zelenjadarskih kot sadjarskih delež kmetij z oceno potenciala »zelo 

dober« ali »odličen« znašal 87,5 % (v vsaki usmeritvi je bilo po 8 kmetij, 7 pa jih je doseglo najvišji dve 

oceni). Od tega je imelo »odličen« potencial 7 zelenjadarskih kmetij in 5 sadjarskih. 
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Poljedelske kmetije so bile po modelni oceni potenciala le za malenkost slabše od mešanih kmetij. 

»Zelo dober« ali »odličen« potencial je imelo 71,4 % mešanih kmetij v vzorcu ter 70 % poljedelskih 

kmetij. V splošnem so najnižje ocene potenciala dosegle živinorejske kmetije, od katerih je »zelo 

dober« ali »odličen« potencial doseglo malo manj kot polovica kmetij v vzorcu, oziroma 46,7 %. 

V našem vzorcu se je kar dobra tretjina kmetij (49) opredelila za mešane. Ob natančnejšem pregledu 

odgovorov teh kmetij smo ugotovili, da gre dejansko za kmetije s precej pestro pridelavo, v večini 

primerov za kombinacijo reje živali z rastlinsko pridelavo (poljščine, zelenjava, tudi sadovnjaki). Veliko 

mešanih kmetij je ob določenem obsegu reje živali pridelovalo tudi zelenjavo za trg, ali gojilo žita ter 

jih predelovalo na kmetiji, ter tako prodajalo tudi predelana ekološka živila. Tu se kaže ena od 

značilnosti tržno usmerjenih ekoloških kmetij: z več različnimi področji pridelave, ki se med seboj 

smiselno dopolnjujejo, lahko tudi kmetija, ki se sooča z določenimi omejitvami, uspešno ustvarja 

pretežni del svojega prihodka z ekološko tržno pridelavo. Te omejitve so lahko omejena površina 

oziroma dostopnost ustreznih kmetijskih zemljišč, neugodni pridelovalni pogoji, pomanjkanje 

finančnih sredstev za investicije, in podobno. 

 

(H3) Poleg pridelovalne usmeritve kmetij so pomembni dejavniki za (pre)usmeritev kmetij v tržno 

ekološko pridelavo tudi demografska vitalnost kmetije, velikost kmetije (vključno z možnostjo 

najemanja kmetijskih zemljišč) in podjetnost kmeta. 

Tudi tretjo hipotezo lahko potrdimo, tako s pomočjo rezultatov aplikacije modela na vzorcu 135 

kmetij, kot s pomočjo neposrednih rezultatov same terenske raziskave.  

V končni model za ocenjevanje potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo so vključene vsi trije 

omenjeni parametri, njihov relativni pomen znotraj modela pa prikaže preglednice uteži (Slika 71, 

globalne normalizirane uteži). Demografska vitalnost kmetije k skupni oceni prispeva 5 %, velikost 

kmetije 8 %, podjetnost kmeta pa je izražena z njegovim upravljavskim profilom, ki k skupni oceni 

prispeva 7 %. V model je vključena tudi možnost najemanja kmetijskih zemljišč, ki prispeva 3 %; 

skupaj z velikostjo kmetije je to 11 %. Drži torej naša domneva, da so navedeni parametri pomembni 

za (pre)usmeritev kmetij v tržno ekološko pridelavo. Poleg prametrov, ki smo jih izpostavili v 

izhodišču, smo kot zelo pomembne prepoznali še zlasti prisotnost predelave živil na kmetiji (16 %), 

pridelovalne pogoje (8 %) in investicijsko dejavnost (7 %). Ponovno izpostavljamo, da samih utežnih 

razmerij nismo določali neposredno, temveč smo jih oblikovali z metodo izgradnje modela v več 

korakih, še zlasti pa z določanjem funkcij koristnosti.  

Tudi neposredni rezultati terenske raziskave so potrdili pomen demografske vitalnosti in velikosti 

ekoloških kmetij za tržno usmerjenost. V našem vzorcu pretežno že tržno usmerjenih kmetij je bila 

kmetija v povprečju približno še enkrat večja od povprečne ekološke kmetije. Prav tako so bile 

kmetije v vzorcu po demografski plati večinoma zelo vitalne. Neposredna primerjava s povprečjem 

ekoloških kmetij glede demografske vitalnosti sicer ni možna, ker nimamo podatka za stanje na 

ekoloških kmetijah v celoti, vendar pa je visoka demografska vitalnost v primerjavi s splošnim 

stanjem na slovenskih kmetijah zelo izstopajoča (Klemenčič in sod., 2008; Lampič, 2011).  
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(H4) V Sloveniji se ekološka kmetijska zemljišča, ne glede na vrsto njihove rabe, nahajajo pretežno na 

kmetijskih zemljiščih nižje kakovosti kot kmetijska zemljišča v celoti. 

Četrto hipotezo smo potrdili deloma. Na ravni Slovenije smo jo lahko potrdili za vse vrste rabe tal, 

razen za trajne nasade, kjer je bila kakovost ekoloških kmetijskih zemljišč nekoliko višja od kakovosti 

konvencionalnih. V naš vzorec je bilo vključenih razmeroma malo ekoloških kmetij, usmerjenih v 

trajne nasade oziroma natančneje v sadjarstvo (le 10), vendar je tudi delež trajnih nasadov v strukturi 

rabe ekoloških kmetijskih zemljišč zelo majhen. Kot smo lahko potrdili, je ta usmeritev tudi visoko 

tržna. Nadpovprečno kakovostna ekološka kmetijska zemljišča v trajnih nasadih kažejo, da se za 

ekološko pridelavo sadja odločajo tržno usmerjene kmetije, ki so v ekološkem sadjarstvu prepoznale 

svojo razvojno priložnost. 

Hipotezo smo preverili tudi na ravni statističnih regij in ugotovili, da velja za večino statističnih regij, z 

izjemo Pomurske in Zasavske regije, kjer so ekološka kmetijska zemljišča na nekoliko boljših tleh kot 

konvencionalna. V Pomurski regiji je v splošnem delež travinja v strukturi rabe bistveno manjši kot 

drugje v državi, zato je tudi ekstenzivne živinoreje veliko manj. V ekološko pridelavo se zato niso 

usmerjale takšne kmetije, temveč kmetije s predelavo žit, ta pa zahtevajo kmetijska zemljišča 

razmeroma višje kakovosti.  

7.2 Potencial in koraki za izboljšanje tržne ekološke pridelave v 

Sloveniji 

Zadnja hipoteza posega na področje vrste rabe kmetijskih zemljišč in njihove kakovosti. Najprej 

lahko opozorimo, da je razvojni potencial ekološkega kmetijstva v tej povezavi precejšen. Sedaj 

ekološka raba kmetijskih zemljišč prevladuje na tleh nižje kakovosti, medtem ko bi preusmerjanje 

boljših kmetijskih zemljišč pomenilo predvsem večji obseg ekološke rastlinske pridelave in s tem večji 

skupni obseg ekoloških pridelkov na trgu, pomenilo pa bi tudi boljši potencial za doseganje višjih 

pridelkov v ekološkem kmetijstvu. Ker smo pokazali, da so ekološke kmetije najšibkejše prav z vidika 

pridelovalnih razmer, bi to nedvomno okrepilo celoten pridelovalni potencial sektorja.  

S povečanjem deleža ekološke rabe lahko pričakujemo tudi spreminjanje pridelovalne strukture 

kmetijstva, v smislu povečanja obsega pridelave rastlin za človeško prehrano na najboljših kmetijskih 

zemljiščih na račun zmanjšanja pridelovanja krmnih žit vključno s silažno koruzo. Ekološka živinoreja 

je veliko bolj vezana na krmo s travnikov in pašnikov, zato je tudi sedanji obseg pridelovanja koruze 

za krmo na ekoloških kmetijah (npr. delež silažne koruze v strukturi poljščin) bistveno manjši kot na 

konvencionalnih.  

Zelo velik, a neizkoriščen ostaja tudi okoljevarstveni potencial ekološke rabe (najboljših) kmetijskih 

zemljišč, ki so v Sloveniji pogosto na območjih varovanja pitne vode. Za veliko napako okoljske in 

kmetijske politike lahko smatramo, da še vedno ni s primernimi ukrepi dosegla pomembnejšega 

preusmerjanja kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih v ekološko kmetijstvo, saj je bilo na 

VVO leta 2014 ekoloških samo slabih 6 % kmetijskih zemljišč, pa še od tega skromnega deleža je bilo 

le 12,7 % njiv in trajnih nasadov. Žal pa zakonodaja (Uredba o vodovarstvenem območju…44/12, 

2012; Uredba o vodovarstvenem območju…65/12, 2012) celo znižuje kriterije varovanja na VVO. 

Na potencial za prispevek ekoloških kmetij k samooskrbi s hrano pomembno vpliva višina pridelkov. 

Naši sklepi glede višine dejanskih pridelkov na ekoloških kmetijah so rezultat prvega sistematičnega 
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ocenjevanja višine pridelkov na slovenskih ekoloških kmetijah v celoti, tako da so najboljša oziroma 

edina takšna informacija, ki je na trenutno na voljo. Ocenjevanje višine pridelkov na slovenskih 

ekoloških kmetijah sicer ni temeljilo na primerjalnih študijah, temveč na spraševanju kmetov in 

izračunih na osnovi več baz podatkov; ugotovljene vrednosti so torej predvsem indikativne. 

Nedvoumno pa zaključujemo, da so razlike v višini pridelkov iste kulture med posameznimi 

ekološkimi kmetijami zelo velike. Obenem lahko izpostavimo konsistentnost tistih podatkov, ki smo 

jih zbrali z neposrednim zajemom na kmetijah. V povprečju so ekološki pridelki žit nekje na 70 % 

konvencionalnih pridelkov, podobno velja za ostale (sadje, zelenjava). Ugotovili pa smo tudi, da 

najboljše ekološke kmetije po višini pridelkov zelo izstopajo in da dosegajo povprečje tistih v 

konvencionalni pridelavi. Naši zaključki so tako v marsičem podobni zaključkom mednarodnih meta-

študij in raziskav (Badgley in sod., 2007; de Ponti in sod., 2012; Seufert in sod., 2012). 

