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Izvleček
Ekološko kmetijstvo v občini Šentjur
Zaključna seminarska naloga obravnava ekološko kmetijstvo v občini Šentjur. Njen namen je
predstaviti splošno stanje takšnega načina kmetovanja v izbrani občini ter podati možnosti za
njegov nadaljnji razvoj. Ugotovljene značilnosti ekološkega kmetijstva v občini so rezultat
analize terensko pridobljenih podatkov na izbranem vzorcu ekoloških kmetij. S pomočjo
anket je bilo ugotovljeno, da se zadovoljstvo z rezultati in dohodki ekološkega kmetovanja
med kmetijami razlikuje. Na to vplivajo predvsem razlike v samoiniciativnosti kmetov,
njihovi tržni usmerjenosti in s tem povezani boljši prodaji. Na primeru občine Šentjur
ekološkim kmetijam večji dohodek prinaša specializacija na kmetiji oziroma diverzifikacija v
sami specializaciji. Pogoji v občini dovoljujejo nadaljnji razvoj ekološkega kmetijstva, njegov
potencial je velik, a premalo izkoriščen. V prihodnosti bo potrebno prilagajanje ekoloških
kmetij povpraševanju potrošnikov. Potrebnega bo več sodelovanja med kmeti in s
svetovalnimi službami ter ozaveščanja o ekološkem kmetovanju tako pridelovalcev kot
potrošnikov.
Ključne besede: ekološko kmetijstvo, občina Šentjur, Slovenija

Abstract
Organic farming in the municipality of Šentjur
Final seminar paper discusses organic farming in the municipality of Šentjur. The objective is
to present general condition of such farming practices in selected municipality and to point
out opportunities for its further development. In this paper identified characteristics of organic
farming in Šentjur municipality are the result of the data analysis, obtained on a selected
sample of organic farms through “door-to-door” personal survey. Through surveys it was
found out, that satisfaction with the results and incomes from organic farming varies between
farms. This is due to the differences in the self-initiative of farmers, their market orientation
and the consequential better sales. For organic farms in the municipality of Šentjur, bigger
incomes are achieved with specialization on the farm or diversification in this chosen
specialization. Conditions in the municipality allow further development of organic farming.
Its potential is big but underutilized. In the future it will be necessary for organic farms to
adapt to consumer demand, establish the necessary cooperation between farmers and advisory
services, and to increase awareness of organic farming of both growers and consumers.
Key words: organic farming, the municipality of Šentjur, Slovenia
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1. UVOD
Kmetijstvo v Sloveniji je imelo v preteklosti veliko pomembnejšo gospodarsko vlogo, kot jo
ima danes. Še posebej je zasebno kmetijstvo doživelo velike spremembe in pretrese po 2.
svetovni vojni z uvedbo socialističnega gospodarstva, ko je država z nacionalizacijo odvzela
zemljo veleposestnikom, uveljavil se je tudi zemljiški maksimum, ki je določal, da lahko
imajo kmetje le 10 ha obdelovalne zemlje. Prav tako se je po 2. svetovni vojni pospešeno
začela razvijati industrija, uvajati se je začela tudi politika policentričnega razvoja. Posledično
se je velikost kmetij začela manjšati, nižati se je začela delovna intenzivnost, pridelava se je
marsikje opuščala (Senegačnik, 2012).
Razmere so se začele spreminjati šele v 90. letih 20. stoletja, še posebej po vstopu Slovenije v
Evropsko unijo. Obseg kmetijske proizvodnje iz leta v leto niha, vendar se kljub
zmanjševanju pomena kmetijstva ter deleža zaposlenih v kmetijstvu ne zmanjšuje. Povečujejo
se donosi, kar vodi v večjo intenzivnost kmetijstva (Senegačnik, 2012).
Danes se kmetijstvo v Sloveniji srečuje s številnimi problemi. V primerjavi z drugimi
dejavnostmi je nizko produktivno, skoraj tri četrtine kmetijskih zemljišč so na območjih, ki so
za kmetijstvo manj primerna, neugodna je tudi struktura zemljišč, saj so na kar dveh tretjinah
kmetijskih zemljišč travniki in pašniki, poleg tega je neugodna tudi starostna in izobrazbena
struktura na kmetijskih gospodarstvih. Ena izmed večjih negativnih posledic teh problemov je
nizka stopnja samooskrbe s hrano (Senegačnik, 2012), kar predstavlja v Sloveniji tudi vedno
večji gospodarski izziv.
Zaradi večje intenzivnosti kmetijske obdelave in pridelave se vse bolj poudarja tudi problem
pritiska kmetijstva na okolje. Še posebej se to poudarja od druge polovice 20. stoletja dalje,
ko je intenzivno kmetijstvo predvsem z visokimi vnosi fitofarmacevtskih sredstev in
mineralnih gnojil ter monokulturnim poljedelstvom izrazito negativno vplivalo na rastlinsko
in živalsko pestrost ter raznolikost ekosistemov (Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008).
Negativni okoljski vplivi t. i. konvencionalnega kmetijstva, vse večje povpraševanje po bolj
zdravih, ekoloških živilih, kasneje tudi uvedba subvencij za ekološki način kmetovanja so v
Sloveniji pripeljali do povečanja števila ekoloških kmetij in obsega ekološke pridelave, kar se
kaže tudi v preučevani občini Šentjur.
Danes ima ekološko kmetijstvo poleg vloge zmanjševanja negativnih vplivov kmetijstva na
okolje tudi vlogo pridobivanja zdrave hrane (Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008),
povečuje se tudi njegova gospodarska vloga, ki v Sloveniji še ni dobro izkoriščena. Pogoji v
državi celo dopuščajo, da bi lahko postala država ekološkega kmetijstva.
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1.1. NAMEN, CILJI IN DELOVNA HIPOTEZA
Namen zaključne seminarske naloge je preučiti stanje ekološkega kmetijstva v občini Šentjur
s poudarkom na gospodarski komponenti (pridelovalna usmerjenost kmetij, prodaja
kmetijskih pridelkov in izdelkov, tržne poti ter gospodarska uspešnost kmetij).
Cilji naloge so sledeči:





predstaviti naravno- in družbenogeografske značilnosti občine Šentjur z vidika
možnosti za (ekološko) kmetijstvo,
prikazati koncept ekološkega kmetijstva ter njegove značilnosti in stanje v Sloveniji,
s pomočjo anketiranja in terenskega dela preučiti stanje ekološkega kmetijstva v
občini Šentjur,
podati možnosti za nadaljnji razvoj ekološkega kmetijstva v izbrani občini.

Pred začetkom raziskovanja sem oblikovala delovni hipotezi:
1. Gospodarska uspešnost in z njo povezano zadovoljstvo z ekološkim načinom
kmetovanja se med ekološkimi kmetijami razlikujeta – mogoče je oblikovati tipe
kmetij in jih med sabo primerjati.
2. Stanje ekološkega kmetijstva v občini Šentjur je podobno stanju, ki je značilno za
celotno Slovenijo – obstaja velik potencial za ekološko kmetovanje, a ni dobro
izkoriščen.

1.2. METODE DELA
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge sem informacije pridobivala tako kabinetno kot tudi
s terenskim delom. Najprej je sledil pregled dosedanje literature o značilnostih preučevanega
območja (občine Šentjur) in ekološkega kmetijstva. Podatke sem črpala iz različnih pisnih ter
internetnih virov. O občini sem večino naravnogeografskih podatkov pridobila iz Krajevnega
leksikona Slovenije (1976) ter zbornika Med Bočem in Bohorjem (1984), večino
družbenogeografskih podatkov s Statističnega urada Republike Slovenije ter ostalih
internetnih virov. Raznovrstne podatke o ekološkem kmetijstvu sem največ črpala iz številnih
internetnih virov in publikacij, ki se nanašajo na to tematiko, med drugim s spletnih strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
občine Šentjur itd.
Podatkov o konceptu ekološkega kmetijstva ter stanju tega v Sloveniji je veliko. Nasprotno,
podobnih raziskav na temo ekološkega kmetovanja v izbrani občini do sedaj ni bilo, zato sem
si pri izdelavi naloge pomagala z anketnim vprašalnikom. Ta je sestavljen iz 17 odprtih in
zaprtih ter vsebinsko različnih vprašanj in podvprašanj, ki se nanašajo na kmetijsko dejavnost
ter ostale značilnosti ekološke kmetije.1 Pri oblikovanju vprašalnika mi je bil v pomoč anketni
vprašalnik iz projekta »Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji«, ki so ga izvedli Inštitut za
trajnostni razvoj ter različne fakultete (Končno poročilo projekta …, 2014).
Terensko delo je potekalo v obliki anketiranja kmetov in pogovora z njimi na izbranih
ekoloških kmetijah v občini, kar pomeni, da sem uporabila kvalitativno metodo intervjuja. V
1

Glej prilogo 1.
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raziskavo naloge je bilo vključenih 20 kmetij od 94 s seznama slovenskih eko kmetij (Seznam
eko kmetij …, 2015). Izbrane kmetije svoje pridelke tudi prodajajo in so nekoliko bolj tržno
usmerjene od preostalih, zato je bil njihov izbor glede na tematiko zaključne seminarske
naloge najbolj smiseln. Vzorec izbranih kmetij je glede na vse ekološke kmetije v občini
razmeroma majhen, vendar skupaj z dovolj razširjenim anketnim vprašalnikom zadostuje za
omenjeno raziskavo, za podrobnejše raziskave bi bilo potrebno vključiti večje število oziroma
vse ekološke kmetije v občini. Terensko delo je potekalo v aprilu in maju 2015.
Sledila je analiza podatkov, pridobljenih na terenu, pri čemer sem si pomagala s podatki,
pridobljenimi iz različnih virov, izdelava grafikonov, preglednic in kart, s katerimi sem na
grafičen način prikazala dobljene podatke ter celovito geografsko vrednotenje gradiva. Pri
tem sem uporabljala osnovne statistične metode in na koncu oblikovala še sintezo ugotovitev
terenskih podatkov.
Slika 1: Lega anketiranih kmetij v občini Šentjur
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2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE ŠENTJUR
2.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Občina Šentjur s 222,3 km² sodi med večje slovenske občine in sega od drameljskih goric na
severu do razgibanega kozjanskega gričevja ter vrhov Bohorja na jugu (Občina Šentjur …,
2015). Po površini zavzema 1,1 % Slovenije oziroma 9,3 % Savinjske regije (Dolgoročni
razvojni program …, 2013). Povprečna nadmorska višina znaša 413 m, povprečen naklon
12,8 ° (Perko, Orožen Adamič, 1998).
Slika 2: Lega občine Šentjur

