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Izvleček
Zagotavljanje samooskrbe s prašičjim mesom v Sloveniji
Samooskrba države s hrano je odvisna od razmerja domače prireje in porabe ter uvoza in
izvoza. Slovenska prašičereja je že nekaj časa v krizi, kar se kaže v vse nižji stopnji
samooskrbe s prašičjim mesom, ki je leta 2015 dosegla manj kot 35 %. Prireja prašičev je od
leta 2003, ko smo jih gojili še prek 600.000, padla na manj kot 280.000 v letu 2015. V
državah EU, ki imajo zagotovljeno samooskrbo, prevladuje intenzivna pridelava prašičjega
mesa. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da je intenzivna prašičereja visokih snovnoenergetskih vnosov (krmil, farmacevtskih pripravkov, vode, energije itd.) obremenjujoča za
okolje, hkrati pa zaradi velikih količin nastalih organskih odpadkov potrebuje bodisi zadostne
površine kmetijskih zemljišč za odvoz gnojevke ali ustrezne sisteme za čiščenje oz.
razgradnjo, čemur pa tudi lokalno prebivalstvo ni naklonjeno. Država je z uvoznimi davki in
finančnimi podporami prašičerejcem pomagala pred vstopom Slovenije v EU, s strukturnimi
spremembami v kmetijstvu in odpravo podpor pa nismo več našli načina za vzdrževanje
domače prireje. Prašičereja je bila podvržena razmeram na svetovnem trgu in ponudbi
uvoženega mesa in mesnih izdelkov, poraba domačega mesa pa je odvisna od domačega
potrošnika.
Ključne besede: agrarna geografija, samooskrba, prašičereja, prireja mesa, Slovenija

Abstract
Providing Slovenian pig meat self-sufficiency
Self sufficiency with food of a country depends on the ratio of home production, home
consumption, import and export. Slovene pig meat industry is in a decline for a number of
years, which is shown in the ever lower rate of self sufficiency with pig meat, which was less
than 35 % in 2015. Number of pigs produced in Slovenia fell from more than 600.000 in 2003
to les than 280.000 in 2015. EU member states which achieve complete self sufficiency with
pig meat the production is highly intense. This kind of production demands high inputs (feed
for animals, pharmaceutical additives, water, energy et al.) is burdening for the environment
in terms that it needs enough land for displacement of waste or having different systems to
manage waste - none of the above is favorable for the people living near the farms. In
Slovenia the state regulations helped the farmers with subsidies and with import costs for
foreign meat before entering the EU, by canceling this support Slovenian pig meat industry
did not find a way to sustain the previous production. The industry was left by itself on the
mercy of the free market and import of cheaper meat, regarding that home consumption is
dependant on the consumer.
Keywords: agricultural geography, self sufficiency, pig farming, meat production, Slovenia
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1 Uvod
Reja prašičjega mesa v Sloveniji je tradicionalna kmetijska panoga v živinoreji. V preteklosti
so na številnih kmetijah imeli vsaj po enega pujska, ki so ga jeseni, navadno novembra,
zaklali »na kolinah«. Prašičje meso je tako imelo pomembno vlogo pri zagotavljanju
prehranske samooskrbe. Ljudje so iznašli načine, kako porabiti vse dele prašiča, od krvi, ki je
šla za krvavice do masti za ocvirke in ostalih domačih specialitet. Domači prašič je vsejed, s
tem omogoča relativno hitro in poceni vzrejo za meso. Danes se večina kmetij, kjer imajo
doma pitance, nahaja na vzhodu države, širše na podeželju pa ta tradicija reje prašiča za
domačo porabo zamira. Še leta 2000 smo na več kot 44.000 kmetijah gojili preko 600.000
prašičev, po zadnjih podatkih iz leta 2013 pa je nekaj več kot 28.700 prašičev gojilo le še
23.700 kmetijskih gospodarstev (Število živine po vrstah, SURS, 2015).
V intenzivni (industrijski) reji so razmere seveda drugačne, tam je določena minimalna
površina na prašiča, poskrbljeno je za njihovo zaščito (Pravilnik, 2010), oziroma za kar čim
večji izkoristek prostora. Strogo predpisana je tudi krma in postopki zdravljenja, saj so v
takem okolju prašiči manj odporni proti bolezni. Za visok donos mesa so razvili različne
pasme prašičev. Industrijski razvoj prašičereje se je zgodil po drugi svetovni vojni zaradi
povečanja števila prebivalstva, kar je povečalo potrebo po večji količini pridelane hrane
(Kastelic, 2010).
Tudi v svetu doživlja prašičereja v zadnjih letih spet velike spremembe. Trend prireje
prašičjega mesa na svetovni ravni gre še naprej v smeri povečevanja števila prašičev na
kmetijsko gospodarstvo, saj so le taki obrati »rentabilni« in konkurenčni na trgu. V Sloveniji
se je po vstopu v Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: EU), ustavila pomoč države, ki je s
carinami zviševala ceno tujega mesa in na ta način najverjetneje ohranjala domačo prirejo
(Kavčič, 2002). S tem je trg počasi preplavilo uvoženo prašičje meso, ki je vzrejeno na večjih
kmetijskih gospodarstvih, ki si lahko privoščijo nižje cene. To se le nekateri razlogi, zakaj
smo v zadnjih 10-ih letih vseskozi spremljali zmanjševanje prireje prašičjega mesa v Sloveniji
in glede na najnovejše podatke se ta trend še kar nadaljuje.
Vzroki za krizo v slovenski prašičereji so večplastni. Slovenija je postala del Skupne
kmetijske politike EU (v nadaljnjem besedilu: SKP) in se mora strinjati z njenimi določili. Še
leta 2000 smo vzredili 601.953 prašičev, stopnja samooskrbe s prašičjim mesom je znašala
76,62 %, do leta 2010 se je število znižalo na 382.031, stopnja samooskrbe je takrat znašala
52,26 %, leta 2014 pa se je skupno število spustilo na 281.319 prašičev, stopnja samooskrbe
je padla na komaj 38,96 %. Od leta 2012 do 2015 se je število v Sloveniji prirejenih prašičev
ustalilo na okoli 280.000 z rahlim negativnim trendom. Ob dejstvu, da število prebivalcev v
Sloveniji rahlo raste in poraba mesa ne pada, se še naprej zmanjšuje stopnja samooskrbe.
Samooskrba je zelo pomembna za prehransko varnost, toda na neizprosnem odprtem trgu EU
je slovenska prašičereja trenutno ne more zagotoviti.

1.1 Namen in cilji
V nalogi sem se osredotočil na pregled razvoja prašičereje v Sloveniji in analizo dejavnikov,
ki so ključni za velike spremembe v tej živinorejski panogi.
Med cilji raziskave lahko izpostavim:
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Sistematičen pregled razvoja in celovit prikaz prašičereje s poudarkom na
pomembnejših mejnikih, identificiranju razvojnih faz in kvantitativni predstavitvi
današnjega stanja prašičereje.
Kvantitativen in kvalitativen prikaz razvoja panoge ter današnje stanje.
Primerjavo slovenske prašičereje z razmerami v državah EU.
Prepoznavanje in analizo ključnih omejitvenih dejavnikov za razvoj oz. upad panoge
pri nas in s tem spremembe pri zagotavljanju samooskrbe s prašičjim mesom.
Identificiranje ciljev in strategije države (in sektorja) za nadaljnji razvoj prašičereje.

1.2 Delovne hipoteze
Pri delu sem si dodatno postavil dve hipotezi, ki sem ju v okviru svoje raziskave preveril:
1. V Sloveniji razmere dopuščajo, da se vzpostavi popolna samooskrba s prašičjim
mesom.
2. Ocenjujem, da je na krizo v slovenski prašičereji najbolj vplival vstop Slovenije v EU,
torej so bili za izrazit upad prireje odločilni gospodarsko-politični dejavniki.

1.3 Potek dela in uporabljene metode
Naloga je vsebinsko razdeljena na tri dele. V prvem so predstavljene značilnosti kmetijstva in
prašičereje s poudarkom na slovenskem kmetijstvu. V drugem je strnjen kronološki pregled
razvoja slovenske prašičereje in pomembnih mejnikov ter primerjava slovenskih razmer z
državami EU. V tretjem pa je predstavljena prehranska samooskrba v Sloveniji s
podrobnejšim pogledom na samooskrbo s prašičjim mesom.
Za ugotovitev zagotavljanja samooskrbe s prašičjim mesom v Sloveniji sem analiziral različne
vire, znanstveno in strokovno literaturo. Statistične podatke sem večinoma pridobil na
spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije in evropske statistične agencije –
Eurostat. Pridobil in uporabil sem podatke o obsegu kmetijske pridelave (raba zemljišč,
število in usmeritev kmetijskih gospodarstev, število in struktura živine idr.), bilancah
potrošnje in pridelave hrane. Prikazal sem jih v tabelah in ustreznih grafičnih prikazih.
Za globlji vpogled v problematiko prašičereje v Sloveniji sem izvedel še dva intervjuja. Polstrukturiran intervju sem opravil z Markom Višnarjem, direktorjem farme Ihan, ki pozna
problematiko intenzivne prireje prašičjega mesa v Sloveniji, in s Klemnom Brglezom,
predstavnikom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z intervjujema sem želel
aktualizirati problematiko prašičereje v Sloveniji, ugotoviti razloge za upad prireje, pridobiti
informacije o ukrepih države za povečanje prireje, odzivih rejcev na trenutno slabo stanje v
panogi, sodelovanje med kmeti in državo ter možnostih razvoja panoge v prihodnje. Obema
intervjuvancema sem postavil vprašanja o samooskrbi s prašičjim mesom v Sloveniji, vsebino
vprašanj pa sem ustrezno prilagodil. Informacije in ugotovitve obeh intervjujev sem vključil v
ustrezna vsebinska poglavja svoje naloge.
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2 Značilnosti slovenskega kmetijstva in prašičereje
Država zagotavlja prehransko samooskrbo s kmetijsko proizvodnjo, ki je odvisna od naravnih
in družbenih omejitev. Naravni pogoji za kmetovanje in pretekli razvoj agrarnih struktur v
Sloveniji ne omogočajo visoke produktivnosti v kmetijstvu. Velik delež zemljišč leži na
območjih s težjimi naravnimi razmerami za pridelavo (po podatkih MKGP je 86 %
slovenskega ozemlja na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo (v nadaljnjem
besedilu: OMD), kmetijskih zemljišč pa okoli 75 %), posestva so razmeroma majhna in
močno razdrobljena, njihova stopnja specializacije je nizka, velikostna struktura kmetijskih
gospodarstev pa s stališča doseganja pogojev za visoke ekonomske rezultate dokaj neugodna.
V zadnjem času sicer prihaja do nekaterih strukturnih sprememb. Število kmetijskih
gospodarstev se znižuje, zato se površina kmetijske zemlje v uporabi na kmetijsko
gospodarstvo nekoliko povečuje, s tem pa se povečuje tudi povprečna velikost kmetijskih
gospodarstev, a še vedno manj od želenega (v letu 2013 povprečna velikost kmetijskega
gospodarstva 6,6 ha). Drugi razlog, ki je z vidika samooskrbe s hrano v Sloveniji zaskrbljujoč,
je pozidava in spreminjanje namembnosti kmetijskih zemljišč (z najboljšim pridelovalnim
potencialom). Obseg teh zemljišč je v Sloveniji že po naravi zelo omejen, Slovenija pa je
glede zagotavljanja prehranske varnosti na podlagi lastnih kmetijskih zemljišč povsem na
repu lestvice držav članic EU (Perpar, 2010).