Tako v terenski raziskavi kot pri pridobivanju podatkov o višini pridelkov na izbranih ekoloških 

kmetijah smo ugotovili, da imajo kmetje različen pristop do tega vprašanja. Za nekatere je bolj 

pomembno, da obvladujejo kmetijo v celoti, kar je zlasti na mešanih ekoloških kmetijah precejšen 

izziv, in računajo, da bo skupen rezultat v tem primeru pozitiven, četudi bodo morda količine pridelka 

po posameznih kulturah bolj povprečne. To najbolje ilustrira izjava enega od kmetov, češ da je v 

enem letu lahko odličen pridelek ajde, medtem ko čebulnic zaradi neugodnega vremena skoraj ni, 

naslednje leto pa je prav obratno, a pod črto je rezultat pozitiven. Pri naši raziskavi smo  identificirali 

tudi bolj ambiciozne kmete, za katere je značilno, da se veliko izobražujejo, razmišljajo, natančno 

načrtujejo in preizkušajo; ugotovili smo, da na takih kmetijah v normalnih razmerah praviloma 

dosegajo zelo visoke pridelke. Na takšnih kmetijah vidimo, da pridelovalne razmere niso vedno 

idealne, včasih prav nasprotno, da pa je tu za uspešnost odločilen dejavnik znanje in inovativnost, pa 

tudi podjetnost kmeta. Smatramo, da so to kmetije, ki postavljajo merilo za potencial za tržno 

pridelavo, ki ga ekološko kmetijstvo v celoti lahko doseže. 

Prav tu lahko iščemo enega od odgovorov na vprašanje, zakaj se ekološko kmetijstvo v Sloveniji 

razvija (pre)počasi in pogosto tudi ne v pravo smer. Prenos znanja v ekološkem kmetijstvu je gotovo 

ena najšibkejših točk za sektor, na kar že dolgo opozarjajo organizacije civilne družbe, stroka, samo 

pristojno ministrstvo oziroma njegova delovna skupina za oceno izvajanja ANEK, in ne nazadnje tudi 

kmetje. Na področju ekološkega kmetijstva smo bili ves priča pomanjkanju pripravljenosti za 

spreminjanje sistemov, ki ne delujejo. Glede na to, da je ekološko kmetijstvo izjemno odvisno od 

znanja in inovativnosti in da mu zaradi tega tudi raziskave priznajo visoko inovativnost, bo nadaljnji 

razvoj ekološkega kmetijstva (in živilstva) odvisen tudi od tega, koliko pozitivnih premikov bomo 

zmogli narediti tu. Eno od orodij, ki ga ima v okviru novih politik EU na voljo tudi Slovenija, je 

Evropsko inovacijsko partnerstvo v kmetijstvu; to orodje je izredno primerno za razvoj in širjenje 

inovativnih pristopov v partnerstvih med prakso (kmetijami, podjetji, organizacijami civilne družbe) in 

raziskovanjem. 

Imamo pa tudi svetle primere pri prenosu znanja; nekaj znotraj obstoječih sistemov izobraževanja, 

veliko pa tudi izven tradicionalnih sistemov. To so zlasti izmenjave znanja in izkušenj med samimi 

ekološkimi kmeti, izobraževanja v organizaciji društev in drugih nevladnih organizacij za ekološko 

kmetovanje, pogosto v sodelovanju s tujimi partnerji.  

Oglejmo si še sklepe glede samooskrbe. Analiza trendov v samooskrbi s hrano nasploh je pokazala, 

da v splošnem bistvenih sprememb ni bilo, čeprav je v zadnjih dvanajstih letih zaznati nekaj 

izboljšanja pri rastlinskih pridelkih. Tako še vedno presegamo raven samooskrbe pri skoraj vseh 
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vrstah mesa in mleku ter ohranjamo velik primanjkljaj pri žitih in zlasti zelenjavi. Obenem pa trendi 

porabe v slovenskih gospodinjstvih in porabe kmetijskih pridelkov in živil nasploh, kažejo na že 

dolgoletno postopno zmanjševanje porabe mesa, mleka in krompirja, ter nezmanjšano oziroma rahlo 

povečano porabo zelenjave in sadja.  

Ocenili smo, da se tudi stanje samooskrbe z ekološkimi živili od zadnje poglobljene raziskave pred 

petimi leti ni bistveno spremenilo. Domača ekološka pridelava še vedno pokriva približno 20 % 

sedanjega povpraševanja po ekoloških živilih v Sloveniji, preostalih 80 % pa uvozimo. Ker je rast 

potrošnje ekoloških živil v zadnjih letih znašala med 8 – 10 % letno, je bilo povečanje obsega ekološke 

pridelave v teh letih premajhno, da bi se primanjkljaj zmanjšal. Številne pretežno tržno usmerjene 

ekološke kmetije iz naše terenske raziskave so poročale o tem, da ne morejo pridelati toliko, kot bi 

lahko prodale. 

Kljub temu pa smo ugotovili, da se je obseg pridelave, še zlasti pa tržne količine ekološkega sadja, 

zelenjave, oljk in grozdja, v letu 2013 glede na prejšnje leto močno povečal, kar kaže, da gre razvoj 

vseeno v pravo smer. V strukturi rabe ekoloških kmetijskih zemljišč sicer še vedno močno prevladuje 

travinje, a tudi tu je bilo za nekaj odstotkov premika v smer povečevanja deleža njiv in trajnih 

nasadov. V zadnjih sedmih letih smo tako zabeležili štirikratno povečanje obsega KZ pri intenzivnih 

ekoloških sadovnjakih, pa tudi skoraj osemkratno povečanje pri oljčnikih. Struktura se torej z vidika 

samooskrbe z (ekološko) hrano spreminja v pozitivnem smislu, čeprav počasi. Podatki o količinah 

ekoloških pridelkov in živil sicer še niso najbolj zanesljivi, na voljo pa so le za zadnji dve leti (oziroma 

štiri pri živilih živalskega porekla), vseeno pa v glavnem kažejo povečanje obsega pri vseh pridelkih, 

razen pri oljnicah na poljih. Še posebej je zabeleženo precejšnje povečanje pri zelenjavi (za 74 %), 

sadju (51 %), pridelek oljk pa se je podvojil. Še več sadja lahko pričakujemo v prihodnjih letih, ko bodo 

tudi novejši sadovnjaki polno zarodili.  

Pri živinoreji pa je velik potencial predvsem v vključevanju obstoječe ekološke prireje mesa v 

predelovalne in tržne verige in v razvoju novih kapacitet za predelavo oziroma tržno pripravo 

ekološkega mesa. Enako velja za ekološko mleko in mlečne izdelke, kjer je potreben večji interes 

mlekarn. Sedanje tržne možnosti za ekološko mleko in meso so v splošnem manjše kot za rastlinske 

pridelke, ker je odkup ekološkega mesa in mleka organiziran le v manjšem delu države. Pri ekološkem 

mesu pa sploh manjka profesionalen pristop glede odkupa, ocenjevanja kakovosti, predelave ter 

ustrezne prodaje in promocije, zaradi česar je tudi cenovna premija za ekološko meso premajhna, 

kmetje pa ekološko meso praktično prodajajo kot konvencionalno; to se dogaja tudi pri ekološkem 

mleku.  

7.3 Implikacije rezultatov za nosilce odločanja v kmetijski politiki 

Tako trendi v samooskrbi s hrano nasploh kot stanje samooskrbe z ekološkimi živili v Sloveniji pa 

odpirajo pomembna vprašanja o usmeritvah slovenske kmetijske politike – ne toliko o deklarativnih, 

kot o tistih, ki se kažejo skozi zakonodajne in zlasti finančne ukrepe, ter se na koncu odražajo v 

spremembah v praksi. To dobro ilustrira ocena Računskega sodišča RS iz leta 2011, da "…SIovenija 

evropski denar za razvoj podeželja sicer uspešno črpa, vendar tako, da v kmetijstvu ohranja 

nespremenjeno stanje" (Dnevnik, 2011). Zdi se, da kmetijska politika spreminjanja trendov potrošnje 

ne upošteva, saj ni razmislekov, kaj šele ukrepov za prestrukturiranje usmerjenosti kmetijske 

pridelave. Glede nizke samooskrbe z ekološkimi živili pa to, da smo v ekološki pridelavi daleč za vrsto 

držav Evropske unije, kaže, da na tem področju marsikaj ni urejeno dobro. Dejstvo je, da imajo 
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slovenske kmetije na voljo velik trg ekoloških živil, da številni potrošniki iščejo slovenska ekološka 

živila, da pa po drugi strani nastopa tudi konkurenca z ekološkimi živili iz drugih držav; če domači 

pridelovalci ne bodo zmožni ponuditi tega, kar vse večji del potrošnikov pričakuje, bo samooskrba še 

manjša, vse več dohodka pa bo namesto na slovenske kmetije odšlo na tiste onkraj naših meja. Tako 

se bomo srečevali s paradoksom, da bodo slovenski potrošniki z nakupovanjem ekološke hrane 

skrbeli za boljše stanje okolja v drugih državah, na pa tudi v Sloveniji. To je z globalnega vidika sicer 

lahko še vedno pozitivno, vendar pa se moramo vprašati, kdo bo skrbel za naravo in okolje v Sloveniji. 

Večja trajnostna samooskrba s hrano na lokalni in regionalni ravni, v majhnih državah, kot je 

Slovenija, pa tudi na nacionalni ravni, je nujna sestavina trajnostnega razvoja, saj je smiselna ne le z 

okoljskega vidika, temveč tudi z družbenega in gospodarskega. Ob tem ne moremo mimo ocene, da 

tudi v slovenski politiki (tako kot še v kateri) poziv k večji samooskrbi zlorabljajo za promocijo 

»domače hrane«, ne da bi bili pripravljeni zagotoviti, da bi potrošniki poleg »domačega« dobili tudi 

stvari, ki si jih vse večji del potrošnikov želi: manj preostankov kemičnih sredstev za varstvo rastlin v 

hrani, boljšo kakovost, manj okolju škodljivo kmetijsko prakso, odsotnost gensko spremenjenih 

organizmov, ne nazadnje večjo dobrobit živali… Ker tega ni, pridevnik »trajnostna« samooskrba s 

hrano ostaja na ravni neutemeljene »zelene« promocije (»greenwashing«). Tudi samo zagotavljanje 

»domačega« porekla je še posebej pri predelanih živilih hitro na preizkušnji, kot dokazujejo tržne 

raziskave v tujini.  