Vir: Spletni GIS portal občine Šentjur, 2015.
Površje občine sestavljata dve pokrajinski enoti, ki ju loči naravna resevniško-rudniška
pregrada, ki je podaljšek trojanske antiklinale. V višjih predelih jo sestavljajo triasni apnenci
in dolomiti, v nižjih plasti iz karbona in perma (Krajevni leksikon Slovenije …, 1976).
Severno od pregrade površje sestavljata vzhodni del Celjske kotline in blago terciarno
gričevje, ki prehaja v nekoliko višje Konjiško prigorje. Večji del te pokrajine predstavljata
vlažna aluvialna ravnica in nizke pliocenske gorice. Močneje so razširjeni pasovi apnencev,
konglomeratov in peščenjakov. V dvignjenih predelih so se na območjih, kjer je čistejši
apnenec, razvili tudi kraški pojavi, ki so najbolj vidni v okolici kraja Ponikva (Krajevni
leksikon Slovenije …, 1976). Gre za tipičen osameli kras (Gams, 1984). Južno od pregrade
sta vzhodni del Posavskega hribovja in zahodno Kozjansko. Tukajšnji terciarni svet je
podaljšek laške antiklinale, močno stisnjen in dvignjen. V nižjih predelih prevladujejo
peščenjaki, konglomerati in peski z vložki glin, v višjih apnenci, dolomiti, glinasti skrilavci in
tufi (Krajevni leksikon Slovenije …, 1976). Iz holocena se pojavljajo naplavine in usedline ob
večjih rekah in potokih (Buser, 1984).
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Na območju občine Šentjur svet prehaja iz predalpskega v obpanonskega. To se kaže tudi v
značilnostih podnebja. Kontinentalnost podnebja narašča proti vzhodu, kar pomeni višje
poletne temperature in ostrejše zime. Pozebe so nevarne vse do sredine maja. V dolini
Voglajne so jeseni in spomladi pogoste tudi jutranje megle. Zaradi večje razgibanosti reliefa
in velike poraščenosti vetrovi niso zelo občutni (Krajevni leksikon Slovenije …, 1976). Po
Ogrinu spada območje občine v tip zmernocelinskega podnebja, za katerega je značilna
povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in –3 °C, najtoplejšega med 15 in 20 °C.
Nadalje se na območju občine tip podnebja razdeli na dva podtipa, zmernocelinsko podnebje
osrednje Slovenije ter zmernocelinsko podnebje vzhodne Slovenije oziroma subpanonsko
podnebje. Za prvega je značilna povprečna letna količina padavin med 1000 in 1300 mm, za
drugega med 800 in 1000 mm. Za celotno območje je značilen celinski padavinski režim, pri
katerem največ padavin pade poleti, najmanj pozimi, pojavlja se tudi sekundarni višek jeseni
(Ogrin, 1996).
Zaradi pestre kamninske zgradbe se na območju občine pojavlja več vrst prsti. Najpogostejše
so distrične in evtrične rjave prsti ter rendzina na različnih matičnih osnovah (Pedološka karta
…, 2015). V najnižjih poplavnih predelih so tla ilovnata, celo glinasta kljub peščeni ali
prodnati podlagi, na starejših osnovah so lahko tudi izprana (Krajevni leksikon Slovenije …,
1976). Na južnejših predelih, kjer so prsti terciarne starosti (te so slabše sprijete od starejših)
in večje strmine, se pojavljajo zemeljski usadi in plazovi, ki jih odvrača gosta vegetacija.
Človek je gozd izkrčil na predelih, kjer je podlaga karbonatna in kjer posledično prst ni kisla
(Gams, 1984).
Slika 3: Tipi prsti v občini Šentjur
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Prevladujejo mešani in listnati gozdovi (bukev, črni gaber, smreka …). Po dolinskem dnu so
naravni travniki in samotna drevesa lipe, na zamočvirjenih in zakisanih prsteh se pojavljata
kisla trava ter šar, ob potokih topoli, jelše, vrbe. Na območju občine se pojavljajo tudi
nekatere redke rastlinske vrste, kot sta velikonočnica in kranjska lilija (Krajevni leksikon
Slovenije …, 1976). Še zlasti je mokrotno in gozdnato na območju Dramelj zaradi gline in
peska (Savinjsko …, 1997).
Pretežni del pokrajine odmaka Voglajna s pritoki. Na območju Šentjurja je glavno
hidrografsko stičišče občine, saj se v Voglajno izlivajo trije pritoki. Ob reki se pojavljajo tudi
poplave. Skrajni južni del občine je povirje Sevnične, ki teče neposredno v Savo, z
jugovzhodnega dela občine vode odtekajo v Sotlo (Krajevni leksikon Slovenije …, 1976). V
občini se nahaja tudi večje Slivniško jezero, ki je nastalo z zajezitvijo leta 1976 za potrebe
tehnološke vode Železarne Štore in kot zadrževalnik poplavnega vala, sočasno naj bi se ob
njem razvila turizem ter ribištvo (Ribiška družina …, 2015).
Kot glavno naravnogeografsko oviro pri razvoju kmetijstva v občini bi lahko označili
nadmorsko višino ter z njo povezan naklon površja, ki vplivata na uporabo kmetijske
mehanizacije in pojavljanje zemeljskih usadov ter plazov na manj stabilnih pobočjih (to je
predvsem v južnejših delih občine, kjer je svet višji in bolj stisnjen, plasti manj odporne).
Manjšo oviro predstavlja tudi pozeba, ki je možna vse do sredine maja, še posebej za kmetije,
ki se ukvarjajo s sadjarstvom. Kot glavno naravnogeografsko prednost bi lahko označili prsti,
saj se v največji meri pojavljajo distrične in evtrične rjave prsti, ki so za kmetijstvo najbolj
primerne. Prav tako bi lahko kot prednost označili še odsotnost pravega kraškega reliefa in s
tem gosto površinsko rečno mrežo.
Kljub temu da se na območju občine Šentjur pojavljajo številne naravnogeografske ovire,
naravni pogoji še vedno dovoljujejo razvoj kmetijstva, saj ovire niso tako obsežne kot v
drugih predelih države, kjer so višje nadmorske višine, večji nakloni, več kraškega površja ter
pogostejše pojavljanje erozijskih pojavov. Ravno te ovire lahko predstavljajo celo prednost
pri razvoju trajnostnega, ekološkega kmetijstva, kjer je uporaba strojne mehanizacije manjša.

2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Občina Šentjur je razdeljena na 13 krajevnih skupnosti. Središče predstavlja mesto Šentjur, ki
je tudi poselitveno, zaposlitveno in upravno središče. Gričevnata pokrajina daje dobre pogoje
za razvoj kmetijstva, v katerem prevladujejo živinoreja, sadjarstvo in vinogradništvo. V
zadnjih desetletjih se je dobro razvila industrija s poudarkom na kovinskopredelovalnih
dejavnostih, dandanes se pospešeno razvijajo še obrt in podjetništvo, predelovalne panoge,
trgovina ipd. Počasi se v občini razvija tudi turizem, predvsem na turističnih kmetijah. Tudi
samo naravno okolje ponuja številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa (Občina
Šentjur …, 2015). Infrastrukturna opremljenost območja je dokaj zadovoljiva, v zadnjem času
se predvsem vlaga v prometno in komunalno infrastrukturo. Samo središče Šentjur je od Celja
oddaljeno 11 km in 4 km od priključka na avtocesto v Dramljah (Program razvoja …, 2009).
Največ naselij se nahaja na nadmorski višini od 300 do 400 metrov. V hribovitejših predelih
se pojavljajo samotne kmetije, na slemenih razložena naselja in v dolinah večja naselja,
predvsem na valovitem območju okoli Šentjurja (Krajevni leksikon Slovenije …, 1976).
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Slika 4: Mesto Šentjur

Vir: Panorama Šentjurja …, 2015.

Leta 2014 je v občini živelo 18.967 prebivalcev (SURS – Prebivalstvo po starosti …, 2015).
Od tega je 68 % odpadlo na starostno skupino 15–64 let, med najmlajšo starostno skupino in
skupino nad 65 let ni bilo velike razlike v deležu. Povprečna starost je v istem letu znašala
41,6 leta, indeks staranja 105,6 (SURS – Prebivalstvo-izbrani kazalniki …, 2015). Gostota
naseljenosti je znašala 85,3 prebivalca na kvadratni kilometer, kar je manj od slovenskega
povprečja (SURS – Gostota naseljenosti …, 2015). Konec leta 2014 je v občini živelo 7642
delovno aktivnih prebivalcev, stopnja brezposelnosti je znašala 12,8 %, kar je skoraj enako
državnemu povprečju v istem obdobju (13 %) (SURS – Delovno aktivno prebivalstvo …,
2015).
Leta 2007 je bil pretežni del aktivnega prebivalstva v občini zaposlen v storitvenih
dejavnostih (skoraj 50 %). V poslovnih subjektih so prevladovale javne, skupne in osebne
storitve, trgovina in popravilo motornih vozil, predelovalne dejavnosti ter gradbeništvo, na
področju kmetijstva, lova in gozdarstva je deloval le manjši delež subjektov – l2,74 %
(Program razvoja …, 2009).
Območje občine Šentjur skupaj še z nekaterimi ostalimi občinami na Kozjanskem in v
Obsotelju sodi med gospodarsko manj razvita območja Savinjske regije. Ta del regije se
sooča z razvojnimi težavami zaradi nezadostne podjetniške aktivnosti, slabše izobražene
delovne sile, odhajanja mladih izobraženih kadrov ter visokega deleža kmetijskega
prebivalstva (Program razvoja …, 2009). Na splošno velja, da so te pokrajine v povprečju
najbolj kmetijske in gospodarsko najmanj razvit del Slovenije. Prav tako se je na tem območju
zelo dolgo obdržal tradicionalni vaški način življenja, ki ga je vsesplošna globalizacija tudi
tukaj že močno spremenila (Senegačnik, 2012).
Občina se je v preteklih letih soočala s številnimi problemi, ki se v manjši meri kažejo tudi
danes. Velik problem sta predstavljala dolgotrajna brezposelnost in pomanjkanje delovnih
mest za mlade, kar je vodilo v odseljevanje z območja. Slabi sta bili izobrazbena struktura, ki
je bila pod slovenskim povprečjem, in nizka gospodarska razvitost. Problemi so se pojavljali
tudi pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda, ločenem zbiranju odpadkov, varovanju virov
pitne vode, varovanju pred poplavami … (Program razvoja …, 2009). Zaradi številnih
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problemov bosta potrebna zelo dobro načrtovan nadaljnji razvoj občine in premišljeno
vlaganje v različna področja gospodarstva ter ohranjanja okolja.
Kljub temu da v gospodarski strukturi občine prevladujejo industrija in storitvene dejavnosti,
je kmetijstvo še vedno zelo pomembno. Prav tako je še vedno velik delež kmečkega
prebivalstva. To so prednosti, ki lahko pomembno vplivajo na razvoj kmetijstva in s tem tudi
na ekološki način kmetovanja. Kot prednost bi lahko označili tudi zadovoljivo infrastrukturno
opremljenost, ki prav tako vpliva na razvoj kmetijstva, predvsem na distribucijo kmetijskih
pridelkov. Prednosti ne pridejo do izraza zaradi splošnega slabšega gospodarskega razvoja
območja, staranja prebivalstva in odhajanja mladih, predvsem s kmetijskih območij, kar
negativno vpliva na razvoj kmetijstva, zlasti še ekološkega, saj ta zahteva več pozornosti in
znanja. Prav tako je nizka tudi podjetniška dejavnost, ki tudi v kmetijstvu predstavlja
pomemben člen.
2.2.1. KMETIJSTVO
Leta 1961 je imela občina več kot 50 % kmečkega prebivalstva, leta 1971 malo manj od 50
%. Takrat je delež dohodka od industrije že rahlo presegel delež dohodka iz kmetijstva (Ilešič,
1984). Na tem območju je kmečka stopnja v družbenogospodarskem razvoju slabela
počasneje kot na drugih območjih Slovenije, industrializacija in urbanizacija sta se uveljavili
relativno pozno (Kremenšek, 1984). To se danes kaže v še vedno velikem gospodarskem
pomenu kmetijstva v občini. Kmetijska gospodarstva so bila mešana, samooskrbna, od
območja do območja z različnimi poudarki. Šlo je za manjše posesti (Kremenšek, 1984).
Njive so bile v višji legi nad vlažnim dolinskim dnom, na terasah in položnem gričevju, ki so
jih obdajali travniki. Kmetije so bile predvsem polikulturne, z namenom vse pridelati za dom.
Krajevno so prodajali le zelenjavo in krompir, bolj komercialne kmetije so bile usmerjene v
živinorejo (Krajevni leksikon Slovenije …, 1976). Dvajset let kasneje, leta 1991, je delež
kmečkega prebivalstva znašal le še 16,4 % (Perko, Orožen Adamič, 1998). Pomen kmetijstva
je začel z razvojem industrije in kasneje še terciarnih dejavnosti upadati, kar je vplivalo na
upad deleža kmečkega prebivalstva.
Največ obdelovalnih zemljišč je na laporjih in karbonatnih peščenjakih, kjer prst ni kisla.
Pasovi bolj sklenjenih obdelovalnih zemljišč se razprostirajo od zahoda proti vzhodu (Gams,
1984). Tudi danes so njive značilno nad vlažnim dolinskim dnom, kmetije polikulturne,
mešane in v večji meri samooskrbne. Kmetijstvo v občini Šentjur kljub razvoju industrije in
kasneje storitvenih dejavnosti še vedno predstavlja pomemben del gospodarstva, saj je delež
aktivnega prebivalstva v kmetijskih dejavnostih leta 2012 znašal 13,3 % in je v primerjavi
tako z regijo kot s celotno Slovenijo bistveno višji (Dolgoročni razvojni program …, 2013).
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Preglednica 1: Izbrani podatki o kmetijstvu občine Šentjur v letih 2000 in 2010 ter Slovenije
leta 2010
OBČINA

SLOVENIJA

2000

2010

2010

Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) (ha)

8137

8351

474432

Delež KZU glede na celotno površino občine (%)

36,6

37,6

/

Število kmetijskih gospodarstev

1569

1393

74646

KZU na kmetijsko gospodarstvo (ha)

5,2

6,0

6,4

Delež površine njiv glede na KZU (%)

24,7

21,8

35,9

Delež površine trajnih travnikov in pašnikov glede na KZU (%)

70,3

73,9

58,5

Površina KZU na 1000 prebivalcev (ha)

440

441

232

Površina njiv na 1000 prebivalcev (ha)

109

96

83

Delež kmetijskih gospodarstev, ki redijo živino (%)

89,6

78,6

78,6

Delež kmetijskih gospodarstev, na katerih je predviden
naslednik (%)

16,4

31,7

44,4

Delež kmetijskih gospodarstev, kjer se za vodenje uporablja
osebni računalnik (%)

