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MOŽNOSTI SONARAVNEGA KMETIJSTVA V OBČINI VIPAVA
Izvleček:
Diplomsko delo preučuje območje občine Vipava z vidika možnosti uvajanja sonaravnega
(integriranega in ekološkega) kmetijstva. Območje je zaradi različnih fizičnogeografskih in
družbenogeografskih značilnosti razdeljeno v štiri pokrajinsko-ekološke enote: PEE dno
doline, PEE Vipavska brda, PEE podgorje Nanosa in PEE Nanos. V PEE dno doline so bile
izvedene obsežne melioracije z namenom izboljšanja možnosti za kmetovanje, vendar pa so ta
območja izpostavljena tudi močni burji, kar predstavlja omejitveni dejavnik za kmetijstvo.
Kljub temu, da v prihodnosti integrirano kmetijstvo ne bo več kmetijski nadstandard, tukajšnji
kmetovalci niso navdušeni nad vključitvijo v ekološko kmetovanje. Več pripravljenosti za
vključitev v ekološko kmetovanje je v PEE Vipavska brda in v PEE podgorje Nanosa, kjer so
pogoji za kmetovanje težji. Na terasiranih pobočjih se razprostirajo vinogradi in v manjši meri
sadovnjaki. V ekološko kmetovanje so že vključeni kmetovalci na Nanosu, kjer so pogoji za
kmetovanje zaradi višje nadmorske višine in zakraselosti površja najslabši v vipavski občini
in je le tako njihovo delo ekonomsko upravičeno. Praviloma se za ekološko kmetovanje
odločajo mlajši in bolje izobraženi kmetovalci. Potrebno pa bo osveščati potencialne
porabnike sonaravno pridelanih pridelkov o prednostih takšne pridelave, da bodo tako znali
pravilno ovrednotiti takšne produkte, saj so kmetovalci prevečkrat prisiljeni podati ceno
pridelka na ravni konvencionalne.
Ključne besede: občina Vipava, Vipavska dolina, Vipavska brda, Nanos, pokrajinskoekološke enote, sonaravno kmetijstvo, ekološko kmetijstvo, integrirano kmetijstvo

THE POSSIBILITIES FOR NATURAL FARMING IN THE MUNICIPALITY OF VIPAVA
Abstract:
The diploma thesis examines the area of the Municipality of Vipava and the possibilities of
introducing natural (integrated and ecological) farming. The area is divided into four
landscape ecological units according to physical and human geographic characteristics: valley
bottom landscape ecological unit, Vipavska Brda hills landscape ecological unit, Nanos
submontane region landscape ecological unit and Nanos landscape ecological unit. In valley
bottom landscape ecological unit extensive amelioration works have been carried out in order
to improve the conditions for farming. However, these areas are also exposed to strong wind,
which is a restrictive factor in agriculture. Despite the fact that, in the future, integrated
farming will no longer be regarded as a higher standard in farming, the local farmers are not
enthusiastic about starting ecological farming. We can find more willingness to change the
course in Vipavska Brda hills and Nanos submontane region where the conditions for farming
are harder. On the terraced slopes there are vineyards and, in smaller amount, orchards. The
inhabitants of Nanos, the area where the conditions are the hardest of all in the Municipality
of Vipava (the reason being higher altitude and carstic surface), are already practicing
ecological farming because this is the only way their work pays off. As a rule, the decision to
take up ecological farming is mostly made by the younger and more educated farmers. We
need to inform potential consumers of naturally grown produce about the advantages of such
production so that they can correctly assess the value of such products. Now, the farmers are
often forced to sell their produce at the price of the conventional product.
Keywords: the Municipality of Vipava, Vipava Valley, Vipavska Brda hills, Nanos,
landscape-ecological units, natural farming, ecological farming, integrated farming
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1. UVOD
Sonaravno kmetijstvo lahko označimo kot kmetijstvo, ki ga opredeljuje izrek »nazaj k
naravi«. S takšnim načinom kmetovanja pridelamo kakovostnejša živila, hkrati pa varujemo
tudi okolje in tako delujemo trajnostno.
Tudi območja, kjer se je uveljavilo intenzivnejše kmetovanje, kot na primer v Vipavski dolini,
se lahko preusmerijo v sonaravno kmetovanje, vendar pa je na takšnih območjih
preusmeritveno obdobje zahtevnejše. Boljše pogoje za sonaravno kmetijstvo ima Zgornja
Vipavska dolina (območje občine Vipava), kjer je manj ravnega sveta in zato več omejitvenih
dejavnikov za kmetijstvo (večji nakloni pobočij, plazovita območja, burja, suša, poplave).
Z ekološkim kmetijstvom sem se srečala že v 4. letniku študija na Oddelku za geografijo pri
projektu Inštituta za trajnostni razvoj »Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe
ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega
kmetijstva v Sloveniji do 2015«, pri katerem sem tudi sodelovala. Za diplomsko delo sem se
tako odločila, da bom tematiko razširila na vse oblike sonaravnega kmetijstva in se hkrati
omejila samo na območje občine Vipava.

1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšne so možnosti za sonaravno kmetijstvo na
območju občine Vipava, pri čemer bo proučen potencial za sonaravno kmetovanje na podlagi
fizičnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov ter anketiranih kmetovalcev, ki so že
vključeni v eno od oblik sonaravnega kmetovanja. Končni rezultat je sintezna ponazoritev
možnosti za sonaravno kmetovanje v posameznih pokrajinsko-ekoloških enotah občine
Vipava.
Cilji diplomskega dela so:
1. predstaviti glavne značilnosti sonaravnega kmetijstva,
2. predstaviti fizično in družbenogeografske značilnosti občine Vipava in jih oceniti z vidika
pogojev za sonaravno kmetovanje v homogenih pokrajinsko-ekoloških enotah,
3. preveriti odnos do sonaravnega kmetovanja med kmetovalci, ki že kmetujejo skladno z
naravo,
4. izdelava smernic nadaljnjega razvoja občine Vipava z vidika sonaravnega kmetijstva.

1.2. HIPOTEZE:
1. Za vključitev v ekološko kmetovanje se odločajo predvsem mlajši in bolje izobraženi
kmetovalci ter tisti, ki imajo znanega prevzemnika kmetije.
2. Kljub temu, da velja Vipavska dolina za pokrajino z intenzivnim kmetijstvom, so v
zgornjem delu doline na območju občine Vipava dobre razmere za razvoj sonaravnega
kmetijstva.
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1.3. METODE DELA:
- zbiranje in vrednotenje naravno in družbenogeografskih podatkov,
- določitev pokrajinsko-ekoloških enot in njihovo vrednotenje v luči sonaravnega kmetijstva,
- anketiranje, s katerim je bilo med 21 sonaravnimi kmetovalci (od 52) preverjen odnos do
sonaravnega kmetovanja.
Metodološki okvir
Metodološki okvir diplomskega dela zajema pokrajinsko-ekološki ter socioekološki model.
Slika 1: Metodološki okvir
POKRAJINSKO-EKOLOŠKE ENOTE
PEE
DNO
DOLINE

PEE
VIPAVSKA
BRDA

PEE
PODGORJE
NANOSA

PEE
NANOS

OSNOVNE NARAVNOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI
OSNOVNE DRUŽBENOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI

OSNOVNE ZNAČILNOSTI KMETIJSTVA

SONARAVNO KMETIJSTVO
INTEGRIRANA
PRIDELAVA

EKOLOŠKA
PRIDELAVA

ODNOS KMETOVALCEV DO SONARAVNEGA
KMETIJSTVA
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2. SONARAVNO KMETIJSTVO
Sonaravno (tudi organsko) kmetijstvo je kmetijstvo, ki »zadovoljuje potrebo ljudi po hrani
brez zastrupljanja okolja ter prekomerne rabe prsti, vode in drugih naravnih virov« (Mihelič
Pulsipher, Pulsipher, 2002, str. 42).
Za doseganje teh ciljev se uporabljajo različne kmetijske prakse, prilagojene okoljskim
zmogljivostim. Takšni sta npr. integrirano in ekološko (biološko) kmetijstvo. Največja
značilnost sonaravnega kmetijstva je raba bioloških gnojil, pa tudi kolobarjenje in
kompostiranje, kar ohranja organske snovi v prsti in s tem ekologijo prsti (Plut, 2010).
Sodobna vloga kmetijstva ni le v pridelavi hrane, ampak so pomembne tudi družbene funkcije
npr. pozitivni vplivi kmetijstva na okolje (ohranjanje biotske raznovrstnosti, ekosistemske
funkcije,…), poleg tega pa ima vplive tudi na socialno ravnovesje, na podobo kulturne
pokrajine, na ohranjanje naravnih vrednot ter kulturne dediščine (Klemenčič in ost., 2008, str.
29).
2.1. EKOLOŠKO KMETIJSTVO
Ekološko kmetijstvo je trajnostno kmetijstvo ter ena najbolj celovitih oblik kmetijstva, saj
upošteva zmogljivosti okolja ter potrebe današnjega človeka in družbe. Predstavlja najvišjo
stopnjo varovanja okolja in hkrati pridelavo kakovostne hrane. Temelji na ravnovesju tla –
rastline – živali – človek, kar omogoča kroženje hranil ter ostalih snovi v naravi, saj ekološko
kmetijstvo vpliva tudi na trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri (Bavec in sod., 2001;
Klemenčič in ost., 2008; ANEK, 2006, Ekološko kmetovanje, 2013). Zaradi zagotavljanja
kroženja hranil je večina ekoloških kmetij mešanih (ANEK, 2006). Energetska poraba je na
ekoloških kmetijah za 30 do 50 % manjša kot na konvencionalnih, pa tudi struktura
energetskih vnosov je ugodnejša (Klemenčič in ost., 2008). Končni cilj ekološkega kmetijstva
je pridelava živil z visoko prehransko vrednostjo hkrati z zmanjševanjem vseh oblik
onesnaževanja (ANEK, 2006).
Ekološko kmetijstvo poskuša zmanjšati ali omiliti negativne lastnosti konvencionalnega
kmetijstva z metodami in postopki tradicionalne pridelave ter novimi praksami, ki temeljijo
na najnovejših spoznanjih o pridelovalnih postopkih, lastnostih pasem in sort, značilnostih
naravnega okolja, npr. prsti (Klemenčič in ost., 2008). Metode ekološkega kmetovanja
zagotavljajo ohranjanje rodovitnosti prsti (kar prsti kot ekosistemu odvzamemo, moramo vanj
tudi vrniti) ter zmanjševanje vplivov na okolje, za kar pa mora biti raba naravnih virov
preudarna. Zato se ta vrsta kmetijstva poslužuje kolobarjenja, pridelovanja vmesnih posevkov
z metuljnicami (vezava dušika), za gnojenje se uporablja živalska gnojila, zeleno gnojenje in
kompost, sadi se na bolezni in škodljivce odporne rastline, nadziranje škodljivcev pa poteka
na naraven način (ANEK, 2006). Izbira se rastline in živali, ki so odporne proti boleznim ter
prilagojene lokalnemu okolju, reja živali pa poteka po sistemu živalim prijazne reje, kar
pomeni rejo na osnovi ekološke krme z veliko gibanja na prostem (Ekološka pridelava, 2013).
V ekološkem kmetijstvu se tako ne uporablja kemično-sintetičnih gnojil in pesticidov,
razkuženega semena, sintetičnih dodatkov v krmilih, surovin živalskega izvora v krmilih in
gnojilih, rastnih regulatorjev in hormonov, prepovedana pa je tudi raba gensko spremenjenih
organizmov (GSO) in njihovih produktov ter veterinarskih medicinskih izdelkov v
preventivne namene (ANEK, 2006; Kaj ekološki…, 2013).
Pri ekološki predelavi je potrebno upoštevati tudi naslednja načela in omejitve: izdelava živil
je dovoljena le iz ekološko pridelanih sestavin, tako mora imeti vsako živilo z označbo
»ekološko«, »eko« ali »bio« vsaj 95 % sestavin iz ekološke pridelave, poleg tega pa uporaba
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umetnih konzervansov in barvil ter ionizirajočega sevanja ni dovoljena (Ekološka predelava,
2013).
Ekološko kmetijstvo ima tudi širše (družbene) učinke, npr. zagotavljanje javnih dobrin, kot
so: izboljševanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje virov pitne vode, ustvarjanje delovnih
mest, ohranjanje kulturne kmetijske pokrajine ter varovanje okolja nasploh (ANEK, 2006).
Najbolj se priporoča in je hkrati tudi okoljsko najbolj upravičeno na območjih, kjer je
okoljska občutljivost največja ter na območjih, kjer so pritiski kmetijskih dejavnosti največji
(npr. ogrožanje oskrbe z vodo) (Lampič, 2005).
Začetnik ekološkega kmetijstva je Rudolf Stainer, ki je v 20. letih 20. stoletja utemeljil
organsko – biološko kmetijstvo, vendar pa se je potreba po nadzoru in standardizaciji pojavila
šele v 70. letih 20. stoletja, ko se je povečevalo tudi povpraševanje po ekoloških živilih, zato
so ustanovili Mednarodno zvezo gibanj za ekološko kmetijstvo – IFOAM (International
Federation of Organic Agriculture Movement). Ta je izdala mednarodno priznane Temeljne
standarde za ekološko kmetijstvo in pridelavo živil, ki predstavljajo osnovo za certifikacijo
živil. Ti standardi ne stagnirajo, ampak se spreminjajo skladno s potrebami ter napredkom
stroke (ANEK, 2006). Na standardih IFOAM sloni tudi ekološko kmetijstvo Evropske unije,
in sicer to področje ureja Uredba sveta (EGS) 2091/91.
Spodbuda za pripravo Akcijskega načrta za ekološka živila in kmetijstvo (ANEK) na ravni
Evropske unije je bil podpis Kopenhaške deklaracije. V njej je ekološko kmetijstvo
izpostavljeno kot pomembno za reševanje problemov, povezanih s hrano, varstvom živali ter
razvojem podeželja, hkrati pa je zaradi večjega povpraševanja po certificiranih živilih takšna
vrsta kmetijstva tudi priložnost za evropske pridelovalce, zato je potrebno ekološko
kmetijstvo in živila v Evropi pospešeno razvijati. Ekstenzifikacija kmetijstva in s tem tudi
razmah ekološkega kmetijstva v Evropski uniji je posledica presežkov kmetijskih pridelkov
ter obremenjenosti okolja zaradi konvencionalnega kmetijstva (Klemenčič in ost., 2008).
Poleg tega je predviden razvoj ekološkega kmetijstva tudi v Strateških smernicah Skupnosti
za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007-2013). Ta dokument je v povezavi z
Evropskim akcijskim načrtom za ekološka živila in kmetijstvo (ANEK, 2006) in je nastal pod
okriljem skupne kmetijske politike. Cilj leta 2003 reformirane skupne kmetijske politike je bil
spodbujanje proizvodnje, ki podpira okolju prijazne, kvalitetne proizvode, zato je ekološko
kmetijstvo pomembno sredstvo za dosego teh ciljev (Sporočilo komisije …, 2004).
Preusmeritev kmetije iz konvencionalne v ekološko traja vsaj dve leti, za trajne nasade pa vsaj
tri leta. Poznamo tudi postopno preusmeritev, ki traja največ pet let. Preusmeritveno obdobje
se začne s prijavo v kontrolo za ekološko kmetovanje, še prej pa mora vsak zainteresiran
kmetovalec opraviti uvodni tečaj o ekološkem kmetovanju, kjer se seznani s tem, kaj ekološko
kmetijstvo sploh je, kakšne so zahteve in omejitve, kakšne so prodajne možnosti ter kako
gospodarijo tovrstne kmetije v Sloveniji in v sosedstvu. Vsekakor pa velja, da so na kmetijah
z bolj intenzivno pridelavo večje težave pri preusmeritvi. Upoštevati moramo tudi to, da je pri
ekološkem načinu kmetovanja manj direktnih stroškov, več pa je ročnega in strojnega dela,
kar je tudi razlog, da ekološki pridelki lahko dosegajo za 15 – 20 % višje prodajne cene, s
katerimi naj bi pokrili večje pridelovalne stroške. Prvo leto v preusmeritvi se pridelki lahko
prodajo kot konvencionalni, drugo leto kot pridelki iz preusmeritve, tretje leto pa že kot
ekološki pridelki, ob predpostavki, da so bile vse kontrole pozitivne. Kontrola je namenjena
zagotavljanju kakovosti ekoloških živil, zato kontrolna organizacija preverja izpolnjevanje
minimalnih predpisov in pogojev, ki jih mora živilo izpolnjevati, da ga lahko označimo kot
ekološki pridelek ali živilo. Brez kontrole se živilo namreč ne sme prodajati kot ekološko
(Bavec in sod., 2001).
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2.1.1. OBLIKE EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA
Biodinamično kmetijstvo
Biodinamična metoda kmetovanja je najzahtevnejša (Biološko-dinamično kmetovanje, 2013)
in hkrati ena najstarejših in najcelovitejših metod ekološkega kmetovanja. Njen cilj je trajna
rodovitnost in zdravje, ki izhajata iz načina kmetovanja. Preusmeritveno obdobje za takšen
način kmetovanja traja praviloma tri leta.
Za to obliko ekološkega kmetijstva je značilno, da vsa opravila potekajo v skladu s
kozmičnimi silami. Prav zaradi tega upoštevajo setveni koledar Marie Thun, kjer so objavljeni
podatki, kdaj je najprimernejši čas za določeno opravilo, saj daje ta koledar poseben pomen
luninim menam (Sattler, Wistinghausen, 1995).
Rudolf Stainer, utemeljitelj te oblike ekološkega kmetijstva, si je zamislil kmetijo kot
gospodarski obrat oziroma kot zaključeno celoto, ki je v največji možni meri samozadostna
(Sattler, Wistinghausen, 1995), kar pomeni, da je kmetija skoraj neobčutljiva za zunanje
vplive, saj ima za razliko od konvencionalne pridelave majhne materialne inpute, majhne
potrebe po visokotehnološki strojni opremi, ne uporablja se pesticidov in lahkotopnih
mineralnih gnojil (Purgaj, 2010). Takšen kmetijski organizem združuje tradicionalne (npr.
kolobarjenje) in sodobne kmetijske tehnike (npr. sodobna organizacija, pridelovalne metode,
krmljenje, …) trajnostnega kmetijstva. Kmetija je urejena glede na rastiščne razmere, kar
pomeni, da naj bi »redili toliko živali, da z njihovim gnojem lahko ohranjamo in oblikujemo
rodovitnost tal in življenje v njih«, poleg tega pa pridelovanje krme prispeva k izboljševanju
tal zaradi metuljnic in trav, če jo seveda na pravi način vključimo v kolobar (Sattler,
Wistinghausen, 1995).
V biodinamičnem kmetijstvu se poleg tehnik, ki se uporabljajo pri ostalih oblikah ekološkega
kmetijstva (npr. kolobarjenje), uporablja tudi posebne biodinamične pripravke. Izdelujejo jih
iz zdravilnih zelišč (kopriva, kamilica, regrat…) in mineralov. Z njimi se krepi rastline in
zmanjšuje pojav bolezni in škodljivcev. Škropimo jih po tleh ali rastlinah ter uporabljamo pri
pripravi gnojila. Za zatiranje plevelov se uporabljajo česala, polivanje z vrelo vodo ter
zažiganje s propanom (Sattler, Wistinghausen, 1995).
Organsko-biološko kmetijstvo
Utemeljitelj organsko-biološkega kmetijstva, ki temelji na principih biološko-dinamičnega
kmetijstva, je švicarski agrarni politik dr. Hans Müller. Organsko-biološko kmetovanje
temelji na negovanju, pridobivanju in vzdrževanju preperele organske snovi, saj so zdrava tla
glavni pogoj za zdrave rastline ter s tem tudi zdrave ljudi. Poleg tega naj bi kmetijska
gospodarstva postala samozadostna in tako neodvisna od dokupa surovin. To naj bi
dolgoročno pripeljalo do preobrazbe kmetije v biološko-dinamično, kar je tudi eden od ciljev
organsko-biološkega kmetovanja (Purgaj, 2010).
Permakultura
Izraz permakultura izhaja iz besedne zveze »permanentna agrikultura«, kar je drugi izraz za
»trajno kmetijstvo« (Mollison, Slay, 1994). Začetnika sta Bill Mollison in David Holmgren,
ki sta imela idejo ustvariti stabilen agrikulturni sistem (Permakultura, 2013). Permakultura
tako temelji na posnemanju naravnih biomov (Plut, 2010), kar pomeni, da je to kultivirano
okolje, ki se le zgleduje po naravnih sistemih. Poleg tradicionalnega kmetovanja so pri
permakulturi pomembni še sodobni znanstveni izsledki in tehnologija. Tako se permakultura
ukvarja z odnosi med rastlinami, živalmi, zgradbami in infrastrukturo ter njihovim
vmeščanjem v prostor (Mollison, Slay, 1994), s čimer dosežemo sinergijske učinke
(Permakultura, 2013). Prav zato se poslužujejo mešanih zasaditev (Januš, 2013).
Permakultura upošteva pri kombiniranju z naravnimi značilnostmi pokrajine prirojene
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lastnosti rastlin in živali. Okolja, ustvarjena po načelih permakulture, sama krijejo svoje
potrebe, kar pomeni, da so ekonomsko neodvisna (Mollison, Slay, 1994). Načrtovanje vrtov
poteka tako, da se zagotavlja njihovo kar največjo energetsko učinkovitost, za kar se izrablja
obnovljive vire energije (sonce, veter, valovanje) ter odpadni material, ki se ga lahko reciklira
(npr. rastlinjak iz odsluženih oken, tramov in vrat) (Januš, 2013).
Po Patricku Whitefieldu obstajata dve veji permakulture: izvirna ter načrtovana. Pri izvirni se
poskušamo čimbolj približati naravnemu ekosistemu v vseh pogledih, pri načrtovani pa je
posestvo veliko bolj »urejeno«, a še vedno po načelih permakulture (Permakultura, 2013).

2.2. INTEGRIRANO KMETIJSTVO
Integrirano kmetijstvo je strokovna nadgradnja konvencionalnega kmetijstva, saj za nekatere
ekološko kmetijstvo ni primerno (Bavec in sod., 2001, str. 22). Po »stopnji sonaravnosti« ga
uvrščamo med konvencionalno in ekološko pridelavo, lahko pa tudi rečemo, da je to dobra
praksa konvencionalnega kmetijstva.
Integrirana pridelava teži k okolju čimbolj prijazni pridelavi z nadzorovano uporabo gnojil in
sredstev za varstvo rastlin, kontrolirano pridelavo, certificiranjem pridelkov in uravnoteženim
izvajanjem agrotehničnih ukrepov (Klemenčič in ost., 2008).
Doseganje standardov integrirane pridelave redno nadzorujejo pooblaščeni certifikacijski
organi ter pristojni inšpektorat. Z upoštevanjem pravil integrirane pridelave se prideluje
kakovostna in zdrava hrana ter hkrati zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje in
zdravje ljudi (IKC - Integrirana pridelava, 2013). Kontrolirana in certificirana pridelava
potrošnikom zagotavlja, da proizvodi ustrezajo višjim standardom kakovosti. Cilj integrirane
pridelave je namreč pridelava zdravstveno neoporečne, varne ter kakovostne hrane (IKC Integrirana pridelava, 2013).
Pri pridelavi se daje prednost naravnim ukrepom pred fitofarmacevtskimi in biotehnološkimi
ukrepi, kar pomeni, da je uporaba kemičnih sredstev strogo določena ter zmanjšana na
minimum, škodljivce pa zatirajo tudi njihovi naravni sovražniki, ob tem pa se doseže enak
gospodarski učinek. Agrotehnične ukrepe se izvaja z upoštevanjem gospodarskih, ekoloških
in toksikoloških dejavnikov: uporablja se ustrezne metode varstva rastlin, s katerimi se
pospešuje in ohranja biotska raznovrstnost, prideluje se brez gensko spremenjenih
organizmov (GSO), uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev je nadzorovana, posebno
pozornost se posveča ohranjanju in dvigovanju rodovitnosti tal, zato poteka gnojenje
izključno na podlagi analize tal in potreb rastlin, saj s tem preprečimo prehajanje nitratov v
podtalnico ter njihovo kopičenje v rastlinah, pri tem pa ima prednost gnojenje z organskimi
gnojili (IKC - Integrirana pridelava, 2013; KON-CERT – Integrirana pridelava, 2013; SKOP,
2001).
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3. KMETIJSTVO V SLOVENIJI
Leta 2010 je bilo ob popisu kmetijstva 74.646 kmetijskih gospodarstev, kar je okrog 14 %
manj (86.467) kot ob popisu leta 2000, vendar so bila ta v povprečju večja in so imela manj
razdrobljena zemljišča. Za kmetijsko pridelavo je bilo v uporabi 474.432 hektarjev (4744,32
km2) kmetijskih zemljišč (KZU), kmetijska gospodarstva pa so imela 421.553 glav velike
živine (GVŽ). Povprečno kmetijsko gospodarstvo je imelo 6,4 hektarje kmetijskih zemljišč v
uporabi (KZU) in 5,6 glave velike živine (GVŽ) (Kutin Slatnar in ost., 2012).
Manj kot 5 hektarjev kmetijskih zemljišč je imelo kar 61 % kmetijskih gospodarstev, vendar
skupno obdelujejo več kot 20 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. S kmetijsko dejavnostjo
se je v letu 2010 v Sloveniji ukvarjalo 208.000 delovno aktivnih oseb, kar je 19 % manj kot
leta 2000. Njihova povprečna starost je 57 let in se od zadnjega popisa ni spremenila. Malo
manj kot polovica (43 %) gospodarjev je imelo končano le osnovnošolsko izobrazbo, ob
popisu leta 2000 pa je bil ta odstotek še višji (58 %) (Popis kmetijstva 2010, 2012). Leta 2010
je imelo le tečaje iz kmetijstva 27 % gospodarjev, kar 64 % pa jih ni imelo formalne
kmetijske izobrazbe, ampak le praktične izkušnje v kmetovanju (Kutin Slatnar in ost., 2012).
V primerjavi s popisom leta 2000 je opazen upad živinoreje, vendar pa se je povprečno število
GVŽ na kmetijah, kjer redijo živino, povečalo. KZU se je zmanjšal, največ zaradi zmanjšanja
površine trajnih nasadov in trajnega travinja. Površina njiv se v tem obdobju ni bistveno
spremenila, povečal se je le delež kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo večje njivske
površine. Kmetijskih gospodarstev z gozdom je bilo leta 2010 manj, vendar pa se je
intenzivnost poseka na kmetijsko gospodarstvo povečala.
Med kmetijskimi gospodarstvi, kjer so se izvajale pridobitne dejavnosti , je največ takšnih, ki
so se ukvarjala z gozdarskimi opravili, sledijo pa še turizem, predelava lesa, predelava sadja
in zelenjave in druge dejavnosti, povezane s predelavo hrane, npr. proizvodnja vina (Popis
kmetijstva 2010, 2012).
Slovensko kmetijstvo ima, razen v nekaterih ravninskih območjih, nizko intenzivnost
pridelave, predvsem zaradi naravnih danosti, kar pomeni, da je okolju prijazno ter varno za
potrošnike. Poleg tega pa se ohranjajo tudi kulturne pokrajine ter velika biotska pestrost
(SKOP, 2001).
Gospodarski pomen kmetijstva upada, njegova družbena vloga pa se krepi. Na vlogo
kmetijstva v Sloveniji vplivajo predvsem naravne razmere, ki se kažejo v:
- specifični strukturi rabe zemljišč (prevladuje gozd, kmetijska zemljišča so neenakomerno
razporejena – travinje prevladuje, njive so na ravninskih območjih dolin in kotlin),
- veliki biotski raznovrstnosti,
- raznoliki kulturni pokrajini, ki je posledica velike kulturne raznovrstnosti,
- razpršeni poselitvi (Klemenčič in ost., 2008).
Kmetijstvo v Sloveniji sloni na dveh temeljnih zakonih in to sta Zakon o kmetijstvu – Zkme-1
(Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012) in Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-D (Uradni list
RS, št. 71/2011, 58/2012) (Zakonodaja in dokumenti, 2013).
»V Zakonu o kmetijstvu so opredeljeni naslednji cilji kmetijske politike, ki so pomembni za
uresničevanje gospodarske, okoljske, socialne in prostorske vloge kmetijstva:
- stabilna pridelava varne in kakovostne hrane, ki pa je tako po količini (visoka stopnja
samooskrbe) kot tudi cenovno dostopna,
- ohranjanje rodovitnosti kmetijskih zemljišč,
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- ustrezno varovanje kmetijskih zemljišč pred onesnaženji, neracionalno rabo ter ohranjanje in
izboljšanje naravnih virov (prsti, vode) za pridelavo hrane,
- uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave ter genskih in drugih virov,
- povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva,
- zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom,
- ohranjanje poseljenosti in obdelanosti kmetijskih zemljišč« (Klemenčič in ost., 2008, str.
29).
Poleg tega pa kmetijstvo sloni tudi na Programu razvoja podeželja 2007 – 2013 (PRP), ki je
skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije. V okviru teh programov se tudi
črpa finančna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Sam program je
razdeljen na štiri osi, ki so namenjene izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega
sektorja, izboljšanju okolja in podeželja ter izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in
povečevanju raznovrstnosti (diverzifikaciji) podeželskega gospodarstva, podporo vsem trem
ciljem pa nudi izvajanje pristopa LEADER (Program razvoja podeželja 2007 – 2013).
LEADER pristop se od drugih podobnih pristopov razlikuje v tem, da se pobude oblikujejo od
spodaj navzgor. Lokalni prebivalci torej aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi razvojnih
programov podeželja za svoje območje. V ta namen so tudi ustanovili lokalne akcijske
skupine (LAS), ki jih sestavljajo javnozasebna partnerstva, kamor vstopajo lokalni akterji
(javni zavodi, ekonomski subjekti, društva, civilne iniciative: kmetje in lastniki zemljišč
(Rodela, 2001).
Zaradi neugodnih naravnih razmer za kmetijstvo imamo v Sloveniji velik delež območij z
omejenimi dejavniki za kmetijstvo (OMD), ki so bila določena s Programom razvoja
podeželja za obdobje 2004-2006 in dopolnjena s Programom za obdobje 2007-2013. Ta
območja so:
- hribovita in gorska območja,
- območja s posebnimi naravnimi omejitvami,
- druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
Tukaj so težji pridelovalni pogoji, kar izrazito podraži kmetijsko pridelavo, zato so kmetom –
lastnikom zemljišč dodeljena izravnalna plačila ter spodbude za ohranjanje kmetovanja in so
namenjena kritju dodatnih stroškov, ki nastanejo pri kmetovanju na območjih OMD. Tako se
na teh območjih vzdržuje kmetijska raba in kulturna pokrajina. Zaradi specifičnih razmer za
kmetijstvo seveda prevladujejo ekstenzivnejše oblike pridelave, spodbuja pa se tudi razvoj
sonaravnega kmetijstva (Klemenčič in ost., 2008).
V okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega programa (SKOP) so samostojno izvajali
kmetijsko okoljske ukrepe med leti 2001-2003, ukrep izravnalnih plačil za OMD območja pa
se je izvajal v letih 2000-2003. Oba ukrepa sta se do leta 2003 financirala iz proračuna RS.
Subvencije so bile namenjene zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje,
ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne
krajine ter varovanju zavarovanih območij (Program razvoja…, 2007) iz česar sledi, da
kmetijska politika namenja vedno večji poudarek okoljski in varovalni komponenti
kmetijstva, poleg tega pa imajo ti ukrepi ob predpostavki, da so ustrezno prostorsko
razporejeni, tudi okoljske in prostorske učinke (Klemenčič in ost., 2008).
Tako ukrep OMD kot ukrepi SKOP se od leta 2004 financirajo v okviru Programa razvoja
podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006, po koncu tega programskega obdobja pa v
okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007-2013. To je skupni programski
dokument Slovenije in Evropske komisije ter programska osnova za črpanje finančnih
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sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Leta 2006 se je
zaključil Slovenski kmetijsko-okoljski program (SKOP). Z novim programskim obdobjem
(2007-2013) pa je v veljavi Kmetijsko-okoljski program (KOP) (Program razvoja …, 2007).
Ekološko in integrirano kmetijstvo je bilo med leti 2001 in 2007 eden od ukrepov SKOP-a,
od leta 2007 pa je ukrep KOP-a (Klemenčič in ost., 2008; Podpore integrirani pridelavi,
2013).
Slovenska kmetijska politika se je usmerila v eko-socialno kmetijstvo, katere ukrep so bila v
letih 1999-2002 tudi okoljska plačila za ekološko kmetijstvo, kar je poleg možnosti trženja
certificiranih ekoloških pridelkov, to je pridelkov, ki imajo višjo dodano vrednost, bila tudi
največja spodbuda za razvoj ekološkega kmetijstva. Okoljska plačila v okviru KOP-a tako
predstavljajo edini sistemski ukrep za ekološko kmetijstvo, kjer gre neposredno za ta sektor
kmetijstva (Klemenčič in ost., 2008).
Integrirani pridelovalci sadja so prvič dobili neposredna plačila leta 1996 (sadje - IPS) oz.
2000 (grozdje – IVG in zelenjava – IVR), pridelovalci poljščin (IPL) pa leta 2004. Vsi
integrirani pridelovalci so od leta 2001 dobivali neposredna plačila v okviru Slovenskega
kmetijsko okoljskega programa (2001-2006) in Kmetijsko okoljskega programa (2007-2013).
V novem programskem obdobju 2014-2020 pa ne bo več neposrednih plačil, namenjenih
integrirani pridelavi (Podpore integrirani pridelavi, 2013).
Okoljska plačila imajo poleg okoljske tudi pomembno socialno komponento, saj nadomeščajo
izpad dohodkov zaradi omejitev v pridelavi, hkrati pa naj bi zagotavljala varovanje okolja in
ohranjanje kulturne pokrajine (Klemenčič in ost., 2008).
S Programom razvoja podeželja RS 2007-2013 izvaja Slovenija ukrepe vseh štirih osi, ki so
opredeljene v Uredbi (ES) št. 1698/2005. Te so: konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva,
izboljšanje okolja in podeželja, kakovost življenja in diverzifikacija ter os LEADER. Uredba
izhaja iz analize stanja, zastavljenih ciljev in prioritet na osnovi Strateških smernic Skupnosti
in Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja 2007-2013 (NSN) (Program razvoja…,
2007).