Kot smo ugotovili pri pregledu dejavnikov zunanjega okolja, ki pomembno vplivajo na razvoj 

ekološkega kmetijstva, ukrepi politik na področju (ekološkega) kmetijstva dejansko niso najbolj 

domišljeni. Po eni strani imamo oziroma smo imeli razmeroma visoka kmetijsko okoljska plačila za 

ekološko pridelavo, po drugi pa so bila le-ta premalo spodbudna za (tržno) rastlinsko pridelavo in 

preveč za (ekstenzivno) rabo travinja. Obenem so privlačnost vključevanja v shemo ekološkega 

kmetijstva precej zmanjševala kmetijsko okoljska plačila za veliko manj zahtevne »rahlo zelene« 

sheme, ko je integrirana pridelava, ko je kmet z izbiro vključitve v ta ukrep in s kombinacijo z enim ali 

dvema dodatnima ukrepoma že dosegel ali presegel raven plačila za ekološko pridelavo.  

Zato bi bilo ustrezno okrepiti plačila za rastlinsko pridelavo, plačila za travinje pa prilagoditi tako, da 

bodo bolj spodbudna za tržno usmerjene živinorejske kmetije, ki bodo ponujale ekološko meso in 

mleko. Vendar pa so hkrati potrebne tudi domišljene spodbude za izboljšanje oziroma vzpostavitev 

proizvodno-tržnih verig za ekološko meso in mleko, ki bodo omogočile, da bodo kmetje lahko 

prodajali ekološka živila živalskega porekla. Potencialni trg tudi za ta živila, še zlasti mleko in mlečne 

izdelke, so tudi javni naročniki, vendar veljavna zakonodaja (Uredba o zelenem…, 2011) določa le 

obvezni delež ekoloških živil, ne predvideva pa ukrepov za nadzor uveljavljanje izvajanja teh določil. 

Kmetijska politika oziroma ukrepi, ki so z vidika družbene koristnosti močno vprašljivi, niso slovenska 

posebnost. V resnici je celotna nova Skupna kmetijska politika EU za obdobje 2014-2020 doživela 

hude kritike zaradi tega, ker od obljubljene »zelenitve« po številnih posegih držav članic EU ni ostalo 

skoraj nič. Ekološko kmetijstvo je v novi SKP vseeno doživelo potrditev svojega pomena za prihodnji 

razvoj kmetijstva v EU, saj zdaj ni več del kmetijsko okoljskih ukrepov, temveč nastopa kot 

samostojen ukrep, poleg skupine kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP).  

Opozoriti moramo tudi na razvojni potencial ekološkega kmetijstva, ki smo ga zaznali na ravni regij in 

občin. Izkazalo se je, da je tržna pridelava zelenjave možna v vseh regijah in občinah in da na tej ravni 

obstaja velik potencial za izboljšanje samooskrbe. Seveda pa so možnosti tudi drugje; posamezne 

občine so sploh še brez vsake ekološke pridelave. Pomembno je, da občine in regije tudi same lahko 
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marsikaj naredijo za to, da spodbudijo preusmerjanje v (tržno) ekološko pridelavo. Tako je na primer 

precej kmetov navedlo, da so si pri investicijah v ekološko pridelavo še najbolj pomagali z manjšimi, 

občinskimi razpisi, prek katerih so lahko pod razmeroma enostavnimi pogoji nabavili kak poseben 

priključek za oskrbo rastlin oziroma tal, ali investirali v ekološko predelavo. Seveda pa je na ravni 

občin in regij možno spodbujati oziroma omogočati tudi prenos znanja, samo trženje, in podobno. 

Zelo pozitivna je vizija razvoja raziskanih ekoloških kmetij. Kar polovica kmetij vidi nove možnosti za 

razvoj oziroma že konkretno načrtujejo, kako bodo okrepili obseg pridelave in/ali trženja, uvedli 

predelavo, in podobno. Na dveh petinah kmetij pričakujejo, da bodo še naprej gospodarili v 

dosedanjem obsegu; na mnogih od teh kmetij so, glede na rezultate ocenjevanja potenciala kmetij z 

modelom, svoje potenciale že precej dobro uresničili. Tudi visoka investicijska dejavnost raziskanih 

kmetij dokazuje, da gre za deloma že uresničene razvojne dejavnosti. 

Vprašanje pa je, ali bodo država, kmetijska politika oziroma ustrezne inštitucije znale ustrezno 

podpreti take razvojne načrte, ali pa se bodo kmetije, tako kot doslej, morale v veliki meri zanašati na 

lastne vire. Zakaj to vprašanje? Zaradi tega, ker natančen vpogled v investicije na raziskanih kmetijah 

pokaže, da jih je dve tretjini svoje kmetijske investicije v celoti plačalo iz lastnih virov, le tretjina pa jih 

je pridobila tudi kako sofinanciranje. Kmetje so komentirali, da je v praksi zelo težko pridobiti 

ustrezno investicijsko podporo, najpogosteje zaradi pogojev, ki so preveč zapleteni in zamudni, ali pa 

jih ne morejo izpolniti; pogosto pa ponudbe (razpisi, posojila), primerne za njihove načrte in 

zmožnosti, enostavno ni. 

Zelo pozitivno izzveni tudi zadovoljstvo raziskanih ekoloških kmetij z njihovim delom in rezultati. Le 

malo kmetij je bilo (večinoma) nezadovoljnih, polovica je bila zadovoljnih, skoraj petina pa zelo 

zadovoljnih. Kmetje so pojasnjevali, da so z rezultati kmetije (zelo) zadovoljni zato, ker opravljajo 

delo, ki jih veseli; ker čutijo, da je njihovo delo koristno; ker so kupci zadovoljni s pridelki in se 

vračajo; ker delajo dobro in se to tudi pozna; ker delajo v dobro okolja; in podobno. Veliko 

anketiranih ekoloških kmetov je dajalo vtis, da so realni v svojih pričakovanjih in da skušajo ob tem 

čim bolj uspešno gospodariti. Nekateri napol zadovoljni pa so povedali, da bi lahko na kmetiji dosegli 

še boljše rezultate. Tako lahko glede zadovoljstva ekoloških kmetov s svojim delom pritrdimo 

raziskavam v tujini, ki so prišle do podobnih sklepov (Gassner in sod., 2008; Shreck in sod., 2006). 

Vsi ti zaključki se še natančneje izrazijo v rezultatih uporabe modela na vzorcu 135 v raziskavo 

vključenih pretežno tržno usmerjenih kmetij. Eden pomembnih zaključkov je, da velika večina kmetij 

dosega zelo visoke ocene pri organizacijskih kapacitetah, zlasti pri človeškem potencialu, medtem ko 

se precej najnižje ocene pojavljajo pri pridelovalnih kapacitetah, zlasti pridelovalnih pogojih. 

Pozitivne so tudi ocene pri deležu dohodka iz prodaje pridelkov in izdelkov. To kaže, da v raziskavo 

vključene kmetije svoje v celoti zelo visoke ocene potenciala za tržno pridelavo večinoma dosegajo na 

račun človeškega potenciala in ne zaradi dobrih pridelovalnih pogojev, temveč kljub razmeroma 

neugodnim pridelovalnim pogojem. 

Kaj je še pomembno za to, da bomo razvojni potencial ekološkega kmetijstva za trajnostno 

samooskrbo s hrano začeli bolje uporabljati? Nedvomno so pomembne tudi prave in uporabne 

informacije o ekološki pridelavi in živilih in o razvojnih priložnostih, ki jih sektor ponuja. S tega vidika 

je zanimiv komentar predstavnika ministrstva, odgovornega za kmetijstvo, ki smo ga slišali, ko smo v 

razpravi o Programu razvoja podeželja 2014-2020 predstavljali razloge za smiselnost večjega 

spodbujanja ekološke pridelave, češ, da ne morejo »eni kmetje« (v tem primeru ekološki) dobiti 

toliko, ker bodo »drugi kmetje« tudi hoteli toliko, treba pa je poskrbeti za oboje. Tu je umanjkal 
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premislek, da bodo na koncu vse dobili pač – kmetje, toda za to, da bodo v nekaj večji meri delali 

tisto, kar pričakuje družba, ki konec koncev vse ukrepe Skupne kmetijske politike tudi plačuje.  

Ta primer nazorno prikazuje, da je izziv ustreznejšega razvoja celotnega sektorja ekološkega 

kmetijstva in živil pri nas neločljivo povezan s splošnim izzivom spreminjanja pogleda na vlogo 

politike in politik v Sloveniji. Bistven je premik od »črpanja« in (bolj ali manj »pravične«) »delitve 

sredstev« do prepoznavanja in priznavanja javnega interesa, ter oblikovanja in izvajanja politik v 

skladu z njim. 

Pri tem je dober primer povezovanje ekološkega kmetijstva s širšimi cilji nacionalnih politik na 

Danskem, ki ima jasno razdelano strategijo – Vizijo ekološkega kmetijstva, v kateri je ta oblika 

kmetijstva prepoznana kot ključni ukrep za promocijo trajnostnosti v kmetijstvu nasploh, ter za 

izboljšanje kakovosti hrane in s tem konkurenčnosti danskega kmetijstva. 

7.4 Ocena modela in priporočila za nadaljnje raziskovalno delo 

Prednost pristopa z večkriterijskim modelom, ki smo ga razvili v naši nalogi, je predvsem v tem, da 

omogoča pregledno obravnavo zelo kompleksnega sistema (ekološke) kmetije z namenom, da 

ugotovimo, kako posamezni parametri in njihove medsebojne povezave vplivajo na problem, ki nas 

zanima, kar je bil v našem primeru potencial ekološke kmetije za tržno pridelavo. Pri tem pristopu 

lahko izhajamo iz enostavnejših povezav, ki so (bolj) pregledne in kjer lahko zakonitosti povezovanja 

oziroma součinkovanja različnih parametrov opišemo veliko bolj natančno.  

Prednost pristopa je tudi prožnost pri izbiranju parametrov, ki jih vključimo v model. Seveda je model 

boljši, če vanj vključimo zadostno število najbolj pomembnih parametrov, vendar pa se v praksi lahko 

zgodi, da določeni parametri niso na voljo. Razlog je lahko v pomanjkanju podatkov ali njihovi 

nezanesljivosti, v prezamudnem in predragem pridobivanju podatkov, ipd. Naš pristop omogoča, da 

uporabimo relevantne parametre, ki jih imamo na voljo, ne glede na to, ali smo podatke o njih zbrali 

sami ali pa so morda na voljo že od prej. Naš model bi v primeru, da bi uspeli pridobiti podatke še o 

kakem drugem parametru (npr. stroški kmetije), izgledal drugače, vendar pa bi verjetno dal enake 

oziroma zelo podobne rezultate. V tej povezavi je pomembno tudi, da metoda DEX omogoča delo s 

kvalitativnimi podatki, saj je za veliko parametrov, ki nastopajo v našem modelu, težko ali nemogoče 

pridobiti kvantitativne podatke. To je povezano tako s značilnostjo področja (kmetijstvo oziroma 

kmetije) v splošnem, še posebej pa to velja za ekološko kmetijstvo oziroma kmetije. 