0,4

4,7

10,4

Viri podatkov: SURS – Glave velike živine …, 2015;
SURS – Kmetijska gospodarstva po rabi …, 2015;
SURS – Kmetijska gospodarstva, splošni pregled …, 2015;
SURS – Mehanizacija na kmetijskih gospodarstvih …, 2015;
SURS – Raba kmetijskih zemljišč …, 2015;
SURS – Vložek dela …, 2015.
Med letoma 2000 in 2010 (Preglednica 1) je prišlo do povečanja kmetijskih zemljišč v
uporabi in posledično do povečanja deleža KZU-ja glede na celotno površino občine, kljub
zmanjšanju števila kmetijskih gospodarstev. Prav tako se je povečala površina KZU-ja na
kmetijsko gospodarstvo. Sočasno se je zmanjšal delež površine njiv v strukturi KZU-ja,
povečal se je delež trajnih travnikov in pašnikov, kar je z vidika strukture kmetijstva manj
ugodno. Pozitivno je povečanje deleža kmetijskih gospodarstev, na katerih je predviden
naslednik.
V občini kar 92 % vseh površin spada v hribovsko gorsko območje in območje s posebnimi
omejitvami. V skladu z zakonodajo Evropske unije so hribovska in gorska območja tista, za
katera je značilna precejšnja omejenost možnosti uporabe zemljišč in uporaba dražje
specializirane mehanizacije. Zaradi višje nadmorske višine je skrajšana vegetacijska doba,
zaradi večjih strmin je omejena uporaba mehanizacije in zožena možnost izbire rastlin.
Območja s posebnimi omejitvami so območja, kjer je potrebno nadaljevati s kmetovanjem z
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namenom ohranjanja okolja, vzdrževanja podeželja in varstva turističnega potenciala. Te
omejitve v večji meri otežujejo kmetovanje. Med omejitvami, ki so določene za Slovenijo, so
tudi erozijska gričevja v osrednjem in vzhodnem delu Slovenije, kamor spadajo območja
občine Šentjur (Program razvoja …, 2009).
Slika 5: Podeželje v občini Šentjur

Vir: Barve jeseni na šentjurskem …, 2015.
Na območju občine Šentjur so pogoji najugodnejši za živinorejo, katere delež se povečuje, s
tem tudi delež travnikov in pašnikov. Nasprotno se obdelovanje njiv in vrtov zmanjšuje. V
prevladi je govedoreja, v zadnjem času se povečujeta konjereja in ovčereja, kar je pomembno
zlasti z vidika preprečevanja zaraščanja višjih delov. Vedno bolj se ponovno uveljavljajo tudi
žitarice oziroma se stremi k ohranjanju starih vrst žit zaradi zavedanja pomembnosti zdravega
prehranjevanja ter naraščanja cen hrane (Program razvoja …, 2009).
Splošno stanje kmetijstva v občini ni dobro. Poleg majhnosti kmetij, opuščanja obdelovanja
njiv in vrtov, slabe zemljiške strukture, v kateri prevladujejo travniki in pašniki, k slabšemu
stanju kmetijstva prispeva še velik delež starega prebivalstva, ki samo ne zmore obdelovati
kmetijskih površin. Pretežni del mladih odhaja v mesta, ker v kmetijstvu ne vidijo priložnosti,
ki bi jim omogočile ustrezno življenje. Slabša je tudi izobrazbena struktura gospodarjev, kar
vpliva na slabše sledenje razvojnim trendom (Program razvoja …, 2009).
Razvojne priložnosti na podeželju in v kmetijstvu v občini se kažejo, tako kot drugod po
Sloveniji, v dopolnilnih dejavnostih in ekološkem kmetovanju. Tako registriranje dopolnilnih
dejavnosti kot ekološko kmetovanje se iz leta v leto povečujeta, vendar potencial v občini še
ni dodobra izkoriščen. Ljudi, še posebej kmetovalce, bo potrebno v prihodnje bolje informirati
o pogojih registracije dopolnilnih dejavnosti in pridobivanju certifikata ekološkega
kmetovanja.
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3. EKOLOŠKO KMETIJSTVO
3.1. KONCEPT EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA
Ekološko kmetijstvo je način kmetovanja, ki upošteva ravnovesje v sistemu prst-rastlineživali-človek in tako zagotavlja sklenjeno kroženje hranil ter pretok energije v njem.
Predstavlja sonaravno obliko gospodarjenja s kulturno pokrajino in naravnimi viri ter
vzpostavlja pogoje za trajnostno pridelavo in prirejo (Ekološko kmetovanje. Kmetijsko …,
2015). Je pridelovalni sistem, ki temelji na ciklih, prilagojenih lokalnim razmeram, ter se
izogiba vnosom snovi, ki imajo škodljive vplive (Rode, 2012). Ekološko kmetijstvo ni zgolj
pridelava, temveč celoten kmetijsko-živilski sektor (Lampič, 2005).
Cilji ekološkega kmetovanja so (Ekološko kmetovanje. Kmetijsko …, 2015):









ohranjanje rodovitnosti prsti,
živalim ustrezna reja, krmljenje,
pridelava zdravih živil,
zaščita naravnih življenjskih virov,
čim manjša obremenitev okolja,
varovanje okolja, biotske raznovrstnosti,
gospodarna uporaba energije in surovin ter
zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu.

Takšen način kmetovanja se vrača k izhodiščem kmetovanja, ko so naši predniki upoštevali
naravne zakonitosti (Ekološko kmetovanje. Kmetijsko …, 2015), kot so dobro poznavanje in
upoštevanje naravnih razmer, součinkovanj v naravi ter vloga kolobarja (Klemenčič, Lampič,
Potočnik Slavič, 2008). Sodobno ekološko kmetovanje kombinira starejše izkušnje z novimi
izsledki in uporabo novih tehnologij. Pomembno komponento predstavlja tudi nadzor pri
izvajanju ekološke dejavnosti, pri čemer se zagotavlja posebna kakovost pridelkov in
izdelkov, kar se potrjuje z ustreznimi oznakami (Ekološko kmetovanje. Kmetijsko …, 2015).
S tem sta zajamčena večja varnost tistim potrošnikom, ki se odločajo za ekološko pridelane
izdelke (Ekološko kmetovanje. Ministrstvo …, 2015), in zagotovilo, da je pridelek oz. izdelek
res živilo najvišje kakovosti (Rode, 2012).
Kaj ekološki kmet sme in česa ne, določajo evropske uredbe in nacionalni pravilniki o
ekološki pridelavi ter predelavi. Izvajanje ekološke pridelave nadzorujejo kontrolne in
certifikacijske organizacije, ki so akreditirane po evropskih predpisih. Redna kontrola se
izvaja enkrat letno, in če na kmetiji poteka vse po predpisih, organizacija izda certifikat, ki
velja eno leto (Rode, 2012).
Ekološka pridelava temelji na (Rode, 2012):








uporabi organskih gnojil,
pravilnem vrstenju kmetijskih rastlin (kolobarjenje),
vključevanju metuljnic v kolobar (fižol, grah …),
vzdrževanju neprekinjene zelene odeje na njivskih površinah,
izbiri vrst in sort rastlin ustreznih za ekološko pridelavo,
mehanskem varstvu rastlin pred pleveli,
preprečevanju prekomernega razvoja škodljivcev z vzdrževanjem ravnovesja med
plenilci in plenom.
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V ekološkem kmetovanju je prepovedana (Rode, 2012):








uporaba sintetičnih sredstev za varstvo rastlin,
uporaba razkuženega semena,
uporaba lahko topnih mineralnih gnojil,
uporaba sintetičnih dodatkov v krmilih,
uporaba surovin živalskega izvora v krmilih in gnojilih,
uporaba gensko spremenjenih organizmov,
preventiva pri zdravljenju živali s kemoterapevtiki (npr. antibiotiki).

Za kmetijstvo imajo prsti največji pomen, zato je bistveno ohranjanje njihove rodovitnosti.
Pozitiven vpliv ekološkega kmetovanja se odraža predvsem v deležu organske snovi v prsti,
saj je vnos mineralnih hranil prepovedan in se uporabljajo samo organska, v večji biološki
aktivnosti, ki vpliva na boljšo strukturo prsti, in v manjši eroziji (Lampič, 2005).
Preusmeritev kmetije je proces, v katerem se konvencionalna kmetija organizacijsko in
tehnološko preoblikuje, da lahko prične na njej potekati pridelava in reja v skladu s pravili
ekološkega kmetovanja (Rode, 2012), katerega namen je, poleg pridelave, zlasti vzdrževanje
ravnovesja v naravi (Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008). Obdobje preusmeritve traja
dve leti oz. tri leta za trajne nasade. V tem obdobju se tudi status pridelkov spreminja iz
konvencionalnega v ekološkega. Status ekološkega dobijo v 3. letu preusmeritve (Rode,
2012). Vse to poteka pod nadzorom kontrolne ustanove (Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič,
2008).
Predelava pridelkov na ekološki kmetiji poteka po vseh predpisih kot pri konvencionalnem
kmetovanju, kontrolna organizacija dodatno izvaja kontrolo ekološke predelave. Pridelovalec
dobi za vsak pridelek posebej certifikat, s katerim je zagotovljeno, da so izdelki narejeni iz
ekoloških surovin po postopkih, ki garantirajo najvišjo kakovost (Rode, 2012).

Slika 6: Evropski znak za ekološko kmetijstvo

Vir: Uporaba posebnih oznak …, 2015.
Poleg enotnih plačil, kot ostali kmetje, so ekološki kmetje upravičeni do dodatnih okoljskih
plačil, ki za njih pomenijo priznanje za zmanjšanje pritiska na okolje in delno pokritje izpada
dohodka zaradi spremenjenega načina kmetovanja. Ekološki kmetje lahko, tako kot drugi,
kandidirajo na razpisih sofinanciranja (Rode, 2012).
Povpraševanje po ekoloških živilih narašča iz leta v leto. V evropskem in svetovnem merilu
se beleži najhitrejša rast v prehrambni industriji prav v povpraševanju po ekoloških pridelkih,
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trg z omenjenimi živili se povečuje za 10–15 % letno (Ekološko kmetijstvo. Inštitut …, 2015).
Razmah ekološkega kmetijstva je povezan s pomembnima problemoma v kmetijstvu v
številnih državah Evropske unije, in sicer s presežki kmetijskih pridelkov in obremenjenostjo
okolja, ki ga povzroča snovno-energetsko potratno intenzivno kmetovanje. Ekološko
kmetovanje tako ponuja vsaj delno rešitev za oboje (Lampič, 2005). V prihodnje bo zato
potrebno še dodatno posvečati pozornost ozaveščanju tako ekoloških kmetovalcev kot tudi
potrošnikov in ne nazadnje tudi konvencionalnih kmetov, da bi se lažje odločili za
preusmeritev v ekološki način kmetovanja.