2.1 Nekatere karakteristike kmetijstva
Kmetijstvo je dejavnost, ki je omejena na proizvodnjo hrane na rodovitnih prsteh. Glavna
naloga kmetijstva je proizvodnja zadostne količine hrane za vedno več prebivalcev (Vrišer,
1995). V zadnjih desetletjih pa se izpostavljajo tudi druge, prej neprepoznane funkcije
kmetijstva. Poleg pridelovalne ima kmetijstvo pomembno socialno, poselitveno, okoljsko
vlogo, je pomemben ohranjevalec kulturne pokrajine idr. (Lampič, 2005, Klemenčič in sod.,
2008).
Na svetu je na začetku 21. st. obdelana zemlja predstavlja 11 % kopnih površin, pašniki 25 %
in gozdovi 30 %, preostalo so zaledenele površine, tundra, puščava in poseljena območja.
Polovica celotnega kopnega je pod vplivom človeške vrste (Plut, 2012). Raba tal za
kmetijstvo je prostorsko najbolj razširjena pokrajinska raba na planetu, ključni vzrok za
širjenje je povečanje potreb po pridelavi hrane zaradi vse številnejšega prebivalstva na Zemlji.
Dejavniki, ki vplivajo na kmetijsko dejavnost, se v grobem delijo na naravne in družbene.
Osnovni naravni dejavniki, ki omogočajo kmetijstvo, torej pridelavo hrane, so: sončna
svetloba, voda in prst (Vrišer, 1995). Količina sončne svetlobe določa, koliko in kaj lahko
človek goji na danem območju na Zemlji. Voda je izjemno pomemben vir za kmetijstvo, ki je
istočasno tudi največji porabnik vode, saj človek za kmetovanje porabi 70–80 % vse vode na
planetu (Plut, 2012). Naslednji ključni fizično-geografski dejavnik v kmetijstvu je prst
(Vrišer, 1995). Čeprav je kmetijstvo odvisno od prsti, ki je (izjemno počasi) obnovljiv vir, je
nujno opozoriti na številne degradacijske procese, ki jih povzroča kmetijstvo in s tem
zmanjšuje naravno rodovitnost prsti. V prihodnosti bo varovanje rodovitne prsti za kmetijstvo
eden ključnih trajnostnih kmetijskih ciljev (Plut, 2012). Zelo pomemben vpliv na kmetijstvo
ima tudi relief z oblikovanostjo površja in nadmorsko višino (Vrišer, 1995). Ti dejavniki v
različnih pokrajinskih tipih omogočajo oziroma omejujejo kmetijsko dejavnost.
Kmetijstvo naprej delimo na poljedelstvo in živinorejo, obravnavamo pa ga tudi glede na
stopnjo intenzivnosti pridelave oz. intenzivnosti rabe tal. Kot intenzivno oz. konvencionalno
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kmetijstvo, kakor ga v zadnjem času pogosto imenujemo, označujemo proizvodnjo visokega
donosa, kar pomeni, da se na relativno majhnem prostoru pridela velika količina hrane.
Ekstenzivno kmetovanje je oznaka za kmetijstvo nižjih donosov, saj se na enako velikem
prostoru pridela manj hrane, istočasno pa so energetski in snovni vložki v samo pridelavo
nižji (Lampič 2000, 2005). Konvencionalno kmetijstvo deluje na osnovi mehanizacije,
intenzivne rabe fosilnih goriv, monokultur, uvajanju gensko spremenjenih organizmov, rabe
sintetičnih mineralnih gnojil in pesticidov (Plut, 2012). Visokoproduktivni konvencionalni
kmetijski sistemi s tem povečujejo degradiranost prsti, znižujejo kakovost voda, zmanjšujejo
biološko pestrost in obseg ekosistemskih storitev (Lampič, 2005). Zaradi različne stopnje
intenzivnosti pridelave in vplivov na okolje se pojavljajo tudi termini, kot je npr. integrirana
pridelava. Sam način pridelave je pri takem načinu še vedno intenziven, toda nadzorovan
(predpisane količine posameznih vnosov, dovoljuje nadzorovano uporabo gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev, ki so v skladu s pravili oziroma smernicami za integrirano
pridelavo (Lampič, 2005)). Ekološko kmetijstvo je sonaravna oblika pridelave in je naravnana
v trajnostno rabo vseh ključnih naravnih virov (Lampič, 2005). V primeru bolezni rastlin in
živali je prepovedana raba sintetičnih dodatkov, saj se mora hrana sicer prodati kot
neekološka (Brglez, 2015). Zato morajo kmetje ohranjati zdravo okolje s pestrim izborom
kultur in manj živali. Vložek dela je večji, pridelana hrana pa zato tudi dražja zaradi manjših
donosov na hektar in negotovosti letine. Dejstvo je, da glede na število prebivalstva in vedno
manjšo pridelavo v Sloveniji ne moremo pričakovati, da bi se vsa hrana pridelala ekološko
(Lampič, 2005), toda najnovejše raziskave kažejo, da so možnosti za bistveno povečanje
obsega slovenskih ekoloških pridelkov kljub temu velike (Slabe, 2015).
Pri družbenih dejavnikih, ki vplivajo na razvoj kmetijstva, je treba poudariti predvsem
dejavnike, kot so: gostota prebivalstva, gospodarska moč in vpliv, ki se zelo razlikujejo po
celinah in državah (Vrišer, 1995). Obseg kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljnjem
besedilu: KZU) na prebivalca je pokazatelj kmetijske proizvodnje posamezne države, toda
potrebna kmetijska učinkovitost se spreminja glede na klimatske razmere (Plut, 2012).
Naslednji ključni problem je pozidava, ki prvovrstne kmetijske površine nepovratno uničuje
(Lampič, 2005).
2.1.1 Značilnosti prašičereje
Človeška civilizacija je že od samega začetka povezana z rejo domačih živali. Živinorejski
izdelki so bili vedno zelo cenjeni in velikokrat tudi merilo življenjskega standarda (Vrišer,
1995). Prašičereja je živinorejska panoga, ki je zelo razvita predvsem v industrijsko razvitih
delih sveta – v EU, ZDA, Kanadi in industrijsko razvitih delih Azije. Zmerno razvita je tudi v
nekaterih razvijajočih se državah, zlasti v Južni Ameriki (Brazilija, Čile) in na Kitajskem.
Zaradi verskih razlogov velik del svetovne populacije (več kot ena milijarda) ne uživa
prašičjega mesa (Kastelic, 2010).
Ugodna razmnoževalna sposobnost prašičev vpliva na hitro povečevanje števila prašičev in s
tem možnosti prilagoditve tržnim razmeram. Kaže se v zgodnji spolni zrelosti, celoletnem
parjenju in številnem potomstvu. Prašič je vsejed in zelo dobro izkorišča krmo, kar ga uvršča
med najboljše porabnike med domačimi živalmi. Vse to dobro vpliva na njegovo rast, saj
klavno maso 100 kg doseže v 6 do 7 mesecih. Pomemben je tudi podatek o uporabnem deležu
zaklane živali – pri govedi je ta delež od 50 do 60 %, pri prašičih pa je večji, in sicer okoli 75
do 80 % (Šalehar, 1995). Za prašičerejo kot živinorejsko kmetijsko panogo so v lastni meri
součinkovanja pomembne vse družbene in naravne značilnosti okolja. Zaradi dejstva, da
prašiče vzrejamo v hlevih, so naravni pogoji, ki omejujejo pridelavo, relativno majhni.
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Naravni dejavniki, kot so podnebje, prst in relief, vplivajo na prašičerejo predvsem zaradi
proizvodnje krme za živali in možnosti odvoza gnoja. Oboje pomembno prispeva k
ekonomičnosti pridelave. Krajša razdalja za transport krme pomeni nižjo ceno proizvodnje in
nižjo ceno mesa na trgu. Enako velja za upravljanje gnojevke (Višnar, 2015), za katero je
treba zagotoviti zadostno površino polj v relativni bližini, kjer se iztrebki lahko varno
razporedijo in se ne ogrožajo vodni in drugi okoljski viri, oziroma se zagotovijo drugačne
tehnološke rešitve upravljanja odpadne gnojevke (bioplinarne, čistilne naprave) (Brglez,
2015).
Prašičerejo lahko razdelimo na intenzivno in ekstenzivno. Za ekstenzivno prašičerejo je
značilna nižja proizvodnost – rastnost in plodnost živali. Temelji na krmi iz ostankov
človeške prehrane in na krmi z nizko koncentracijo hranil; za tako krmo je značilno, da ni
uravnotežena po hranilnih snoveh in da je poceni. Investicije v proizvodno opremo in zgradbe
so majhne, sistemsko urejenega zdravstvenega varstva ni. Kakovost proizvodov ni izenačena,
stroški prireje so odvisni od proizvodnega okolja in vloženega dela, katerega stroškov pa ni
mogoče ugotoviti, ker niso obračunani (Kastelic, 2010).
Na globalnem trgu se prašičereja vedno bolj intenzivira, farme postajajo vedno večje in
učinkovitejše, s tem pa propadajo manjše. Povečanje števila in gostote prebivalstva pomeni,
da se ljudje razseljujemo po pokrajini. Vedno več se gradi na območjih kmetijske
proizvodnje, saj je tam gradnja najlažja in najcenejša. Prašičje farme so bile tradicionalno
grajene zunaj večjih naselij, predvsem zaradi neprijetnega vonja. Toda s stihijsko poselitvijo
se naselja bližajo farmam (Višnar, 2015).
2.1.1.1 Intenzivna prašičereja

Za intenzivno prašičerejo so značilni standardizirani proizvodni postopki in standardizirani
proizvodi; živali so enotnega (selekcioniranega) tipa. Živali krmijo z namensko izdelano krmo
z visoko koncentracijo hranil. Hranila v krmi so uravnotežena. Intenzivno prašičerejo lahko
razdelimo na vsaj dve veji. Prva je značilna za EU z visokimi stroški dela, z zakonodajo, ki
ščiti dobrobit živali in okolje, in s krmo, ki je relativno draga. Ekonomično prirejo je v takih
razmerah mogoče doseči le z visoko proizvodnimi živalmi, z visokorazvitimi tehnološkimi
postopki, dobro organizacijo in avtomatizacijo dela. V Južni Ameriki, nekoliko manj pa v
ZDA, dosegajo nizke cene prireje drugače – s cenenim delom (v ZDA zaposlovanje
priseljencev), ni predpisov (ali so blagi) za zaščito okolja in živali, ceneno krmo, dovoljena je
uporaba sredstev, ki so v EU prepovedana. V takih razmerah za višino proizvodnih stroškov
produktivnost živali in napredni tehnološki postopki niso tako pomembni kot v EU. Glede
konvencionalne prašičereje v Sloveniji in njeni okolici ne moremo računati na izogibanje
razmeram in predpisom v EU (ekologija, trg dela in cene krmil). V Sloveniji zaradi
pomanjkanja pridelovalnih površin veliko močnih krmil uvozimo (Kastelic, 2010).
Intenzivna prašičereja zahteva dovolj prostora za postavitev stavb za naselitev prašičev in
upravljanje gnojevke. Zato so najboljše razmere za prašičerejo na območjih relativne
oddaljenosti od človeških naselbin z zadostno površino kmetijskih površin v bližini, kamor se
lahko odlaga gnojevka. Pomembna je tudi dobra prevetrenost, zato so kotline manj primerne.
Slovenija ima v primerjavi z vodilnimi prašičerejskimi državami v EU relativno malo
primernih površin. Poleg naravnih možnosti je prašičereja odvisna od cen surovin, bolezni,
padcev cen, razmer na trgu (svetovnem, evropskem, slovenskem), bolezni in pritiskov
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lokalnih skupnosti. Zato je nujna določena oblika pomoči v obliki investicij oziroma podpor
države in lokalnih skupnosti za ohranitev domače prireje (Višnar, 2015).
2.1.1.2 Ekološki način prireje prašičev

V Evropi, zlasti v razvitih državah, se pojavlja še tretji tip živinoreje, tudi prašičereje, in sicer
ekološki. Ta naj bi bil prijaznejši do okolja in do živali. Taka prašičereja je brez dvoma
dobrodošla tudi pri nas, ni pa pričakovati, da bi njen delež presegel pet odstotkov skupnih
potreb (še višje cene prireje in tudi višje končne cene) (Kastelic, 2010). Dokup živali je lahko
iz konvencionalne reje, toda rejec mora to urediti v skladu s predpisi. Ti predpisi so zelo
strogi pri krmi, narekujejo velikost prostorov na prašiča, zahtevajo nastilj v boksih in izhod na
prosto. V primeru bolezni oziroma za pospeševanje rasti se smejo uporabljati le dovoljeni
postopki in načini zdravljenja. V Sloveniji je ekološka prašičereja lahko zanimiva tržna niša,
saj obstajajo tudi državne subvencije; je pa zahtevna zaradi znanja, vodenja evidenc in lastne
podjetnosti na kmetiji. Ekološka prašičereja v Sloveniji je še zelo slabo razvita, saj predstavlja
manj kot 1 % populacije prašičev v Sloveniji oziroma okrog 2.500 prašičev (Strategija za
izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva (v
nadaljevanju besedila: Strategija…, 2014).