3.1. SONARAVNO KMETIJSTVO V SLOVENIJI
Slovenija ima veliko okoljsko občutljivih in varovanih območij, kjer je ekološka pridelava
najbolj zaželena, zato ima Slovenija velike potenciale za razvoj ekološkega kmetijstva (Bavec
in sod., 2001), poleg tega pa govori v prid razmahu ekološkega kmetijstva tudi nižja
intenzivnost kmetijstva glede na zahodnoevropske države, tradicionalna pridelava z veliko
ročnega dela in povpraševanje potrošnikov po kakovostnejši hrani (SKOP, 2001).
Velik vpliv na slovensko kmetijstvo v preteklosti, katerega posledice so vidne še danes, sta
imela agrarna reforma, s katero je prišlo do povečanja števila najmanjših kmetij ter zakon o
zemljiškem maksimumu, s katerim je prišlo do zmanjšanja števila največjih kmetij in
onemogočanja rasti števila večjih kmetij. Tako je v zasebni lasti prišlo do prevlade majhne in
razdrobljene posesti. To pa je imelo tudi pozitivno stran, saj se je tako ohranila pestra
podeželska pokrajina ter čisto okolje. Prav zaradi tega ter zaradi razmeroma drage kmetijske
pridelave na majhnih kmetijah je biološko kmetijstvo lahko razvojni izziv oziroma ena od
prednosti slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja (Kladnik, Ravbar, 2003).
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Na pridelovalno najugodnejših območjih so se uveljavile integrirane oblike kmetijstva
(integrirano poljedelstvo, vinogradništvo, sadjarstvo in vrtnarstvo), v pridelovalno manj
ugodnih območjih pa se vedno bolj uveljavlja ekološko kmetijstvo (Klemenčič in ost., 2008).
Slika 2: Površine v sonaravnem kmetijstvu
Površine, na katerih se izvaja sonaravno kmetijstvo
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Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2013
3.1.1. EKOLOŠKO KMETOVANJE V SLOVENIJI
Ob pričetku izvajanja ekološkega kmetovanja v Sloveniji leta 1998, je bilo v kontrolo
vključenih le 41 kmetijskih gospodarstev, leta 2012 pa že 2682 (Ekološko kmetovanje, 2013),
od teh so certifikat za ekološko kmetovanje pridobile že 2104 vse kmetije (Analiza stanja eko, 2013). Število ekoloških kmetij torej iz leta v leto narašča (Ekološko kmetovanje, 2013).
Regionalno so zelo velike razlike v razporeditvi ekoloških pridelovalcev. Preusmerjanje je
neenakomerno zaradi več vzrokov: pomanjkanje svetovalcev za ekološko kmetijstvo, otežen
vstop ekoloških kmetovalcev v večje prodajne sisteme in javne ustanove ter s tem povezana
pomanjkljiva podpora države pri trženju ekoloških živil (Klemenčič in ost., 2008).
Ekološka pridelava naj bi imela razmeroma varno prihodnost, kar pomeni priložnost za večje
prihodke ter višjo dodano vrednost ekoloških pridelkov, poleg tega pa tudi za razvoj turizma
na ekoloških kmetijah, kar je v veliki meri še neizkoriščeno (Ekološko kmetovanje, 2013).
Klemenčič (2008) bi glede na manj ugodne naravne pogoje za intenzivno kmetijstvo
pričakoval, da bo Slovenija naredila večji napredek pri prepoznavanju svojih naravnih
potencialov in jih tudi razvila v širše prepoznavno obliko sonaravnega kmetovanja, saj je
takšen način pridelave okoljsko in zdravstveno najmanj oporečen. Meni pa tudi, da je
pomanjkljiva sama strategija razvoja ekološkega kmetijstva ter oblikovanje strateških
dokumentov, ki so v povezavi z ekološkim kmetijstvom, hkrati pa ima veliko vlogo pri
spodbujanju in razvoju ekološkega kmetovanja tudi politika, še posebej s subvencijami.
Pri tem velja poudariti, da so nekateri kmetje kmetovali po ekoloških principih še pred uvedbo
subvencij, pa tudi danes je nekaj kmetovalcev, ki ekološko kmetujejo, čeprav niso vključeni v
sistem ekološke kontrole. Po uvedbi okoljskih plačil za ekološko kmetijstvo je sprva število
ekoloških kmetovalcev in seveda tudi obdelovalnih površin zelo hitro naraščalo, nato pa se je
začelo umirjati (Klemenčič in ost., 2008). Pojavila se je tudi potreba po zagotavljanju večjih
količin pridelkov ter organiziranem nastopu na tržišču ter osveščanju potrošnikov in
pridelovalcev (Ekološko kmetovanje, 2013).

16

V Akcijskem načrtu je postavljen cilj, da naj bi bil do leta 2015 delež ekoloških kmetij 15 %,
delež KZU, kjer se ekološko kmetuje, pa 20 % (Klemenčič in ost., 2008).
Leta 2012 je bilo vključenih v ekološko kontrolo 2682 kmetijskih gospodarstev ter 35.100,67
ha KZU, kar predstavlja 3,6 % vseh kmetij v Sloveniji ter 7,6 % vseh KZU. To je precej manj
kot predvidevajo postavljeni cilji v Akcijskem načrtu do leta 2015, zato jih bo zelo težko
doseči (Analiza stanja - eko, 2013).
Struktura ekološke pridelave je neugodna. Po podatkih iz leta 2013 zavzema celotna površina
zemljišč v ekološkem nadzoru 35.100,67 ha, od tega travniki zavzemajo 88,23 % (30.664,61
ha) KZU. Njiv je le 7,47 % (2752,61 ha), sadovnjakov 2,67 % (994,36 ha), vinogradov 0,89
% (323,88 ha) in oljčnikov pa 0, 28 % (184,53 ha). Med ekološko obdelanimi kmetijskimi
zemljišči prevladujejo travniki, saj je največ živinorejskih in mešanih kmetij, kar pa je (s
pridelovalnega vidika) manj ugodno (Klemenčič in ost., 2008).
Slika 3: Kmetijska zemljišča v uporabi v ekološkem kmetijstvu
Sestava KZU v ekološkem kmetijstvu
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Vir podatkov: Analiza stanja - eko, 2013
Osrednji razvojni načrt ekološkega kmetovanja, Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo, je bil
sprejet leta 2005, in sicer na osnovi Akcijskega načrta za ekološko kmetijstvo in živila, ki ga
je leta 2004 potrdil svet kmetijskih ministrov Evropske unije (Klemenčič in ost., 2008).
Poleg Akcijskega načrta za ekološko kmetijstvo je v veljavi tudi Pravilnik o ekološki pridelavi
in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 71/2010 in št. 94/2010), ki
je narejen na osnovi Zakona o kmetijstvu (Zkme-1) (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012 in
90/2012) (Zakonodaja in dokumenti, 2013). Pravilnik ureja način ekološke pridelave in
predelave, sistem nadzora organizacij za kontrolo in certificiranje ter označevanje ekoloških
živil (Pravilnik o ekološki…, 2010).
Slika 4: Razvoj ekološkega kmetijstva
Ekološko kmetijstvo
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Vir podatkov: Analiza stanja - eko, 2013
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Ekološki kmetovalci, ki imajo nadzorovano ekološko pridelavo, so vključeni v dve krovni
združenji. Prvo je »Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije« ali krajše »Zveza Biodar«,
kamor je vključenih 7 regionalnih združenj z več kot 1100 kmetijami v nadzoru ekološke
pridelave (Regionalna združenja, 2013). Ti ekološki kmetovalci kmetujejo po standardih
Mednarodne zveze za ekološko kmetijstvo, imajo pa tudi svojo lastno blagovno znamko
Biodar, ki jo je leta 2009 uporabljalo 117 pridelovalcev in 4 predelovalci ekoloških pridelkov
(Uporabniki znamke BIODAR, 2013).
Drugo krovno združenje je Zveza društev za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda –
Demeter« Slovenija, ki združuje kmetovalce, vrtičkarje, čebelarje in ljubitelje zdrave
prehrane. Leta 2012 je bilo v Sloveniji 28 biodinamičnih kmetij (Analiza stanja - eko, 2013),
na katerih kmetujejo po nemških standardih, svoje izdelke pa ponujajo pod blagovno znamko
Demeter (Klemenčič in ost., 2008).
Nadzorne ustanove, ki skrbijo za nadzor in certificiranje ekološke pridelave v skladu z
veljavnimi predpisi v Sloveniji so:
- Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (skrajšano ime: KON-CERT),
- Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru za tehnično preizkušanje in
analiziranje (skrajšano ime: IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM),
- Bureau Veritas d.o.o. (Nadzorni sistem – eko, 2013).
Nadzor nad njimi pa ima Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano
in okolje (Nadzorni sistem – IP, 2013).
Slika 5: Označevanje ekoloških pridelkov/ izdelkov:
Uradni zaščitni znak:

Uradni znak Evropske unije:

Zasebni blagovni znamki:

Biodar

Demeter – za označevanje pridelkov iz biodinamične pridelave
Vir: Označevanje - eko, 2013
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3.1.2. INTEGRIRANO KMETIJSTVO V SLOVENIJI
Integrirana pridelava se je v Sloveniji začela uvajati v letu 1991, najprej v sadjarstvu, potem
pa še v vinogradništvu in zelenjadarstvu. Leta 2004 se je pridružila še integrirana pridelava
poljščin. Od leta 2001 je integrirano kmetijstvo eden od ukrepov Slovenskega kmetijskookoljskega programa oz. Kmetijsko-okoljskega programa (Podpore integrirani pridelavi,
2013).
Slika 6: Razvoj integrirane pridelave
Skupno število integriranih pridelovalcev
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Vir podatkov: Analiza stanja - IP, 2013
Slika 7: Površine v integrirani pridelavi
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Vir podatkov: Analiza stanja - IP, 2013
V to obliko pridelave je bilo leta 2003 vključenih 2949 pridelovalcev. Po hitrem začetnem
naraščanju tako pridelovalcev kot tudi površin v integrirani pridelavi, je bil vrh po številu
vključenih kmetijskih gospodarstev dosežen leta 2007 (6041 kmetijskih gospodarstev), potem
pa je število počasi upadalo. Tako je bilo leta 2011 kmetijskih gospodarstev z integrirano
pridelavo le 5412 (sadje – 949, zelenjava – 341, grozdje - 2360, poljščine – 1762)
pridelovalcev (Analiza stanja – IP, 2013). Kljub temu, da je število pridelovalcev po letu 2007
začelo upadati, po mojem mnenju zaradi prehoda v ekološko kmetovanje, pa tudi nazaj v
konvencionalno pridelavo, so površine v integrirani pridelavi še vedno naraščale, kar pomeni,
da so posamezni pridelovalci kmetovali po načelih integrirane pridelave na večjih površinah.
V Sloveniji se trenutno izvaja integrirana pridelava poljščin (IPL), sadja (IPS), grozdja (IVG)
in zelenjave (IVR). V pravilnikih o integrirani pridelavi in tehnoloških navodilih za
integrirano pridelavo so podane tehnologije pridelave, postopki kontrole in način označevanja
pridelkov. Poleg pravilnikov pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sedaj
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, imenuje tudi organizacije za certificiranje (Kaj je
integrirana pridelava?, 2013), ki so: IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v
Mariboru, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (Inštitut KONCERT) ter Bureau Veritas d.o.o. Ti skrbijo za kontrolo pridelave in izdajo certifikatov v
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skladu s predpisi. Nadzor nad delovanjem teh organizacij pa ima Inšpektorat Republike
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje (Nadzorni sistem - IP, 2013).
Za integrirano kmetijstvo se odloča največ kmetovalcev, ki kmetujejo na pridelovalno
najugodnejših območjih. Delež integrirano obdelanih površin je še enkrat večji kot delež
površin iz ekološke pridelave. Tako se za tak način kmetovanja največ odločajo sadjarji in
vinogradniki. Po drugi strani pa so prav te panoge v ekološkem kmetijstvu slabše zastopane
(Klemenčič in ost., 2008).
Slika 8: Integrirani pridelovalci
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Vir podatkov: Analiza stanja - IP, 2013
Enotna označba za integrirane pridelke je znak »integrirani«. Poleg njega so v uporabi tudi
dodatne blagovne znamke. Takšna je na primer »Pikapolonica« Združenja za integrirano
pridelavo zelenjave Slovenije (Označevanje - IP, 2013).
Slika 9: Uradni državni znak:

Vir: Označevanje - IP, 2013
Slika 10: Zasebna blagovna znamka (»Pikapolonica«) Združenja za integrirano pridelavo
zelenjave Slovenije:

Vir: Označevanje - IP, 2013
Integrirano kmetijstvo je tudi prehodna stopnja za ekološko kmetijstvo. V novem
programskem obdobju kmetijsko-okoljskih ukrepov (2014 -2020) integrirana pridelava v
takšni obliki, kot do sedaj, ne bo več obstajala, saj bo morala Slovenija začeti izvajati Splošna
načela integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki so predstavljena v Prilogi 3
Direktive 2009/128/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe
Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov, ki so v Sloveniji zajete v okviru Zakona o
fitosanitarnih sredstvih. Zahteve integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi so
tako v veliki meri podobne zahtevam integrirane pridelave, zato bo ta postala splošen standard
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kmetijstva v Evropski uniji. Zanjo ne bo več mogoče nameniti kmetijsko okoljskih plačil, zato
tudi ne bo več kmetijski nadstandard (Tehnološka navodila…, 2012).
Kmetje imajo tako tri možnosti. Po prvi lahko nadaljujejo s konvencionalno pridelavo, vendar
pa za to obliko kmetijstva z letom 2014 ne bo več finančnih podpor v okviru kmetijskookoljskih ukrepov. Druga možnost predvideva prehod v kateri drugi kmetijsko-okoljski ukrep,
tretja pa prehod v ekološko pridelavo/ predelavo (Tehnološka navodila…, 2012).
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4. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE VIPAVA
- Fizičnogeografske značilnosti
Slika 11: Predstavitev območja

Vir: Geopedia, 2013
Občina Vipava meri 107, 4 km2. Gradita jo dve pokrajinsko različni enoti. Prva je Vipavska
dolina, ki jo v geološkem smislu gradi Goriško-vipavski sinklinorij, katerega severno in južno
krilo sta nagubana v večje in manjše sinklinale ter antiklinale. Te so grajene iz eocenskih
flišnih plasti, katerih debelino ocenjujejo na okoli 600 metrov (Buser, 1973). Fliš je skupno
ime za glinavce, laporovce ter peščenjake. Te plastnate kamnine se med seboj menjujejo (Jež,
2006). Na flišnem območju se je tako razvil rečno-denudacijski relief.
Druga enota je dinarskokraška planota Nanos, ki jo gradijo debele plasti karbonatnih kamnin,
predvsem krednih in jurskih apnencev (Janež in sod., 1997), zato se je tu razvil kraški relief.
Seveda pa ti dve enoti nista strogo ločeni med seboj, zato karbonatne kamnine segajo tudi na
pobočje Nanosa, ki je del Vipavske doline.
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Slika 12: Reliefna izoblikovanost občine Vipava

Vir: Geopedia, 2013
Slika 13: Geološka karta območja

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, 1:100.000. List Gorica, 1967; Osnovna geološka karta
SFRJ, 1:100.000. List Postojna, 1968.
Kamninska sestava območja vpliva tudi na vrsto prsti. Na mehkih karbonatnih kamninah, to je
kamninah, ki vsebujejo od 10 do 60 % kalcijevega karbonata, kakršen je tudi fliš, so se razvile
globlje avtomorfne prsti (regosoli, evrtične rjave prsti in antropogene prsti), pa tudi plitvejše
avtomorfne prsti (rendzine), kar je odvisno od naklona pobočij. Na apnenčasti podlagi se
pojavljajo plitvejše rendzine ter rjave pokarbonatne prsti. V ravnem delu doline, ob reki
Vipavi in njenih pritokih, pa se pojavljajo hidromorfne prsti (obrečne in oglejene prsti)
(Ogrin, Plut, 2009). Še zlasti velja izpostaviti evtrične rjave prsti ter antropogene prsti, ki so
zaradi svojih lastnosti pomembne kmetijske prsti. Najugodnejše so za vinogradništvo in
sadjarstvo (Geografija Slovenije, 1998), ki sta tudi najpomembnejši kmetijski panogi v občini
Vipava.
Poleg prsti vpliva na kmetijstvo tudi podnebje. Zaradi velikih razlik v nadmorski višini med
posameznimi območji občine Vipava sta se izoblikovali dve podnebni območji. Prvo je
območje Vipavske doline, drugo pa Nanosa. Vipavska dolina ima zaledni podtip
submediteranskega podnebja. Zanj je značilna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in 4
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°C in najtoplejšega meseca med 20 in 22 °C (Geografski atlas Slovenije, 1998). Na
meteorološki postaji Slap pri Vipavi so tako v obdobju 1977 – 2006 zabeležili povprečno
temperaturo najhladnejšega meseca 3 °C, najtoplejšega pa 21,3 °C, povprečna letna
temperatura pa znaša 12 °C. Ta podnebni tip ima submediteranski padavinski režim, ki
združuje značilnosti pravega sredozemskega ter celinskega padavinskega režima. Primarni
višek padavin je jeseni (oktober, november) ob povečani dejavnosti front, sekundarni pa
konec pomladi ali v začetku poletja (junij). Primarni padavinski minimum je na prehodu zime
v pomlad (januar, februar, marec), sekundarni pa poleti (julij, avgust) (Ogrin, 1996; Ogrin,
Plut, 2009). Povprečna letna količina padavin tako znaša od 1200 do 1700 mm (Geografski
atlas Slovenije, 1998). V tem okviru je tudi povprečna letna količina padavin na meteorološki
postaji Slap pri Vipavi, ki za obdobje 1977 – 2006 znaša 1441 mm.
Slika 14: Klimogram za meteorološko postajo Slap pri Vipavi (130 m n. v.) za obdobje 19772006:

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije. Temperatura zraka (1961-1991), 1995;
Klimatografija Slovenije. Padavine (1961-1991), 1995; Meteorološki letopis Slovenije, 1991 1999; Meteorološki letopisi 2000-2006.
Na Nanosu pa je zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Zanj je značilno, da je
povprečna aprilska temperatura nižja od oktobrske. Na meteorološki postaji Nanos - Ravnik
so v obdobju 1971 – 2000 zabeležili povprečno temperaturo najhladnejšega meseca -1,1 °C,
najtoplejšega pa 16,3 °C. Povprečna letna temperatura znaša 7,3 °C. Nanos ima
submediteranski padavinski režim s povprečno letno količino padavin 1782 mm, kar pomeni,
da je podnebje perhumidno. Višek padavin je jeseni (novembra), do četrtina vseh padavin pa
pade poleti (Ogrin, Plut, 2009; Geografija Slovenije, 1998). Kljub tako veliki količini padavin
se zaradi kraškega površja lahko v vegetacijski dobi pojavi suša (Ogrin, Plut, 2009).
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Slika 15: Klimogram za meteorološko postajo Nanos - Ravnik (915 m n. v.) za obdobje 19712000:

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije. Temperatura zraka (1961-1991), 1995;
Klimatografija Slovenije. Padavine (1961-1991), 1995; Meteorološki letopis Slovenije. 19912000.
Podnebni dejavnik, ki v veliki meri negativno učinkuje na kmetijstvo, je burja (Slovenija –
pokrajine…, 1998) in sicer dolgoročno z okrepitvijo deflacije, kratkoročno pa z osipom
pridelka. Burja je tako pomemben podnebni dejavnik, ker vpliva na druge podnebne
dejavnike ter na naravne in družbene razmere. Največji učinki burje se kažejo 3-4 km od
podnožja visokih dinarskih planot, vzporedno z njihovim robom. Povprečno je 42 dni z burjo
(Slovenija – pokrajine…, 1998), katere sunki dosežejo tudi 50 m/s (180 km/h). Piha v vseh
letnih časih. Najpogostejša je pozimi, poleti pa je šibkejša in kratkotrajnejša (Ogrin, Plut,
2009).
S temperaturo je povezana tudi dolžina vegetacijskega obdobja, kar je zelo pomembno za rast
rastlin.
Slika 16: Vegetacijsko obdobje na Slapu in Nanosu
Dolžina vegetacijskega obdobja nad pragom 5 °C ter 10 °C na Slapu ter na
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Vir podatkov: Meteorološki letopis Slovenije. 1991-2005;
VP5 je oznaka za dolžino vegetacijskega obdobja nad pragom 5 ºC, VP10 pa za dolžino
vegetacijskega obdobja nad pragom 10 °C. Ob pogledu na zgornji grafikon vidimo, da dolžina
vegetacijskega obdobja na Slapu nad 10 °C ter na Nanosu 5 °C skoraj sovpadata. Zaradi
različnih nadmorskih višin (okrog 1000 m višinske razlike) je razumljivo, da je na Nanosu
obdobje nad temperaturnim pragom 10 °C precej kratko ter na Slapu nad temperaturnim
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pragom 5 °C precej dolgo. Temperaturni prag je podan z dnevom, v katerem se srednja
dnevna temperatura, ki je pred tem ves čas nižja od temperature praga, ki ga določimo, dvigne
nad temperaturo praga. Temperaturni prag 5 °C sovpada z začetkom vegetiranja trave,
temperaturni prag 10 °C pa z začetkom vegetiranja drevja (Mrak, 2007). Med letoma 1991 in
2005 je bilo nad temperaturnim pragom 5 °C na Slapu od 271 do 317 dni, na Nanosu pa od
195 do 257 dni. V istem obdobju je bilo nad temperaturnim pragom 10 °C na Slapu od 192 do
248 dni, na Nanosu pa od 128 do 175 dni. Prednost kmetijstva v Vipavski dolini je torej dolgo
vegetacijsko obdobje, saj lahko prej pride do setve in tako tudi do pridelka, kar je za trženje
ugodno.
Na rastiščne razmere vplivajo kamninska osnova, relief, ekspozicija in lega območja ter
podnebni dejavniki (razmerje med temperaturo in padavinami v rastni dobi) (Geografija
Slovenije, 1998), na kar opozarjajo posamezne rastlinske združbe, ki jih v dolini sestavljajo
predvsem toploljubne vrste: črni gaber, mali jesen, hrast puhavec ter jesenska vilovina. Gre za
submediteransko vegetacijo, ki je pravi mediteranski vegetaciji podobna zaradi prilagoditve
rastlin, npr. mirovanju v času poletne suše, rasti spomladi pa tudi jeseni in pozimi, če so
dovolj visoke temperature. Takšna vegetacija je listopadna (Ogrin, Plut, 2009). Večina
naravnega rastja v Vipavski dolini je bilo spremenjenega zaradi kmetijstva in širitve naselij,
zato se je naravno rastje ohranilo le v odmaknjenih in težje dostopnih delih doline (Slovenija
– pokrajine…, 1998).
Območje Nanosa za razliko od Vipavske doline pripada dinarskemu biogeografskemu sistemu
z obsežnimi jelovo-bukovimi gozdovi. Prav prepletanje mediteranskega in dinarskega
biogeografskega sistema ima na tem območju velik pomen iz zoogeografskega,
fitogeografskega in ekološkega vidika, saj tu sobivajo alpske in mediteranske vrste, zato je tu
rastlinstvo zelo pestro, med njimi so tudi endemiti (Hlad, 1997).
Za kmetijstvo so pomembne tudi hidrološke razmere določenega območja. V občini Vipava
sta dva večja vodotoka: Močilnik s svojimi pritoki ter zgornji tok reke Vipave. Rečna mreža v
Vipavski dolini je gosta in znaša kar 1,3 km/ km² (Slovenija – pokrajine…, 1998). Potok
Močilnik odmaka skoraj vse flišno ozemlje občine Vipava, reka Vipava pa zbira svoje vode iz
območja celotnega Nanosa, večjega dela Hrušice, dela Javornikov, Pivške kotline ter flišnega
povirja Bele nad Vrhpoljem (Janež in sod., 1997). Ima sedem stalnih izvirov, ki so med
najizdatnejšimi kraškimi izviri v Sloveniji (Hlad, 1997). Porečje reke Vipave meri okrog 760
km², od katerega je polovica flišnega in polovica kraškega površja (Slovenija –
pokrajine…,1998). Vodomerna postaja Vipava zajema 105,6 km² veliko območje porečja
Vipave (Janež in sod., 1997).
Slika 17: Hidrogram reke Vipave
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Vir podatkov: Hidrološki letopisi 1990-2009.
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Reka Vipava ima kraško-mediteransko različico dežno-snežnega rečnega režima (Ogrin, Plut,
2009), ki se v glavnem sklada z razporeditvijo padavin. Teh je največ jeseni, vendar so zaradi
snežne retinence najvišji pretoki aprila, saj učinek padavin okrepi še taljenje snega na Nanosu
in Hrušici (Janež in sod., 1997). Tako je pri tem rečnem režimu prvi pretočni višek spomladi
zaradi taljenja snega in drugi jeseni zaradi jesenskega deževja. Najmanjši pretoki so poleti
zaradi manjše količine padavin, visokih temperatur in povečane evapotranspiracije. Poletnim
pretokom po količini vode, pretečene v enoti časa, sledijo zimski pretoki. Posebnost kraškosubmediteranske različice dežno-snežnega režima je kraška retinenca, saj se učinek padavin,
ki so padle na kraškem območju, pokaže z zamikom. Zato je tudi rečni režim takšnih rek bolj
izravnan. Jesenski pretočni višek je tako enakovrednejši spomladanskemu ali pa ga celo
presega (Ogrin, Plut, 2009).
Minimalni pretoki reke Vipave znašajo okrog 0,7 m³/s, srednji okrog 7 m³/s in maksimalni
okrog 70 m³/s, tako je razmerje med pretoki 1:10:100 (Janež in sod., 1997; Geografija
Slovenije, 1998), kar kaže na to, da vode pritekajo s kraškega površja, saj so pri kraških rekah
minimalni pretoki rek manjši kot pri nekraških, poleg tega pa je počasnejše tudi upadanje
pretoka zaradi kraške retinence (Geografija Slovenije, 1998), do katere pride zaradi
zadrževanja padavinske vode v krasu in s tem zamude pri njenem odtoku (Geografski
terminološki slovar, 2005). Tako je vodni režim kraških rek, med njimi tudi Vipave, bolj
izravnan (Ogrin, Plut, 2009).
Minimalni specifični odtok znaša na vodomerni postaji Vipava 5-6 l/s/km² (Janež in sod.,
1997), pri srednjem vodostaju vode pa 62 l/s/km² (Geografija Slovenije, 1998).
Odtočni količnik (razmerje med padavinami in odtokom) reke Vipave, merjen v Vipavi ,
znaša 80 %, kar je zelo veliko, vendar se dolvodno počasi zmanjšuje (Geografija Slovenije,
1998).
Slika 18: Hidrogram Močilnika
Pre tok M očilnika na v odome rni postaji Podnanos
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Vir podatkov: Hidrološki letopisi 1990-2009.
Potok Močilnik ima dežni rečni režim, ki se kaže kot posledica submediteranskega
padavinskega režima, s primarnim viškom novembra in sekundarnim aprila ter z nižkom v
poletnih mesecih od julija do septembra, kar pomeni, da je pretok Močilnika najmanjši ravno
v obdobju najintenzivnejše rasti kmetijskih rastlin. Viški in nižki na Močilniku so bolj izraziti
kot pri reki Vipavi, saj nima kraške retinence (Ogrin, Plut, 2009), zato so na melioriranih
površinah v okviru namakalnega sistema načrtovali nove zadrževalnike na Močilniku in
Pasjem repu, kar bi omogočalo sodobno kmetijsko proizvodnjo (Geografija Slovenije, 1998),
vendar se to še ni uresničilo.
Poleg reke Vipave in potoka Močilnika pa na pobočju med Razdrtim in Vipavo, pokritem s
pobočno brečo in grušči, izvirajo številni izviri, ki pa so zelo šibki, saj njihov pretok znaša le
nekaj litrov na sekundo (Janež in sod., 1997).
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- Družbenogeografske značilnosti
Na dan 1. 1. 2011 je imela občina Vipava v dvajsetih naseljih 5389 prebivalcev. Prebivalstvo
je predstavljeno v spodnji prebivalstveni piramidi po posameznih petletnih starostnih razredih
(Registrski popis prebivalstva 2011, 2011).
Slika 19: Starostna piramida za občino Vipava
Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu v občini Vipava (2011)
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Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011.
Prebivalstvena piramida ima obliko žare, kar pomeni, da je v občini Vipava staro
prebivalstvo. Na zmanjšanje števila prebivalstva v prihodnosti kaže tudi indeks staranja, ki
znaša 92,11. Delež mladega (0-14 let) prebivalstva je namreč nizek (17 %) v primerjavi z
deležem starega (nad 65 let) prebivalstva (16 %) (Registrski popis prebivalstva 2011, 2011).
Slika 20: Prebivalstvo po starostnih razredih v občini Vipava
Se s tava pre bivals tva občine Vipava po s taros tnih
razre dih
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Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011.

1

Indeks staranja prikazuje razmerje med deležema starejšega (nad 65 let) in mlajšega (0-14 let) prebivalstva.
Indeks 100 pomeni, da je število starejšega in mlajšega prebivalstva enako. Zmanjšanje števila prebivalstva
predstavlja že indeks 80, pri idealnem demografskem razvoju pa naj bi se ta indeks gibal okrog 40.
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Slika 21: Indeks staranja po naseljih
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Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011.
Kot vidimo iz zgornjega grafikon , imajo najvišji indeks staranja Lozice (200), najnižjega pa
Hrašče (31,6), ki imajo tako idealni demografski razvoj, saj znaša indeks staranja pod 40.
Indeks manjši od 80, ki predstavlja zmanjšanje števila prebivalstva, pa imajo še naselja:
Zemono (53,3), Podgrič (53,8), Lože (54,3), Podbreg (61,3), Sanabor (61,9), Poreče (66,7),
Duplje (77,5) in Vipava (79,0). Iz tega sledi, da v naštetih naseljih ne pričakujemo zmanjšanja
prebivalstva, kar je pomembno tudi za razvoj sonaravnega kmetijstva.
Naravni prirastek v občini za leto 2011 znaša 2,2 ‰ (12 prebivalcev), selitveni prirastek pa
kar 34,5 ‰. Seštevek naravnega in selitvenega prirastka nam pove skupni prirastek v enem
letu in znaša 36,7 ‰ (202 prebivalca) (Prebivalstvo, 2013). To pomeni, da se prebivalstvo
občine veča predvsem po zaslugi priselitev.
Slika 22: Izobrazbena sestava prebivalcev občine Vipava in Slovenije
Izobrazbena sestava prebivalcev občine Vipava
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Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011
Glede izobrazbe ima občina Vipava v primerjavi s Slovenijo malenkost višji delež tistih, ki
imajo samo osnovnošolsko izobrazbo oziroma je ta nedokončana. Delež tistih s srednješolsko
izobrazbo pa je malenkost manjši, kar kaže na to, da je občina Vipava v teh dveh razredih
podpovprečna glede na slovensko povprečje. Nadpovprečna pa je po višje in visokošolski
izobrazbi (17,7 %), kjer malenkostno presega slovensko povprečje (17,5 %).
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Za Vipavsko dolino in s tem tudi občino Vipava je značilen dokaj enoten poselitveni vzorec.
Naselja so razporejena po poselitvenem vzorcu sredozemskega vplivnega območja, kar
pomeni, da so locirana na obrobju dolin, ob vznožju gričev ter na slemenih nižjih vzpetin
(Slovenija – pokrajine …, 1998). To so gručasta naselja primorskega tipa. Ta naselja imajo
izredno razgiban tloris (Ažman Momirski in sod., 2008), ki je na odprtem prostoru pravilnejši,
na bolj razgibanem pa pestrejši (Hrvatin, 2008). Gručasta naselja so stisnjena, domovi pa
združeni brez pravega reda in sistema (Geografija Slovenije, 1998). Stavbe se držijo druga
druge in sestavljajo raven niz. Nizi objektov so po naselju razvrščeni v več smeri, zato je
omrežje prometnic zelo razvejano. Značilni so še enotni vzdolžni in prečni profili ulic,
strnjena pozidanost, poleg tega pa ima lahko cestišče tudi vlogo dvorišča (Drozg, 1998).
Strnjena poselitev je odraz prve faze kolonizacije, tj. starejše slovenske kolonizacije, ko so
nastajali zametki naselbin gručastega tipa. V gričevnatem svetu so bili to majhni zaselki, na
ravninah pa večja naselja (Mihelič, 1998). Najstarejša naselja so nastala na gričih in ob
izvirih, vendar nad ravnino in sicer zaradi nevarnosti poplav (Hrvatin, 2008).
Zgoraj naštete značilnosti veljajo za vsa naselja, razen za naselje Nanos, kjer prevladuje
razpršena poselitev.
Delovno aktivnost prebivalstva ugotavljamo za prebivalce starejše od 15 let. Leta 2011 je bilo
v občini Vipava 54 % delovno aktivnega prebivalstva tj. zaposlenih oseb, ki so v delovnem
razmerju ali brezposelnih oseb, neaktivnih pa 46 % oseb.
Preglednica 1: Delovna aktivnost prebivalstva
OBČINA VIPAVA
Št. delovno aktivnih (po prebivališču)
Št. zaposlenih (po delovnem mestu)
Št. samozaposlenih (po delovnem mestu)
Št. brezposelnih (po prebivališču)