3.2. EKOLOŠKO KMETIJSTVO V SLOVENIJI
Slovenija ima pestre naravne danosti, različne tipe pokrajin, poleg tega tudi veliko območij z
omejenimi možnostmi za kmetovanje. Prav zaradi tega so zelo dobre možnosti za nadaljnji in
pospešen razvoj ekološkega kmetijstva, ki v Sloveniji pridobiva vse večji pomen. Število
ekoloških kmetij oz. pridelovalcev narašča iz leta v leto. V letu 1998 je bilo v kontrolo
vključenih 41 kmetij (Ekološko kmetovanje. Ministrstvo …, 2015), v letu 2013 že 2.892
(Analiza stanja …, 2015). Tako kot drugod po Evropi je bil tudi v Sloveniji prvi glavni
impulz naraščanja tržni, saj je bila želja prvih ekoloških pridelovalcev, da bi svoje pridelke
lahko ponudili domačemu potrošniku. Nadaljnja rast je bila povezana z uvedbo okoljskih
plačil v letu 1999 (Lampič, 2005).
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Slika 7: Skupno število ekoloških kmetij in površina zemljišč v kontroli ekološkega
kmetovanja v Sloveniji, 1998–2013
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Vir podatkov: Analiza stanja …, 2015.
Začetki razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji segajo v zgodnja 90. leta 20. stoletja. Leta
1991 so bili prvi poskusi ekološke pridelave, s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano so bila objavljena Priporočila za ekološko kmetovanje v Sloveniji, ustanovljeno je
bilo Združenje ekoloških kmetov Slovenije. Leta 1999 je bila ustanovljena Zveza združenj
ekoloških kmetov Slovenije in odprla se je prva ekološka tržnica, in sicer v Ljubljani. Leta
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2001 je bil izdan prvi Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma
živil, leta 2004 je bil sprejet evropski akcijski načrt za ekološko kmetijstvo in prehrano, prav
tako so bile imenovane prve kontrolne organizacije (Ekološko kmetovanje. Ministrstvo …,
2015).
Leta 2001 je Slovenija sprejela Slovenski kmetijsko-okoljski program (SKOP), v okviru
katerega so bili ekološki kmetje upravičeni do neposrednih okoljskih plačil. Do teh plačil so
bili upravičeni še v letih 2002 in 2003 (Podpore ekološkemu kmetovanju, 2015). Z vstopom v
Evropsko unijo je Slovenija sprejela Program razvoja podeželja Republike Slovenije, ki je
skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije ter predstavlja osnovo za
črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada (Program razvoja podeželja …,
2015). V ta program so v okviru 2. osi vključeni tudi ekološko kmetijstvo in različni ukrepi za
spodbujanje sonaravne rabe kmetijskega prostora – Kmetijsko okoljska plačila (KOP), kjer je
možno pridobiti plačila za ekološko kmetovanje. Od leta 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje priznalo večje stroške, ki jih ima kmet med postopkom preusmeritve, zato so kmetje v
tistem času upravičeni do višjih plačil (Rode, 2012). Pomen takšnega načina kmetovanja
poudarja Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji (ANEK) (Ekološko
kmetovanje. Kmetijsko …, 2015), ki je bil na ravni Evropske unije sprejet leta 2004, leta 2005
ga je potrdila vlada Republike Slovenije (Akcijski načrt …, 2015). V okviru nove finančne
perspektive 2014–2020 se bo nadaljevalo spodbujanje ekološkega kmetijstva. To bo še bolj
izpostavljeno, saj se je prvič vzpostavil povsem samostojen ukrep Ekološko kmetovanje.
Ekološki kmetje ga bodo v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 lahko na isti
površini kombinirali tudi z ukrepom Kmetijsko okoljsko podnebna plačila (KOPOP), pri
čemer se bodo plačila seštevala. Okrepljene bodo tudi dejavnosti prenosa znanja in inovacij
(Podpore ekološkemu kmetovanju …, 2015).
Slovenski ekološki kmetje so organizirani v dveh krovnih združenjih. V Zvezi združenj
ekoloških kmetov (Zveza Biodar), ki ima lastne standarde in temeljijo na standardih
Mednarodne zveze za ekološko kmetijstvo, ter v Zvezi društev za biološko-dinamično
gospodarjenje Ajda-Demeter Slovenija, ki deluje po nemških standardih (Klemenčič, Lampič,
Potočnik Slavič, 2008). V Celju je nastalo še Združenje ekoloških pridelovalcev in
predelovalcev Deteljica (Rode, 2012). Kontrolo nad ekološko pridelavo in predelavo
pridelkov ter izdajanje certifikatov v skladu s predpisi izvajajo IKC – Inštitut za kontrolo in
certifikacijo Univerze v Mariboru, Inštitut KON-CERT in Bureau Veritas, d. o. o.
(Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008). Ekološke tržnice so v devetih slovenskih
mestih, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Celju, Kamniku, Tolminu, Novem mestu,
Bledu in Naklem (Ekološke tržnice …, 2015).
Slika 8: Državni zaščitni znak ekološkega kmetovanja

Vir: Uporaba posebnih oznak …, 2015.
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V letu 2013 je bilo v ekološko kontrolo vključenih 3.049 kmetijskih gospodarstev, kar je
predstavljalo 4,1 % vseh kmetij, z 38.664 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, kar je pomenilo
8,4 % od vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Od teh kmetij jih je 2.232 že pridobilo ekološki
certifikat. V pridelavi prevladuje živinoreja, čeprav je povpraševanje potrošnikov največje po
svežih vrtninah, sadju in nemesnih predelanih živilih (Analiza stanja …, 2015). V rastlinski
proizvodnji med kulturami prevladuje travinje, med žiti prevladuje pšenica, rastlinska
pridelava ne sledi povpraševanju. Stalež živali v živinoreji se iz leta v leto veča, po obsegu
prireje prevladuje drobnica, sledita govedo in perutnina. Iz leta v leto se povečuje tudi število
predelovalnih obratov, vendar so ti predelovalci večinoma majhni in razpršeni. Pri predelavi
prevladujejo izdelki, kot so testenine, olje, kis, mlečni izdelki (Jurcan, 2014). Povprečna
velikost gospodarstva je leta 2014 znašala 12,68 ha, kar je dvakrat več od povprečne velikosti
konvencionalne kmetije (Šoštarič, 2014).

Slika 9: Struktura obdelovalnih površin (KZU), vključenih v kontrolo ekološke pridelave v
Sloveniji leta 2013
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Vir podatkov: Analiza stanja …, 2015.
Ekološko obdelane površine zajemajo večji del travnike in pašnike, obseg pridelave na njivah,
v sadovnjakih in vinogradih je skromen. Struktura kmetijskih zemljišč je z vidika ekološke
pridelave in raznovrstnosti pridelkov, zanimivih za kupca, izrazito neugodna (Klemenčič,
Lampič, Potočnik Slavič, 2008).
Pomembno vprašanje v ekološkem kmetovanju je, kako in po kakšni ceni je mogoče prodati
pridelke ter živila. Najbolj sta se uveljavili prodaja na ekoloških tržnicah, v okviru sejmov in
dogodkov ter prodaja na kmetiji. Kot trženje lahko štejemo tudi pripravo t. i. zelenih
zabojčkov in partnersko kmetovanje, kjer gre za povezavo pridelovalca in potrošnika v
partnerski odnos. Dana je tudi možnost sodelovanja s trgovskimi podjetji, gostinskimi obrati,
javnimi ustanovami ipd. Vse bolj se uveljavlja tudi ponudba po medmrežju, širi se tudi
prodaja s pomočjo avtomatov. Pomembna je seveda tudi prodajna cena pridelkov in živil, ki
je zaradi načina pridelave višja (za vsaj 30 % v primerjavi s konvencionalnimi pridelki in
živili) (Rode, 2012). Trženje je pomembno tako z vidika ekonomike posameznih kmetij kot
tudi z vidika potrošnikov in podobno kot obseg ekološko obdelanih zemljišč dobiva vse večji
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pomen, saj povpraševanje po tovrstnih pridelkih in proizvodih vse bolj narašča. Pojavljajo se
tudi številni problemi, kot so še vedno premajhna prepoznavnost in dostopnost ekoloških živil
na slovenskem trgu, premajhna pridelava ekoloških živil glede na povpraševanje, tržna
nepovezanost pridelovalcev ter njihova razpršenost in majhnost, neustrezna ozaveščenost
slovenskega potrošnika itd. V Sloveniji ob vse večjem povpraševanju po ekološko pridelanih
pridelkih in predelanih živilih te uvažamo, ker ponujene količine v Sloveniji ne zadostujejo
potrebam potrošnikov (Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008). Ekološke kmetije so v
letu 2014 pridelale le 20 % ekoloških živil, ki se pojavljajo na našem trgu, vse drugo je
Slovenija uvažala (Šoštarič, 2014).
Slika 10: Ekološka tržnica v Ljubljani

Vir: Sredina ekološka tržnica …, 2015.
Naraščajoč trend števila kmetij, ki vstopajo v ekološko kontrolo, in povečevanja ekološko
obdelanih površin se bo po pričakovanjih nadaljeval tudi v prihodnje. Še vedno se kaže nujna
potreba po večjih količinah pridelkov in organiziranem nastopanju na tržišču ter večjem
ozaveščanju tako pridelovalcev kot potrošnikov. Glede na vse večje povpraševanje po
ekoloških živilih ima ekološko kmetovanje ter z njim ekološki pridelovalci in predelovalci
razmeroma varno prihodnost, predvsem veliko priložnost za večje prihodke in višjo dodano
vrednost na svojih kmetijah (Ekološko kmetovanje. Ministrstvo …, 2015). Problem pri vstopu
kmetov v ekološko kmetovanje predstavlja večje število zahtev, ki jih mora kmet izpolnjevati;
med drugim mora biti velikost kmetijskega gospodarstva najmanj 1 ha, pripravljen mora imeti
program aktivnosti, vsako leto obnavljati certifikat, imeti opravljen program usposabljanja itd.
(Šoštarič, 2014).
Slovenija je razmeroma hitro in uspešno prilagodila kmetijsko zakonodajo in s pravočasnim
izvajanjem ukrepov programov razvoja podeželja uspela razviti in uveljaviti ekološki način
kmetovanja, vendar kljub temu ni uspela pravočasno prepoznati svojih naravnih prednosti ter
jih razviti v širše prepoznavno sonaravno obliko kmetovanja. Slovenija si je zastavila cilj, da
do leta 2015 delež ekoloških kmetij poveča na 15 %, delež kmetijskih zemljišč v ekološkem
nadzoru na 20 % (Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008). Glede na vse navedene
podatke in težave v praksi je očitno, da tega cilja ni izpolnila.
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4. EKOLOŠKO KMETIJSTVO V OBČINI ŠENTJUR
Tako kot drugod po Sloveniji tudi v občini Šentjur ekološko kmetijstvo pridobiva na pomenu.
Celotno območje občine je pretežno podeželsko, z relativno dobro ohranjenim okoljem, kar
daje pogoje za nadaljnji razvoj okolju prijaznega kmetovanja, za razvoj podjetništva ter
dopolnilnih dejavnosti na podeželju, tudi za razvoj specializirane ponudbe, s čimer bi postalo
območje konkurenčnejše in bolj prepoznavno (Program razvoja ..., 2009).
Del Programa razvoja kmetijstva in podeželja občine Šentjur je tudi razvoj ekološkega
kmetijstva. Izpostavljeni so različni cilji, med drugim spodbujanje ekološkega kmetovanja,
razvoj dodatne ponudbe ter povečanje konkurenčnosti in gospodarskega položaja,
povezovanje malih proizvajalcev, dvig ozaveščenosti pri potrošnikih, povečanje števila
ekoloških pridelkov in izdelkov ipd. (Program razvoja ..., 2009).
Po podatkih s spletne strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo v
preteklem letu v občini v ekološko kontrolo vključenih 94 kmetij (Seznam eko kmetij …,
2015). Gostota kmetij v ekološki kontroli v Sloveniji znaša 0,2 kmetije/km2, v občini Šentjur
nekoliko več, in sicer 0,4 kmetije/km2. Kot že omenjeno (Poglavje 1.1.), sem v raziskavo
vključila 20 kmetij, ki imajo certifikat ekološkega kmetovanja. Izbrane kmetije bodo s
takšnim načinom kmetovanja predvidoma nadaljevale tudi v prihodnjih letih. S terenskim
delom pridobljeni rezultati predstavljajo splošne značilnosti ekološkega kmetovanja na
obravnavanem območju, ki temeljijo na izbranem vzorcu ekoloških kmetij.
Anketni vprašalnik je sestavljen iz sedmih vsebinskih sklopov, katerih namen je pridobitev
informacij, ki se nanašajo na temo posameznega sklopa. Prvi sklop se nanaša na čas in glavne
razloge preusmeritve kmetij iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje ter tudi na ovire pri
tej odločitvi. V drugem sem pridobivala informacije o glavni pridelovalni usmeritvi in
zemljiški strukturi kmetij, v naslednjem informacije o glavnih pridelkih ter njihovi prodaji –
kam in komu kmetje prodajajo, kolikšen delež pridelkov prodajo in kako uspešna je prodaja.
V četrtem sklopu sem pridobivala podatke o dohodkih in stroških kmetij, s pomočjo katerih
sem želela ugotoviti, ali ekološko kmetovanje kmetijam prinaša pozitivno prihodkovno
bilanco. Naslednji sklop se nanaša na društva, povezana z ekološkim kmetovanjem, in
svetovalne službe – ali so kmetje včlanjeni v kakšno društvo in kako pogosto sodelujejo s
svetovalnimi službami ter razvojnimi agencijami. V sklopu o demografskih značilnostih
sodelujočih kmetij sem prikazala podatke o starosti in izobrazbi nosilcev kmetijske dejavnosti
skupaj z nekaterimi podatki o članih gospodinjstev. V zadnjem, sedmem, sklopu sem se
osredotočila na zadovoljstvo kmetij z rezultati in dohodki kmetovanja ter dejavnike vpliva
nanje in na prihodnost izbranih ekoloških kmetij. Poskušala sem pridobiti podatke o tem, ali
bodo kmetje nadaljevali s kmetovanjem v dosedanjem obsegu, ali razmišljajo tudi o novih
možnostih na kmetiji, ali za kmetijo ne vidijo dobre prihodnosti. Vse podatke sem nato
analizirala in iz njih oblikovala sintezo ugotovitev.
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4.1. PREUSMERITEV V EKOLOŠKI NAČIN KMETOVANJA
Slika 11: Obdobje preusmeritve anketiranih kmetij iz konvencionalnega v ekološko
kmetovanje

8
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Vir: Lastno terensko delo, 2015.
Večina preučevanih kmetij se je v ekološki način kmetovanja preusmerila v obdobju 1995–
2001 (12 kmetij), ostale v obdobju 2005–2010 (8 kmetij). Tako bi lahko kmetije razdelili na
tiste, ki so se preusmerile v začetku razvoja ekološkega kmetovanja v Sloveniji, in na tiste, ki
so se za preusmeritev odločile kasneje, ko je bil takšen način kmetovanja že nekoliko bolj
uveljavljen. V vmesnem obdobju 2002–2004 se za preusmeritev ni odločila nobena od
anketiranih kmetij.