2.2

Značilnosti slovenskega kmetijstva

Slovenija ima zaradi relativno majhnega obsega ravninskih delov omejene možnosti za
kmetijstvo. Največji delež ravnin in za intenzivno kmetijstvo primernejših območij je
predvsem na ravninah vzhodne Slovenije in v Ljubljanski ter Vipavski kotlini. Zaradi velike
reliefne razčlenjenosti je v Sloveniji prsti, primernih za kmetijsko obdelavo, relativno malo.
Najbolj rodovitna je rjava prst na naplavinah rek (Zupan, 2011). Eden glavnih omejitvenih
dejavnikov poleg reliefa, je stihijsko širjenje pozidanih zemljišč na prvovrstna kmetijska
zemljišča (Plut, 2012). V obdobju od 2000 do 2012 smo zaradi pozidave izgubili prek 5000 ha
njiv, 9000 ha travnikov in 2000 ha trajnih nasadov (Žiberna, 2013). Zelo omejeno in
nadzorovano povečanje pozidanih površin bi morala spremljati površinsko enaka ponovna
uporaba opuščenih, neuporabnih pozidanih zemljišč, kar je seveda zelo zahtevna naloga (Plut,
2012).
Posledica opuščanja kmetijskih zemljišč je tudi proces zaraščanja. Leta 1875 je bilo samo 37
% gozdnih površin, leta 1953 43 %, leta 1981 že 50 % in leta 2012 po podatkih Zavoda za
gozdove RS 58,4 %. Glede na geografske, zlasti geomorfološke in podnebne razmere, bo
Slovenija tudi v prihodnje imela večji delež površja pod gozdom, vendar bi zmanjšanje
gozdnatosti na okoli 50 % s hkratnim povečanjem kmetijskih površin prispevalo k večji
prehranski samooskrbi (Plut, 2012).
Kmetijska zemljišča predstavljajo 32 % celotnega državnega ozemlja, preostalih 8,2 % pa
predstavljajo pozidana, neporaščena zemljišča, vode in močvirja. V strukturi rabe kmetijskih
zemljišč po evidenci o dejanski rabi kmetijskih zemljišč in gozdov največji delež zavzemajo
trajni travniki in pašniki (54,6 %), sledijo njive (30,3 %) ter trajni nasadi (8,4 %). Slabih 7 %
predstavljajo preostala kmetijska zemljišča, na katerih je bilo gospodarjenje zaradi naravnih,
ekonomskih ali socialnih razlogov opuščeno. Kar 85 % državnega ozemlja oziroma 72,5 %
kmetijskih zemljišč je na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje (Perpar, 2010).
Primerjava rabe tal v letih od 2000 do 2012 kaže, da smo v tem obdobju izgubili 14,7 % njiv
in vrtov, 15,2 % vinogradov, 48,0 % zemljišč mešane rabe in 22,0 % drugih zemljišč
(Žiberna, 2013).
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V geografsko in klimatsko podobnih razmerah bi za varno prehransko oskrbo v Sloveniji
potrebovali na prebivalca najmanj 3000 m2 KZU oziroma 2500–3000 m2 obdelovalnih
kmetijskih zemljišč (Plut, 2012). Leta 1991 je bilo v Sloveniji 561.294 ha KZU oziroma 2833
m2 na prebivalca. V letu 2000 je bilo 508.960 ha kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma 2571
m2 na prebivalca, leta 2010 pa le še 468.496 ha oziroma 2297 m2 na prebivalca, kar je
bistveno pod povprečjem EU–27 (3510 m2 na prebivalca). Vse te vrednosti so pod ravnijo
zagotavljanja prehranske varnosti (Plut, 2012). Leta 2012 je bilo v Sloveniji 479.653 ha KZU
oziroma 2333 m2 na prebivalca (Statistični letopis, 2013) ob dejstvu, da so v ta podatek zajeti
tudi skupni pašniki in travniki, ki so leta 2000 merili 22.786 ha (Kmetijska gospodarstva,
2015)
Delež KZU po regijah Sloveniji kaže, da je pomembno višji delež KZU v strukturi rabe na
vzhodu Slovenije, kjer je tudi višji delež njiv. Proti osrednji in zahodni Sloveniji se povečuje
delež travnikov, proti jugozahodu se povečuje delež trajnih nasadov, ki so v tem primeru
sadovnjaki in vinogradi (Kmetijska zemljišča v uporabi, 2015)
Slika 1: Kmetijska zemljišča v uporabi po statističnih regijah Slovenije, 2010

Vir: Tematska kartografija, 2015.

V zadnjih letih sledimo spremembam v slovenskem kmetijstvu. Poleg zmanjšanja obsega
KZU so očitne predvsem spremembe v številu in velikosti kmetijskih gospodarstev. V
Sloveniji je bilo leta 2000 86.437 kmetijskih gospodarstev, leta 2010 jih je bilo popisanih še
74.646. Njihovo število še naprej upada, leta 2013 jih je bilo skupaj 72.377. Največje
spremembe so v kategoriji kmetijskih gospodarstev, ki so v velikostnih razredih med 1 in 10
ha. Počasi se povečuje število gospodarstev, ki imajo v lasti KZU, večja od 100 ha (Kmetijska
gospodarstva, 2015).
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Slika 2: Število kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih KZU v letih od 2000 do 2013
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Vir: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi, 2015.

Največ kmetijskih gospodarstev po rabi zemljišč prideluje zelenjadnice, po popisu iz leta
2010 je bilo takih 42.123. Sledijo kmetijska gospodarstva, ki gojijo krompir, in sicer 39.424
leta 2010. Več kot polovico manj je bilo tistih, ki gojijo koruzo, pšenico oziroma piro in
ječmen. Relativno visok delež predstavljajo gospodarstva, ki imajo KZU za krmne rastline, h
katerim med drugim spadajo trave, detelje in silažna koruza.
Slika 3: Število kmetijskih gospodarstev po izbranih tipih kmetovanja v letih 2007, 2010 in 2013
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Vir: Število kmetijskih gospodarstev po izbranih tipih kmetovanja , 2015.

V zadnjih šestih letih sledimo trendu specializacije kmetijstva v Sloveniji, saj se zmanjšuje
število kmetijskih gospodarstev z mešanim poljedelsko-živinorejskim tipom kmetovanja z
12.245 v letu 2007 na 10.393 leta 2013. Obenem se povečuje delež kmetijskih gospodarstev,
ki so opredeljena kot specializirani pridelovalec poljščin, in sicer z 9.444 (2007) na 14.984
(2013). V istem obdobju imata podoben negativen trend kmetijska tipa perutninarstvo (z 216
na 156) in prašičereja. Število kmetijskih gospodarstev, specializiranih za vzrejo prašičev, se
je v obdobju od leta 2007 do 2013 zmanjšalo z 819 na 194. Zgornji graf kaže veliko
specializiranih govedorejcev za meso, v to statistiko niso zajeta kmetijska gospodarstva, ki se
ukvarjajo s pridelavo mleka.
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Leta 1960 je bilo v Sloveniji okoli 300.000 ha njiv in vrtov oziroma 1875 m2 na prebivalca in
leta 1991 246.000 ha oziroma 1242 m2 na prebivalca, leta 2010 pa 170.000 ha oziroma le še
830 m2 na prebivalca. Leta 2014 je bila ta vrednost 175.069 ha. Več kot polovica njiv je bila
namenjena pridelavi žit, zlasti koruze za zrnje in pšenice, skoraj tretjina pa pridelavi krme,
med katero prevladujejo silažna koruza ter trave in travno-deteljne mešanice (Plut, 2012).
Obseg njiv in vrtov se je v zadnjih letih sicer malo povečal, je pa kljub temu Slovenija še
vedno ena od kmetijsko najbolj ekstenzivnih držav v EU (Lampič, 2005).
Slika 4: Število kmetijskih gospodarstev glede na rabo zemljišč v Sloveniji v letih 2000 in 2010
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Vir: Število kmetijskih gospodarstev glede na rabo zemljišč, 2015.

Število živine v Sloveniji je od leta 2000, ko smo imeli 470.498 glav velike živine (v
nadaljnjem besedilu: GVŽ), padlo na 399.349 GVŽ leta 2013. Število kmetijskih
gospodarstev, ki se ukvarjajo z živinorejo, se je v tem obdobju znižalo s 77.452 na 57.749.
Povečalo se je povprečno število GVŽ na kmetijsko gospodarstvo, in sicer s 6,1 na 6,9
(Lampič, 2015). Obenem se je zmanjšalo število gospodarstev, ki se ukvarjajo z živinorejo v
velikostnih razredih, manjših od 10 GVŽ. Strukturne spremembe so močno vidne v
prašičereji, saj je v obdobju od 2000 do 2013 v Sloveniji to dejavnost opustilo 20.923
kmetijskih gospodarstev (Kmetijska gospodarstva, 2015).
Tabela 1: Število kmetijskih gospodarstev s prašiči v Sloveniji v letih od 2000 do 2013

2000

2003

2005

2007

2010

2013

44623

39484

33945

31690

26441

23700

Vir: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih števila prašičev, 2016.

Spremembe se poleg števila in velikosti kmetij dogajajo tudi v usmeritvah. Vedno bolj se
tradicionalna mešana kmetijska usmeritev umika bolj specializiranim kmetijskim sistemom
(Lampič, 2015). Splošno zmanjševanje kmetijskih zemljišč zaradi opuščanja obdelave in
obsežne pozidave na pretežno najrodovitnejših ravninskih območjih je tvegano povečalo
prehransko odvisnost Slovenije v obdobju pričakovanega globalnega pomanjkanja hrane
(Plut, 2012).
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3 Pregled in analiza razvoja prašičereje v Sloveniji
3.1 Dosedanji razvoj prašičereje
V nadaljevanju podajam strnjen kronološki pregled razvoja slovenske prašičereje s posebnim
poudarkom na mejnikih oz. ključnih dejavnikih, ki so vplivali na spremembe v razvoju. Iz
različnih virov sem pridobil podatke o značilnostih panoge, obsegu in oblikah prireje
prašičev.
3.1.1 Slovenska prašičereja do prve svetovne vojne
Pregled zgodovinskih virov o prašičereji na slovenskem je pomemben za razumevanje razvoja
panoge od začetkov do današnjega stanja. Prašičereja ima v Sloveniji večstoletno tradicijo. O
reji prašičev govori že listina iz leta 804. Dokaz o reji prašičev so lahko tudi ledinska imena,
ki izhajajo iz korena »svinj-« oziroma izpeljanke svinja, npr.: Svinjska vas in Svinjak
(Šalehar, 2013).
Prašiče so sprva redili predvsem na paši, večinoma v hrastovih in bukovih gozdovih, kjer so
se prašiči hranili z želodom in žirom. Leta 1769 so prepovedali pašo prašičev na prostem in s
tem postavili temelje intenzivne prašičereje v naših krajih. Prehod s pašniškega gospodarstva
na hlevsko rejo je bil v Sloveniji izveden do druge polovice 19. stoletja (Šalehar, 2013).
3.1.1.1 Prireja prašičev do prve svetovne vojne

Prašičereja je bila na začetku 19. stoletja v Sloveniji slabo razvita, letno je bilo zabeleženih
okoli 50.000 prašičev. Zaradi zahtevnosti prireje so kmetje raje kupovali cenejše odrasle
hrvaške prašiče. Velika količina gozdov v Sloveniji je takrat ponujala možnost krmljenja
prašičev na prostem (Šalehar, 2013).
V sredini 19. stoletja je v Slovenijo pripeljal vlak, ki je spremenil marsikateri del življenja
ljudi. Bilo je na voljo več hrane, razširila se je pridelava krompirja in pese. Za spodbudo
prašičereje je kranjska Kmetijska družba uvajala tudi državne podpore. Proti koncu 19.
stoletja se je začela prašičereja hitreje razvijati tudi zaradi prašičje kuge na Hrvaškem, zaradi
katere se je zmanjšal uvoz, s čimer so bili kmetje prisiljeni k domači pridelavi. V času
spodbud so uvajali čistokrvne angleške plemenske prašiče za razplod, s čimer so dosegli večjo
mesnatost in hitrejše rejenje domače kranjske prašičje pasme. Leta 1850 so na Kranjskem
našteli 75.000, leta 1910 pa nekaj več kot 177.000 prašičev ob dejstvu, da je Kranjska sicer
obsegala območje Gorenjske in Dolenjske, v času Avstro-Ogrske pa so Slovenci živeli tudi na
Koroškem, Štajerskem, Goriškem, Trstu z okolico, v Istri in na Primorskem, največ
prebivalcev pa je bilo na Kranjskem (Šalehar, 2013).
Tabela 2: Število prašičev v Sloveniji v letih 1880 in 1910

Leto
1880
1890
1900
1910

Število prašičev
73.130
94.985
107.836
177.300

Vir: Šalehar, 2013.
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3.1.2 Značilnosti slovenske prašičereje med obema vojnama
Razvoj prašičereje je v Sloveniji med vojnama stagniral. Tržnih viškov mesa ni bilo veliko,
zato so ga po potrebi uvažali iz drugih delov Jugoslavije. V kmečkem gospodarstvu je bilo
redko več kot 10 prašičev. Nekaj večjih prašičerejskih obratov je bilo le v žitorodnih
območjih Štajerske in v Prekmurju. Okrog Murske Sobote se je v omejenem obsegu razvila
reja mesnatih prašičev, ki jih je zahtevalo evropsko tržišče (Šalehar, 2013).
3.1.2.1 Prireje prašičev med obema vojnama

Zaradi prve svetovne vojne in primanjkljaja hrane na splošno se je zmanjšala tudi zaloga krme
v tem obdobju, zato se je zmanjšalo število prašičev v Dravski banovini s 501.171 prašičev
leta 1910 na 303.917 prašičev leta 1921 (Šalehar, 2013). Podobno število se je potem
nadaljevalo do konca druge svetovne vojne.
Tabela 3: Število prašičev v Dravski banovini v letih od 1910 do 1938

Leto
1910
1921
1931
1938

Število prašičev
501.171
303.917
307.225
314.708

Vir: Šalehar, 2013.