2008
2296
1158
296
115

2009
2241
1141
299
165

Št. podjetij

439

443

↓
↓
↑
↑
↑

2010
2173
1146
287
220
453

↓
↑
↓
↑
↑

Vir podatkov: SURS: Statistični podatki po občinah 2008 – 2010, 2012
V zgornji tabeli je nekaj podatkov o stanju gospodarstva v občini Vipava. Ob stolpcih za leto
2009 in 2010 so tudi puščice, ki označujejo, ali se je pojav glede na predhodno leto povečal
ali zmanjšal, barva puščice pa nam pove, ali je to z vidika gospodarskega razvoja občine
ugodno (zelena barva) ali ne (rdeča barva). Tako lahko rečemo, da je bilo za leto 2009 glede
na predhodno leto ugodno povečanje števila samozaposlenih ter povečanje števila podjetij, za
leto 2010 pa je ugodno povečanje števila podjetij in števila zaposlenih (SURS, 2012). Leta
2013 je bilo v občini Vipava 43 (8,5 %) gospodarskih subjektov vezanih na primarno
dejavnost, kar pomeni, da ima kmetijstvo v gospodarstvu občine obrobno vlogo.
V zadnjem času se krepi gospodarska povezava kmetijstva in turizma. Turizem je za
kmetijstvo pomemben, saj lahko vpliva na povečanje povpraševanja po kmetijskih pridelkih,
zaradi česar se kmetovalci tudi odločijo, da se bodo ukvarjali s turizmom kot dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji. Kmečki turizem oziroma turizem na kmetiji je tako tipična oblika
turizma na podeželju.
Turistična ponudba v povezavi s kmetijstvom v občini Vipava obsega: turistične kmetije,
izletniške kmetije, osmice ter prireditve: Vipavska trgatev v septembru, martinovanja v
novembru, Vinski hrami Vipavske doline v decembru, Okusi na Vipavskem – festival vina in
kulinarike v maju ter Izvirna Vipavska prav tako v maju. V okviru prireditve Izvirna Vipavska
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na vipavski tržnici prodajajo vino, češnje, šparglje, sire in ostale mlečne izdelke, suhomesnate
izdelke, izdelke domače in umetnostne obrti (Izvirna Vipavska 2013, 2013).
Na prireditvah, kjer je omogočena tudi degustacija in prodaja pridelkov, lahko kmetovalci
promovirajo svoje pridelke, pridobivajo kupce, se udeležijo raznih gastronomskih in
enoloških tekmovanj, ki ob dobrem uspehu pomagajo tudi dvigniti ceno pridelkom.
V turizmu se teži k temu, da se gosta zadrži v določenem kraju čim več časa. Pri tem ima
seveda zelo pomembno vlogo možnost prenočevanja in število ležišč. Leta 2011 je bilo v
občini Vipava 90 sob s 276 ležišči, 250 od teh je bilo stalnih ležišč. Leta 2012 pa je prišlo do
povečanja števila sob in ležišč za skoraj dve tretjini, kar pomeni, da je bilo 142 sob ter 458
ležišč, od tega 432 stalnih. Najbolj se je povečalo število kampirnih mest, saj so bila leta 2011
samo štiri, leta 2012 pa že petinpetdeset. S tem se je povečalo tudi število stalnih ležišč v tej
skupini nastanitvenih objektov, in sicer z 10 leta 2011 na 190 leta 2012 (SURS, 2013).
Slika 23: Turizem v občini Vipava
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Vir podatkov: SURS, 2013
Kot vidimo iz obeh grafikonov, se je povečanje števila spalnih kapacitet obrestovalo, saj se je
turistični obisk povečal za tretjino leta 2012 v primerjavi z letom 2011. Hkrati so se za 21 %
povečale tudi prenočitve turistov, najbolj tujih in sicer kar za 27 %, medtem ko so se
prenočitve domačih turistov malce zmanjšale.
Skozi občino Vipava potekata dve skoraj vzporedni prometnici. Starejša je regionalna cesta
Razdrto – Podnanos – Manče – Vipava – Ajdovščina, na katero se navezujejo lokalne ceste
nižjega ranga, predvsem iz Vipavskih brd.
Novejša je štiripasovna hitra cesta Nanos – Vipava – Ajdovščina z odstavnimi nišami, ki so jo
odprli 13. 8. 2009 (Razdrto – Vipava, 2012). Regionalno cesto je razbremenila še zlasti na
Rebernicah, na odseku Razdrto – Podnanos, ki je bil zaradi večjega naklona in ovinkaste
strukture težko prevozen odsek predvsem za tovornjake. Kljub vsemu pa hitra cesta še vedno
nima protivetrne ograje, kar ob močnejši burji onemogoča vožnjo tovornjakom skozi dolino.
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Slika 24: Povprečni letni dnevni promet (PLDP) v občini Vipava
PLDP na različnih cestnih odsekih v občini
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Vir podatkov: Prometne obremenitve 2006-2011
Na grafikonu so prikazani posamezni odseki cest, ki potekajo skozi občino Vipava. Na hitri
cesti Nanos – Vipava se promet povečuje in je leta 2011 znašal 11.180 vozil dnevno.
Nasprotno pa se na odsekih regionalne ceste Razdrto – Manče (791 vozil dnevno) ter Vipava
– Ajdovščina (6084 vozil dnevno) zmanjšuje. Bolj ali manj enak promet ostaja le na odseku
Manče – Vipava (4820 vozil dnevno leta 2010).
Ker tranzitni promet poteka večinoma po hitri cesti, ki je umaknjena v pobočje Nanosa, se je
v naseljih skozi katera poteka regionalna cesta precej zmanjšalo onesnaževanje zraka, ki ga
je prej povzročal promet. Promet namreč spada med najpomembnejše obremenjevalce okolja,
saj se plinski produkti lahko širijo tudi 100 m daleč od cestišč, kjer se usedajo na rastlinstvo in
prst ter ob padavinah pronicajo v tla (Smrekar, 2008).
4.1. KMETIJSTVO V OBČINI VIPAVA
Vipavska dolina spada med tradicionalna kmetijska območja.
Raba tal je rezultat součinkovanja različnih naravnogeografskih in družbenogeografskih
dejavnikov (Gabrovec, 2008) , kot so: kamninska podlaga, relief (nakloni, nadmorska višina),
prst, podnebje, prebivalstvo, razporeditev naselij v pokrajini). Razmerja med posameznimi
kategorijami se stalno spreminjajo (Kladnik, Gabrovec, 1998), pri tem pa lahko pride tudi do
negativnih učinkov: širjenje obsega pozidanih zemljišč, poveča se obseg intenzivno obdelanih
kmetijskih zemljišč, po drugi strani pa prihaja do intenzivnega zaraščanja obdelovalnih
zemljišč. Našteti procesi vplivajo na spreminjanje in izginjanje kulturne pokrajine (Petek,
2002).
Zaradi polikulturnega ter samozadostnega kmetovanja se je na območju občine Vipava skozi
stoletja razvil značilni vzorec rabe tal. Pomembna sta bila tako vinogradništvo in sadjarstvo,
kot tudi poljedelstvo in živinoreja (Gabrovec, 2008).
V 17. in 18. stoletju se je na Goriškem večal obseg vinogradov na račun njiv in skupnih
pašnikov (Urbanc, 2002). Konec 19. stoletja je prišlo do zmanjšanja površin vinogradov
zaradi trtne uši, med obema vojnama pa zaradi konkurence italijanskih vin. Večje spremembe
v rabi tal so se na slovenskem podeželju zgodile po 2. svetovni vojni. Bile so posledica več
dejavnikov: deagrarizacije, spremenjene socialne sestave kmečkega prebivalstva, rasti
mestnega in industrijskega prebivalstva, spremenjene porabe kmetijskih pridelkov in
drugačnega položaja kmetijske proizvodnje v celotnem gospodarstvu (Geografija Slovenije,
1998, str. 367). Danes je v občini Vipava prevladujoča raba tal vinograd, razen v dolinskem
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dnu, kjer prevladujejo njive in na Nanosu, kjer prevladuje gozd (Gabrovec, 2008). To je
očitno tudi ob pregledu kmetijskih gospodarstev po tipu kmetovanja, saj so trajni nasadi
(povečini vinogradi) na kar 49 % kmetijskih gospodarstev glavna kmetijska panoga.
Kmetijska gospodarstva po tipu kmetovanja:
Slika 25: Tip kmetovanja v občini Vipava
Kmetijska gospodarstva po tipu kmetovanja
v občini Vipava
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Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2012.
Slika 26: Tip kmetovanja v Goriški statistični regiji
Kmetijska gospodarstva po tipu
kmetovanja v Goriški statistični regiji
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Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2012.
Slika 27: Tip kmetovanja v Sloveniji
Kmetijska gospodarstva po tipu kmetovanja v
Sloveniji
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Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2012.
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Na zgornjih grafikonih vidimo razliko v pridelavi na posameznih upravnih ravneh (občina,
statistična regija, država). Iz grafikona lahko razberemo, da je skoraj polovica kmetovalcev v
občini Vipava specializiranih gojiteljev trajnih nasadov, v Goriški statistični regiji jih je dobra
tretjina, v Sloveniji pa le 12 %. Po drugi strani pa je v Sloveniji kar 40 % specializiranih
rejcev živine, v Goriški statistični regiji 36 %, v občini Vipava pa le 11 %. Vidimo torej, da so
kmetijska gospodarstva v občini Vipava zelo drugačna v primerjavi s celotno državo, k čemur
so prispevali predvsem naravnogeografski dejavniki (podnebje), ki omogočajo velikopotezno
ukvarjanje z vinogradništvom.
Vinogradništvo je veliko prispevalo k drobljenju posesti, zato so parcele med najmanjšimi v
Sloveniji. Kar 40 % posesti namreč meri manj kot 2 ha (Geografija Slovenije, 1998),
komasacije in arondacije pa niso rešile problema razdrobljenosti posesti v celoti (Urbanc,
2002).
Tako njiv kot tudi vinogradov je kar 10 % celotne površine Vipavske doline. To je za
vinograde na nivoju Slovenije zelo velik odstotek (Gabrovec, 2008), poleg tega pa ostaja
obseg vinogradniških površin enak ali pa se celo povečuje (Urbanc, 2002). Tako je bilo leta
2010 v vipavski občini od vseh kmetijskih zemljišč v uporabi kar 38 % vinogradov. Med leti
2000 in 2010 se je obseg vinogradniških površin povečal za skoraj 200 ha oziroma za 8 %.
Preglednica 2: Raba kmetijskih zemljišč v občini Vipava
Leto 2000
Leto 2010
Površina
Št.
Površina
(ha)
kmetijskih
(ha)
gospodarstev
4299
482
4240
↓
Vsa
zemljišča v
uporabi
2628
482
2589
↓
Kmetijska
zemljišča
2107
482
2130
↑
Kmetijska
zemljišča v
uporabi
(KZU)
Njive
469
446
404
↓
Trajni
979
355
861
↓
travniki in
pašniki
Trajni nasadi 659
447
865
↑
- sadovnjaki 30
170
25
↓
in oljčniki
- vinogradi
622
429
803
↑
1572
451
1609
↑
Gozd
422
41
↓
Nerodovitna 98
zemljišča
Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2012.

Št.
kmetijskih
gospodarstev
421
↓

416

↓

415

↓

311
219

↓
↓

378
91

↓
↓

357
356
421

↓
↓
↓

Puščica, obrnjena navzdol pomeni, da se je količina zmanjšala, obrnjena navzgor pa, da se je
povečala. Rdeča barva puščice pomeni negativno, zelena pozitivno, črna pa nevtralno, oz. ima
več pomenov.
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Površina kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) se je leta 2010 v primerjavi z letom 2000
povečala, hkrati pa se je zmanjšalo število kmetijskih gospodarstev, iz česar sledi, da ima
posamezno kmetijsko gospodarstvo sedaj več KZU in se tako posamezne kmetije povečujejo.
Površine njiv, pa tudi število kmetijskih gospodarstev z njivami se je zmanjšalo. Eden od
razlogov je lahko spreminjanje njiv v vinograde. Enako se je zgodilo tudi z trajnimi travniki
in pašniki. Tudi tu je lahko eden od razlogov preoblikovanje teh zemljišč v tajne nasade (bolj
intenzivna oblika kmetovanja), drugi razlog pa je lahko preoblikovanje v gozd (ogozdovanje).
Površine, zasajene s trajnimi nasadi, so se povečale, najbolj vinogradi, hkrati pa se je
zmanjšalo število kmetijskih gospodarstev s takšno obliko kmetovanja, kar pomeni, da so na
posameznih kmetijskih gospodarstvih imeli večjo površino zasajeno z vinogradi, to je dobro
glede tržne pridelave, slabše pa glede lastne uporabe, saj ima več kmetij manjšo površino
zasajeno z vinogradi za pridelavo vina za lastno porabo. Proizvodnja vina se namreč
koncentrira pri velikih vinogradnikih in se zato raznolikost zmanjšuje. Gozdne površine se
povečujejo, vendar se hkrati zmanjšuje število kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozd,
kar pomeni, da ima posamezno kmetijsko gospodarstvo več gozda, kar pa je lahko tudi
negativno, saj se na ta račun zmanjšujejo površine obdelovalnih zemljišč. Za več kot polovico
se je zmanjšala tudi površina nerodovitnih zemljišč, kar je z vidika kmetijstva pozitivno, saj
se tako izrablja kmetijsko zemljo.
V občini Vipava je bilo leta 2000 73 % kmetijskih gospodarstev, kjer so redili živino, kar je
podpovprečno glede na goriško statistično regijo (77,7 %) ter celotno Slovenijo (89,6 %).
Podobna slika velja tudi za leto 2010, le da je kmetijskih gospodarstev, kjer redijo živino na
vseh upravnih ravneh manj, v občini Vipava komaj polovica.
Slika 28: Kmetijska gospodarstva, kjer redijo živino
Delež kmetijskih gospodarstev, kjer redijo živino
100%
80%

občina Vipava

60%

Goriška statistična
regija

40%

Slovenija
20%
0%
2000

2010
leto

Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2012.
Iz tega lahko sklepamo, da se obseg živinoreje zmanjšuje (iz 73 % leta 2000 na 51 % leta
2010), medtem ko narašča delež kmetij, kjer se ukvarjajo z vinogradništvom in je v letu 2010
znašal že 90 %.
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Število kmetijskih gospodarstev glede na namen kmetijske pridelave:
Slika 29: Namen kmetijske pridelave
Odstotek kmetijskih gospodarstev
glede na namen kmetijske pridelave v
občini Vipava
34%

29%

12%

Odstotek kmetijskih gospodarstev
glede na namen kmetijske pridelave v
Goriški statistični regiji
34%

39%

25%
Izključno za lastno porabo

15%
12%
Izključno za lastno porabo

Pretežno za lastno porabo

Pretežno za lastno porabo

Prodaja neposredno potrošnikom

Prodaja neposredno potrošnikom

Prodaja preko posrednika

Prodaja preko posrednika

Odstotek kmetijskih gospodarstev
glede na namen kmetijske pridelave v
Sloveniji
30%
47%

10%

13%
Izključno za lastno porabo
Pretežno za lastno porabo
Prodaja neposredno potrošnikom
Prodaja preko posrednika

Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2012
Iz zgornjih grafikonov lahko razberemo, da je v občini Vipava namen kmetijske pridelave
izključno za lastno porabo najmanjši (29 %) v primerjavi z Goriško statistično regijo (39 %)
in Slovenijo (47 %), hkrati pa se največji delež pridelkov proda neposredno potrošnikom (25
%) (Goriška statistična regija – 15 %, Slovenija – 10 %), kar je razlog tudi v tipu kmetovanja,
saj se v občini Vipava skoraj polovica kmetijskih gospodarstev ukvarja z vinogradništvom,
kjer so tržni presežki pogosti in veliki.
Mehanizacija na kmetijskih gospodarstvih
Povprečno število lastnih dvoosnih traktorjev na kmetijsko gospodarstvo je bilo leta 2000 v
občini Vipava 1,2 traktorja, enako tudi v Goriški statistični regiji, v Sloveniji pa 1,3 traktorja.
Ob popisu leta 2010 so bile te številke večje in sicer: občina Vipava 1,3 traktorja, prav toliko
tudi Goriška statistična regija, v Sloveniji pa so bili 1,4 traktorji na kmetijsko gospodarstvo,
kar pomeni, da so kmetovalci v občini Vipava podpovprečno opremljeni s traktorji, pa tudi
povečanje števila traktorjev med leti 2000 in 2010 ni veliko, kar je lahko tudi razlog, da je
razlika v polnovrednih delovnih močeh (PDM2), med leti 2000 in 2010 v občini Vipava zelo
majhna.
V Goriški statistični regiji in Sloveniji pa so razlike v PDM med leti 2000 in 2010 večje. Leta
2010 je prišlo na kmetijsko gospodarstvo manj polnovrednih delovnih moči kot leta 2000, kar
pomeni, da je en človek opravil več dela na kmetiji. Pomemben mejnik pri uporabi kmetijske
2

PDM - polnovredna delovna moč (1 PDM je ekvivalentna eni osebi, ki je polno zaposlena v kmetijski enoti
kmetijske dejavnosti eno leto (1800 ur) (Metodološka pojasnila…, 2013).