Slika 12: Glavni razlog odločitve za ekološko kmetovanje na anketiranih kmetijah
12

Število kmetij

10
8
6
4
2
0
Okolju
prijaznejši
način
kmetovanja

Bolj zdrav
način
pridelave
hrane

Subvencije

Ekološko
kmetijstvo
kot tržna niša

Vir: Lastno terensko delo, 2015.
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Drugo

Anketiranci so lahko pri vprašanju, kateri je bil glavni razlog odločitve za ekološko
kmetovanje, izbrali en, glavni, razlog odločitve. Kot glavni razlog je kar tri četrtine kmetij
izbralo okolju prijaznejši način kmetovanja in bolj zdrav način pridelave hrane. Večini
kmetov je tako najpomembnejše kmetovanje brez sintetičnih sredstev za varstvo rastlin,
umetnih gnojil in s tem bolj zdrava hrana. Le nekaj novejših ekoloških kmetij je kot glavni
razlog navedlo subvencije in ekološko kmetijstvo kot tržno nišo. Slednji razlog so kmetje
izbrali predvsem zaradi vse večjega povpraševanja potrošnikov po ekološko pridelanih
pridelkih in izdelkih. Kot dodatne razloge je nekaj kmetov navedlo, da jim takšen način
kmetovanja predstavlja način življenja, tudi izziv in dokaz, da lahko kmetje uspejo tudi z
ekološkim načinom kmetovanja.

Slika 13: Kolobarjenje kot del ekološkega načina kmetovanja

Avtorica: Eva Škornik, 2015.
Pri določanju glavne ovire pri odločitvi za ekološko kmetijstvo so kmetje podali veliko
različnih mnenj (tudi pri tem vprašanju so lahko anketiranci izbrali en odgovor, ki je po
njihovem mnenju predstavljal glavno oviro pri odločitvi). Izmed odgovorov, ki so bili na
voljo, se jih je največ odločilo, da glavno oviro pri odločitvi predstavljata premajhna
ozaveščenost ljudi o takšnem načinu kmetovanja (5 kmetij) in večji stroški (4 kmetije). Ostali
so pod možnostjo odgovora »drugo« poudarili, da pri kmetih primanjkuje želje po ekološkem
načinu kmetovanja ter da se je konvencionalni način in z njim uporaba umetnih gnojil ter
škropiv – sintetičnih sredstev za varstvo rastlin – že preveč usidral v miselnost kmetov. Prav
tako so izpostavili, da se veliko kmetov boji več ročnega dela, ki ga prinese ekološko
kmetovanje, še posebej, če so že starejši ali imajo veliko obdelovalnih površin. Pomanjkanje
kmetijskih zemljišč, pomanjkanje delovne sile in strah neuspeha je kot glavno oviro izbrala le
po ena kmetija.
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4.2. PRIDELOVALNA USMERITEV IN ZEMLJIŠKA STRUKTURA
Slika 14: Glavna pridelovalna usmeritev anketiranih ekoloških kmetij
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Vir: Lastno terensko delo, 2015.
Anketiranci so lahko pri vprašanju, katera je njihova glavna pridelovalna usmeritev, izbrali en
odgovor. Iz izbranih odgovorov je tako razvidno, da kot glavna pridelovalna usmeritev na
preučevanih ekoloških kmetijah nekoliko prevladuje živinoreja (8 kmetij), kar je značilno za
celotno kmetijstvo v občini, čeprav je povpraševanje večje po svežih vrtninah, sadju in
nemesnih predelanih živilih. Pri tem je v ospredju govedoreja, pojavljata se tudi ovčereja in
celo jelenoreja. Tam, kjer se poljedelstvo pojavlja kot samostojna panoga, gre za pridelavo
specifičnih pridelkov, kot so na primer zelišča in pira. Tako kot poljedelstvo so v manjšini
tudi trajni nasadi. Od dveh kmetij, kjer so trajni nasadi glavna pridelovalna usmeritev, se ena
ukvarja z vinogradništvom in ena s pridelovanjem orehov. Tudi pri zelenjadarstvu gre v
največ primerih za specializirano pridelavo (česen, šparglji), le redko v večjih količinah
pridelujejo več vrst zelenjave. Precej več kot ostale panoge se na kmetijah pojavlja mešana
pridelava (5 kmetij), kjer gre največkrat za kombinacijo živinoreje in poljedelstva. Pojavljajo
se tudi kombinacije živinoreje ali poljedelstva s pridelovanjem sadja in zelenjave. Omeniti
velja, da na kmetijah, kjer je glavna pridelovalna usmeritev živinoreja, obdelujejo tudi njivske
površine, vendar z namenom pridobivanja krmnih rastlin za živali in pridelkov za lastne
potrebe na kmetiji. Prav tako imajo na nekaterih kmetijah, kjer prevladuje poljedelstvo, nekaj
živine za lastne potrebe po mesu in mleku.
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Slika 15: Zelenjadarstvo na primeru pridelovanja česna

Avtorica: Eva Škornik, 2015.

Slika 16: Struktura obdelovalnih površin na izbranih ekoloških kmetijah
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Vir: Lastno terensko delo, 2015.
Povprečna velikost KZU-ja na kmetijsko gospodarstvo znaša na anketiranih kmetijah 25,4 ha,
kar je bistveno več od občinskega (6,0 ha) in slovenskega povprečja (6,4 ha) iz leta 2010
(SURS – Raba kmetijskih zemljišč …, 2015). Povprečje višajo velike površine travinj na
kmetijah, kjer je glavna pridelovalna usmeritev živinoreja ali mešana usmeritev. V vprašalnik
in kasneje analizo sem vključila naslednje kategorije rabe tal: njive, travinje (kamor so bili
všteti travniki in pašniki), sadovnjaki, vinogradi, vrtovi in kot del skupne velikosti
kmetijskega gospodarstva še gozd, ki v izračun povprečne velikosti KZU-ja na kmetijsko
gospodarstvo ni vključen. Da v strukturi kmetijskih obdelovalnih površin prevladuje travinje,
je značilno tako za Slovenijo kot tudi za občino Šentjur. Zato ni presenetljivo, da travinje
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prevladuje tudi v strukturi obdelovalnih površin na ekoloških kmetijah. Zavzema 75 % od
vseh obdelovalnih površin, dobrih 20 % odpade na njive, sadovnjaki in vinogradi so v
manjšini in skupaj zavzemajo le 4 %. Takšna struktura sovpada z dejstvom, da kot glavna
pridelovalna usmeritev prevladuje živinoreja. Sadovnjaki se v večji meri pojavljajo kot
ekstenzivni, le na eni kmetiji se ukvarjajo izključno s pridelovanjem orehov. Prav tako je na
eni kmetiji glavna pridelovalna usmeritev vinogradništvo in s tem proizvodnja vin, v ostalih
primerih imajo kmetje manjše vinograde za lastno porabo. Čeprav so pogoji za trajne nasade v
občini precej dobri, se ti ne pojavljajo pogosto. Iz kategorij obdelovalnih površin sem kasneje
v statistični analizi izključila vrtove, ker ti ne predstavljajo pomembnega deleža v strukturi.
Pojavljajo se le manjši vrtovi ob hišah, saj imajo kmetje večino zelenjave in ostalih poljščin
na njivskih površinah. Površina gozdov se po kmetijah precej razlikuje, v povprečju ta znaša
9,1 ha na kmetijo. Na kmetijah brez gozda je značilno, da se ukvarjajo s pridelavo specifičnih
pridelkov, na primer s pridelavo orehov, zelišč, česna, ostale uporabljajo les za lastne potrebe.
Slika 17: Živinoreja kot prevladujoča pridelovalna usmeritev

Vir: Ekološka kmetija Jenšterle, 2015.

4.3. PRIDELKI IN PRODAJA
Kot glavne pridelke (pridelke, ki jih količinsko največ pridelajo) so kmetje največkrat navedli
meso in žito, sledijo žive živali ter zelenjava, kar sovpada s prevladujočo pridelovalno
usmeritvijo ter strukturo obdelovalnih površin. Sadje, razen v redkih primerih, pridelujejo v
manjših količinah za lastno porabo, podobna je situacija tudi pri vinu. Nekatere kmetije imajo
majhno površino vinograda, vendar ta ni vključen v ekološko kontrolo, saj je takšen način
obdelovanja vinograda veliko težji in zahteva več pozornosti. Prav tako ni v ekološko
kontrolo vključeno čebelarstvo, s katerim se poleg ostalih dejavnosti intenzivneje ukvarja ena
kmetija.
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Slika 18: Ekološko obdelovan vinograd

Avtorica: Eva Škornik, 2015.

Vse anketirane kmetije svoje pridelke tudi prodajajo. Glede na prevladujočo pridelovalno
usmeritev kmetij v prodaji prevladujejo meso, žive živali ter zelenjava. Sadje prodajajo
kmetije, ki so specializirane v pridelavo sadja, vendar je takšnih kmetij malo (dve kmetiji, kjer
pridelujejo orehe in maline). Žita se v največji meri prodajo kot predelan izdelek oz. kot
moka. Največkrat je to moka iz pire, saj je povpraševanje po njej veliko. Piro pridelujejo na
treh anketiranih kmetijah.

Slika 19: Prodani pridelki anketiranih kmetij po razredih (v %)
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Vir: Lastno terensko delo, 2015.
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Največ pridelkov se proda v razredu nad 75 % (Slika 19), v katerem prevladuje meso, kar je
posledica prevladujoče pridelovalne usmeritve anketiranih kmetij, to je živinoreja. Skupno
meso prodaja kar osem kmetij. Mesu v razredu nad 75 % sledita zelenjava in sadje
specializirane pridelave. Sledi razred 25–50 %, v katerem prevladuje prodaja živih živali.
Prodaja žit ni pogosta, saj se ta v največji meri uporabljajo kot hrana za živali ali se predelajo
v moko. Kmetija, ki je specializirana v pridelovanje vina, ga proda 50–75 %. Pod kategorijo
»drugo« se uvrščajo zelišča, ki so specializirane pridelave in jih kmetija proda več kot 75 %,
izdelki iz mesa (prodaja do 25 %) ter moka iz pire (prodaja 25–50 %).
Slika 20: Prodajne poti anketiranih kmetij (prikaz po številu izbranih odgovorov anketirancev)
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Vir: Lastno terensko delo, 2015.
Pri vprašanju, kam oziroma komu kmetje svoje pridelke prodajajo, anketiranci niso imeli
omejitev pri izbiri odgovorov. Tako je iz števila izbranih odgovorov razvidno, da se je kot
najpogostejša tržna pot na kmetijah uveljavila prodaja na sami kmetiji (odgovor je izbralo kar
sedemnajst anketiranih kmetij), ki ji sledi prodaja na tržnici in stojnicah. Le v manjši meri so
se uveljavile prodaja v manjše trgovine in mesarjem, prodaja v javne ustanove, prodaja v
zadrugo in gostinske obrate. Poleg odgovorov, ki so bili na voljo, so kmetje omenili še
prodajo na sejmih, kmetiji, ki pridelujeta seme česna in zelišča, tudi prodajo v semenarno in
zdravilišča.
Pri ocenjevanju uspešnosti prodaje je polovica kmetov prodajo ocenila kot uspešno, petina jih
je ocenila z zelo uspešno, nekoliko več kot deloma uspešno. Nobena kmetija je ni ocenila kot
neuspešno ali popolnoma neuspešno, kar je dober pokazatelj uspešnosti prodaje ekoloških
pridelkov. Po pričakovanjih ocena uspešnosti sovpada z deležem prodanih pridelkov. Kmetije,
ki prodajo več kot polovico pridelkov, so prodajo ocenile za uspešno, tiste, ki prodajo manj
kot polovico, so jo ocenile za deloma uspešno. Prodaja ekoloških pridelkov je v splošnem
pogledu uspešna, še posebej na kmetijah, ki so usmerjene v eno pridelovalno panogo
(govedoreja, zelenjadarstvo, sadjarstvo). V raziskavo zajeti kmetje so tudi menili, da
slovenski potrošniki še ne verjamejo dovolj v ekološko pridelano hrano in da primanjkuje
prodaje na drobno ter da je odkupna cena pridelkov prenizka.
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4.4. DOHODKI IN STROŠKI
Slika 21: Dohodki gospodinjstva iz kmetijskih dejavnosti (v %)
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do 25 %

40%

25-50 %
50-75 %
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Vir: Lastno terensko delo, 2015.
Izmed izbranih ekoloških kmetij je polovica takšnih, ki jim večji delež dohodka v
gospodinjstvu prinašajo nekmetijske dejavnosti (v povprečju te dejavnosti prinašajo 67 %
dohodka v gospodinjstvu). Dve petini kmetij pridobita večji del dohodka iz kmetijskih
dejavnosti (vključno s subvencijami). Šest kmetij je takšnih, kjer se ukvarjajo izključno s
kmetijstvom in jim ta predstavlja edini vir dohodka v gospodinjstvu. Pri dveh kmetijah
kmetijske dejavnosti in dejavnosti izven kmetijstva prinašajo približno enak delež dohodka.
Na osmih anketiranih kmetijah kmetijska dejavnost prinaša nad 75 % dohodka v
gospodinjstvu, na drugi strani pa na šestih kmetijah kmetijska dejavnost prinaša le do 25 %
dohodka.
Polovica kmetij se poleg kmetijstva ukvarja še z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji. Pri teh
prevladuje predelava osnovnih pridelkov v izdelke, kot so sokovi, namazi, mesni izdelki, olje,
vino itd. V manjšem številu se pojavljata tudi možnosti izobraževanja in obiska učnih poti, v
posameznih primerih še klavnica in turizem. Kmetije brez dopolnilnih dejavnosti so kot oviro
med drugim poudarile problem prevelike dokumentacije, ki jih zahteva prijava dopolnilne
dejavnosti.
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Slika 22: Predelava pridelkov v namaze in druge izdelke

Avtorica: Eva Škornik, 2015.