3.1.3 Razmere v slovenski prašičereji v Jugoslaviji
Po drugi svetovni vojni si je prašičereja sorazmerno hitro opomogla in razvijala predvsem na
kmetijah. Kmalu po koncu vojne so uvajali spremljanje plodnosti prašičev, rodovništvo in
organizirali način upravljanja reje. V tem času so bili zgrajeni temelji moderne selekcije
prašičev pri nas. Takrat je bila zgrajena nova infrastruktura, uvožene so bile modernejše
mesnate pasme prašičev in uvedeno je bilo osemenjevanje. Vse to je precej prehitevalo
evropsko intenzivno pridelavo (Šalehar, 2013).
Veliko raziskovalnega dela je bilo opravljenega tudi na prvi prašičji farmi – Ihan. Z gradnjo
prašičjih farm v letih od 1958 do 1964 in uvozom moderne mesnate pasme prašičev iz
Švedske v letu 1959 se je rejsko delo osredotočilo večinoma na farme (Šalehar, 2013). Farma
Ihan je bila zgrajena kot odgovor na pomanjkanje mesa v povojnem času, saj klasični
prašičereji na kmetijah ni uspelo pokriti potreb vse več ljudi (Višnar, 2015). Najprej so
načrtovali prirejo 9.000 prašičev letno, kmalu so prirejo podvojili, kar je povzročilo težave z
oskrbo farme z nastiljem, krmo in usposobljeno delovno silo, velik problem pa je predstavljal
tudi odvoz gnoja. V prvih dvajsetih letih je prireja narasla na 55.000 pitancev na leto, število
živorojenih pujskov je skoraj doseglo 10, odstavljenih je bilo 20 tekačev (mladih pujsov) na
svinjo na leto. Farme Ihan so postale znane po vsej Jugoslaviji in s tem postale »zgled«
intenzivne prašičereje, s čimer so se vrstile priložnosti za gradnjo takih in podobnih objektov
ne le v Jugoslaviji, ampak tudi v nekaterih državah vzhodnega bloka. Ugodne razmere za
razvoj prašičereje v nekaterih državah (Nizozemska, Danska, Nemčija) omogočajo nove meje
in danes dosegajo tudi 33 in več odstavljenih pujskov po svinji na leto (Višnar, 2015).
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3.1.3.1 Prireja prašičev v Jugoslaviji

V času Jugoslavije je slovenska prašičereja predstavljala najrazvitejši del industrije prašičjega
mesa v takratni državi. Slovenija je z lastno prirejo dosegala okoli 80-odstotno samooskrbo.
Prireja je temeljila na velikih farmah z letno kapaciteto: Ihan 75.000, Nemščak 80.000, Ptuj
70.000, Podgrad 35.000, Kočevje 28.000, Krško 20.000, Stična 15.000, Ljutomer 15.000,
skupaj torej okoli 330.000 prašičev. Ob tem je obstajala še kooperacijska reja, tj. reja na
manjših kmetijah, ki dobijo mlade pujske na farmah, namenjena zakolu v klavnicah, ki je
prinašala še okoli 100.000 pitancev letno. Skupaj je bilo v klavnicah letno zaklanih okoli
450.000 slovenskih prašičev. Na kmetijah so zredili še dodatnih 300.000 prašičev (pretežno za
oskrbo na domu – »koline«). Drugih 140.000 do 150.000 živali so klavnice kupovale v drugih
delih takratne Jugoslavije (Kastelic, 2010).
Leta 1984 se je zgodil preobrat v ponudbi in povpraševanju mesa, na trgu je bilo nenadoma
več mesa, kot je bilo povpraševanja. Ker se je znižala kupna moč zaradi splošne gospodarske
krize v Jugoslaviji, se je začela zniževati tudi poraba mesa. Na drugi strani pa so rejci zaradi
pomanjkanja krme in drugih pripravkov začeli predčasno oddajati živali v zakol. Pomanjkanje
krme se je zgodilo zaradi naraščanja cen krmil, in sicer dvakratno povečanje v manj kot enem
letu. Krma je takrat predstavljala 75 % vseh proizvodnih stroškov, kar je v enakem obdobju
povzročilo dvig cene prašičev za nekaj več kot 10 %, prašičereja je s tem postala nerentabilna.
Takrat so tudi že v drugih delih Jugoslavije zniževali prirejo mesa in v Sloveniji se je
prašičereji obetala podobna usoda (Plantarič, 1984). Vendar v obdobju do osamosvojitve
velikega padca prireje prašičev ni bilo.
Tabela 4: Število prašičev Sloveniji v letih od 1946 do 1990

Leto

Število prašičev

1946
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990

433.715
446.684
480.899
508.880
500.068
449.188
467.561
467.108
620.460
557.878

Vir: Število prašičev, 2016.

3.1.4 Razvoj slovenske prašičereje po osamosvojitvi do vstopa v EU
Slovenska prašičereja je bila v obdobju po osamosvojitvi do vstopa v EU razmeroma stabilna
panoga. Prireja se je gibala okoli 600.000 prašičev na leto in nihče se ni odzval na opozorila o
spremenjenih razmerah, ki vladajo na prostem trgu EU. Pred vstopom v EU je bila
zunanjetrgovinska zaščita v Sloveniji najpomembnejši mehanizem ureditve trga za
prašičje meso. Do leta 2004 je v Sloveniji potekala zaščita domače prašičereje, imenovana
»politika prelomanov«. Ta je v primeru nižjih uvoznih cen prašičjega mesa od cen domače
prireje zvišala uvozne dajatve in tako zaščitila domačo prirejo (Brglez, 2015), s tem je
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zagotavljala tudi za okoli 30 % višje cene, kot bi se vzpostavile na prostem trgu (Kavčič,
2002).
V prašičereji ima že razmeroma majhen padec cen močno negativne ekonomske učinke.
Razlika med prihodki in stroški tudi v obdobju pred vstopom v EU, ko je bila odkupna cena
ugodna, ni bila posebno velika. Za obdobje po vstopu v EU je bilo zato napovedano
zmanjšanje obsega prireje celo na največjih farmah, toliko bolj pa na srednjevelikih kmetijah
(Kavčič, 2002). Glavna neznanka je bila torej konkurenčnost slovenske prašičereje, ne le
primarne pridelave, ampak tudi klavne oziroma predelovalne industrije.
Tabela 5: Število prašičev Sloveniji v letih od 1995 do 2003

Leto
1995
2000
2001
2002
2003

Število prašičev
592.034
603.594
599.895
655.665
620.506

Vir: Število prašičev, 2016.

3.1.5 Prašičereja po vstopu v EU
Slovenska prašičereja je imela v obdobju pred vstopom v EU in po njem, se pravi v letih od
2000 do 2008, relativno stabilen obseg prireje. Zmanjšal se je predvsem zakol v Sloveniji.
Poraba prašičjega mesa se je v tem obdobju povečala s 75.870 ton leta 2000 na 87.300 ton leta
2008 (Kastelic, 2010). Slovenska prašičereja je med tistimi kmetijskimi panogami, ki je bila z
odprtjem tržnih pregrad izpostavljena zelo hudi konkurenci. V EU se je srečala z na splošno
nižjimi cenami prašičev, intenzivnejšo prirejo, boljšo velikostno strukturo obratov, presežkom
prašičjega mesa in zahtevnejšimi ekološkimi normativi (Šalehar, 2013). Kmetijska politika v
Sloveniji v tem času ni bila razvojno usmerjena, je pa blažila kratkotrajne socialne stiske, kar
je imelo negativne posledice za prašičerejo (Višnar, 2015). Konkurenčni pritisk evropskih
trgov je z vstopom postal realnost, saj sta potrošnik in predelovalna industrija dobila dostop
do izdelkov in surovin z nižjimi cenami.
V tem času je začel naraščati uvoz, ki je leta 2000 predstavljal le 17.580 ton, leta 2008 pa že
25.750 ton. Izvoz mesa in mesnih izdelkov se je v obdobju po vstopu v EU podvojil, za enako
količino pa se je povečal tudi izvoz živih prašičev. Pri izvozu gre predvsem za izvoz v
Avstrijo, kjer prašiče zakoljejo, predelajo in izvozijo nazaj v Slovenijo. Vzrok za izvoz je
visoka cena zakola v Sloveniji ter osemdnevni plačilni rok v Avstriji. Plačilni rok v Sloveniji
je nekje med 50 in 60 dnevi, cene mesa pa podobne kot v Avstriji (Kastelic, 2010).
Po vstopu v EU se je pri nas zmanjšalo število prašičev in še bolj se je zmanjšala že
predhodno slabša samooskrba s prašičjim mesom. Med popisoma kmetijstva leta 2000 in
2010 je rejo prašičev v Sloveniji opustilo več kot 40 % kmetijskih gospodarstev, med njimi
tudi štiri velike farme (Stična, Ptuj, Podgrad in Draženci). Po ocenah smo zaradi tega izgubili
okoli 2000 delovnih mest (Šalehar, 2013).
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Slika 5: Farma Podgrad leta 2013

Vir: http://www.delo.si/novice/slovenija/smradu-s-farme-v-podgradu-za-sedaj-ne-bo.html
Tabela 6: Število prašičev Sloveniji v letih od 2004 do 2013

Leto

Število prašičev

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

533.998
547.432
575.116
542.590
432.011
415.230
395.593
347.310
296.097
288.350
281.319
271.385

Vir: Število prašičev, 2016.

3.1.6 Učinki sprememb v prašičereji
Prvič je prireja izrazito padla leta 2005. To je bilo prvo leto po vstopu Slovenije v EU in
hkrati prvo leto po cenovni krizi leta 2003/04. V letih 2006 in 2007 si je prireja nekoliko
opomogla, v letu 2008 pa je začela ponovno izrazito padati. To je bila posledica pospešenega
zapiranja prašičjih farm zaradi nove ciklične krize in součinkovanja zloma finančnih trgov.
Prva je bila leta 2004/05 zaprta farma Stična (letna kapaciteta 15.000 pitancev), novega
lastnika je v to prepričala cenovna kriza leto prej, ker se lastnik s kmetijstvom ni ukvarjal, se
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je odločil za spremembo lokacije v gradbene parcele. V letu 2008 je sledilo zaprtje farme
Draženci, ki je do takrat prirejala še do 45.000 pitancev letno, in sicer je kot del Kmetijskega
kombinata Ptuj prešla v roke Perutnine Ptuj, ki ji ni uspelo popolnoma prenoviti in
reorganizirati te farme. Sledilo je delno zapiranje Farme Ihan na lokaciji Ihan (75.000
pitancev na 25.000 do 30.000 pitancev na leto). V letu 2009 je prišlo do ustavitve prireje na
lokaciji Podgrad, ki je bila nazadnje v lasti MIP Nova Gorica, toda to podjetje je šlo v stečaj,
saj stečajni upravitelj ni našel kupca, ki bi nadaljeval rejo (Kastelic, 2010).
Pomemben mejnik v razvoju intenzivne prašičereje v Sloveniji se je zgodil z globalnim
zlomom finančnih in nepremičninskih trgov leta 2008. Takrat je bila tudi globalna ciklična
kriza prašičereje. Farme Ihan so se v tem času želele razdolžiti s prodajo lokacije Ihan, saj so
svojo rast in razvoj financirale z dolžniškim kapitalom. Vse skupaj je bilo za Farmo Ihan
skoraj usodno (Višnar, 2015).
3.1.6.1 Državne podpore prašičereji