Pri uporabi modela na ravni kmetije to pomeni, da lahko v primeru, da na konkretni kmetiji določenih 

podatkov ni na voljo, so pa morda drugi, model lahko vseeno uporabimo, lahko pa ga tudi smiselno 

prilagodimo konkretnim razmeram. 

Po drugi strani pa je omejitev uporabnosti modela povezana tudi z dostopnostjo podatkov o 

posameznih (pomembnih) parametrih. Ta omejitev je manjša, če gre za uporabo na ravni kmetij, ter 

večja, če bi model želeli uporabiti za ocenjevanja potenciala npr. regije za tržno ekološko pridelavo. V 

zadnjem primeru bi morali verjetno opraviti ustrezno raziskavo na terenu in model prilagoditi 

podatkom, ki jih bi imeli na voljo oziroma ki bi jih lahko pridobili.  

Omejitve za uporabo modela na ravni posameznih kmetij je lahko tudi nepoznavanje oziroma 

nerazumevanje metodologije ter morebitna napačna uporaba in napačna pričakovanja, ki iz tega 

izhajajo.  
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Opozoriti moramo še na dejstvo, da je v modelu upoštevano sedanje stanje možnosti ekoloških 

kmetij za trženje ekoloških živil živalskega porekla, ki so v splošnem manjše kot za rastlinske pridelke. 

Izboljšanje tržnih možnosti za meso bi narekovalo spremembo modela v delu, kjer ocenjujemo 

»tržnost« usmeritev ekoloških kmetij.  

Na koncu na osnovi naših sklepov podajamo še nekaj vprašanj za nadaljnje raziskovanje, kot tudi za 

prednostne dejavnosti za razvoj sektorja: 

- Eden najbolj neposrednih sklepov naše raziskave je popolna odsotnost vsaj do določene 

mere zanesljivih podatkov o produktivnosti ekološkega kmetijstva v Sloveniji, torej o 

dejanskih pridelkih na ekoloških kmetijah. Spremljanja produktivnosti ekološke kmetijske 

pridelave v Sloveniji ni. Podatki o pridelkih na ekoloških kmetijah v Sloveniji  iz obstoječih 

uradnih virov so zaradi neenotne in nedorečene metodologije le približni, ne omogočajo 

nobenih primerjav ne med posameznimi kmetijami, ne nasploh. Zato je nujnost uvedbe 

spremljanja produktivnosti ekološkega kmetijstva pri nas eden prvih najbolj neposrednih 

zaključkov. Spremljanje bi lahko potekalo na izbranem vzorcu ekoloških kmetij, npr. takih, ki 

so vključene v sistem FADN, oziroma ki bi podatke o svoji kmetiji vodile po enakem sistemu. 

- Prav tako ne obstaja redno spremljanje razvoja trga ekoloških živil in samooskrbe z 

ekološkimi živili, ki je ravno tako nujno, saj te informacije omogočajo spremljanje razvoja in 

oblikovanje bolj ciljnih ukrepov za spodbujanje razvoja sektorja ekološkega kmetijstva in živil. 

- Potrebne so tudi raziskave na strani povpraševanja po ekoloških živilih: zlasti preference 

neposrednih potrošnikov, pa tudi preference in potrebe gostinstva in turizma, predelovalne 

industrije in drugih.  

- Kako oblikovati ukrepe politik, da bodo bolj usklajeno podpirali ekološko kmetijstvo v njegovi 

dvojni vlogi – pri zagotavljanju okoljskih ter drugih javnih koristi in pri pridelavi za trg? 

- Kakšni modeli, ukrepi in spodbude bi bile najprimernejši za spodbuditev oblikovanja in za 

uspešno delovanje vertikalnih povezav (prireja – predelava – trženje) na področju ekoloških 

živil živalskega porekla (meso, mleko)?   

- Poglobljeno ugotavljanje dejavnikov uspešnosti nadpovprečnih ekoloških kmetij, skupaj z 

razvojem inovativnih metod prenosa znanja v ekološkem kmetijstvu, ustreznih za slovenski 

prostor, ter s spodbujanjem ekološkega kmetijstva v vlogi inovatorja na tehnološkem, 

socialnem in tržnem področju.  

- Možnosti za nadgradnjo modela za ocenjevanje potenciala ekološke kmetije za tržno 

pridelavo, npr. razširitvijo z značilnostmi strukture stroškov na kmetiji, in podobno. 

- Nujen je tudi nov nacionalni akcijski načrt za ekološko kmetijstvo in živila, oblikovan v 

strokovno vodenem in participativnem procesu. 
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10 Priloge 

Priloga 1: Indeksi rasti števila ekoloških kmetij in obsega ekoloških kmetijskih zemljišč, 1998-2013 

 

  1998 1999 (1) 2000 (1) 2001 (1) 2002 (1) 2003 (1) 2004 (1) 2005 (1) 2006 (1) 2007 (1) 

št. kmetij v EKO 41 300 731,71 600 200,00 1000 166,67 1160 116,00 1415 121,98 1582 111,80 1718 108,60 1.876 109,20 2.000 106,6 

KZ v EKO, ha … 2.400   5.446 226,92 10.828 198,82 13.828 127,71 20.018 144,76 23.019 114,99 23.169 100,65 26.831 115,81 29.322 109,3 

št. certifikatov  … …   115   322 280,00 412 127,95 632 153,40 910 143,99 1220 134,07 1.393 114,18 1.610 115,6 

biodin. kmetije                                   25   

 

  2008 (1) 2009 (1) 2010 (1) 2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 

Indeks 
2013 
2006 

Indeks 
izbor  

št. kmetij v EKO 2.067 103,35 2.096 101,40 2.218 105,82 2.364 106,58 2.682 113,45 3.049 113,68 162,5 108,4 2002-2011 

KZ v EKO, ha 29.836 101,75 29.388 98,50 30.696 104,45 32.212 104,94 35.101 108,97 38.664 110,15 144,1 106,5 2003-2010 

št. certifikatov  1.789 111,12 1.853 103,58 1.897 102,37 1.999 105,38 2.104 105,25 2.232 106,08 160,2 120,4  

biodin. kmetije 21   21   21   21   28   28      

Vir: Analiza stanja…, 2014. 
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Priloga 2: Samooskrba 

a) Stopnja samooskrbe s kmetijskimi pridelki (%; koledarsko leto); 2000-2013. 

Pridelek 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 
indeks 
2013/ 
2000 

žito (brez riža) 48 46,1 62,8 37,6 63,3 60 50 53,6 63,5 55,4 56,5 71,1 70,2 54,7 114,0 

- pšenica 62,8 58 63,2 47,3 53,7 48 44 46,6 55,1 47,9 49,3 54,9 64,8 46 73,2 

- koruza 47,8 45,2 74,8 37,6 77,3 72,1 57 58 72,3 60,7 61,5 82,4 71,5 58,7 122,8 

- ječmen 30 33,2 34,4 24,3 45,2 50,5 44,7 52,7 57,1 52,8 54,3 68 81,3 61,5 205,0 

- rž 7,4 18,4 17,1 20,6 42,1 36,3 17,3 21,6 18,8 22 31,1 43,2 49,6 74,5 1006,8 

krompir (svež in pre-
delan, brez škroba) 

83,3 78,5 85 64,5 86 74,1 59,8 70,4 57,4 62,8 63 62,9 55,1 46,4 55,7 

sladkor** 58,2 32,9 48,7 40,3 40,7 48,5 59 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

zelenjava (sveža in 
predelana) 

47,1 39,4 42,1 37,2 43,3 44,9 38,6 33,7 36,2 37,5 30,1 36,7 34 33,3 70,7 

vino - tržno leto : : : : : 95,5 91,3 105,1 96,8 100,2 96,3 101,4 82,3 :  

meso (skupaj z 
drobovino) 

91,6 99,6 97,1 97,3 91,9 88,4 88 92,5 90,9 82,6 84 84,7 83,4 80,2 87,6 

- goveje in telečje 
meso 

95,9 119,1 116,9 106,7 96,5 93,4 101,4 101,2 103 98 105,8 109,7 111,5 107,1 111,7 

- prašičje meso 76,6 80,7 77,8 86,5 79,9 69,5 69,6 73,6 70,2 54,8 52,3 49,5 46,5 39,3 51,3 

- perutninsko meso 109,8 113,3 110,4 114,5 115,1 112,4 108,2 113,7 112,9 109,1 111,7 113,3 109,3 111,4 101,5 

- meso drobnice 99,9 100 100,2 100,1 99,9 99,7 99,6 98,8 98,6 97,4 98 98,9 99 97,5 97,6 

mleko, skupaj 
(ekvivalent ss) 

113,2 116,5 115,2 115,6 113,8 113,4 120,2 120,3 114,7 113,8 116,3 119,7 117,4 117,8 104,1 

mlečni izdelki - tržna bilanca 

- sveže mleko 145,6 147,6 139,3 129 146,4 135,2 116,4 126,7 98,6 105,5 110,8 107,9 109 112 76,9 

- fermentirani izdelki 155,7 158 155,5 134,9 119,2 101,1 97,3 92,3 92,1 82,8 79,5 83,9 86,3 91,7 58,9 

- smetana 104,8 104,4 101,7 100,6 108,8 105,8 99,4 96,8 92,6 95,9 114,5 101,9 106,1 96,6 92,2 

- sir in skuta 107,7 109,6 110,3 112,4 104,6 89,9 77,8 66,5 65,1 61,5 63,7 63,6 59,8 54,2 50,3 

- maslo 172 175,1 191 245 192,9 156,5 119,5 102,2 91,4 86,7 89,8 89,1 76,8 62,8 36,5 

jajca 95,4 97,7 96,7 103,9 102,9 94,4 96,8 95,1 95,4 93,1 92,7 96,2 92,2 91,4 95,8 

med 111,7 104,5 105,3 97,5 102 75,2 80,9 77,9 81,5 85 74,1 85,2 51,2 81,4 72,9 

* Začasni podatki. 