36

mehanizacije predstavlja tudi naklon 12°, saj je to zgornja meja za uporabo kmetijske
mehanizacije, vendar pa je meja za uporabo sodobnih strojev, ki omogočajo velikopotezno
obdelovanje zemlje, že veliko niže (Urbanc, 2002).
Vložek dela v kmetijstvu (PDM)
Slika 30: Polnovredne delovne moči na kmetijsko gospodarstvo
PDM na kmetijsko gospodarstvo
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občina Vipava

1,0
0,8
0,6

Goriška statistična
regija

0,4

Slovenija

0,2
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Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2012
Zelo zanimiv je tudi podatek o uporabi osebnega računalnika za vodenje kmetije, kar
omogoča preglednejše vodenje kmetije in bo postalo v prihodnosti nuja. Še leta 2000 je bil
odstotek kmetij s takšnim načinom vodenja zanemarljiv (občina Vipava – 1,5 %, Goriška
statistična regija – 1,3 %, Slovenija – 0,9 %), leta 2010 pa so na takšen način vodili kmetijo
na 8,6 % kmetijskih gospodarstvih v občini Vipava, na 15,5 % v Goriški statistični regiji ter
na 10,4 % v Sloveniji. Zanimivo je tudi to, da je bila leta 2000 občina Vipava glede tovrstne
uporabe računalnika naprednejša od Goriške statistične regije ter Slovenije, leta 2010 pa ima
najboljše rezultate Goriška statistična regija.
Slika 31: Osebni računalnik na kmetijah
Delež kmetijskih gospodarstev, kjer se za
vodenje uporablja osebni računalnik
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2%
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2010
leto

Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2012.
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Slika 32: Kmetije, kjer je predviden naslednik
Delež kmetijskih gospodarstev, na katerih je
predviden naslednik
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Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2012.
V primerjavi z letom 2000 se je leta 2010 za okrog 20 % povečalo število kmetijskih
gospodarstev, kjer je predviden naslednik. S tem, ko ima kmetija zagotovljenega naslednika,
je tudi prihodnost posameznega kmetijskega gospodarstva dokaj varna.
V občini Vipava se je to število povečalo skoraj za polovico (iz 17,7 na 32,4 %), v Goriški
statistični regiji je bil preskok še večji (iz 16,3 na 34,8 %), v Sloveniji pa je znašal 21 % (iz
23,1 na 44,4 %).
Vipavska dolina in z njo tudi območje občine Vipava spada med območja z omejenimi
dejavniki za kmetijstvo (OMD) pod območja s posebnimi naravnimi omejitvami: območje z
močno burjo, zaradi česar je kmetijska pridelava otežena. Učinki burje na kmetijstvo:
- Na izpostavljenih predelih drevesa nimajo vej, na privetrni strani ali pa so te okrnjene v
rasti, krošnja pa se razvija v smeri zavetrja – vetrovne ali zastavne krošnje.
- Močni sunki lomijo drevesa, ruvajo sadno drevje in otresajo plodove (Ogrin, Plut, 2009, str.
87).
- Burja odnaša tudi rodovitno prst z neporaslih površin. Deflacija je najmočnejša pozimi in se
pojavlja še zlasti tam, kjer in kadar je prst nezaščitena z vegetacijo. To se je in se še vedno
dogaja ob odstranitvi protivetrnih zaščitnih pasov (Slovenija – pokrajine…, 1998), na preorani
zemlji: ob terasiranju, izravnavanju, večjih melioracijskih posegih (Ogrin, Plut, 2009). Tako
je orkanska burja januarja in februarja 2012 odnesla 20.000 m3 zemlje (Črv, Turk, 2012).
Prizadetih je bilo 1200 ha kmetijskih površin, s katerih je odneslo od 3 do 10 cm rodovitne
prsti, kar znaša okrog 500 ton na hektar, v celoti 600.000 ton. Ocenjena škoda zaradi vetrne
erozije tako znaša 600.000 €, kar je približno toliko, kot bi znašala investicija v 56 km
vetrozaščitnih pasov, ki so eden najpomembnejših načinov za preprečevanje vetrne erozije.
Proti negativnim učinkom burje se lahko borimo tudi z naslednjimi ukrepi: pokritost tal preko
zime s prezimnimi glavnimi posevki ali dosevki, pravočasna jesenska setev, da se posevki
dobro ukoreninijo, čakanje z oranjem vsaj do 20. februarja, če na burji izpostavljenih legah po
spravilu glavnega posevka nič ne posejemo (Škvarč, 2012).
Zaradi intenzivnejšega kmetovanja so se pojavili naslednji problemi:
- povečana onesnaženost voda z nitrati in fosfati zaradi živinoreje ter nitrati in pesticidi zaradi
poljedelstva,
- zmanjšana naravna rodovitnost prsti zaradi zbijanja prsti in njene degradacije, ki je posledica
uporabe težkih kmetijskih strojev (SKOP, 2001),
- vetrna erozija, saj burja odnaša prst z neporaslih površin (Slovenija – pokrajine…, 1998),
- zmanjšanje biodiverzitete v prsti zaradi nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev,
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- onesnaženje prsti in vode z organskimi onesnažili, kot sta npr. gnojevka in gnojnica, če sta
naneseni v prevelikih količinah (Ogrin, Plut, 2009),
- povečanje vnosov mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev (Smrekar, 2008).
Kljub naravnim omejitvam, je potrebno na teh območjih nadaljevati s kmetijsko dejavnostjo,
ki je glavni element ohranjanja kulturne pokrajine, ker ohranja okolje, vzdržuje podeželje ter
varuje in razvija turistični potencial območja (Klemenčič in ost., 2008).

4.1.1. SONARAVNO KMETOVANJE
Sonaravno kmetijstvo ima pomembno vlogo pri ohranjanju okolja, ekološkega ravnotežja,
poseljenosti in kultiviranosti pokrajine. Pri tem pa se upošteva okoljske, socialne in
proizvodne funkcije kmetijstva (SKOP, 2001).
V letu 2012 je bilo v občini Vipava 52 sonaravnih kmetovalcev, od tega se jih 9 (17 %)
ukvarja z ekološkim kmetijstvom, 43 (83 %) pa z integrirano pridelavo. Na spodnjem
grafikonu vidimo razporeditev kmetijskih gospodarstev po obliki sonaravnega kmetijstva, pri
integrirani pridelavi pa še po kmetijski usmeritvi. V integrirani pridelavi je tako največ kmetij,
kjer pridelujejo grozdje (IVG: 38; 89 %), sledijo kombinirane vinogradniško – sadjarske
kmetije (IVG + IPS: 4; 9 %) ter kmetija, kjer pridelujejo samo sadje (IPS: 1; 2 %). Iz tega
sledi, da so v občini Vipava na splošno najboljše razmere za integrirano pridelavo grozdja, po
drugi strani pa ni pridelovalcev, ki bi se ukvarjali z integrirano pridelavo poljščin (IPL) in
zelenjave (IVR).
Slika 33: Sonaravno kmetijstvo v občini Vipava
Sonaravni kmetovalci

Integrirani pridelovalci

9; 17%

4; 9%

43; 83%

ekološki
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integrirani

vinogradništvo

sadjarstvo in vinogradništvo

sadjarstvo

Vir podatkov: Žibert, 2012.

39

5. POKRAJINSKO-EKOLOŠKA ČLENITEV OBČINE VIPAVA
Za potrebe natančnejšega preučevanja sonaravnega kmetijstva v občini Vipava sem občino
razdelila na štiri pokrajinsko-ekološke enote (PEE) in sicer: PEE dno doline, PEE Vipavska
brda, PEE podgorje Nanosa in PEE Nanos. Vsaka od teh enot ima drugačne geografske
značilnosti, ki vplivajo tudi na kmetijstvo.
Slika 34: Pokrajinsko-ekološke enote

5.1. PEE DNO DOLINE
- Fizičnogeografske značilnosti
Dno doline je na območju občine Vipava razmeroma ozko, saj se razširi šele med Vipavo in
Ajdovščino (Janež in sod., 1997). Njeno površje se znižuje v smeri sever – severozahod
(Geografija Slovenije, 1998), pogreznjeni del pa so delno zapolnile kvartarne naplavine
(Janež in sod., 1997). Ti aluvialni nanosi, ki se v večji meri pojavljajo ob reki Vipavi (Buser,
1973), so produkt rečno-denudacijskega reliefa, ki se pojavlja na dnu doline od srednjega toka
Močilnika, preko izvirov Vipave ter še ves njen zgornji tok (Geografski atlas Slovenije,
1998).
Procesi, ki oblikujejo dno doline, so: denudacija, rečna erozija, kemično preperevanje in
vetrna erozija. Denudacija ali ploskovno odnašanje gradiva prevladuje, saj se pojavlja pri
nižjih naklonih (2-6º), ki so prisotni v tej pokrajinsko-ekološki enoti. Pojavlja se še zlasti ob
močnejših deževjih (Ogrin, Plut, 2009). Rečna erozija se deli na globinsko erozijo, zaradi
katere se rečna struga poglablja, retrogradno erozijo, kjer se zaradi spodjedanja na dolvodni
strani slap počasi prestavlja po strugi navzgor ter bočno erozijo, kjer reka spodjeda svoj
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zunanji breg, ob notranjem bregu pa z akumulacijo gradiva pogosto nastanejo prodišča. Vsi ti
procesi se dogajajo v strugi reke Vipave in Močilnika ter njunih pritokih. Kemično
preperevanje poteka zaradi karbonatnih delcev, ki jih vsebuje fliš (Ogrin, Plut, 2009).
Vetrna erozija ali deflacija je za kmetijstvo PEE dno doline zelo pomembna. Pojavlja se
zaradi burje, ki odnaša prst z razgaljenih površin (na preorani zemlji, ob večjih melioracijskih
delih, terasiranju, izravnavanju), predvsem pozimi, ko je najmočnejša (Ogrin, Plut, 2009).
Poleg negativnih učinkov ima burja tudi pozitivne, saj vpliva tudi na manjše število meglenih
dni in tako ni pogojev za pojavljanje temperaturnega obrata, ki je omejitveni dejavnik za
kmetijstvo v dnu dolin, ravnin, kotlin in kraških depresij, saj so tam pogostejše zmrzali, kar
vpliva tudi na izbor občutljivejših kultur (Urbanc, 2002).
Poleg naštetih procesov pa so PEE dno doline preoblikovali tudi z antropogenimi posegi, kot
so melioracije, komasacije in arondacije.
Kamninska zgradba območja vpliva tudi na prsti. Od avtomorfnih prsti so v PEE dno doline
zastopane: evtrične rjave prsti na aluviju, ki se pojavljajo v dnu doline med Lozicami in
Vipavo, evtrične rjave prsti na flišu, ki se nahajajo severno in južno od evtričnih rjavih prsti
na aluviju ter evtrične rjave prsti z apnenim gruščem na apnenčastih naplavinah reke Vipave
(Slovenija – pokrajine…, 1998). Od hidromorfnih prsti so zastopane obrečne in v manjši meri
oglejene prsti. Obrečne prsti so se razvile na rečnih nanosih. So mlade in slabo razvite, zračne,
prepustne z alkalno do nevtralno reakcijo ter primerne za obdelovanje. Najdemo jih v ozkih
pasovih ob reki Vipavi in njenih pritokih ter na nekdanjih poplavnih ravnicah (Slovenija –
pokrajine…, 1998).
Oglejene prsti pa imajo posamezne dele ali ves profil zalit s talno vodo. Zaradi velike
vlažnosti niso primerne za gojenje kulturnih rastlin (Ogrin, Plut, 2009; Geografija Slovenije,
1998). Ob melioracijah v Vipavski dolini je prišlo do osuševanja takšnih prsti z odtekanjem
odvečne vode v melioracijske jarke. Nastale so hidromeliorirane prsti, ki so primerne za
kmetijsko rabo, vendar je na njih mogoče gojiti le nekatere posevke, saj je njihova
proizvodnja zaradi zahtevnih agrotehničnih ukrepov dražja (Ogrin, Plut, 2009, Geografija
Slovenije, 1998).
Prvotno rastje je zelo spremenjeno (Urbanc, 2002). Pred regulacijami voda so bili namreč
potoki obdani z bujnim rastjem, ki je dajalo zaščito pred vetrom in uravnavalo talno vlago
(Urbanc, 2002; Slovenija – pokrajine …,1998).
- Družbenogeografske značilnosti
V PEE Vipavska dolina je 10 naselij s 3565 prebivalci, kar predstavlja polovico naselij in dve
tretjini (66,15 %) prebivalcev vipavske občine.
Slika 35: Prebivalstvo po starostnih razredih v PEE dno doline
Se s tava pre bivals tva v PEE "dno doline " po
s taros tnih razre dih
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Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011.
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Indeks staranja prebivalstva v pokrajinsko-ekološki enoti »dno doline« znaša 84,6 in je na
meji naravnega zmanjšanja števila prebivalstva, ki ga predstavlja že indeks 80. Indeks staranja
prebivalstva po posameznih naseljih je predstavljen na spodnjem grafikonu.
Slika 36: Indeks staranja v PEE dno doline
Indeks staranja prebivalstva v PEE "dno doline"
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Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011.
Kot vidimo iz grafikona, so naselja v PEE dno doline po indeksu staranja zelo različna.
Najvišji indeks staranja (200) imajo Lozice, kjer je dvakrat več prebivalcev v starostni skupini
nad 65 let, kot v starostni skupini pod 14 let, nasprotno pa imajo najnižjega Hrašče (31,6), ki
imajo kar trikrat več prebivalstva starega pod 14 let, kot tistega nad 65 let.
Naselja so pomaknjena k vznožju gričevnatega sveta, da jih poplavne vode niso dosegle, saj
so pred regulacijami in melioracijami vodotoki radi poplavljali (Hrvatin, 2008). Tu je
koncentracija prebivalstva največja, saj so tukajšnja naselja največja tudi po številu
prebivalcev. Glede na velikost naselij pa živi največ prebivalcev v naseljih z do 199
prebivalci. V spodnji preglednici vidimo, v kateri razred po številu prebivalcev spadajo
posamezna naselja, število naselij v posameznem razredu ter katera naselja so to.
Preglednica 3: Število prebivalcev v posameznih naseljih
Število prebivalcev
Število naselij
do 49
/
50–99
3
100-199
3
200-299
1
300-399
1
400-499
/
nad 500
2
Skupaj
10
Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011

Naselja
/
Hrašče, Podgrič, Zemono
Lozice, Podbreg, Poreče
Duplje
Podnanos
/
Vipava, Vrhpolje

Vipava je s 1771 prebivalci največje naselje ter občinsko središče. Glede na središčnost
naselij, lahko naselja v PEE dno doline uvrstimo med središčna naselja 1. in 2. stopnje. Med
središčna naselja 1. stopnje spadajo kraji z nepopolno ali popolno osnovno šolo, trgovino z
živili in gostilno ter kraji, ki so (bili) sedeži krajevnih skupnosti (Vrišer, 1998). Takšni naselji
sta Podnanos in Vrhpolje. Vrhpolje imajo vse tri elemente, ki določujejo središčna naselja
prve stopnje in jih bi uvrstila med povprečno opremljena naselja 1. stopnje. V Podnanosu je
sedež krajevne skupnosti, ima nepopolno osnovno šolo, trgovino z živili, gostilno, poleg tega
pa še pošto in knjižnico, zato bi ga uvrstila med nadpovprečno opremljena naselja 1. stopnje.
42