Po vstopu v EU so se morali slovenski kmetje spoprijeti z realnostjo odprtega trga, ki ga
narekujejo SKP EU, subvencioniranje in zaščita domačega trga je s tem postala nezakonita.
Trg je bil nenadoma odvisen od močne konkurence iz tujine, ki ji niti rejci, država in
potrošniki nismo mogli nasprotovati. Najmanjši del pomoči, ki ga v skladu z določili SKP
lahko dobi posamezno kmetijsko gospodarstvo, se imenuje podpora »De minimis«, ki je
dejansko namenjen blažitvi nepredvidljivih dogodkov in obsega 15.000 EUR denarnih
sredstev v treh letih na kmetijsko gospodarstvo. Glavni del pomoči so t. i. subvencije, ki se
delijo na prvi in drugi steber. Prvi zajema neposredna plačila na hektar posamezne kategorije
kmetijske površine, drugi pa so subvencije programa za razvoj podeželja. Subvencije se delijo
na podlagi razpisov, kamor se prijavljajo kmetijska gospodarstva (Brglez, 2015). Do leta 2000
so bile subvencije za prašiče v Sloveniji višje od 300.000 EUR, do leta 2004 so se zmanjšale
na okoli 200.000, od leta 2005 naprej država ni več izdajala subvencij, ki bi presegala 100.000
EUR (Ekonomski računi, 2016).
Slika 6: Subvencije za prašiče v Sloveniji v milijonih evrov na leto

Subvencije v milijonih evrov

0,6
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0,3
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Vir: Ekonomski računi za kmetijstvo po proizvodih, 2016.
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3.2 Prašičereja mesa v Sloveniji danes
Intenzivna prašičereja v Sloveniji pozna dva med seboj ločena sektorja. Prvi izhaja iz časa
Jugoslavije, t. i. družbenega sektorja kmetijstva. To so bile velike farme, ki so v zadnjih letih
večinoma propadle. Trenutno ta sektor sestavlja podjetje Farma Ihan z lokacijami Ihan, Klinja
vas (Kočevje) in Pristava (Krško), skupaj okoli 90.000 pitancev (to je več kot polovica vseh
prašičev, ki se ponašajo s slovenskim poreklom (rojeni, rejeni, zaklani in razsekani v
Sloveniji) (Višnar, 2015). Panvita d.d. ima v lasti proizvodna obrata v Nemščaku in na
Jezerih; zadnja preostala večja neodvisna farma je v lasti podjetja Ljutomerčan d.o.o. v
Ljutomeru. Vse lokacije imajo kapacitete večje od 600 svinj oziroma 2000 mest v pitališču,
zato so morale pridobiti okoljsko dovoljenje po Direktivi IPPC, ki določa način razvoza
gnojevke (Kastelic, 2010). Seznam pridobljenih okoljskih dovoljenj je na voljo na spletni
strani Agencije za okolje in prostor Republike Slovenije.
Drugi, manjši sektor sestavljajo tako imenovane prašičerejske kmetije. Te so večinoma v
vzhodni Sloveniji, največ jih je v Pomurski statistični regiji. Kmetije z več kot 100 svinjami
so redke; prav tako pitališča s 500 ali več pitališči. Te majhne kmetije redijo tako malo
prašičev, da večinoma razpolagajo z dovolj kmetijskimi površinami za pridelavo krme in
razvoz gnojevke. Po drugi strani pa je nazadovala tudi mala zasebna prašičereja, saj nima
organiziranega dostopa do trga (Kastelic, 2010). Od vstopa Slovenije v EU se je povečalo
število prašičev, vzrejenih na kmetijah v kooperacijah z velikimi farmami (Višnar, 2015).
Tabela 7: Število prašičev in prašičerejskih kmetij v Sloveniji leta 2014

Število
prašičev
Vzhodna Slovenija 244.881
Zahodna Slovenija 42.617
Slovenija
287.498

Število
kmetij
21.895
1.804
23.700

Vir: Število prašičev; Število kmetijskih gospodarstev, 2016.

Slovenija ima izrazito dvopolarno strukturo na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo s
prašiči, saj je leta 2013 kar 70 % gospodarstev redilo manj kot 400 prašičev, večina prašičje
populacije pa je bila na gospodarstvih, ki redijo več kot 400 prašičev. Pomemben delež
gospodarstev z domačo rejo prašičev ima zato predvsem samooskrben značaj reje, kar
pomembno vpliva na domačo prirejo, ne sledi pa ekonomskim kriterijem učinkovitosti kot
velike farme (Strategija…,2014).
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Slika 7: Delež kmetijskih gospodarstev v Sloveniji glede na število prašičev na kmetijsko gospodarstvo v letih od 2000 do
2013

Vir: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih, 2016.

V Sloveniji je opazna precejšnja razlika v reji prašičjega mesa med dvema regijama po
regionalizaciji NUTS. Očitno odstopa regija Vzhodna Slovenija, kjer je bilo leta 2014 kar
237,152 prašičev, v regiji Zahodna Slovenija pa je bilo v istem letu le 44,167 prašičev. To
pomeni, da je bilo na vzhodu Slovenije v letu 2014 vzrejenih 85 % vseh prašičev, ta delež
ostaja približno enak od leta 2007. Izrazita neenakomernost je posledica razporeditve
obdelovalne zemlje in tradicionalno večje prireje prašičjega mesa na vzhodu Slovenije.
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Slika 8: Prikaz števila prašičev po občinah leta 2010

Vir: Tematska kartografija, 2016.

Primerjave po statističnih regijah kažejo, da je geografska razširjenost prašičereje ostala v
medpopisnem obdobju nespremenjena in da več kot dve tretjini prašičev redijo v Pomurski in
Podravski statistični regiji. Največji padec števila prašičev, za več kot polovico, je bil v tem
obdobju v Spodnjeposavski, Zasavski in statistični regiji Jugovzhodna Slovenija.
Tabela 8: Število prašičev v Sloveniji glede na statistične regije leta 2000 in 2010

Pomurska
Podravska
Osrednjeslovenska
Savinjska
Spodnjeposavska
Jugovzhodna
Koroška
Goriška
Gorenjska
Obalno-kraška
Notranjsko-kraška
Zasavska

2000
223052
176424
63348
38082
37739
38652
10658
4788
4457
1716
1596
1443

2010
157817
102376
47146
25129
18090
15904
6117
3416
3355
1065
925
691

Vir: Število živine po kategorije živine, statistična regija, 2016.
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3.2.1 Register prašičev

Podatke o številu prašičev v Sloveniji dobimo v registru prašičev. Vsak imetnik prašičev mora
voditi hlevsko knjigo register prašičev na gospodarstvu. Vanj mora vpisati vsak nakup,
prodajo in spremembe v staležu (rojstva, pogin, zakol na domu). Enkrat letno mora poročati o
staležu živali. Vsak prašič zato dobi oznako na desno uho, najpozneje preden zapusti
gospodarstvo, t. i. premiki se delijo na odhode in prihode, o katerih je treba voditi evidenco.
Gospodarstvo lahko register prašičev vodi v hlevski knjigi, na internetu v posebnem
programu, oziroma če gospodarstvo ne redi hkrati več kot 5 prašičev, se lahko register vodi na
hrbtni strani spremnega lista. Spremni list je dokument, ki ga izpolnita kupec in prodajalec ter
nosi podatke o prašiču in obeh gospodarstvih (Register prašičev na gospodarstvu, 2013).
Stalež živali se sporoča enkrat letno, na dan 15. aprila. Število živali mora biti sporočeno po
kategorijah: pujski do 20 kg; mladi prašiči 20 do 50 kg; prašiči pitanci: 50 do 80 kg, 80 do
110 kg in nad 110 kg; merjasci, nebreje mladice, breje mladice, nebreje plemenske svinje in
breje plemenske svinje ter skupno število prašičev (Register prašičev na gospodarstvu, 2013).
Slika 9: Število prašičev v Sloveniji glede na velikost v letih od 1991 do 2015
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Vir: Število prašičev, 2016.

V Sloveniji je število prašičev glede na velikostno kategorijo padalo skladno s padcem števila
vseh prašičev. Največji padec se je zgodil v obdobju od leta 2003 do 2015, in sicer v
kategoriji pujskov do 20 kg s 182.151 na 59.498 in v kategoriji prašičev v pitanju (to so
prašiči, težji od 50 kg, za zakol), in sicer z 249.972 na 138.727. V Sloveniji je bilo v obdobju
od leta 1991 največji delež prašičev v pitanju – leta 1991 je predstavljal 42 %, leta 2003 40 %
in leta 2015 51 %. Povečanje deleža prašičev v pitanju v letih od 2003 do 2015 se je zgodilo
na račun zmanjšanja deleža pujskov do 20 kg in plemenskih prašičev, ki so namenjeni
razplodu (Število prašičev, 2016).
3.2.2 Prihodnost slovenske prašičereje

Problemi slovenske prašičereje so predvsem slaba povezanost rejcev, prevelika
razdrobljenosti prireje, preveč klavnic, slabe poslovne strategije in odločitve, slaba promocija
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slovenskih izdelkov in nepriljubljenost proizvodnje med ljudmi blizu farm. Povezave med
rejci, predelovalno industrijo in kupci bi lahko institucionalizirali in s tem promovirali lokalno
meso. Podobno je v Avstriji, kjer v obliki neformalnih dogovorov med trgovci oziroma
ponudniki avstrijskega mesa (AMA) raje vzamejo avstrijsko meso, ker vedo, da ga bodo lažje
prodali, čeprav je dražje od mesa iz tujine. V Avstriji so podobne cene prašičjega mesa kot pri
nas. Prihodnost slovenske prašičereje bi lahko bila tudi v reprezentativnem prikazu porekla
mesa v vseh treh fazah, se pravi skoteno, rejeno in zaklano v Sloveniji, s čimer bi kupce lažje
obveščali o kakovostni slovenski hrani ali v promociji krškega-poljskega prašiča – edine
avtohtone slovenske pasme prašičev (Brglez, 2015). Razvoj in pozitivna rast sta nujna za
ohranitev prašičereje.
Na ravni države so bili za dvig proizvodnje sicer sprejeti strateški in razvojni cilji za
slovensko prašičerejo v dokumentu Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah
razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, ki ga je izdalo Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje. Država se je s tem dokumentom zavezala za povrnitev obsega
proizvodnje in deleža samooskrbe na čim višji ravni v primerjavi s povprečjem v letih od
2005 do 2007; razvoj konkurenčne prireje in predelave vključno z večjo raznovrstnostjo
proizvodov; povečanje tržnega deleža s prašičjim mesom in izdelki iz prašičjega mesa na
slovenskem trgu (Strategija…., 2014).

3.3 Primerjava proizvodnje prašičjega mesa Slovenije in EU
Slovenska prašičereja je bila z vstopom na odprti trg EU izpostavljena zelo hudi konkurenci.
V EU se je srečala z na splošno nižjimi cenami prašičev, intenzivnejšo proizvodnjo, boljšo
velikostno strukturo obratov, presežkom prašičjega mesa in zahtevnejšimi ekološkimi
normativi (Šalehar, 2013).
Evropska unija je zelo raznolika, zato so razlike med posameznimi članicami zelo velike tudi
v kmetijstvu. Predvsem se razlikujejo med seboj po primernosti za kmetijsko pridelavo,
količini in načinu vnosa ter medsebojni povezanosti. Način pridelave se kaže tudi v razmerju
števila živali na kmetijsko gospodarstvo. Več kot je živali na kmetijsko gospodarstvo,
intenzivnejša je pridelava. Povprečno ima več kot 80 % vseh kmetijskih gospodarstev, ki
gojijo prašiče v EU, več kot 400 prašičev na gospodarstvo. V Sloveniji je ta delež okoli 25 %.
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Slika 10: Delež kmetijskih gospodarstev posamezne države EU glede na število prašičev na kmetijsko gospodarstvo v letu
2010 (rdeča: 0–10, zelena: 10–400, rumena: nad 400)

Vir: Pig farming sector - statistical portrait, 2014.

Proizvodnja prašičjega mesa je odvisna od vnosov in stroškov proizvodnje. Manjši kot so
omejitveni dejavniki in večja kot je populacija živine v hlevih posameznega kmetijskega
gospodarstva, nižja je cena in zato večji donosi. Nižjo ceno omogoča tudi dobra
organiziranost – dober primer je Danska, ki ima le eno zadružno podjetje (Danish Crown, je
tudi multinacionalka), kooperacijsko rejo za celo državo, kar pomeni, da večina prašičerejcev
dobiva odojke iz tega podjetja in jih naprej pita na svojih kmetijah. Na Danskem imajo tudi le
2 klavnici, večino živali sicer zakoljejo v eni (Brglez, 2015). V Sloveniji so ceno prašičev
tako dolgo, dokler je obstajal trg zanje, določali na osnovi neposrednega dogovora (pogajanj)
med rejci in kupci (Kastelic, 2010).
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Slika 11: Stopnja samooskrbe s prašičjim mesom v izbranih državah EU
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Vir: EU selfsufficiency, 2016.