** Sladkorne pese od leta 2007 ne pridelujemo več. 

Vir: SURS, 2014.
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b) Pridelovalna površina na kmetijskih gospodarstvih (ha); 2000-2013 

Kultura 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

indeks 
2013/ 
2000 

žito* 102.510 104.516 99.414 99.305 99.775 95.547 96.186 99.275 105.564 100.866 94.760 94.979 99.733 98.972 96,5 

 - pšenica in pira 38.256 39.335 35.729 35.585 32.385 30.059 32.083 32.040 35.413 34.534 31.946 29.665 34.586 31.759 83,0 

 - koruza za zrnje 48.009 47.571 45.525 44.137 45.996 42.369 39.839 40.906 43.698 38.611 36.433 40.185 39.166 41.857 87,2 

 - ječmen 11.570 12.664 12.392 13.789 15.324 1.320 17.044 18.532 19.229 20.089 18.730 17.477 17.967 17.314 149,6 

 - rž 674 745 620 630 1.109 2.731 766 820 714 892 796 808 902 1.489 220,9 

 - oves 2.251 1.917 2.014 1.964 1.854 1.986 2.471 2.332 1.887 1.773 1.773 1.842 1.369 1.203 53,4 

 - tritikala 835 1.227 1.661 1.820 2.124 1.631 2.869 3.091 3.241 3.399 3.477 3.347 3.640 3.490 418,0 

 - drugo žito* 915 1.057 1.473 1.380 983 2.009 1.114 1.554 1.382 1.568 1.605 1.655 2.103 1.860 203,3 

suhe stročnice 322 362 512 723 770 6.306 3.905 2.337 1.578 1.030 886 1.134 748 686 213,0 

krompir 8.952 7.785 7.113 6.832 6.833 3.472 5.900 5.736 4.427 4.175 4.124 3.640 3.386 3.307 36,9 

krmne korenovke ipd.* 4.236 3.778 3.686 4.048 3.401 5.057 1.834 1.977 1.564 1.911 1.314 1.381 1.350 1.266 29,9 

sladkorna pesa 8.116 4.700 4.450 5.359 4.658 6.580 6.684 - - - - - -   0,0 

oljnice 2.321 2.577 5.757 6.559 5.772 2.260 7.500 9.666 8.161 9.054 11.787 11.021 10.242 10.309 444,2 

 - oljna ogrščica 122 398 2.433 2.705 1.945 40 2.809 5.358 4.442 4.424 5.303 4.770 5.141 6.131 5.025,4 

 - sončnice 24 20 25 107 56 172 156 246 256 227 203 374 367 273 1.137,5 

 - soja 28 37 67 40 78 4.108 226 126 49 66 109 107 140 278 992,9 

 - druge oljnice*** 2.147 2.122 3.232 3.707 3.693 1.453 4.309 3.936 3.414 4.337 6.172 5.770 4.594 3.627 168,9 

hmelj 1.766 1.682 1.817 1.662 1.524 61.704 1.507 1.572 1.638 1.660 1.488 1.376 1.159 1.166 66,0 

zelena krma z njiv* 44.856 49.290 48.995 55.717 56.985 31.525 57.869 59.207 61.454 63.736 62.355 61.186 61.464 65.288 145,6 

 - silažna koruza 26.851 24.491 23.933 30.200 27.045 2.357 27.008 26.802 26.543 26.125 25.868 25.970 27.438 30.011 111,8 

 - drugi enoletni posevki 1.243 1.168 1.028 1.326 2.289 3.070 1.655 2.182 986 1.127 983 915 1.061 856 68,9 

 - detelje in lucerna 2.863 1.892 2.021 2.168 2.357 24.752 2.481 3.090 4.351 5.860 5.548 5.452 5.338 5.722 199,9 

 - trave in travno 
deteljne mešanice 13.899 21.739 22.013 22.023 25.294 3.614 26.725 27.133 29.574 30.624 29.956 28.849 27.627 28.699 206,5 

zelenjadnice* 3.242 3.531 3.229 3.982 3.631 10.101 4.099 3.550 4.294 4.275 2.803 4.048 4.371 4.845 149,4 

sadje** 12.554 12.544 12.293 11.141 11.141 5.385 10.101 9.037 9.052 8.893 9.293 9.342 9.303 10.055 80,1 

 - jabolka 6.408 6.408 6.426 5.817 5.817 1.054 5.385 4.855 4.855 4.697 4.945 4.915 4.882 4.889 76,3 

 - hruške 1.360 1.360 1.270 1.183 1.183 799 1.054 890 890 881 928 926 932 981 72,1 

 - breskve 956 956 862 806 806 2.863 799 674 674 669 591 617 557 590 61,7 

 - drugo sadje 3.830 3.820 3.736 3.335 3.335 16.428 2.863 2.619 2.634 2.647 2.829 2.884 2.932 3.595 93,9 

grozdje 16.602 16.602 16.602 16.556 16.556 820 16.427 16.086 16.086 16.086 16.351 16.352 16.351 16.085 96,9 

oljke 633 633 828 814 814 304.906 820 910 910 910 892 892 892 925 146,1 

krma s trajnih travnikov 
in pašnikov 308.196 307.037 307.176 308.348 286.831  285.000 297.284 285.973 267.304 285.712 262.603 281.159 277.475 90,0 

                

*skupaj z naknadnimi posevki; ** skupaj z jagodami; *** do leta 2008 so vključene samo oljne buče. 

Vir: SURS, 2014. 
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c) Pridelovalna površina zelenjadnic na kmetijskih gospodarstvih (ha); 2000-2013 

Kultura 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
indeks 

2013/2000 

cvetača in brokoli 85 81 64 89 97 97 104 86 95 95 54 81 87 102 120,0 

belo zelje 748 736 686 829 699 696 805 711 841 838 578 582 611 632 84,5 

ohrovt 35 50 41 51 59 58 62 53 65 64 37 33 34 42 120,0 

kitajski kapus 20 16 17 20 20 20 29 27 30 30 9 8 8 16 80,0 

por 28 38 40 43 32 32 36 34 37 37 30 25 25 22 78,6 

solata 318 357 299 342 353 352 442 386 463 461 298 542 591 639 200,9 

endivija 92 102 101 112 164 163 175 150 184 183 102 174 191 277 301,1 

špinača 34 41 34 44 33 33 27 24 28 28 23 16 16 20 58,8 

radič 149 172 140 169 218 217 233 204 244 243 151 188 202 295 198,0 

paradižnik 162 190 189 218 165 164 175 144 187 186 117 201 221 220 135,8 

kumare 152 195 176 202 135 134 145 119 155 154 89 142 157 157 103,3 

paprika 204 212 228 237 203 203 176 161 182 182 117 139 146 145 71,1 

korenček 119 143 128 168 125 124 162 141 171 170 94 149 162 190 159,7 

česen 54 54 52 62 35 35 45 36 48 48 38 61 67 125 231,5 

čebula 259 291 286 357 286 285 260 226 273 272 193 295 319 356 137,5 

rdeča pesa 123 137 106 146 121 120 147 130 153 153 86 112 120 117 95,1 

grah 54 54 48 63 52 52 68 55 73 73 41 51 57 56 103,7 

fižol za stročje 224 315 263 350 490 486 616 489 665 661 360 563 628 643 287,1 

motovilec ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 117 129 136   

bučke ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 121 130 107   

šparglji (beluši) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 30 66   

druge 
zelenjadnice 385 352 332 482 344 344 392 374 399 399 386 418 440 533 138,4 

zelenjadnice 
skupaj 3.245 3.536 3.230 3.984 3.631 3.615 4.099 3.550 4.293 4.277 2.803 4.048 4.371 4.848 149,4 

solata, endivija, 
radič 559 631 540 623 735 732 850 740 891 887 551 904 984 1211 216,6 

Vir: SURS, 2014. 
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d) Povprečna letna količina nabavljenih živil in pijač na člana gospodinjstva, 1990-2012 

 Vrsta živila enota 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2012  

kruh in pecivo kg 63,8 67,5 64,1 46,1 39 38,6 37,9 38,6 34,2 

moka vseh vrst, kosmiči in zdrob kg 14,5 16 21,9 17,1 16,1 16,3 15 14,3 15,5 
testenine in drobtine kg 6,5 8 7,4 7,5 7,3 7 6,7 6,7 6,4 

riž kg 3,4 5 3,8 3 3 2,9 2,5 2,4 2,6 

skupaj kruh, mlevski izdelki, 
testenine, riž   88,2 96,5 97,2 73,7 65,4 64,8 62,1 62 58,7 

krompir kg 28,1 32,6 24,3 23,3 15,9 15,8 14,2 14,7 11,1 

fižol, grah in bob (suh) kg 1,5 1,8 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 

čebula in česen kg 3 3,8 5 5,5 5,4 5,6 5,6 5,4 4,9 

paradižnik kg 3,4 4,9 3,9 5,2 5,2 5,3 5,4 5,2 4,5 

paprika kg 2 3,3 3 2,8 2,7 2,8 2,5 2,9 2,4 

zelena solata kg 7,8 7,2 4,9 5,1 5 4,9 4,9 4,7 3,5 
fižol in grah v stročju kg 1,1 1,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 

konzervirane vrtnine kg 4,6 4,9 6 8,5 8,6 8,5 8,5 9,2 8,8 

skupaj sveže in konz. vrtnine    21,9 25,4 23,1 27,4 27,2 27,3 27,2 27,7 24,3 

jabolka kg 17,8 14,9 12,5 12,6 11,3 11,4 11,7 11,2 10,2 

slive kg 0,6 1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

grozdje kg 1,7 2,3 1,8 2,9 3 2,9 2,8 2,5 1,7 

breskve in marelice kg 2,5 3,2 2,5 2,7 1,9 2 2,1 2,3 1,7 

drugo presno sadje kg 1,3 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1 
pomaranče in limone kg 8,6 8,3 12,7 15,2 15,2 15,5 15,8 15,6 13,9 

drugo južno sadje kg 3,8 7,2 10,4 11,5 12 12,3 12,6 13 11,1 

skupaj sadje    36,3 37,7 40,9 45,7 44,4 45,1 46,2 45,8 40 

govedina kg 13,5 11,1 11,3 8,9 8,8 8,4 7,7 7,5 4,9 

svinjina kg 7,4 6 5 6,7 6,4 6,1 6 5,9 6,8 

perutnina kg 8,5 9,2 9,6 9,1 9,2 9,7 9,4 9,7 9,6 

svinjska mast in presna slanina kg 1,2 0,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 

skupaj meso    30,6 27,1 26,2 25 24,7 24,6 23,4 23,4 21,8 

jedilno olje l 11,3 12,1 14 11 10,3 10,2 9,7 9,1 9,7 

mleko (sladko in kislo) l 98,8 94,3 70,5 77,2 73,3 75,2 73,8 74,1 65,8 

sir (vseh vrst) kg 4,1 5,4 7,9 9,2 9 9,2 9,2 9,6 9,1 

surovo maslo kg 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 1 1 1,1 1,4 

jajca kos 107,1 104,8 98,9 83,9 78,6 80,9 80,5 82,1 75,5 

sladkor in med kg 13,2 13,1 15,2 11,3 10,5 11,2 10,4 10,3 8,4 

kava kg 2,5 3 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 
čokolada in kakav kg 2,2 1,8 3,2 4,5 4,3 4,3 4,1 4,2 5,8 

keksi, biskvit in napolitanke kg 3,3 2,6 5,3 6,4 6,5 6,6 6,4 6,7 6,6 

vino l 12,1 9,7 7,8 6,6 5,5 5,8 5,4 5,5 5,8 

pivo l 15,6 19,2 23,9 23,3 26,4 27,2 25,6 27,3 26,4 

žgane pijače l 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1 

Opombe: Podatki za leto 2011 niso na voljo, za obdobje 1990-2007 pa so prikazani selektivno za izbrana leta. Sive celice v 
zadnjem stolpcu: »manj natančna ocena – previdna uporaba«. 