Pri vprašanju, ali so po njihovem mnenju stroški ekološkega načina kmetovanja višji kot pri
običajnem načinu, so bili kmetje razdvojeni. V grobem bi lahko kmetije razdelili na tiste, ki
jim večino dohodka v gospodinjstvu prinašajo kmetijske dejavnosti in so označili, da so
stroški pri ekološkem kmetovanju manjši, ter na druge kmetije, kjer glavnino dohodka
pridobijo z nekmetijskimi dejavnostmi in menijo, da so stroški takšnega načina kmetovanja
bistveno višji. Na mnenje kmetov je seveda vplivala še njihova glavna pridelovalna
usmeritev. Kmetje, ki se ukvarjajo z zelenjadarstvom in poljedelstvom, so menili, da so
stroški ekološkega načina kmetovanja bistveno večji kot pri običajnem kmetovanju, saj veliko
denarja porabijo za semena, zaščitna sredstva iz naravnih sestavin ipd. Nasprotno je bilo
mnenje kmetov, katerih glavna usmeritev je živinoreja ali jim ekološko kmetovanje
predstavlja način življenja.
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Slika 23: Vrste največjih stroškov na anketiranih kmetijah (prikaz po številu izbranih
odgovorov anketirancev)
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Vir: Lastno terensko delo, 2015.
Pri vprašanju, kje so stroški na kmetiji največji, so lahko anketiranci izbrali največ tri
odgovore, ki so predstavljali največje stroške. Po pričakovanjih imajo kmetije največje stroške
s samo pridelavo oz. prirejo (ta odgovor je izbralo sedemnajst kmetij), kot so sredstva za
varstvo rastlin iz naravnih sestavin, semena, krmila, gorivo ipd. Največkrat so kmetje
izpostavili prav ceno semen, za katero menijo, da je previsoka. Sledijo stroški investicij (to
vrsto stroška so izbrale štiri kmetije) in stroški s predelavo pridelkov (tri kmetije). Pri tem gre
za različne stroške, ki so odvisni od pridelovalne usmeritve kmetije (stroški s steklenicami,
zamaški, ogradami, sušenjem, analizami …). Posamezne kmetije so poleg stroškov pridelave
oz. prireje kot največje stroške označile še stroške najete delovne sile, stroške dopolnilnih
dejavnosti in stroške s prodajo. Kljub temu da je pri ekološkem načinu kmetovanja
potrebnega več ročnega dela, imajo le redke kmetije najeto delovno silo in s tem povezane
stroške.
Trem petinam kmetij ekološko kmetijstvo prinaša pozitivno prihodkovno bilanco (prihodki iz
kmetovanja so večji od stroškov). Le dvema kmetijama kmetijstvo ne prinaša pozitivne
prihodkovne bilance, ostale so označile, da jim kmetijska dejavnost deloma prinaša pozitivno
bilanco. Večji del kmetij morebitne izgube pokriva z nekmetijskimi dejavnostmi in
podporami, kot so zaposlitev izven kmetijstva, pokojnine in ostale vrste podpor. Kmetije, kjer
jim kmetijstvo deloma prinaša pozitivno prihodkovno bilanco, so v večini primerov označile,
da jim kmetijstvo predstavlja preživetje ter pridelke za lastne potrebe, večjih prihodkov iz
kmetijske dejavnosti ne dobijo. Pričakovano kmetije, ki jim kmetijstvo prinaša pozitivno
prihodkovno bilanco, prodajo več kot polovico svojih pridelkov in izdelkov ter so tržno
uspešnejše.
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4.5. DRUŠTVA IN SODELOVANJE S SVETOVALNIMI SLUŽBAMI
Tri četrtine kmetij je včlanjenih v društvo, povezano z ekološkim kmetijstvom. Po
pričakovanjih jih je večina včlanjenih v društvo Deteljica, ki je nastalo v Celju in njegovo
območje delovanja vključuje tudi občino Šentjur. Manjše število kmetij je vključenih v druga
društva, kot sta Združenje za razvoj miroljubnega kmetijstva in Društvo Demeter. Nekaj
kmetij je včlanjenih v društvo, ki združuje ekološke pridelovalce z območja Kalobja, Rifnika
ter Resevne. Od tod izhaja tudi poimenovanje društva – KRRes.
Slika 24: Logotip društva Deteljica

Vir: Združenje ekoloških …, 2015.
Slika 25: Pogostost sodelovanja anketiranih kmetij z razvojnimi agencijami in svetovalnimi
službami
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Vir: Lastno terensko delo, 2015.

Večina ekoloških kmetij sodeluje z razvojnimi agencijami in svetovalnimi službami večkrat
letno. Največkrat pride do sodelovanja, ko je to potrebno (vložitev vloge za subvencije,
obvezni tečaji), manj pogosto se kmetje udeležujejo prostovoljnih seminarjev, predavanj in
delavnic. Sodelovanje je odvisno predvsem od angažiranosti posameznih kmetij, stopnje
njihove tržne usmerjenosti in zaupanja v omenjene službe. Kmetje so omenjali predvsem
neučinkovitost svetovalnih in podobnih služb, zato je večkratno sodelovanje redko. Le ena
kmetija z njimi sodeluje večkrat mesečno, nekaj kmetij je tudi takšnih, ki z njimi sodelujejo le
enkrat letno.

33

4.6. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Slika 26: Starostna struktura nosilcev gospodarske dejavnosti anketiranih kmetij

pod 40 let
40-60 let
nad 60 let

Vir: Lastno terensko delo, 2015.
Samo na treh izbranih kmetijah je nosilec kmetijske dejavnosti ženska. Povprečna starost
nosilcev gospodarske dejavnosti znaša 51 let. Večina gospodarjev je stara med 40 in 60 let
(60 % vseh nosilcev), enak delež gospodarjev je starih manj kot 40 let oziroma več kot 60 let.
Slika 27: Izobrazba nosilcev kmetijske dejavnosti na anketiranih kmetijah
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Vir: Lastno terensko delo, 2015.
Nosilci kmetijske dejavnosti imajo večinoma srednješolsko izobrazbo (kar štirinajst nosilcev),
ki ji po pogostosti sledi osnovnošolska (štirje nosilci). V posameznih primerih se pojavljata še
višješolska in visokošolska izobrazba. Le na štirih kmetijah imajo nosilci dejavnosti kmetijsko
izobrazbo, v vseh primerih je to kmetijski tehnik. Povprečno število vseh članov v
gospodinjstvu je 4,4. Na trinajstih kmetijah so člani, ki so zaposlitveno odvisni od kmetijske
dejavnosti. Povprečno število vzdrževanih članov v gospodinjstvu znaša 1,4.

34

4.7. ZADOVOLJSTVO IN PRIHODNOST EKOLOŠKIH KMETIJ
Slika 28: Zadovoljstvo anketiranih kmetij z rezultati ekološkega kmetovanja
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Vir: Lastno terensko delo, 2015.
Zadovoljstvo z rezultati in dohodki ekološkega kmetovanja se med kmetijami precej razlikuje.
Pozitivno je dejstvo, da nobena kmetija ni izbrala ocene, ki izraža nezadovoljstvo, kar
pomeni, da kmetje precej dobro izkoriščajo potenciale svojih kmetij. Največ kmetij je izbralo
oceno »večinoma sem zadovoljen/-a« (oceno je izbralo devet kmetij), kateri sledi ocena
»delno sem zadovoljen/-a« (osem kmetij). Le tri kmetije so z rezultati in dohodki kmetovanja
popolnoma zadovoljne. Pri teh kmetijah je značilno, da jim ekološko kmetijstvo predstavlja
sam način življenja in osebno zadovoljstvo, zadovoljni so tudi s prodajo. Kmetije, ki s
kmetovanjem niso popolnoma zadovoljne, so navedle več vrst razlogov, zakaj je tako, med
drugim:








večji stroški kmetovanja in višja cena semen,
situacije, katerim niso kos niti svetovalne službe ter njihovo slabše prenašanje
informacij z višjih organov do kmetov,
ekološki pridelki in izdelki v slovenskem prostoru še niso dovolj cenjeni in
uveljavljeni,
podnebne spremembe in vremenske ujme ter z njimi povezan izpad pridelka,
premalo prodaje na drobno,
nezadovoljstvo s kmetijsko politiko,
premalo povezovanja kmetov.

Vsi kmetje so zadovoljni s tem, da pridelujejo kakovostne in zdrave pridelke, ki jih lahko
ponudijo tudi potrošniku.

35

Slika 29: Prodaja na stojnici

Vir: Zeliščna kmetija Kalan …, 2015.
Pri samooceni prihodnosti kmetij je pozitivno dejstvo, da so le štiri kmetije označile, da
njihova kmetija nima dobre prihodnosti. Pri tem so izpostavili problem, da ni naslednika, ki bi
prevzel delovanje kmetije, ali so prihodnost kmetije označili za nejasno in negotovo. Ostale
kmetije so se razdelile v dve skupini (v vsaki skupini je po osem kmetij). V prvi so kmetije, ki
bodo s svojimi dejavnostmi nadaljevale v dosedanjem obsegu, v drugi so kmetije, ki na
svojem posestvu vidijo tudi nove možnosti. Pri tem izstopata možnosti povečanja obdelave
oz. prireje in možnost novih dejavnosti na kmetiji. Kot možnost novih dejavnosti so kmetje
med drugim navedli lastno pridelavo semen, lesno predelovalne dejavnosti, rejo koz za
pridobivanje kozjega mleka ipd. Nobena kmetija ni izpostavila turizma kot možne nove
dejavnosti. Kmetje so poudarili tudi problem velike dokumentacije in zahteve za uveljavitev
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar jih še dodatno zavira pri odločitvi za nove dejavnosti na
kmetiji.
Slika 30: Primer turistično-ekološke kmetije v občini Šentjur