Samooskrba s prašičjim mesom v Evropi je v povprečju večja od 100 %. Leta 2015 je bila
največja na Nizozemskem 231 %, Irskem 183 %, Španiji 154 %, Nemčiji 129 % in Avstriji
109 %, kjer se je v zadnjih letih še povečevala. Najnižje vrednosti samooskrbe s prašičjim
mesom v EU so ime leta 2015 Češka 49 %, Slovenija 45 %, Malta 38 %, Bolgarija 36 %,
Grčija 30 % in Slovaška 28 %. Zgornji graf je narejen po Eurostatovi metodologiji kot okvirni
prikaz, saj so podatki narejeni s spremenljivkami količine proizvedenega mesa in razmerja
med uvozom in izvozom in ne zavzemajo porabe. Na grafu ni prikazana Danska, ki je z
vrednostjo 481 % v letu 2015 močno presegla vse druge države (EU selfsufficiency, 2016).
Kapitalski vnosi v intenzivno prašičerejo so v glavnem v obliki investicij in kreditov. Ker so
večje in bolj organizirane farme manj občutljive za ciklična gibanja trgov in zmorejo
proizvesti veliko količino mesa, pomeni, da lahko ponudijo nižjo ceno mesa. Dobra
organiziranost pa je znana predvsem v starejših ekonomijah z večjim kapitalom, tam, kjer so
že zgodaj prepoznali priložnost razvoja prašičereje kot intenzivne kmetijske panoge. Danes
prašičereja v EU predstavlja velik posel, ki z nizkimi cenami in relativno visoko kakovostjo
močno konkurira na odprtem trgu EU. Države, ki proizvedejo največ prašičjega mesa v EU,
so: Nemčija, Španija, Francija, Poljska, Danska, Italija, Belgija.
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Slika 12: Število prašičev, proizvedenih v izbranih državah EU od leta 2003 do 2014, razvrščeno glede na število leta 2014
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Vir: Pig population, 2015.

Cene prašičev so odvisne od globalnih in lokalnih vplivov. Kljub omejevanju prometa s
prirejeni veterinarskimi predpisi je trg prašičjega mesa globalen. V EU promet s prašičjim
mesom ni omejen. EU proizvaja glede na potrebe pet do deset odstotkov mesa preveč. Čeprav
uvoz prašičjega mesa v EU skoraj ni mogoč, so zaradi proizvodnih viškov, ki gredo na
svetovni trg, cene na notranjem trgu EU močno odvisne od svetovnih razmer. Slaba prodaja
na svetovnih trgih – naj bo to zaradi konkurence iz drugih držav ali zaradi visoke vrednosti
evra – povzroča motnje na notranjem trgu EU (Kavčič, 2002).
Slika 13: Indeks cen prašičev, energije, žit in krme za prašiče glede na leto 2005 v povprečju 27 članic EU v letih od 2008 do
2013

210
180
150
120
90
60
2008

2009
Prašiči

2010
Energija

2011
Žita

2012

Krma za prašiče

Vir: Pig farming sector - statistical portrait, 2014.
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Za trg prašičjega mesa so značilna ciklična nihanja cen. Vzorec gibanja cen je po državah
podoben. Če se ne zgodi kaj izrednega, je vsaka štiri leta pričakovati 12-mesečno obdobje
izrazito nizkih cen prašičev (prevelika proizvodnja – nove farme, premajhna poraba, nizka
vrednost dolarja). V zadnjem desetletju so bila taka leta 1998/99, 2003/04, 2007/08 (Kastelic,
2010) in 2012/13. Odkupne cene prašičev in prašičjega mesa se ciklično spreminjajo, toda ne
samo med leti, ampak tudi v letu, saj je največ ponudbe na trgu spomladi in jeseni, ko so cene
najnižje, najmanj ponudbe pa je poleti, ko je povpraševanje največje, s tem pa tudi cene
najvišje. Cena slovenskih prašičev oziroma mesa je tudi med letom večja od povprečja EU in
sledi trendom cen na evropskem trgu.
Slika 14: Gibanje tržne cene slovenskih in evropskih klavnih polovic pitanih prašičev za tržni razred S po

mesecih v letu 2014 v EUR/100 kg (mesečno zbiranje podatkov)
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Vir: Tržno poročilo za prašičje meso, 2014.

Nižja cena prašičjega mesa na trgu omogoča izvoz na daljše razdalje tudi zaradi nižjih
stroškov prevoza. Najvišja cena prašičjega mesa je na Malti. Med članicami EU imata Italija
in Grčija najvišje cene, najnižje pa Velika Britanija. Relativno nizko ceno imajo tudi na
Danskem, Nemčiji in Španiji, ki s tem konkurirajo tudi na našem tržišču (Brglez, 2015). Pred
vstopom v EU je bila cena prašičjega mesa v Sloveniji relativno zelo visoka (drugo mesto
med državami članicami).
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Slika 15: Povprečna odkupna cena pitanih prašičev(50 do 150 kg) v Sloveniji, v EUR na kg v letih od 2000 do 2014
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Vir: Tržno poročilo za prašičje meso, 2014.

Trg s prašičjim mesom je močno zavezan trenutnim razmeram na svetovnem trgu prašičjega
mesa in krmil. Ekonomske razmere v prašičereji v EU so bile posebno težavne leta 2006, ko
so močno narasli stroški vzreje zaradi dviga cen žit, kar je predvsem prizadelo rejce v
intenzivnem sektorju, saj je pri njih pridelava skoraj izključno vezana na kupljeno krmo, razen
pri tistih, ki imajo lastno pridelavo krme. Leta 2007 je odkupna cena slovenskih prašičev
padla na najnižjo raven v zadnjih petnajstih letih, ob tem da so se cene krmil močno povečale.
Za pomoč prašičereji so bili sprejeti ukrepi na ravni EU, Slovenija pa je sprejela pomoč
rejcem prašičev v letih 2008 in 2010 (Strategija…, 2014).
Slika 16: Skupno število prašičev v EU (28 držav) od leta 2003 do 2014 v tisoč živalih
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Vir: Pig population - annual data, 2015.

Skupno število prašičev v EU je od leta 2008 naprej padalo, kar je trajalo do leta 2013. V letu
2014 je vidno ponovno povečanje reje. Do leta 2006 se je število prašičev v EU gibalo okoli
160 milijonov. Do leta 2013 je število padlo skoraj na 145 milijonov, kar je skoraj 10-odstotni
padec. Največji padec prireje se je zgodil v novih članicah EU, kjer ni prevladovala
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intenzivna prašičereja, tudi na Češkem (Czech, 2014). Padec proizvodnje v Sloveniji je bil
veliko bolj izrazit kot v povprečju v EU. Po prvem upadu reje v Sloveniji do leta 2003 (v
Sloveniji skupaj okoli 600.000 prašičev) je upad do leta 2010 znašal okoli 35 %. Potem se je
do leta 2015 prireja znižala še za 30 %, kar pomeni, da je prireja v Sloveniji od leta 2003 do
2015 padla za skoraj 55 %.
V vodilnih prašičerejskih državah EU je prireja zelo stabilna, predvsem v Nemčiji in Španiji,
ki odstopata glede na število prašičev in količino mesa. Se pa močno poznajo razlike med
državami v intenzivnosti pridelave oziroma produktivnosti. Vodi Nemčija z visokim številom
populacije in zelo veliko produktivnostjo, ki se v zadnjih letih še povečuje.
Slika 17: Količina prašičjega mesa v izbranih državah EU od leta 2003 do 2014, razvrščena glede na količino leta 2014
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Vir: Pig population, 2015.

Glavni razlogi za nizko konkurenčnost slovenske prašičereje v primerjavi s prašičerejo v EU
so: premajhne količine kmetijskih površin, slabša produktivnost, neugodna velikostna
struktura kmetijskih gospodarstev, razkropljenost podjetij, ki se ukvarjajo s prašičerejo, in
nepovezanost med rejci. Pomemben del krivde gre pripisati preostalim členom prašičerejske
verige, zato je v prihodnosti nujno povečati tržno sodelovanje med rejci in
živilskopredelovalno industrijo (Strategija…, 2014). Obenem bi bilo smiselno združiti znanje
in kapital dveh velikih podjetij, s čimer bi lahko postali bolj konkurenčni na domačem trgu,
saj realno slovenska prašičereja nima potenciala za prodor na zunanji trg (Brglez, 2015).

4 Zagotavljanje samooskrbe s hrano
Samooskrba države s posameznim pridelkom/proizvodom je opredeljena kot bilanca prireje in
porabe. Lahko se nanaša samo na osnovne proizvode (žito, mleko, jajca ipd.), samo na
predelane proizvode (škrob, glukoza ipd.) ali na osnovne in predelane proizvode skupaj. Če se
bilanca nanaša na osnovne in predelane proizvode skupaj, je treba vse proizvode preračunati
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na isto enoto (praviloma na osnovni proizvod). Bilance prireje in porabe kmetijskih pridelkov
so pripravljene na osnovi seznamov Eurostatovih kod kombinirane nomenklature carinske
tarife ob upoštevanju tehničnih koeficientov za preračun predelanih proizvodov v ekvivalente,
zato surovo preračunavanje podatkov brez koeficientov ne prinese enakih rezultatov.
Stopnja samooskrbe neke države kaže, koliko domača prireja (iz domačega osnovnega
proizvoda) pokriva domačo porabo (porabo za krmo, hrano in porabo v industriji). Stopnja
samooskrbe, manjša od 100, pomeni primanjkljaj, stopnja nad 100 pa presežek v ponudbi
(domači proizvodnji). Proizvodnja vključuje vse uporabne količine, proizvedene v državi v
določenem referenčnem obdobju, ne glede na vrsto porabe. Domača poraba predstavlja vsa
predelana ali nepredelana hrana neposredno ali posredno namenjena človekovi prehrani
(hrana, prehranski izdelki, krma, valilna jajca, izgube pri transportu, ipd.). Če so presežki, se
hrana izvaža, če je domača proizvodnja glede na domačo porabo preskromna, se hrana uvaža.
4.1 Stopnja samooskrbe s hrano v Sloveniji
Slovenija z domačo pridelavo večinoma ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih
proizvodih. Toda stopnja samooskrbe z živalskimi proizvodi je v Sloveniji precej višja kot z
rastlinskimi. Stalni presežki se pojavljajo pri hmelju, mleku, perutninskem mesu in svežih
jabolkih, bilanca pa je dokaj visoka pri mesu govedi in drobnice ter jajcih. Največji
primanjkljaj je pri sladkorju, rastlinskem olju, velik je tudi pri zelenjavi (60 %), žitih (40 %
primanjkljaj pri vseh žitih in 50 % pri pšenici), krompirju (30–40 %) in svinjskem mesu (30
%) (Bilance, 2015).
Bilance proizvodnje in porabe hrane, v katerih je tudi samooskrba, se v Sloveniji računajo od
leta 2000. Sicer je to relativno kratko obdobje, sta se pa v Sloveniji od takrat zgodila dva
prelomna dogodka: vstop v EU leta 2004 in gospodarska kriza leta 2008. Za lažje pojasnilo
razvoja samooskrbe v tem obdobju sem posamezne prehranske proizvode razdelil na živalske,
kot so meso govedi, meso prašičev, meso perutnine, jajca, in rastlinske proizvode: žita,
krompir, sladkor in zelenjava. Spodaj si sledijo grafi: stopnja samooskrbe, uvoz, izvoz in
poraba.
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Slika 18: Stopnja samooskrbe z mesom govedi, prašičev, perutnine in jajci v letih od 2000 do 2014
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Vir: Bilance proizvodnje in potrošnje za koledarsko leto, 2016.

Največjo stopnjo samooskrbe s hrano v Sloveniji dosegamo pri mesu. Odstotek samooskrbe v
danem obdobju variira med 97 % leta 2001 in 84 % leta 2009. Stopnja samooskrbe kaže
upadanje. Največjo stopnjo samooskrbe z mesom v Sloveniji dosega konjereja, predvsem v
zadnjih letih, ko presega 150 %. Sledi perutnina s povprečjem v zadnjih letih okoli 110 %.
Govedoreja in reja drobnice za hrano ljudi dosegata vrednosti okoli 100 %. Perutninarska
panoga je v Sloveniji zelo močna in s tem tudi pridelava jajc. Stopnja samooskrbe s
perutninskim mesom presega 100 %, stopnja samooskrbe z jajci v zadnjih letih sicer rahlo
pada, vendar dosega vrednosti nad 90 %.
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Slika 19: Uvoz mesa govedi, prašičev, perutnine in jajc v letih od 2000 do 2015 v 1000 tonah
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Vir: Bilance proizvodnje in potrošnje za koledarsko leto, 2016.