Vir: SURS, Statistični letopis 2013. 
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e) Način oblikovanja skupnih porabljenih (nabavljenih in doma pridelanih) živil na člana 

gospodinjstva za podatke SURS, 2000-2012  

riž [kg] a 

kruh in pecivo [kg] b 

čajno pecivo, piškoti sladki in slani [kg] c 

testenine [kg] d 
moka vseh vrst, kosmiči in zdrob [kg] e 

žita, mlevski izdelki, kruh in pecivo, testenine a+b+c+d+e 

goveje meso (sveže in zamrznjeno) [kg] a 

svinjsko (sveže in zamrznjeno) [kg] b 

perutnina (sveža in zamrznjena) [kg] c 

delikatese posušeno, soljeno, dimljeno meso) [kg] d 

meso in mesni izdelki a+b+c+d 

mleko, polmastno in lahko [liter] a 

jogurt [kg] b 
mleko, kislo mleko, jogurt a+b 

jajca [kos] a 

agrumi [kg] a 

banane [kg] b 

jabolka [kg] c 

hruške [kg] d 

slive [kg] e 

marelice in breskve [kg] f 
grozdje [kg] g 

sadje a+b+c+d+e+f+g 

zelena solata [kg] a 

zelje in ohrovt [kg] b 

paradižnik [kg] c 

grah in stročji fižol - sveža [kg] d 

paprika [kg] e 

korenje [kg] f 
česen in čebula [kg] g 

fižol, suh grah, bob in leča [kg] h 

konzervirana in predelana zelenjava [kg] i 

sveža in konzervirana zelenjava a+b+c+d+e+f+g+h+i 

krompir [kg] a 

sladkor [kg] a 

med [kg] b 

sladkor in med a+b 

Vir: SURS, 2013. 

f) Količina skupnih porabljenih (nabavljenih in doma pridelanih) živil na člana gospodinjstva, 

2000-2012 (kg) 

 Vrsta živila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 

žita, mlevski izd., kruh, pecivo, testenine 106,8 101,5 96,1 92,5 87,4 81,8 76,5 72,8 72,5 69,2 70,6 n.p. 67,2 

meso in mesni izdelki 51,4 49,3 46,6 43,4 43,1 42,6 42,3 41,9 41,7 39,7 39,4 n.p. 39,9 

mleko, kislo mleko, jogurt 91,6 90,8 89,1 88,2 87,8 85,1 80,8 81,2 82,7 80,4 79,5 n.p. 70 

sadje 56,1 57,3 56,9 57,4 57,9 57,4 54,2 53,7 55,1 55,9 56,1 n.p. 48,9 

sveža in konzervirana zelenjava 50,7 48,3 47,6 47,9 48,4 49,2 48 47,8 48,6 49,5 50,4 n.p. 47,3 

krompir 48,3 41,7 35,9 36,4 37,9 38,3 33,4 30,1 31,8 30,5 30,4 n.p. 25,1 

sladkor in med 15,3 14,9 14,4 14 12,9 11,3 10,7 10,8 11,4 10,7 10,4 n.p. 8,5 

* za leto 2011 ni bilo meritev (n.p.) 

Vir: SURS, 2013. 
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g) Količina porabljenih nabavljenih živil na člana gospodinjstva, 2000-2012 (kg) 

 Vrsta živila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 

žita, mlevski izd., kruh, pecivo, testenine 101,7 97,9 93,5 90,1 84,8 79,3 74,2 71,1 70,6 67,7 68,7 n.p. 65,3 

meso in mesni izdelki 36,4 38 37,7 35,7 35,7 35,5 35,4 34,9 34,9 33,5 34,1 n.p. 35,0 

mleko, kislo mleko, jogurt 70,5 74,7 76,8 78,1 79,4 77,2 73,9 73,3 75,2 73,1 74,1 n.p. 65,9 

sadje 39,7 42,3 43,3 43,9 44,8 45,2 43,9 44,1 44,4 45 44,4 n.p. 38,9 

sveža in konzervirana zelenjava 29,4 28,2 28,4 30,2 32 33,5 32,5 32,4 32,6 32,5 33,1 n.p. 32,5 

krompir 24,3 21,6 18,9 20,1 22,7 23,3 19,3 15,9 15,8 14,2 14,7 n.p. 11,1 

sladkor in med 15,2 14,8 14,3 13,9 12,8 11,3 10,6 10,6 11,1 10,4 10,3 n.p. 8,4 

* za leto 2011 ni bilo meritev (n.p.) 

Vir: SURS, 2013. 
 
 

h) Količina porabljenih doma pridelanih živil na člana gospodinjstva, 2000-2012 (kg) 

Vrsta živila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

žita, mlevski izd., kruh, pecivo, testenine 5,1 3,6 2,6 2,4 2,6 2,5 2,3 1,7 1,9 1,5 1,9 n.p. 1,9 

meso in mesni izdelki 15 11,3 8,9 7,8 7,2 7,2 6,9 7,2 6,9 6,3 5,2 n.p. 4,9 

mleko, kislo mleko, jogurt 21,1 16,1 12,3 10,1 8,4 7,9 6,9 7,8 7,5 7,3 5,4 n.p. 4,1 

sadje 16,4 15 13,6 13,5 13,1 12,2 10,3 9,8 10,8 10,9 11,8 n.p. 10 

sveža in konzervirana zelenjava 21,3 20,1 19,2 17,7 16,4 15,7 15,5 15,1 15,9 16,9 17,2 n.p. 14,8 

krompir 24 20,1 17 16,3 15,2 15 14,1 14,2 16 16,3 15,7 n.p. 14 

sladkor in med 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 n.p. 0,1 

* za leto 2011 ni bilo meritev (n.p.) 

Vir: SURS, 2013. 
 
 

i) Količina porabljenih jajc na člana gospodinjstva, 2000-2012 (kos) 

 Vrsta živila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 

indeks 
2012 
2000 

jajca, skupaj 145,7 136,5 126 112,7 109,2 102,2 97,7 93,7 100,2 100,7 101,6 n.p. 87,7 60,2 

jajca, nabavljena 98,9 99,9 99,1 91 90,3 83,9 81,3 78,6 80,9 80,5 82,1 n.p. 75,5 76,3 

jajca, lastna prireja 46,8 36,6 26,9 21,7 18,9 18,3 16,4 15,1 19,4 20,2 19,5 n.p. 12,2 26,1 

* za leto 2011 ni bilo meritev (n.p.) 

Vir: SURS, 2013. 
 
 

j) Porabljena živila na člana gospodinjstva: delež nabavljenih količin, 2000-2012 (%) 

Vrsta živila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 

žita, mlevski izd., kruh, pecivo, testenine 95,2 96,5 97,3 97,4 97,0 96,9 97,0 97,7 97,4 97,8 97,3 n.p. 97,2 

meso in mesni izdelki 70,8 77,1 80,9 82,3 82,8 83,3 83,7 83,3 83,7 84,4 86,5 n.p. 87,7 

mleko, kislo mleko, jogurt 77,0 82,3 86,2 88,5 90,4 90,7 91,5 90,3 90,9 90,9 93,2 n.p. 94,1 

sadje 70,8 73,8 76,1 76,5 77,4 78,7 81,0 82,1 80,6 80,5 79,1 n.p. 79,6 

sveža in konzervirana zelenjava 58,0 58,4 59,7 63,0 66,1 68,1 67,7 67,8 67,1 65,7 65,7 n.p. 68,7 

krompir 50,3 51,8 52,6 55,2 59,9 60,8 57,8 52,8 49,7 46,6 48,4 n.p. 44,2 

sladkor in med 99,3 99,3 99,3 99,3 99,2 100,0 99,1 98,1 97,4 97,2 99,0 n.p. 98,8 

* za leto 2011 ni bilo meritev (n.p.) 

Vir: SURS, 2013. 
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k) Porabljena živila na člana gospodinjstva: delež količin iz lastne pridelave, 2000-2012 (%) 

 Vrsta živila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 

žita, mlevski izd., kruh, pecivo, testenine 4,8 3,5 2,7 2,6 3,0 3,1 3,0 2,3 2,6 2,2 2,7 n.p. 2,8 

meso in mesni izdelki 29,2 22,9 19,1 18,0 16,7 16,9 16,3 17,2 16,5 15,9 13,2 n.p. 12,3 

mleko, kislo mleko, jogurt 23,0 17,7 13,8 11,5 9,6 9,3 8,5 9,6 9,1 9,1 6,8 n.p. 5,9 

sadje 29,2 26,2 23,9 23,5 22,6 21,3 19,0 18,2 19,6 19,5 21,0 n.p. 20,4 

sveža in konzervirana zelenjava 42,0 41,6 40,3 37,0 33,9 31,9 32,3 31,6 32,7 34,1 34,1 n.p. 31,3 

krompir 49,7 48,2 47,4 44,8 40,1 39,2 42,2 47,2 50,3 53,4 51,6 n.p. 55,8 

sladkor in med 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,0 0,9 2,8 2,6 2,8 1,0 n.p. 1,2 

* za leto 2011 ni bilo meritev (n.p.) 

Vir: SURS, 2013. 
 