Vir: Naša kmetija z zidanico, 2015.
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5. SINTEZA UGOTOVITEV
Iz pridobljenih terenskih (odgovori ekoloških kmetov na anketni vprašalnik) in ostalih
podatkov je moč oblikovati naslednje ugotovitve, pri čemer je potrebno ponovno poudariti, da
pridobljeni rezultati izhajajo iz izbranega vzorca ekoloških kmetij, kar ne pomeni, da odražajo
stanje celotnega ekološkega kmetijstva v občini Šentjur:
1. Večina ekoloških kmetij v občini se je za preusmeritev v ekološko kmetovanje
odločila zaradi okolju prijaznejšega kmetovanja in s tem bolj zdravega načina
pridelave hrane, kar pomeni, da je kmetom najpomembnejše kmetovanje brez
sintetičnih sredstev za varstvo rastlin, umetnih gnojil in s tem bolj zdrava hrana. Le
novejše ekološke kmetije vidijo v ekološkem kmetijstvu tržno nišo, kar jim predstavlja
prednost pri trženju pridelkov in izdelkov ter s tem povezani boljši prodaji.
2. Glavno oviro pri odločitvi za takšen način kmetovanja anketirani kmetje vidijo v
premajhni ozaveščenosti ljudi o ekološkem kmetovanju in ekološko pridelani hrani ter
dejstvu, da se je konvencionalni način kmetovanja že preveč usidral v miselnost
kmetov. Glede na sedanje stanje ekološkega kmetijstva v celotni občini bodo to glavne
ovire tudi v prihodnosti.
3. Tako kot v celotni občini in državi tudi na anketiranih kmetijah prevladuje živinoreja,
pri kateri je v ospredju govedoreja, poljedelstvo kot samostojna panoga se pojavlja
redko. Pojavljata se tudi zelenjadarstvo in mešana pridelava.
4. Kot posledica prevladujočih pridelovalnih usmeritev v strukturi obdelovalnih površin
prevladuje travinje (75 %), ki mu sledijo njivske površine (21 %) (te so v največji meri
namenjene pridelavi zelenjave ali krmnih rastlin za živali). Struktura je za nadaljnji
hitrejši razvoj različnih panog (razen živinoreje) neugodna.
5. V prodaji pričakovano prevladujejo meso, žive živali in zelenjava. Delež prodanih
pridelkov in tudi izdelkov ter posledično ocena uspešnosti prodaje temeljijo predvsem
na samoiniciativnosti kmetov, njihovi pridelovalni in tudi tržni usmerjenosti.
6. Kot najpogostejša tržna pot se je uveljavila prodaja na sami kmetiji, saj to kmetom
predstavlja najmanjše stroške pri prodaji. V nasprotju s pričakovanji se prodaja na
tržnicah v občini še ni povsem uveljavila. Pri tem je treba poudariti, da manjšim
kmetijam prodaja na tržnici predstavlja dodaten strošek in breme, ki je velikokrat
preveliko, zato se je prodaja na tržnicah ter stojnicah bolj uveljavila na specializiranih
kmetijah, ki so prihodkovno bolj uspešne.
7. Na primeru občine Šentjur bi težko potegnili smernice, ki bi nakazovale, kaj vpliva na
delež, ki ga prispevajo k dohodku gospodinjstva na eni strani kmetijske in na drugi
strani nekmetijske dejavnosti. Poudarili bi lahko samoiniciativnost, vztrajnost in tržno
usmerjenost kmetov v kmetijskih dejavnostih. Z manj pesimizma, večjo željo in
organiziranostjo bi se lahko več ekoloških kmetij odločilo izključno za kmetijsko
dejavnost in z njo povezanimi dopolnilnimi dejavnostmi, saj povpraševanje po
tovrstnih pridelkih in izdelkih narašča. Pri tem se seveda pojavljajo tudi številni
problemi, ki pri takšni odločitvi odtehtajo željo. Poleg majhnosti kmetij, ki ne morejo
zagotavljati večjih količin pridelkov in tako konkurirati na trgu, pomembno vlogo igra
še neozaveščenost tako pridelovalcev kot potrošnikov.
8. V splošnem večje prihodke prinaša specializacija kmetije oz. diverzifikacija znotraj
same specializacije. Diverzifikacija panog na ekološki kmetiji v občini Šentjur tako
trenutno ne pogojuje večje gospodarske uspešnosti kmetije.
9. Sodelovanje z razvojnimi agencijami in svetovalnimi službami je šibko, kar izhaja iz
že tradicionalnega nezaupanja kmetov do omenjenih ustanov.
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10. Na primeru preučevane občine bi težko oblikovali povezave med demografskimi
značilnostmi kmetij ter ostalimi odgovori, ki so jih podali anketirani ekološki kmetje.
Oblikovala sem lahko le naslednji dve ugotovitvi: starost in izobrazba nosilca
kmetijske dejavnosti ne vplivata na zadovoljstvo in gospodarsko uspešnost kmetije;
kmetije, kjer je nosilec mlajši od 40 let, so se v ekološko kmetijstvo preusmerile
nekoliko kasneje od večine ostalih kmetij (po letu 2005), njihov glavni razlog
odločitve za preusmeritev je bilo ekološko kmetijstvo kot tržna niša ali subvencije, ki
so ga preostale kmetije le redko izbrale kot razlog za preusmeritev.
11. Razlike v zadovoljstvu in uspešnosti kmetij izhajajo predvsem iz razlik v
samoiniciativnosti kmetov, njihove tržne usmerjenosti in s tem povezane boljše
prodaje. Pomembno vlogo pri tem igra tudi pridelovalna usmeritev kmetije. Za
kmetije, ki so specializirane v posamezno panogo (živinoreja, zelenjadarstvo,
sadjarstvo ipd.), velja, da je njihova prodaja uspešnejša in prinese večji dobiček, s tem
je večje tudi samo zadovoljstvo kmetije.
12. Na območju občine Šentjur pogoji dovoljujejo nadaljnji razvoj kmetijske dejavnosti in
s tem tudi razvoj ekološkega kmetijstva. Poleg tega narašča povpraševanje po
ekološko pridelanih živilih. Kmetje bodo morali v prihodnosti za večjo uspešnost
kmetije slediti vse bolj tržno usmerjenemu gospodarstvu, prilagoditi se bodo morali na
tržne razmere in povpraševanje potrošnikov, saj pridelovanje ekoloških pridelkov ter
živil ne zadovoljuje potreb potrošnikov in Slovenija še vedno veliko večino ekološke
hrane uvaža. Prav tako bo zelo pomembno povezovanje kmetov, da bo zagotovljena
stalnejša ponudba pridelkov na trgu, in sodelovanje z razvojnimi agencijami, čeprav
nekakovostno sodelovanje še vedno predstavlja velik problem. Več pozornosti bodo
morali nameniti tudi trženju svojih ekoloških pridelkov.
13. Veliko je možnosti za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, predvsem turizem, ki je na
ekoloških kmetijah v občini zastopan v manjšini. Več bi lahko bilo tudi same
predelave pridelkov na kmetiji. Tiste, ki zahtevajo več truda in znanja, bi zaradi višje
cene prinesle več dobička. Za napredek kmetijstva bo pomemben prenos znanja in
dobrih praks med samimi kmeti. V občini se kot dobra praksa na ekoloških kmetijah
kažejo predvsem specializirane dejavnosti, kot so govedoreja, zelenjadarstvo in
sadjarstvo.
14. Ljudje, ki se odločijo ostati na podeželju ter nadaljevati s kmetijstvom, niso ključni le
za ohranjanje kmetijske dejavnosti, ampak so pomembni tudi z vidika ohranjanja
kulturne pokrajine, infrastrukturnega razvoja in tudi same gospodarske uspešnosti
podeželja, kar je seveda pomembno tudi za občino Šentjur.
15. Strategije in cilji v programih razvoja bodo morali temeljiti na realnih ocenah stanja
ekološkega kmetijstva in njegovega potenciala v občini. Kako se bo teorija obnesla in
uresničila še v praksi, bo razvidno v prihodnjih letih.
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Slika 31: Modelni prikaz razvojnih možnosti ekološkega kmetijstva v občini Šentjur
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6. SKLEPI
Kmetijstvo v Sloveniji se v današnjem času srečuje s številnimi problemi, vendar kljub temu
ostaja pomembna gospodarska panoga, zlasti z vidika prehranske samooskrbe države. Vse
pomembnejšo vlogo pridobiva ekološko kmetijstvo, saj je prekomerni konvencionalni način
kmetovanja začel močno onesnaževati okolje. Ljudje se vse bolj zavedajo pomena okolju
prijaznejšega načina kmetovanja in tržnega pomena ekološkega kmetijstva, zato število
ekoloških kmetij narašča iz leta v leto. Ker se potrošniki vse bolj zavedajo pomena zdrave
hrane, narašča povpraševanje po ekološko pridelanih pridelkih in izdelkih. Povpraševanje v
Sloveniji celo presega količino ponujenih ekoloških živil, zato se velika večina ekološko
pridelane hrane uvaža.
Gospodarska uspešnost in zadovoljstvo z rezultati ter dohodki ekološkega kmetijstva se med
kmetijami razlikujeta. Razlike izhajajo predvsem iz razlik v samoiniciativnosti kmetov,
njihove tržne usmerjenosti in s tem povezane boljše prodaje. Pomembno vlogo pri tem igra
tudi sama pridelovalna usmeritev kmetije – specializirane kmetije prodajo večji delež
pridelka, kar pomeni več dobička in s tem večje zadovoljstvo kmetov.
Iz terensko pridobljenih podatkov je moč oblikovati različne tipe kmetij. Anketirane ekološke
kmetije sem razdelila v tri tipe, ki se razlikujejo po gospodarski uspešnosti, in to so:
gospodarsko zelo uspešne, gospodarsko uspešne in gospodarsko manj uspešne kmetije. V prvi
tip (štiri anketirane kmetije) sodijo kmetije, na katerih je glavna pridelovalna usmeritev
specializirana panoga (živinoreja, zelenjadarstvo, zeliščarstvo). So tržno zelo dobro
organizirane, zelo dobra je tudi prodaja pridelkov in izdelkov. Kmetje so samoiniciativni, v
prihodnosti vidijo nove možnosti na kmetiji, kot so nove dejavnosti na kmetiji in povečanje
obsega obdelave oziroma prireje. Posledično so z rezultati in dohodki ekološkega kmetovanja
zadovoljni. V drugi tip (devet anketiranih kmetij) spadajo kmetije, ki se od prvega tipa
razlikujejo v tržni organiziranosti, ki je nekoliko manjša, ter mnenju o prihodnosti, saj bo
večina kmetij s svojimi dejavnostmi nadaljevala v dosedanjem obsegu. V tretji tip (sedem
anketiranih kmetij) sodijo kmetije, ki večino pridelkov pridelujejo za lastne potrebe in se le
malo ukvarjajo s trženjem, zato je prodaja nekoliko slabša, s tem tudi zadovoljstvo kmetov z
ekološkim kmetovanjem. Prav tako v to skupino sodijo kmetije, za katere anketirani kmetje ne
vidijo dobre prihodnosti.
S tem lahko potrdim prvo hipotezo, ki pravi, da se gospodarska uspešnost in zadovoljstvo
med kmetijami razlikujeta ter da je mogoče oblikovati tipe anketiranih kmetij.
Na območju občine pogoji dovoljujejo nadaljnji razvoj ekološkega kmetijstva. Veliko
neizkoriščenega potenciala je v dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, predvsem v turizmu, ki se
na ekoloških kmetijah v občini pojavlja v manjšini. Kmetje se bodo morali v prihodnosti
prilagoditi povpraševanju potrošnikov, potrebnega bo več kakovostnega sodelovanja tako
med kmeti kot s svetovalnimi službami, čeprav to še vedno predstavlja precejšen problem.
Predvsem bo potrebno večje in boljše ozaveščanje tako pridelovalcev kot potrošnikov.
Iz vseh pridobljenih rezultatov, predvsem iz primerov dobre prakse nekaterih anketiranih
kmetij (kmetije iz prvega in drugega tipa), lahko potrdim še drugo postavljeno hipotezo, da
ima občina velik potencial za razvoj ekološkega kmetijstva, ki še ni dobro izkoriščen.
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Preglednica 2: SWOT analiza razvojnih možnosti ekološkega kmetijstva v občini
Šentjur
Prednosti:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Slabosti:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Priložnosti:

–
–
–
–
–
–
–
–

ugodni naravni pogoji za razvoj ekološkega kmetijstva,
trajnostni način obdelave zemljišč in reje živali,
bolj zdrava hrana,
višja cena ekoloških pridelkov, izdelkov in živil,
ugodna lokacija kmetij (bližina večjih mest),
spodbujanje lokalnega, regionalnega gospodarskega razvoja
podeželja,
specializacija v pridelovalni usmeritvi kmetije,
razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, zlasti turizma,
povezovanje ekoloških kmetov, prenos znanja, sodelovanje,
prodaja ekoloških pridelkov, izdelkov v javne ustanove,
večja tržna organiziranost, kar pomeni večjo prodajo.
neugodna zemljiška struktura (prevlada travinja),
slabša raznovrstnost ponudbe ekoloških pridelkov, izdelkov in
živil,
prevladovanje prodaje na samih kmetijah,
majhno sodelovanje z razvojnimi agencijami in svetovalnimi
službami,
šibko medsebojno sodelovanje kmetov,
zapletena administracija (prijave na razpise, koriščenje
subvencij, evidenca ekološkega kmetovanja kmetij),
malo število ekoloških turističnih kmetij,
prevladovanje deleža nekmetijskih dejavnosti pri dohodku v
gospodinjstvu,
slaba ozaveščenost tako potrošnikov kot proizvajalcev,
nekonkurenčnost na trgu,
usidranost konvencionalnega načina kmetovanja v miselnosti
kmetov,
slabše informiranje pristojnih ustanov o razpisih, financiranju,
novostih … na področju ekološkega kmetijstva.
naraščanje povpraševanja potrošnikov po ekološko pridelani
hrani, večanje njihove zavesti o bolj zdravem načinu življenja,
povečanje njihove kupne moči,
spremembe v politiki ekološkega kmetijstva (manj zahtevna
administracija, na voljo več nepovratnih sredstev, več podpore
mladim gospodarjem ipd.),
odpiranje novih trgov,
posodobljena infrastruktura, izboljšanje turistične infrastrukture,
povečanje zelenih javnih naročil,
večje vključevanje občine v regionalno sodelovanje in
povezovanje,
prenos dobrih praks iz ostalih občin in tujine v programe razvoja
podeželja in kmetijstva,
sprejemanje ukrepov za zmanjšanje uvoza ekoloških pridelkov in
živil
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Nevarnosti:

–

upad gospodarske krize.