Za potrebe prehrane v Sloveniji uvozimo največ prašičjega mesa, in sicer leta 2015 kar 64.770
ton, v istem letu smo izvozili le 20.000 ton perutnine. Trend povečanja uvoza se je začel z
vstopom v EU. Tudi pri izvozu govedi, perutnine in jajc se je količina izvoza začela
povečevati po vstopu v EU.
Slika 20: Izvoz mesa govedi, prašičev, perutnine in jajc v letih od 2000 do 2015 v 1000 tonah

Količina izvoza v koledarskem letu v 1000
tonah

30
25
20
15
10
5
0
Meso govedi
2000

2001

Meso prašičev
2002

2003

Perutninsko meso
2004

2005

Jajca
2006

2007

Vir: Bilance proizvodnje in potrošnje za koledarsko leto, 2016.

Največ presežkov v industriji mesnih izdelkov izvozimo v perutninarstvu, in sicer več kot
20.000 ton. Glede na majhno količino vzreje (leta 2015 je bila 26.390 ton) je izvoz pri
prašičjem mesu relativno visok (leta 2015 je ta znašal 15.540 ton).
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Slika 21: Poraba mesa govedi, prašičev, perutnine in jajc v letih od 2000 do 2015 na prebivalca v kg
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Vir: Bilance proizvodnje in potrošnje za koledarsko leto, 2016
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V Sloveniji porabimo največ prašičjega mesa (leta 2015 kar 36,94 kg na prebivalca), sledi
perutnina z manj kot 30 kg na prebivalca in meso govedi z manj kot 20 kg. Pri porabi
govejega in prašičjega mesa v zadnjih 10 letih zaznavamo negativen trend, pri perutnini pa
rahel trend povečanja porabe.
Slika 22: Stopnja samooskrbe z žiti, krompirjem, sladkorjem in zelenjavo v letih od 2000 do 2015
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Vir: Bilance proizvodnje in potrošnje za koledarsko leto, 2016.

Žito skupaj zajema vsa žita za prehrano ljudi v Sloveniji. Najbolj stalno stopnjo samooskrbe v
Sloveniji dosega pšenica s povprečjem okoli 50 %. Stopnja samooskrbe z ržjo je leta 2006
padla na 17,3 %, v zadnjih letih pa se je dvignila na 76,57 % v letu 2014. Ječmen dosega
podobno stopnjo kot pšenica, okoli 50 % v zadnjih petih letih. Trend za žita je pozitiven
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oziroma veča se stopnja samooskrbe. Višjo stopnjo samooskrbe z žiti, predvsem pšenico, pa
bi bilo mogoče doseči tudi ob upoštevanju predpostavke, da bi se domača prireja in poraba
mesa zmanjšali (Plut, 2012), saj na številnih poljih pridelujejo krmne rastline.
Krompir je podobno kot žita relativno odvisen od površine kmetijskih površin, saj se dosega
večja pridelava na relativno večjih površinah od na primer živinorejskih panog. Stopnja
samooskrbe se z leti močno spreminja, toda trend v tem desetletnem obdobju kaže močno
upadanje. Leta 2000 je bila stopnja samooskrbe s krompirjem 83,3-odstotna, leta 2015 pa
59,04-odstotna.
Posebno problematiko v Sloveniji predstavlja sladkor. Zaradi določil kvotnega sistem EU je
bila zaprta ormoška tovarna sladkorja in s tem je samooskrba s sladkorjem dosegla nično
stopnjo, država je bila s tem prisiljena k uvozu vsega sladkorja. Stopnja samooskrbe tudi pred
zaprtjem tovarne ni bila zelo visoka, saj je dosegala vrednosti v povprečju okoli 50 %.
Stopnja samooskrbe z zelenjavo v izbranem obdobju počasi pada in dosega vrednosti, ki so
manjše od 50 %, leta 2010 je bil dosežen minimum, in sicer 30 %, od takrat je vrednost okoli
35 %.
Slika 23: Uvoz žit, krompirja, sladkorja in zelenjave v letih od 2000 do 2015
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Vir: Bilance proizvodnje in potrošnje za koledarsko leto, 2016.

V Sloveniji uvozimo veliko količino žit za prehrano ljudi, v povprečju nad 400.000 ton na
leto. Količina uvoženega krompirja je manjša, in sicer okoli 50.000 ton. Po letu 2007 se je
zaradi zaprtja tovarne sladkorja v Ormožu povečal uvoz sladkorja. Po letu 2008 se je povečal
tudi uvoz zelenjave.
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Slika 24: Izvoz žit, krompirja, sladkorja in zelenjave v letih od 2000 do 2015
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Vir: Bilance proizvodnje in potrošnje za koledarsko leto, 2016.

V Sloveniji največ izvoza poljedelskih izdelkov izvozimo v kategoriji žit, in sicer v zadnjih
letih okoli 150.000 ton. Izvoz krompirja in zelenjave je zanemarljiv. Izvoz sladkorja je kljub
nični domači pridelavi visok, ker je v statistiko zajet ves izvoz, tudi če je pridelek namenjen v
katero drugo državo.
Slika 25: Poraba žit, krompirja, sladkorja in zelenjave, na prebivalca v kg v letih od 2000 do 2015
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Vir: Bilance proizvodnje in potrošnje za koledarsko leto, SURS, 2016

V izbranem obdobju poraba žit rahlo upada in dosega vrednosti med 110 in 120 kg na
prebivalca na leto. Poraba krompirja na prebivalca od leta 2007 naprej upada in je leta 2014
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dosegla 62,37 kg na prebivalca na leto, V zgornjem grafu je prikazana poraba svežega in
predelanega krompirja brez škroba. Poraba zelenjave na prebivalca na leto je v Sloveniji
porasla po letu 2003 in od takrat v povprečju dosega 90 kg. Poraba sladkorja na prebivalca v
Sloveniji je relativno stabilna in dosega vrednosti okoli 40 %.

4.2 Zagotavljanje samooskrbe s prašičjim mesom v Sloveniji
Zagotavljanje stopnje samooskrbe s prašičjim mesom zadnjih 15 let lahko razdelimo na tri
obdobja: prvo je obdobje do vstopa Slovenije v EU (2004), drugo je relativno stabilno
obdobje do leta 2009 in zadnje obdobje izrazitega nižanja samooskrbe, ki traja do danes. V
letih od 2000 do 2004 se je gibala okoli 80 %, v letih od 2005 do 2008 je bila okoli 70 %, v
zadnjih letih pa se je znižala pod 55 % in je v letu 2013 padla na 39 %. V letu 2015 je stopnja
samooskrbe s prašičjim mesom v Sloveniji dosegla 34,63 %.
Slika 26: Stopnja samooskrbe s prašičjim mesom v Sloveniji v letih od 2000 do 2015

Vir: Bilance potrošnje hrane, 2016.

4.2.1 Domača prireja in poraba prašičjega mesa
Reja prašičjega mesa v Sloveniji kaže od leta 2009 zelo negativen trend. V letu 2013 je padla
na 29.000 ton, v primerjavi z letom 2003, ko je bilo v Sloveniji vzrejeno okoli 73.000 ton, še
leta 2008 je bilo prirejeno 61 tisoč ton prašičjega mesa. Zaradi relativno nespremenjene
porabe se je v teh letih povečala poraba zalog in predvsem se je povečal delež uvoza, ki je od
leta 2005 skoraj ves osnovan na uvozu iz EU. Obe tabeli sta narejeni iz bilanc proizvodnje in
porabe hrane, ki jih na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije izdajajo s
pomočjo Kmetijskega inštituta.
Prireja mesa prašičev je v letu 2013 k bruto vrednosti kmetijstva prispevala slabih 5 %, k
vrednosti živinoreje pa 10 %. Oba deleža sta se od leta 2000 več kot razpolovila, kar kaže na
nazadovanje panoge v primerjavi z drugimi sektorji kmetijstva. Po letu 2006 je prašičereja
izgubila drugo mesto, za govedorejo, med dejavnostmi reje mesa in ga prepustila reji
perutninskega mesa (Poročilo…, 2014).
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Slika 27: Primerjava domače potrošnje in domače porabe prašičjega mesa v letih od 2000 do 2014 v 1000 tonah
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Vir: Bilance potrošnje hrane, 2015.

Slaba samooskrba s prašičjim mesom ni posledica zmanjšanja porabe prašičjega mesa.
Potrošnja prašičjega mesa pri nas v letih nekoliko niha, vendar je vseskozi večja od domače
prireje, tako da je Slovenija tradicionalni neto uvoznik prašičjega mesa (Strategija …, 2014).
Najvišja je bila v letih od 2004 do 2006, okoli 90 tisoč ton, nato v obdobju od leta 2007 do
2010, okoli 85 tisoč ton, najvišja vrednost pred padcem je bila zabeležena v letu 2012, ko je
znašala poraba prašičjega mesa v Sloveniji 77.500 ton. Najnižja vrednost porabe prašičjega
mesa v Sloveniji je bila zabeležena leta 2013, ko je bila ta vrednost 73.000 ton oziroma nekaj
več kot 35 kg na prebivalca. Leta 2014 se je količina porabljenega prašičjega mesa v Sloveniji
spet malo povečala. Poraba prašičjega mesa na prebivalca je najvišja na Danskem, okoli 57
kg, najnižja pa v Veliki Britaniji – 23 kg. Povprečna poraba na prebivalca v EU je okoli 40
kg.
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Slika 28: Poraba mesa prašičev na prebivalca na leto v kilogramih v Sloveniji v letih od 2000 do 2015

Vir: Bilance potrošnje hrane, 2016.

4.2.2 Uvoz prašičjega mesa
Slovenija uvaža prašiče predvsem v obliki mesa (leta 2012 88 % celotnega uvoza), po letu
2004 pa se je opazno povečal tudi uvoz izdelkov iz prašičjega mesa (Strategija, 2014). Po letu
2004 se je zelo povečal uvoz prašičjega mesa v Slovenijo, do takrat je znašal uvoz okoli 25
tisoč ton. Že leta 2005 je Slovenija uvozila 35.000 ton prašičjega mesa. Po dveh letih s
podobnim rezultatom (2006 in 2007, okoli 40.000 ton) se je uvoz prašičjega mesa v Slovenijo
še povečeval in je v letu 2014 znašal že 53.000 ton.
Slika 29: Primerjava domače prireje in uvoza prašičjega mesa v Sloveniji v letih od 2000 do 2013 v 1000 tonah
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Vir: Bilance potrošnje hrane, 2015.
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Podrobna tabela o uvozu prašičjega mesa v Slovenijo po posameznih državah temelji na
podatkih zunanje trgovine, ki jih morajo izdati vse gospodarske družbe, podjetja in
posamezniki, ki trgujejo na trgih zunaj Slovenije. V tej tabeli je zajeta le nomenklatura
številka 0203, ki zajema prašičje meso – sveže, ohlajeno ali zamrznjeno (brez živih živali in
drobovine). S tem dobimo tudi vpogled v uvoz in izvoz prašičjega mesa. Po letu 2004
oziroma vstopu Slovenije v EU je videti veliko povečanje uvoza prašičjega mesa v Slovenijo.
Najbolj se je povečal uvoz iz Avstrije, Nizozemske in Italije. V zadnjem času sta najmočnejši
uvoznici prašičjega mesa v Sloveniji predvsem Avstrija in Nemčija, sledi jima Nizozemska.
Slovenija v splošnem ostaja neto uvoznica kmetijsko-živilskih proizvodov, njen kmetijski
trgovinski primanjkljaj pa se je po vstopu v EU še povečal (Perpar, Udovč, 2010).
Slika 30: Uvoz prašičjega mesa v Slovenijo od leta 2000, skupaj in po posameznih državah v 1000 tonah na leto
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Vir: Zunanja trgovina, 2015.

4.2.3 Izvoz prašičjega mesa v Sloveniji
Izvoz prašičjega mesa je v Sloveniji relativno majhen. Giblje se okoli 10.000 ton na leto in je
pretežno stalen. V zadnjih letih, ko je domača vzreja padla s 60.000 ton na leto na 30.000 ton,
se je izvoz celo nekoliko povečal in je leta 2014 znašal 13.000 ton. Od tega je bilo 7.000 ton
izvoženih v EU. Povečuje se tudi delež izvoza v EU, ki je leta 2001 znašal 5 % vsega izvoza,
leta 2014 pa 55 %.
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Slika 31: Primerjava domače prireje in izvoza prašičjega mesa v 1000 tonah v letih od 2000 do 2014
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Vir: Zunanja trgovina; Bilance potrošnje hrane, 2016.