 

l) Porabljena jajca na člana gospodinjstva: delež nabave in lastne pridelave, 2000-2012 (%) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 

jajca, skupaj 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n.p. 100 

jajca, nabavljena 67,9 73,2 78,7 80,7 82,7 82,1 83,2 83,9 80,6 79,9 80,8 n.p. 86,1 

jajca, lastna prireja 32,1 26,8 21,3 19,3 17,3 17,9 16,8 16,1 19,4 20,1 19,2 n.p. 13,9 

* za leto 2011 ni bilo meritev (n.p.) 

Vir: SURS, 2013. 
 
 

m) Struktura rabe ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč po statističnih regijah leta 2012. 

Regija njive (ha) 
travinje 

(ha) 

trajni 

nasadi (ha) 

vsa EKO KZ 

(ha) 

njive 

(%) 

travinje 

(%) 

trajni 

nasadi (%) 

Gorenjska  107,3 1.894,7 45,1 2.047,1 5,2 92,6 2,2 

Goriška  78,9 3.968,5 160,8 4.208,1 1,9 94,3 3,8 

Koroška  71,4 2.526,4 113,8 2.711,6 2,6 93,2 4,2 

Notranjsko-kraška  200,4 5.593,5 37,7 5.831,6 3,4 95,9 0,6 

Obalno–kraška  100,3 2.093,8 382,4 2.576,4 3,9 81,3 14,8 

Osrednjeslovenska  312,7 2.963,2 63,0 3.339,0 9,4 88,7 1,9 

Podravska  356,9 1.800,8 199,4 2.357,1 15,1 76,4 8,5 

Pomurska  813,5 195,4 54,7 1.063,6 76,5 18,4 5,1 

Jugovzhodna Slovenija 350,9 4.463,9 120,3 4.935,1 7,1 90,5 2,4 

Savinjska  388,3 3.779,8 213,6 4.381,7 8,9 86,3 4,9 

Spodnjeposavska  136,8 720,1 77,6 934,4 14,6 77,1 8,3 

Zasavska  14,9 664,6 35,5 715,0 2,1 92,9 5,0 

Slovenija 2.932,2 30.664,6 1.503,8 35.100,7 8,4 87,4 4,3 

Vir: Lampič in sod., 2013. 
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n) Obseg ekološke pridelave zelenjave, žit, krompirja in mleka v Sloveniji leta 2012 po 

statističnih regijah. 

Regija zelenjava (t) žita skupaj (t)* krompir (kg) mleko (l) 

Gorenjska regija 83,0 38,4 134,4 460.800 

Goriška regija 69,1 8,1 135,0 762.120 

Koroška regija 59,1 16,2 190,0 177.600 

Notranjsko-kraška regija 44,9 85,7 128,7 1.705.050 

Obalno–kraška regija 191,8 34,2 14,9 411.500 

Osrednjeslovenska regija 101,9 121,2 193,7 247.060 

Podravska regija 89,4 375,0 71,0 66.200 

Pomurska regija 63,4 489,3 15,8 1.200 

Regija Jugovzhodna Slovenija 71,1 137,1 81,9 490.730 

Savinjska regija 228,5 175,2 166,7 164.407 

Spodnjeposavska regija 35,1 72,3 40,6 34.125 

Zasavska regija 15,5 5,0 14,8 75.000 

Slovenija 1.052,8 1.557,6 1.187,3 4.595.792 

Opomba: * pri žitih so upoštevane skupne količine pšenice, pire in ajde. 

Vir: Lampič in sod., 2013. 
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Priloga 3: Raba kmetijskih zemljišč in kakovost tal 

  



Razvojni potencial ekološkega kmetijstva v Sloveniji v povezavi z doseganjem trajnostne samooskrbe s hrano.   Anamarija Slabe 

  

Priloga 4: Vprašalnik terenske raziskave na 135 tržno usmerjenih ekoloških kmetijah 

 
VPRAŠALNIK: Ekonomika ekoloških kmetij  

 
1. Koliko časa vaša kmetija že obstaja  (tradicija): od leta _______________, v nadzoru EKO pa je od leta 

_________________ 
2. Koliko časa že kmetujete vi osebno? ___________ let 
3. Status kmetije: Kmetija ima status EKO od leta ____________ 

         Uporaba znamke – (pogodba!): 
         a) BIODAR:  DA – NE       b) Demeter:  DA – NE        c) Lastna blagovna znamka: DA - NE 
______________ 

4. Kako bi z eno besedo opredelili svojo GLAVNO pridelovalno usmeritev? Anketiranec lahko doda podrobnejšo 
specializacijo znotraj usmeritve. 

a) Živinoreja _____________________ 
b) Poljedelstvo ___________________ 
c) Trajni nasadi:      1 sadovnjaki2 vinogradi 3 oljčniki 
d) Zelenjava _____________________ 
e) Mešana 

 
5. Obseg in struktura lastnih in najetih zemljišč, in če kaj dajejo v najem, ali če česa ne obdelujejo? 

 Kmetijska zemljišča Skupaj obdelujete 
(ha) 

Lastno 
(ha) 

V najemu 
(ha) 

Oddano v najem 
(ha) 

1 Njive     
2 Travnik (travinje skupaj)     

3         Samo pašniki     

4 Sadovnjak     

5 Vinograd     

6 Oljčnik     

7 Gozd      

8      

6. Ocena količine pridelkov na kmetiji. V komentar se dopiše npr. hektarski donos, izjemni letni dogodki ki vplivali na 
količino pridelka (suša, poplave, pozebe, toča…) idr. 

 Pridelek Ni pridelka Količina (kg, t) Komentar 

1 Žita    

2 Zelenjava    
3 Krompir    

4 Sadje    

5 Mleko    

6 Meso    

7 Jajca    

8 Žive živali    

9 Drugo (med, oljke…)    

7. Prosimo ocenite, kolikšen delež pridelkov PRODATE (vključno v obliki predelave). Če katerega od ekoloških 
pridelkov prodajate kot konvencionalnega, prosim določite delež takšne prodaje. 

 

Vrsta pridelkov 
Poraba za 
krmo živali 

PRODAJA pridelkov 

 0 (ni 
prodaje) 

do 25% 25-50% 50-75% nad 75% 
% prodano kot 

konvencionalno 

1 Žita        
2 Zelenjava        

3 Krompir        

4 Sadje        

5 Mleko        

6 Meso        

7 Jajca        

8 Žive živali (za prodajo)        

9 Drugo (med, oljke…)        
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8. Opišite najbolj pogosto uporabljane prodajne poti za naštete proizvode (v količinskih deležih). 

 Prodajna pot žita zelenj. 
 

krompir sadje mleko meso jajca žive ž. drugo Lokacija 

1 Neposredna prodaja na kmetiji (vklj. za turizem)           
2 Neposredna prodaja na (eko)tržnici           
3 Zadruga, kooperativa ipd.           
4 Gostinski obrati, hoteli ipd.           
5 Specializirane trgovine, mali trgovci, mesarji…           
6 Trgovska veriga (Mercator, Spar, Tuš…)           
7 Šole, vrtci, drugi javni naročniki           
8 * Drugo (prosim, opišite): 

______________________________________________ 
          

* npr. partnersko kmetijstvo (ni posrednika), zeleni zabojček (posrednik)… 

9. Kolikšen dohodek vašemu gospodinjstvu prinaša KMETIJSKA dejavnost (vključno s subvencijam) in DRUGE 
dejavnosti? 

Struktura dohodkov v gospodinjstvu 
vir kmetijstvo (%) vir izven kmetijstva (%) 

  

 

 Vir dohodka iz kmetijske dejavnosti (zaokrožiti na 5 %) % dohodka 
1 Prodaja pridelkov   

2 Prodaja predelanih živil  

3 Kmetijska plačila (subvencije)  

4 Dopolnilna dejavnost 1 poleg predelave (katera):  

5 Dopolnilna dejavnost 2 poleg predelave (katera):  

6 Dopolnilna dejavnost 3 poleg predelave (katera):  

7 Odškodnine (zaradi toče, suše…)  

8 Drugo (naštejte, kaj):  

10. Kakšni so stroški vaše kmetije? 

 Strošek % 
stroškov 1 Neposredni stroški s pridelavo oz. prirejo (vsi stroški – seme, gnojila, krmila, ekosredstva, gorivo, strojne 

storitve drugih…) 
 

2                      Od tega gorivo (za traktor, stroje, avto…)  

3 Stroški s prodajo pridelkov (pot, stojnica idr.)  

4 Stroški s predelavo pridelkov (storitve, inšpekc. potrdila idr.)  

5 Stroški najete delovne sile (plačilo in dajatve, če so)  

6 Najemnina za kmetijska zemljišča  

7 Stroški investicij in odplačevanja posojil (za neposredne investicije)  

8 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje  

9 Stroški dopolnilnih dejavnosti poleg predelave (naštejte, katere):   

10 Drugo (naštejte, kaj, npr.: davki in dajatve iz kmetijstva, stroški izobraževanj, licenc…):  

11. Investicije: v zadnjih 5 letih, vrste, viri financiranja: 

  
Investicija 
(opis) 

Kdaj 
(leto) 

Vrednost 
investicije 

Vir financiranja 

Lastna sredstva 
(%) 

Posojilo 
(%) 

Nepovratna sredstva 
(%) 

1       

2       

3       

4       

12. Opredelite (označite s križcem – X) vloge aktivnih članov družine pri delu in odločanju na kmetiji: 

  Načrtovanje 
proizvodnje 

Prodaja Kmetijsko delo Administracija, 
evidence ipd. 

Dopolnilne 
dejavnosti 

1 Mož      

2 Žena      

3 Otroci      

4 Stari starši      

5 Ostali družinski člani      
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13. Ali vaša kmetija gospodari s pozitivno bilanco (prihodki iz kmetijstva so večji ali vsaj enaki stroškom iz kmetijstva)?  