–
–

spreminjanje želja potrošnikov, zmanjšanje njihove kupne moči,
spremembe v politiki ekološkega kmetovanja (omejitev
nepovratnih sredstev, zmanjšanje podpor in razpisov ipd.),
nezainteresiranost države, občine za vlaganje v razvoj
ekološkega kmetijstva,
premalo vlaganja sredstev za izvajanje učinkovitih programov
razvoja podeželja,
povečanje novih konkurentov na trgu,
oblikovanje globalnega trga hrane,
povečanje gospodarske krize,
povečanje vremenskih ujm, podnebne spremembe.

–
–
–
–
–
–
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6. SUMMARY
Agriculture in Slovenia today faces many problems. Nevertheless it remains an important
industry, particular in terms of country food self-sufficiency. Because of excessive
conventional way of farming and its severe impact on pollution of the environment, organic
farming is gaining an increasingly important role. The number of organic farms is increasing
every year, because people are getting more and more aware of the importance of
environmentally friendly farming methods and market opportunity of organic farming.
Increasing awareness of the importance of healthy food, contributes to growing demand for
organically produced crops and products. Demand for organic food in Slovenia exceeds the
amount offered, which is why the vast majority of organic food is imported.
Satisfaction with the results and incomes from organic farming varies between farms. This is
due to the differences in the self-initiative of farmers, their market orientation and the
consequential better sales. Production policies of farms have an important role in this specialized farms sell a larger share of the harvest, which means more profit and thus greater
satisfaction of farmers.
Using data obtained from fieldwork, it is possible to form three different farm types. I
classified organic farms where I conducted surveys into three types on the basis of their
economic performance: economically very successful farms, economically successful farms
and economically less successful farms. The first type comprises farms (four surveyed farm
households) with the main focus in the specialization of farm production (livestock farming,
vegetable production, herbalism). They have very well organized marketing activities and sell
a lot of their products. Farmers are self-initiative and see new opportunities for their farms in
the future, such as new farm activities and increase in the volume of production or cattle.
Consequently, they are satisfied with the results and incomes of organic farming. The second
type of farms (nine surveyed farm households) consists of farms that differ from previous
group in two aspects – slightly smaller market orientation and different plans for the future,
because the majority of farms will continue with their activities in the current extent. The
third type (seven surveyed farms) is comprised by farms which produce mostly for selfconsumption and are only slightly involved in the marketing activities. Therefore, their sales
as well as their satisfaction with organic farming are lower. Surveyed farmers are also
pessimistic about the future of these farms.
Regarding this, I can confirm my first hypothesis, which predicted that economic performance
and satisfaction differ between farms and that it is possible to divide surveyed farms into
different types of farms.
In the area of municipality of Šentjur conditions are suitable the further development of
organic farming. There is a lot of unused potential in other complementary activities on the
farms, especially tourism, which occurs only rarely on organic farms. In the future it will be
necessary for organic farms to adapt to consumer demand, establish the necessary cooperation
between farmers and advisory services, although this still represents a significant problem.
Above all, it is required to increase awareness of organic farming of both growers and
consumers.
On the basis of the obtained results and especially of the good practices performed by some of
the surveyed farms (the first and the second type of farms), the second hypothesis can also be
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confirmed. The hypothesis was that the municipality has a great potential for the development
of organic farming, which is still insufficiently exploited.
SWOT analysis of organic farming’s development potential in the Municipality of
Šentjur
Strengths

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Weaknesses

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Opportunities

–
–
–
–
–
–
–

favourable natural conditions for the development of organic
farming
sustainable agriculture and stock-breeding
healthier food
the higher price of organic products and food
good location of farms (proximity to major cities)
promotion of local and regional economic rural development
specialization of farm production
development of supplementary activities on farms, especially
tourism
integration and cooperation of organic farmers, knowledge
transfer
selling organic products and food to public institutions
better organization of marketing activities and therefore
increase in sales
unfavourable structure of organic farmland with high share of
grassland
lack of supply diversity (ecological products and food)
the high share of the direct sale on farms
lack of cooperation with development agencies and advisory
services
weak cooperation between farmers
complex administration work (tender applications, difficulties in
getting subsidies, register of organic farming)
a small number of organic tourist farms
most of the household income from non-agricultural activities
lack of awareness of consumers and producers
lack of market competition
the mindset of farmers characterized by the inclination to the
conventional way of farming
lack of information about open calls for tenders, novelties and
funding from institutions
increasing consumer demand for organic food and awareness of
healthy lifestyle; the increase in purchasing power
changes in organic farming policy (less demanding
administration procedures, more grant funds, more support for
young farmers etc.)
opening of new markets
modernization of infrastructure and improvement of tourist
infrastructure
the increase in green public contracts
greater involvement of municipality in regional cooperation and
integration
transfer of good practices from other municipalities and abroad
in agricultural and rural development programs
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Threats

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

measures to reduce the import of organic products and food
recovery from the economic crisis
changes in consumer preferences, reduction in their purchasing
power
changes in organic farming policy (reduction in grants,
subsidies, tenders etc.)
lack of interest on national and municipal level to invest in the
development of organic farming
lack of investment resources for effective implementation of
rural development programs
the increase in market competition
creation of a global food market
deepening of the economic crisis
the increase in extreme weather events, climate change
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Priloga 1: Anketni vprašalnik

ANKETNI VPRAŠALNIK
Podatki iz ankete so anonimni in namenjeni izključno izdelavi zaključne
seminarske naloge »Ekološko kmetijstvo v občini Šentjur«.
1. OD KDAJ IMA VAŠA KMETIJA STATUS EKO KMETIJE (leto)? _________
2. GLAVNI RAZLOG ODLOČITVE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE?
a) okolju prijaznejši način kmetovanja
b) bolj zdrav način pridelave hrane
c) subvencije oz. okoljska plačila
d) tradicija
e) ekološko kmetijstvo kot tržna niša
f) drugo:________________________________________________________________
3. KATERA JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNA OVIRA PRI ODLOČITVI ZA
EKOLOŠKI NAČIN KMETOVANJA?
a) stroški
c) strah neuspeha
e) pomanjkanje delovne sile

b) premalo ozaveščenosti o takšnem načinu kmetovanja
d) pomanjkanje kmetijskih zemljišč
f) drugo: _____________________________________

4. VAŠA GLAVNA PRIDELOVALNA USMERITEV?
a) živinoreja
d) zelenjadarstvo

b) poljedelstvo
c) trajni nasadi: 1 vinogradi 2 sadovnjaki
e) mešana
f) drugo:________________________________

5. KOLIKO POVRŠIN OBSEGAJO VAŠA OBDELOVALNA ZEMLJIŠČA (v ha)?
a) njive _____
e) vrtovi _____

b) travinje _____
f) gozd _____

c) sadovnjaki _____ d) vinogradi _____
g) drugo: __________________________

6. VAŠI GLAVNI PRIDELKI (pridelki, ki jih količinsko največ pridelate)?
(možni največ trije odgovori):
a) žita
živali

b) zelenjava
c) meso
d) mleko
e) jajca
i) drugo: _______________________

7. ALI SVOJE PRIDELKE TUDI PRODAJATE?
a) da b) ne
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f) sadje

g) vino

h) žive

7.1. ČE DA, KOLIKO (v % po posameznih pridelkih)?
PRIDELEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0%

do 25 %

25–50 %

50–75%

več kot
75 %

Žita
Zelenjava
Meso
Mleko
Jajca
Sadje
Vino
Žive živali
Drugo

7.2. ČE DA, KOMU/KAM?
a) prodaja na kmetiji
b) prodaja na tržnici
c) zadruga d) gostinski obrati
e) manjše trgovine, mesarji f) trgovinske verige
g) šole, vrtci in druge javne ustanove
h) drugo: ___________________________________________________________________
7.3. ČE DA, OCENITE USPEŠNOST PRODAJE OD 1 DO 5, pri čemer pomeni:
5 – zelo uspešna
4 – uspešna
1 – popolnoma neuspešna

3 – deloma uspešna

2 – neuspešna

8. KOLIKŠEN DELEŽ DOHODKA VAŠEMU GOSPODINJSTVU PRINAŠA
KMETIJSKA DEJAVNOST (vključno s subvencijami) IN KOLIKŠEN DELEŽ DRUGE
DEJAVNOSTI (dejavnosti izven kmetijstva)?
a) kmetijska dejavnost _____ %

b) druge dejavnosti _____ %

9. SE POLEG KMETIJSTVA UKVARJATE ŠE Z DOPOLNILNIMI DEJAVNOSTMI NA
KMETIJI?
a) da

b) ne

9.1. ČE DA, S KATERIMI?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. SO PO VAŠEM MNENJU STROŠKI EKOLOŠKEGA NAČINA KMETOVANJA VIŠJI
KOT PRI OBIČAJNEM KMETOVANJU?
a) da
b) ne
51

11. KJE SO STROŠKI NA VAŠI KMETIJI NAJVEČJI? (obkrožite največ tri vrste največjih
stroškov):
a) stroški s pridelavo oziroma prirejo (gnojila, ekosredstva, seme, krmila, gorivo itd.)
b) stroški s predelavo
c) stroški s prodajo pridelkov/izdelkov
d) stroški dopolnilnih dejavnosti
e) zdravstveno in pokojninsko zavarovanje
f) stroški najete delovne sile
g) stroški investicij, odplačevanja posojil
h) drugo:____________________________________________________________
12. ALI VAM EKOLOŠKO KMETOVANJE PRINAŠA POZITIVNO PRIHODKOVNO
BILANCO (prihodki iz kmetovanja so večji od stroškov)?
a) da b) ne c) deloma
12.1. ČE NE, KAKO POKRIVATE IZGUBO:
___________________________________________________________________________
13. STE VČLANJENI V DRUŠTVO POVEZANO Z EKOLOŠKIM KMETOVANJEM?
a) da b) ne
13.1. ČE DA, KATERO? ______________________________________________________
14. KAKO POGOSTO SODELUJETE Z RAZVOJNIMI AGENCIJAMI, SVETOVALNIMI
SLUŽBAMI?
a) enkrat tedensko
d) večkrat letno

b) večkrat mesečno
e) enkrat letno

c) enkrat mesečno

15. KAKO STE ZADOVOLJNI Z REZULTATI IN DOHODKI KMETOVANJA (ocenite od
1 do 5)?
5 – popolnoma sem zadovoljen/-a
3 – delno sem zadovoljen/-a
1 – nikakor nisem zadovoljen/-a

4 – večinoma sem zadovoljen/-a
2 – večinoma nisem zadovoljen/-a

15.1. PROSIM, UTEMELJITE SVOJE RAZLOGE ZA VAŠ ODGOVOR:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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16. KAKŠNA JE PO VAŠEM MNENJU PRIHODNOST VAŠE KMETIJE?
a) kmetija bo nadaljevala s svojimi dejavnostmi v dosedanjem obsegu
b) odpirajo se tudi nove možnosti: 1 – sprememba kmetijske usmeritve
2 – nove dejavnosti na kmetiji
3 – povečanje obsega pridelave oziroma prireje
4 – drugo:______________________________________
c) kmetija nima dobre prihodnosti: 1 – opustitev kmetovanja
(a – oddajanje zemljišč v najem b – prodaja zemljišč)
2 – preusmeritev v nekmetijske dejavnosti
3 – ni naslednika, ki bi prevzel delovanje kmetije
4 – nejasna prihodnost

17. ČLANI GOSPODINJSTVA:
17.1. NOSILEC KMETIJSKE DEJAVNOSTI
Spol

Starost

Izobrazba

Kmetijska izobrazba

17.2. ŠTEVILO VSEH ČLANOV V GOSPODINJSTVU: ______
17.3. ŠTEVILO ČLANOV V GOSPODINJSTVU, KI SO ZAPOSLITVENO ODVISNI OD
KMETIJSKE DEJAVNOSTI: ______
17.4. ŠTEVILO VZDRŽEVANIH ČLANOV V GOSPODINJSTVU: ______

Kmetija:____________________________________________________________________
Naselje: _______________________________
Številka ankete: ___________
Datum: __________________
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, september 2015

Eva Škornik
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