5 Zaključki
Samooskrba s prašičjim mesom je odvisna od domače porabe, domače prireje, uvoza in
izvoza. Poraba prašičjega mesa v Sloveniji se v zadnjih 15 letih ne spreminja in dosega
okoli 35 kg na prebivalca na leto, kar je malo pod povprečjem EU. Reja prašičev pa je v tem
obdobju doživela močan upad, in sicer za več kot 55 %. Za zagotavljanje popolne samooskrbe
oziroma zagotovitev domače porabe z domačo prirejo bi morali v Sloveniji leta 2003 pridelati
11.440 ton prašičjega mesa, leta 2015 pa skoraj 50.000 ton. Prireja prašičjega mesa je
močno odvisna od investicij in kreditov ter ekonomskih razmer na trgu krmil. Uvoz
prašičjega mesa se povečuje skladno z zmanjšanjem vzreje. Izvoz pa se je po letu 2004
nekoliko povečal glede na obdobje pred vstopom v EU in večinoma preusmeril v države
članice EU. Stopnja samooskrbe s prašičjim mesom v Sloveniji je še leta 2003 dosegala več
kot 80 % in do leta 2015 padla na manj kot 35 %.
Od živinorejskih panog v Sloveniji, ki redijo živali za meso, visoko stopnjo samooskrbe
trenutno dosegajo konjereja, govedoreja (krmilo so večinoma trave) in reja perutnine
(večinski delež krme predstavlja koruza). Pri teh panogah je količina močnih krmil relativno
precej manjša kot pri reji prašičev, kjer največji delež stroškov predstavljajo namensko
izdelana krmila z visoko koncentracijo uravnoteženih hranil. V Sloveniji se večina take
krme uvaža, s tem pa se povečuje končna cena mesa na trgu, kar je eden od pomembnih
razlogov, zakaj je upadla proizvodnja prašičev v Sloveniji.
Slovenija ima zaradi naravnih razmer zelo omejene možnosti za kmetijsko proizvodnjo.
Velik delež kmetijskih zemljišč leži na območjih, kjer so težje naravne razmere za pridelavo,
kmetijska zemljišča so razmeroma majhna in razdrobljena, stopnja specializacije je nizka,
velikostna struktura kmetijskih gospodarstev je z vidika doseganja visokih ekonomskih
rezultatov dokaj neugodna. V zadnjih letih je sicer vse manj kmetijskih gospodarstev,
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površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo se s tem povečuje, a še
vedno manj od želenega. Dodatna neugodna procesa, ki omejujeta (ali pa celo zavirata)
kmetijstvo v Sloveniji, sta pozidava prvovrstnih kmetijskih površin in zaraščanje opuščenih
kmetijskih zemljišč.
Prašičereja je bila v Sloveniji pred koncem druge svetovne vojne prisotna predvsem na
kmetijah v obliki samooskrbnega kmetijstva. Leta 1958 se je s prvo farmo v Ihanu začela
intenzivna prašičereja. Kmalu so se začele graditi še druge in sledil je razvoj slovenske
prašičereje vse do leta 1985 – v času jugoslovanske ekonomske krize se je napovedoval tudi
propad prašičereje, ko se je rast ustavila. Število vzrejenih prašičev okoli 600.000 se vse do
leta 2003 ni spreminjalo.
Za prašičerejo so značilne ciklične cenovne krize, ko cena prašičjega mesa zaradi različnih
vzrokov pade. V zadnjem desetletju so bila taka leta 1998/99, 2003/04, 2007/08 in 2012/13.
Slovenska prašičereja je v zadnjih petnajstih letih doživela dva prelomna dogodka: vstop v
EU in zlom finančnih trgov v letu 2008, oba dogodka sta se zgodila prav v letih cenovne
krize, kar je še dodatno oslabilo že tako slabo ekonomsko stanje. Do leta 2004 je država
pomagala rejcem in predelovalni industriji, z uvoznimi davki je zviševala ceno tujega mesa
in s subvencijami pomagala rejcem prašičev in s tem ohranjala visoko ceno slovenskega
prašičjega mesa. Z vstopom v EU so bile te podpore prepovedane.
Trenutno v EU najbolj uspeva prašičereja intenzivnega tipa, ki zahteva veliko vnosov in
veliko populacijo prašičev na farmo. Zato so najuspešnejša tista podjetja in države, ki so
prepoznale in uveljavile ta tip prireje. Značilen primer je Danska, ki ima le eno veliko podjetje
za proizvodnjo prašičev v kooperacijah na številnih velikih farmah in eno vodilno klavnico. S
takim načinom prireje je mogoče doseči konkurenčne cene na trgu in visoke dohodke.
Slovenija ima glede na EU najbolj razdrobljeno velikostno strukturo kmetijskih
gospodarstev, ki se ukvarjajo z rejo prašičev, saj ima še vedno 75 % kmetov manj kot 400
prašičev na gospodarstvo, Takšne razmere kažejo dokaj tradicionalno usmerjenost pri reji
prašičev, oskrba s prašičjim mesom v tržnem sistemu EU pa je v danih razmerah mogoča le z
intenzivno prirejo. Tradicionalna povezanost prašičereje s slovensko kulturo se kaže tudi v
dejstvu, da se v regiji Vzhodna Slovenija vzredi večina prašičev, ker je tam večinoma
ravninski svet.
Med krizo so v Sloveniji tudi zaradi slabih poslovnih odločitev propadle velike prašičerejske
farme (Stična, Ptuj, Podgrad in Draženci), druge so močno zmanjšale število prašičev.
Trenutno obstajata še dve večji podjetji (Panvita in Farme Ihan), ki si prizadevata za uspeh,
toda s povezovanjem znanja in skupnim nastopom na trgu bi lahko prispevali k večji
domači vzreji prašičev, k povečanju samooskrbe s prašičjim mesom in s tem zagotovitev
prehranske varnosti, podobno kot to obstaja v Avstriji. Država je sprejela dokument, ki naj bi
spodbujal povečanje vzreje in samooskrbe, konkretnih ukrepov pa ne navaja.

5.1 Komentar delovnih hipotez
Pri snovanju zaključne seminarske naloge sem postavil dve delovne hipoteze, ki so bile vodilo
mojega raziskovanja.
Prva hipoteza je bila, da je v Sloveniji mogoče vzpostaviti popolno samooskrbo s prašičjim
mesom. Ker je živinoreja v Sloveniji razmeroma dobro razvita, saj imamo v perutninarstvu,
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govedoreji in reji konj popolno samooskrbo, sem domneval, da je mogoča tudi v prašičereji,
toda zaradi trenutnih razmer v tej panogi ni dosegljiva. Proučitev številnih virov in predvsem
dostopnih podatkov je pokazala, da je možnost za samooskrbo samo teoretična, saj je zaradi
trenutnih razmer trg EU preplavljen z intenzivno pridelanim prašičjim mesom, pri nas pa
prevladuje slabša prilagodljivost rejcev, države in potrošnikov, zato samooskrba dejansko ni
mogoča. Kot pomemben zaviralni dejavnik velja navesti skromnejši obseg kmetijskih površin
in možnosti za pridelavo krme – kar je za intenzivno prašičerejo ključnega pomena.
Druga hipoteza pravi, da je na krizo v slovenski prašičereji najbolj kriv vstop Slovenije v
EU. Podatki kažejo, da je res tako, saj je število prašičev, prirejenih v Sloveniji, takrat začelo
hitro padati. Toda dejstvo je, da je bila Slovenija na tem področju predvsem slabo pripravljena
na vstop v EU. Že prej je bila stopnja samooskrbe s prašičjim mesom v Sloveniji okoli 80 %,
do leta 2014 se je prepolovila. Vzroki za nepripravljenost so različni, krivda zanje pa deljena.
Poleg države in rejcev smo odgovorni tudi potrošniki. Država je v obliki carinskih uvoznih
dajatev in podpor kmetom v preteklosti le »vzdrževala sektor«, ki je bil nekonkurenčen in je z
vstopom v EU in sprejetjem določil SKP EU dejansko propadel. Z vstopom v EU leta 2004 je
slovenski trg preplavilo cenejše meso iz EU in slovenska prašičereja je doživela krizo prav v
letu »globalne« ciklične krize (2003/04) v prašičereji. Naslednji udarec je slovenski
prašičereji zadal zlom finančnih trgov leta 2008, ki se je zgodil ob ponovni ciklični krizi v
prašičereji. Poleg tega so krizo še poglobile nekatere slabe odločitve lastnikov slovenskih
vodilnih prašičerejskih farm, ki so jim sledila zapiranja. Zato ne morem trditi, da je za krizo
kriv samo vstop v EU, ampak je za propad prašičereje kriva slaba priprava države na
prostotrgovinski trg EU, pomanjkanje izkušenj rejcev in morda tudi potrošnikove narodne
zavesti.

6 Sklep
Samooskrba s prašičjim mesom je bila v Sloveniji od osemdesetih let 20. stoletja do leta 2003
okoli 80-odstotna. Leta 2004 zgodila dva prelomna dogodka: a) ciklična cenovna kriza,
značilna za prašičerejo in b) odprava podpor države zaradi vstopa v EU, kar je zmanjšalo
stopnjo samooskrbe na 70 % v letu 2005. Prireja prašičjega mesa v Sloveniji je odvisna od
kmetijske pridelave, investicij in ekonomskih razmer na trgu krmil. Slovenija ima zaradi
naravnih razmer omejene možnosti za kmetijsko proizvodnjo večino močnih krmil uvažamo,
zato se povečuje končna cena mesa na trgu. V EU najbolj uspeva prašičereja intenzivnega
tipa, ki z velikimi vnosi energije, surovin, krme, znanja, kapitala in zelo številčnih čred na
kmetijah dosega visoke donose in nizke cene, zato lahko s transportom konkurirajo tudi na
bolj oddaljenih trgih.
V Sloveniji je intenzivna prašičereja doživela močan udarec zaradi zloma finančnih trgov leta
2008, kar se je zgodilo prav v obdobju nove cenovne krize na svetovnih trgih. V težkih
globalnih razmerah in ob nekaterih slabih poslovnih odločitev lastnikov velikih farm, se je
pospešilo zapiranje nekdaj velikih in uspešnih prašičerejskih obratov. Stopnja samooskrbe se
je zato zmanjšala na manj kot 35 % v letu 2015. Poraba prašičjega mesa v Sloveniji se v
zadnjih 15 letih ni veliko spreminjala (okoli 35 kg na prebivalca), kar pomeni, da je slovenski
potrošnik v prašičerejski krizi še vedno kupoval meso prašičev, a ga je večinoma zanimala
cena, ne poreklo mesa. Glavne omejitve prašičereje v Sloveniji so: premajhne količine
kmetijskih površin, slabša produktivnost, neugodna velikostna struktura kmetijskih
gospodarstev, razkropljenost podjetij, ki se ukvarjajo s prašičerejo, in nepovezanost med rejci.
Prašičereja bi bila v Sloveniji sposobna dvigniti prirejo in stopnjo samooskrbe, če bi se rejci,
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klavnice, mesnopredelovalna industrija in država povezovali ter skupaj na trgu promovirali
slovensko poreklo prašičjega mesa.

7 Summary
Slovenia was 80% self sufficient in terms of pig meat between 1980 and 2003. In 2004, two
crucial turning point events took place: a) the cyclical price crisis which typically occurs
every four years, and b) Slovenia abolished support pursuant to entering the EU's free market.
Together these events effectively reduced Slovenia's self-sufficiency level to 70 % by 2005.
Pig meat production in Slovenia depends on crop production, investment and feed market
fluctuations. Slovenia has very limited farming potential consequent to its environment. Most
high quality pig feed takes the form of high priced imports, adding costs to increase the price
of domestic pig meat. Highly intensive pig meat production with its concommitant high level
of energy inputs, resources, feed, knowhow, capital and very high number of animals per farm
is currently thriving in the EU as it accrues high levels of subsidies for its surplus, leading to
lower prices. With the appropriate transport infrastructure, our producers could export across
the EU.
Intensive pig meat production in Slovenia took another hard blow in 2008 as a result of the
collapse of international markets coinciding with the typical cyclical price crisis as mentioned
above. Harsh conditions on global markets and some bad business decisions made by the
owners of the bigger farms led to the closure of some previously successful enterprises. Self
sufficiency has plumetted catastrophically since then and reached a level of less than 35 % in
2015. Domestic production hasn't substantially changed in the last 15 years, it fluctuated
slightly around levels of 35 kg per capita, meaning that Slovenian consumers were still buying
pig meat, but were price sensitive and not primarily concerned with the meat's country of
origin. The major restrictions in terms of Slovenian pig meat production are: insufficient
farming land, a lower level of productivity when compared with the top EU countries, too
many farms with pig herds smaller than 400, and too many companies with bad or no
interconnection between them. The pig meat sector in Slovenia would be able to increase
output if producers, slaughterhouses, the meat industry and the country itself were to work
together to better promote Slovenian pig meat.
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