DA   NE Če ne, od kod pokrivate izgubo:_______________________________________________________ 

Ali so bile glede tega kake spremembe v zadnjih letih, če da – kakšne?________________________________ 

14. V kateri razred se uvršča vaša kmetija glede na dohodek, potem ko odštejete VSE kmetijske stroške, razen plačila 
za delo na kmetiji za družinske člane?  

pod 5.000 € 5.001 – 10.000€ 10.001 – 20.000€ 20.001 – 30.000 € 30.001 – 40.000 € nad 40.000 € 

15. Sklop agrotehnične ovire: Ocenite razmere na vaši kmetiji (z rangiranjem) glede: (od 1 - imam velike težave  do  
5 – nimam težav) 

a. Pomanjkanje kmetijske zemlje 1 2 3 4 5 
b. Pridelovalni pogoji   1 2 3 4 5 
c. Delovna sila   1 2 3 4 5 
d. Drugo:________________  1 2 3 4 5 

16. Sklop Podporni dejavniki okolja: Ocenite razmere (z rangiranjem 1 – najslabše, 5 - najboljše) glede: 
a. Kmetijsko svetovanje za ekološko pridelavo  1 2 3 4 5 
b. Svetovanje za investicije in razvoj kmetije  1 2 3 4 5 
c. Organizirano trženje    1 2 3 4 5 
d. Izobraževanje     1 2 3 4 5 
e. Dostopnost invest. podpore (posojila, nepovr. sredstva…) 1 2 3 4 5 
f. Drugo:_________________________________   1 2 3 4 5 

17. Katere so prednosti oziroma slabosti – ovire vaše kmetije (vklj. trženje, dopolnile dejavnosti). Prosim označite 
tisto, kar zares izstopa v dobrem ali slabem! Rangiranje (od 1 – slabo do 5 - odlično). 

a. Možnosti za trženje     1 2 3 4 5 
b. Raznolikost – pestrost ponudbe   1 2 3 4 5 
c. Kakovost pridelkov oz. živil     1 2 3 4 5 
d. Prepoznavnost med strankami    1 2 3 4 5 
e. Dodatna ponudba – npr. ogledi, …    1 2 3 4 5 
f. Razvite dopolnilne dejavnosti    1 2 3 4 5 

18. Kakšna je po vašem mnenju prihodnost vaše kmetije? 

 1. Kmetija bo ostala v 
okviru sedanjega  

 2. Odpirajo se nove možnosti  3. Kmetija nima prave prihodnosti 

 obsega in dejavnosti 1 
Sprememba usmeritve kmetovanja 

1 
Opustitev kmetovanja 
a) oddaja v najem             b) prodaja 

  
2 

Povečanje pridelave oz. vpeljava  
novih kmetijskih dejavnosti: 

2 
Postopno opuščanje: 
a) oddaja v najem             b) prodaja 

   – GLEJ VPRAŠANJA 19.1 – 19.6! 3 Nejasna vizija 

    4 Preusmeritev v nekmetijsko dejavnost 

19. Ocenite verjetnost, da boste v naslednjih 3 – 5 letih:  

19.1  Uvedli / povečali obseg pridelave oz. prireje za trg: 

1 2 3 4 5 6 

nikakor verjetno ne morda verjetno skoraj zagotovo zagotovo 

če da, ocenite obseg povečanja in področja:_______________% na področju:_____________________________ 
________% na področju:______________________ ________% na področju:________________________ 

19.2 Investirali v povečanje obsega pridelave oz. prireje:  

1 2 3 4 5 6 

nikakor verjetno ne morda verjetno skoraj zagotovo zagotovo 

če da, ocenite vrednost investicije:_____________________ EUR 

19.3  Kupili ali najeli dodatna kmetijska zemljišča:  

1 2 3 4 5 6 

nikakor verjetno ne morda verjetno skoraj zagotovo zagotovo 

če da: a) kupili  b) najeli 
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19.4 Zaposlili dodatno delovno silo (družinski člani ali najeto):  

1 2 3 4 5 6 

nikakor verjetno ne morda verjetno skoraj zagotovo zagotovo 

če da, koliko oseb/časa:____________________________________ a) družinski član  b) najeto 
 
19.5 Uvedli novo dopolnilno dejavnost ali razširili obstoječo:  

1 2 3 4 5 6 

nikakor verjetno ne morda verjetno skoraj zagotovo zagotovo 

če da, a) uvedli b) razširili        c) katero - poimenujte dejavnost(i):___________________________________ 
 
19.6 Izboljšali oziroma okrepili dejavnosti v zvezi s trženjem ekoloških živil:  

1 2 3 4 5 6 

nikakor verjetno ne morda verjetno skoraj zagotovo zagotovo 

če da, kako (možnih več odgovorov): 

a) Povezava z drugimi ekološkimi kmeti 
b) Povezava z lokalno trgovino 
c) Povezava s trgovsko verigo 
d) Povezava z zadrugo  
e) Sodelovanje s šolo, vrtcem (javno naročanje) 
f) Partnersko ali naročniško kmetovanje (sporazum s potrošniki – stalnimi strankami) 
g) Drugo - kaj:_____________________________________________________________________________ 

 
20. Družbenogeografske značilnosti vseh članov gospodinjstva: (poimenuj člane v odnosu do gospodarja) 

 starost spol izobrazba 
kmetijska 
izobrazba 

aktivnost 
obseg dela na kmetiji 

( 1 = polno; ½, ¼ ) 

Člani gospodinjstva, AKTIVNI NA KMETIJI 

1 - anketiranec       

2       

3       

4       

Ostali člani gospodinjstva, ki NISO AKTIVNI NA KMETIJI oz. aktivni v zelo majhnem obsegu 

 starost spol izobrazba 
kmetijska 
izobrazba 

aktivnost 

5      

6      

7      

8      

Prevzemnik* da ne ne ve 

Najeta delovna sila na kmetiji da ne 

   * označi potencialnega prevzemnika 
 

Če je najeta delovna sila, določite obseg:  ___________________________________ dni na leto (za vse osebe) 

 
21. Ali ste zadovoljni z rezultati, ki jih daje vaša kmetija?  

DA, popolnoma DA, večinoma Napol  Večinoma NE NE, nikakor 

 
22. Zakaj (opisno): 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Anketar:_________________________________________________________  Številka ankete:_____________________ 
Naselje: __________________________________  Hišna številka:__________ Občina:____________________________ 
Datum:_______________________ ura:__________________ 
 

* Podatki iz ankete so anonimni in bodo uporabljeni izključno za nadaljnjo obdelavo v raziskavi!    
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Priloga 5: Razvoj modela za ocenjevanje potenciala ekološke kmetije za tržno pridelavo z metodo 

DEX in uporaba modela 
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c) Rezultati preverjanja ustreznosti modela 

  TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7 TK8 TK9 TK10 TK11 TK12 TK13 TK14 TK15 

ocena prihodnosti kmetije (model) 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 

ocena potenciala za tržno pridelavo (model) 3 5 5 3 3 5 5 2 5 4 5 3 3 5 5 

primeri               C               

a) poveča obseg pridelave (anketa) 77 4 3 4 4 5 5 1 77 2 77 77 77 77 4 

b) izboljša trženje (anketa)   4 4 5 3 5 5 2   4         5 

ocena potenciala za tržno pridelavo (model) 3 5 5 3 3 5 5 2 5 4 5 3 3 5 5 

primeri                               

 
TK16 TK17 TK18 TK19 TK20 TK21 TK22 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 

3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

5 5 5 4 4 3 5 3 5 4 3 5 3 5 3 5 3 4 5 5 5 

                                          

4 77 5 77 2 77 4 4 5 5 3 5 2 5 3 4 4 77 5 5 1 

3   3   3   1 4 5 5 3 5 4 5 3 4 1   4 5 4 

5 5 5 4 4 3 5 3 5 4 3 5 3 5 3 5 3 4 5 5 5 

        X                               X 

 
SS15 SS16 SS17 SS18 SS19 SS20 SS21 AJ1 AJ2 AJ3 AJ4 AJ5 AJ6 AJ7 AJ8 AJ9 AJ10 AJ11 AJ12 AJ13 AJ14 

2 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 

5 5 3 3 4 3 5 5 3 5 3 3 3 3 1 5 5 3 5 3 5 

                                          

1 3 3 2 1 1 5 77 3 77 3 3 77 77 77 77 77 2 5 77 5 

4 3 5 4 3 3 4   5   3 2           2 3   5 

5 5 3 3 4 3 5 5 3 5 3 3 3 3 1 5 5 3 5 3 5 

X       X                                 

 
AJ15 AS1 UŠ1 UŠ2 UŠ4 UŠ5 UŠ6 UŠ7 UŠ8 UŠ9 UŠ10 MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6 MK7 MK8 MK9 MK10 MK11 

3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 

3 5 1 2 5 5 2 3 5 5 5 1 5 5 5 5 3 2,5 3,5 5 4 4,5 

            C     B                     B   

77 77 77 77 3 4 2 77 77 77 1 77 77 77 1 5 77 77 1 4 77 5 

3       5 4 3       2       5 5       3   1 

3 5 1 2 5 5 2 3 5 5 5 1 5 5 5 5 3 2,5 3,5 5 4 4,5 

                    X       X             X 

 
MK12 MK13 MK14 MK15 MK16 MK17 MK18 MK19 MK20 MK21 MK22 MK23 MK24 MK25 MK26 MK27 MB1 MB2 MB3 

2 2 1 1 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 1 

2 1,5 1 3 5 3 3 3 4,5 4,5 5 1 1 5 5 4,5 5 5 2 

                                      

77 77 77 77 1 77 1 77 3 77 77 77 77 2 3 2 1 77 77 

        4   3   5         3 4 4 3     

2 1,5 1 3 5 3 3 3 4,5 4,5 5 1 1 5 5 4,5 5 5 2 

        X                 X   X X     

 
MB4 MB5 JP1 JP2 JP3 JP4 LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 BL1 BL2 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 DP9 DP10 

2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 

4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4,5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 2,5 

                                              

77 77 4 2 5 4 2 2 2 1 4 3 2 77 77 3 77 77 77 3 77 77 77 

    5 5 1 5 2 3 2 3 1 1 3             3       

4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4,5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 2,5 

      X X   X X X X X X X                     

 
DP11 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7  BL3 BL4 BL5 BL6 BL7 BL8 

3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 

3,5 3 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 

                            

4 1 5 4 1 77 77 77 77 4 3 77 3 4 

5 1 5 3 1         5 1 4 4 2 

3,5 3 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 

        X           X       
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d) Struktura usmeritev raziskanih kmetij po ocenah potenciala za tržno ekološko pridelavo 

Potencial živinoreja  

% 

poljedelstvo 
% 

trajni nasadi 
% 

zelenjava  

% 

mešano  

% 

nizek 

1 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

srednji 

2,5 1,7 0,0 0,0 0,0 2,0 

3 31,7 30,0 12,5 12,5 22,4 

3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 

visok 

4 5,0 20,0 12,5 0,0 10,2 

4,5 1,7 0,0 12,5 0,0 6,1 

5 40,0 50,0 62,5 87,5 55,1 

 skupaj 100 100 100 100 100 

nizek P 1 – 2 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

srednji P 2,5 – 3,5 33,3 30,0 12,5 12,5 28,6 

visok P 4 – 5 46,7 70,0 87,5 87,5 71,4 

 