Edino naselje 2. stopnje je Vipava. Za središčna naselja 2. stopnje so poleg funkcij, ki
označujejo središčna naselja 1. stopnje, značilne še naslednje funkcije: pošta, zdravstvena
ambulanta, bančna podružnica, policijska postaja, lekarna, specializirane trgovine in obrti
(Vrišer, 1998). Od naštetih funkcij Vipava nima le policijske postaje, vendar jo še vedno
lahko uvrstimo med povprečno opremljena naselja 2. stopnje.
Izobrazba prebivalstva je pomembna tudi z vidika kmetijstva, saj se bolje izobraženi
kmetovalci lažje prilagajajo novostim (novi zakoni, direktive EU) ter novosti tudi uvajajo na
svojo kmetijo (novi stroji, tehnike pridelave,…). V primerjavi z ostalimi PEE ima
pokrajinsko-ekološka enota dno doline najmanjši delež tistih, ki imajo nedokončano ali
dokončano samo osnovno šolo, vendar pa je ta še vedno večji glede na slovensko povprečje.
Tega presega samo v deležu višje in visokošolsko izobraženih (17,8 %; SLO – 17,5 %).
Pomembna je tudi povezava kmetijstva z gospodarstvom, še posebej s turizmom. V PEE dno
doline je 30 (7,9 %) gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo s primarnimi dejavnostmi
(Poslovni imenik Bizi.si, 2012). Od tega so štirje ponudniki prenočišč, le eden pa ima
prostore, ki so namenjeni zaključenim skupinam. Ker se v tej PEE nahaja občinsko središče,
je tu tudi največ prireditev. Prireditve, kjer se lahko predstavijo kmetovalci s svojimi pridelki
so: Vipavska trgatev, ki se odvija v središču Vipave v mesecu septembru, Okusi na
Vipavskem – festival vina in kulinarike, ki se odvija v začetku maja na dvorcu Zemono ter
Izvirna Vipavska, ki se odvija konec maja na več prizoriščih v Vipavi. V sklopu te prireditve
je za kmetovalce še posebej pomembna Vipavska tržnica, kjer lahko prodajo svoje pridelke.
Po vaseh pa tudi v Vipavi se v mesecu novembru odvijajo martinovanja, v mesecu decembru
pa še prireditev Vinski hrami Vipavske doline. Njihov namen je degustacija novih vin. Skozi
vse leto pa potencialne kupce vin vodi vinska cesta. Obiskovalci Vipave lahko poskusijo vina
tudi v Vinoteki Vipava. V PEE dno doline se nahajata dva turistično informacijska centra in
sicer v Vipavi in Podnanosu ter štiri turistična društva, ki skrbijo za organizacijo prireditev.
To so: vipavsko Turistično društvo Lanthieri, Turistično društvo Podnanos, Kulturno –
turistično – športno društvo Zdravljica Lozice ter Vinarsko turistično društvo Vrhpolje.

5.1.1. KMETIJSTVO V PEE DNO DOLINE
S kmetijstvom je tesno povezana raba tal, ki jo pogojujejo naravni (relief, prst, hidrološke
značilnosti, mikroklimatske značilnosti: prisoje/ osoje, privetrje/ zavetrje) in
družbenogeografski dejavniki (poselitev). V PEE dno doline prevladujejo travniki in njive, v
novejšem času pa so se začeli pojavljati tudi vinogradi (Gabrovec, 2008).
Tradicionalna raba tal je bila navezana na naravne razmere, v zadnjem stoletju pa se je zelo
spremenila (Smrekar, 2008), na kar kažejo tudi procesi spreminjanja rabe tal (urbanizacija,
ozelenjevanje, intenzifikacija in specializacija kmetijstva).
Urbanizacija vpliva na rabo tal s spremenjenim, mestnim načinom življenja, drugačnimi
pogledi na kmetovanje (kmetijska zemljišča predstavljajo oviro gradnji) ter s pozidavo
rodovitnih zemljišč predvsem zaradi širjenja prometne in energetske infrastrukture. Ta
zemljišča so tako trajno izgubljena. V zadnjem času so tako v PEE dno doline zgradili
avtocestno počivališče Mlake, dom upokojencev ter Škofijsko gimnazijo. Neposredni učinki
urbanizacije so omejeni na večja naselja (Vipava) in bližnjo okolico starih jeder gručastih
naselij (Kladnik, 2008), saj se tam največ gradi.
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Intenzifikacija in specializacija kmetijstva se dogaja na naravno najugodnejših območjih za
kmetijstvo, kar je tudi območje PEE dno doline. Kaže se v intenzivneje obdelanih zemljiščih,
kar daje večje donose na hektar. Večji donosi pa so tudi posledica uporabe umetnih gnojil in
zaščitnih sredstev. Vse to ima številne negativne vplive na okolje, predvsem na vodo, pa tudi
na prst (Smrekar, 2008; Urbanc, 2002).
Do intenzivnejšega kmetovanja je prišlo po izvedenih melioracijah, ko so osušili mokrotne
travnike na ravninskih območjih ob pritokih reke Vipave (Smrekar, 2008).
Melioracije v Zgornji Vipavski dolini so se odvijale v letih 1982 - 1986 na devetih
melioracijskih območjih (Črv, Turk, 2012). Pri tem so bile odstranjene skoraj vse žive meje in
obmejki, kar je imelo negativne posledice na ranljivost prsti z vidika deflacije (eolske erozije),
saj je bila nekoč parcela ograjena z živo mejo in tako zaščitena pred vetrom, sedaj pa je brez
nje gola prst bolj ranljiva (Slovenija – pokrajine…, 1998).
Pokazale so se negativne posledice pregrobih in naravnim razmeram neprilagojenih posegov,
ki so terjale sanacijo, ki se kaže v predmelioracijski rabi tal. Njive so zatravili in zasadili žive
meje. Probleme povzročajo tudi pogosto zamašene drenažne cevi. V poletnih mesecih pa se
pojavlja potreba po namakanju zaradi izsušenosti zemlje (Slovenija – pokrajine…, 1998).
Kmetijstvo se je v tem času najbolj intenziviralo v zgornjem delu Vipavske doline (Kladnik,
2008) , oziroma v jugovzhodnem delu PEE dno doline. Hkrati z melioracijami so izvedli tudi
komasacije zemljišč, saj so za smotrno kmetovanje potrebovali večja in bolj zaokrožena
zemljišča (Smrekar, 2008), vendar pa ta poseg ni bil najbolj uspešen, saj problem
razdrobljenosti posesti v veliki meri še obstaja. Poleg tega so bile komasacije izvedene
nestrokovno, saj je bil načrtovalcem glavni cilj boljša dostopnost in ne prilagojenost lege
parcel reliefni izoblikovanosti ter burji, saj sama lega parcel določa smer strojnega
obdelovanja in smer sejanja poljščin (Slovenija – pokrajine…, 1998).
Tako so se V PEE dno doline zaradi intenzivnejšega kmetovanja pojavili naslednji problemi:
- deflacija ali vetrna erozija, saj burja odnaša prst z neporaslih površin (Slovenija –
pokrajine…,1998),
- rodovitnost prsti se zmanjšuje zaradi zbijanja prsti, ki je posledica uporabe težkih kmetijskih
strojev,
- nepravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev, zaradi česar se zmanjšuje biodiverziteta v
prsti,
- onesnaževanje prsti (in vode) z organskimi onesnažili, kot sta npr. gnojevka in gnojnica, če
so nanesena v prevelikih količinah (Ogrin, Plut, 2009).
Ozelenjevanje se je pričelo ob prilagajanju zemljišč optimalni obdelavi zaradi pomanjkanja
kmečke delovne sile ter zaradi uvajanja nove kmetijske mehanizacije, zaradi česar se je
opuščalo preveč oddaljene njive (Urbanc, 2002), saj tamkajšnja pridelava za posamezno
kmetijo ni bila več rentabilna. Njive so zatravili tudi zaradi negativnih učinkov melioracij
(Slovenija – pokrajine…, 1998), saj je postala prst zaradi znižanja gladine podtalnice preveč
sušna, poleg tega pa namakanje zaenkrat še ni omogočeno. Zaradi teh vzrokov se delež
travnikov povečuje. Po opravljenih melioracijah, ko so posekali žive meje, ki so varovale prst
pred negativnimi učinki vetra, se je deflacija okrepila, zato je bila na mestu odločitev za
ponovno posaditev vetrozaščitnih pasov. Tako so poskušali vzpostaviti predmelioracijsko
rabo tal (Slovenija – pokrajine…, 1998), vendar pa izkušnje kažejo, da bi jih bilo potrebno
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posaditi še več. V novejšem času se ozelenjevanje njiv kaže tudi kot spreminjanje njiv v
vinograde.
Zemljiška razdelitev v PEE dno doline je na nemelioriranih površinah v obliki nepravilnih
delcev z obmejki in živimi mejami, na melioriranih površinah pa pravilnih delcev.
Na melioriranih površinah najdemo poljske skupine, med katerimi so tudi veliki bloki nekdaj
kombinatske zemlje, ki so med seboj ločene z melioracijskimi jarki, ob katerih so na novo
speljane poti. Polje je odprto, saj so žive meje odstranili, kar vpliva na povečane negativne
učinke deflacije, ki so jih poskušali zmanjšati z zasaditvijo vetrozaščitnih pasov (Urbanc,
2002).
Zaradi melioracij se je znižala tudi gladina podtalnice in je sedaj na globini okrog 20 m pod
površjem, kar povzroča, da se pojavljanje suš in njihovo trajanje povečuje kljub temu, da je
padavin na letni ravni dovolj. Učinki suše so največji ravno v rastni dobi, saj je takrat
pomanjkanje padavin največje (Ogrin, Plut, 2009; Sušnik, Kurnik, 2004), zemljišča pa še
dodatno osušuje burja (Smrekar, 2008).
Suše se sedaj pojavljajo tudi tam, kjer jih prej ni bilo, ob tem pa ostaja kmetijska praksa glede
ravnanja z vodo nespremenjena (Ogrin, Plut, 2009; Sušnik, Kurnik, 2004). V okviru
melioracij in komasacij je bil načrtovan tudi namakalni sistem z zadrževalniki na Močilniku
in Pasjem repu, vendar se ti načrti še niso uresničili (Geografija Slovenije, 1998), zato suša še
vedno ogroža veliko zemljišč.
Reka Vipava je do izvedbe melioracij pogosto poplavljala, saj je bila njena struga preplitka
(Komac, Natek, Zorn, 2008). Tudi po izvedenih melioracijah niso rešili vseh problemov s
poplavljanjem, saj so drenažne cevi v melioracijskih jarkih pogosto zamašene (Slovenija –
pokrajine…, 1998).
PEE dno doline spada zaradi učinkov močne burje na vegetacijo med območja z omejenimi
dejavniki za kmetijstvo in sicer med območja s posebnimi naravnimi omejitvami: Območje z
močno burjo (Program razvoja podeželja… (OMD), 2007).
Preverila sem tudi odnos sonaravnih kmetovalcev do takšnega načina kmetovanja. V PEE dno
doline je bilo v raziskavo zajetih pet sonaravnih kmetovalcev.
Slika 37: Vključevanje kmetij v sonaravno kmetijstvo v PEE dno doline
Leto vključitve kmetij v sonaravno kmetijstvo v PEE dno doline
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012
Kot je razvidno iz grafikona, so se anketiranci največ vključevali v oblike sonaravnega
(integriranega in ekološkega) kmetovanja med leti 2003 in 2007. Takrat je bilo podeljenih
tudi največ certifikatov.

45

Največ kmetij je v velikostnem razredu 5-10 hektarjev, zastopana pa sta tudi velikostna
razreda 10-20 hektarjev ter nad 20 hektarjev.
Na vseh kmetijah se ukvarjajo z vinogradništvom, na treh pa tudi s sadjarstvom, na dveh s
poljedelstvom, na po eni kmetiji pa z živinorejo, gozdarstvom in trsničarstvom.
Anketirani kmetovalci imajo na voljo več kot 18.000 litrov vina, približno 16 ton grozdja, 4
tone marelic ter 30 ton breskev, od katerih je polovica namenjena za predelavo v Fructalu.
Starost lastnika kmetije v povezavi s potencialnim prevzemnikom kmetije nam pove, ali so
obeti za prihodnost kmetije dobri ali ne. Obeti so dobri, če je gospodar kmetije mlajši (do 60
let) oziroma ima prevzemnika kmetije. V PEE dno doline anketiranci zastopajo vse starostne
skupine, brez predstavnika je le starostna skupina 50-59 let. Dva lastnika sta starejša od 65 let,
vendar pa imata potencialnega prevzemnika kmetije že zagotovljenega, torej lahko
pričakujemo, da bodo te kmetije obstale.
Izobrazba je pomembna zaradi sprejemanja in uvajanja novosti (novih tehnik pridelave, nove
mahanizacije, …), saj so bolje izobraženi povečini bolj dovzetni za novosti. V PEE dno doline
je najbolj zastopana srednješolska, sledita poklicna in osnovnošolska izobrazba, pri
kmetovanju pa so jim v pomoč tudi izkušnje v kmetijstvu, zato ocenjujem, da je izobrazbena
sestava kmetovalcev v PEE dno doline ustrezna.
Slika 38: Razlogi za vključitev v sonaravno kmetijstvo
Razlogi za vključitev v sonaravno kmetijstvo v PEE dno doline
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012
Kot razlog za odločitev za sonaravno kmetijstvo so vsi kmetje navedli, da je to zaradi skrbi za
okolje in naravo, kar bil lahko povezali z visoko ekološko zavestjo kmetovalcev ali pa menijo,
da je dobro podati takšen odgovor, čeprav je lahko glavni razlog za vključitev v sonaravno
kmetovanje ekonomski, še posebej pridobivanje subvencij, ki so višje kot pri
konvencionalnem kmetijstvu, poleg tega pa tudi pričakovanje višjih cen, ki naj bi jih določili
za sonaravno pridelane pridelke. Odgovor »ekonomski razlogi« je bil tako podan štirikrat,
prav tolikokrat pa tudi odgovor zaradi zdravja sebe in svoje družine. Kot razlog za vključitev
v sonaravno kmetijstvo je zanimivo še to, da se je moral kmetovalec preusmeriti v integrirano
pridelavo, če je želel oddati pridelek (breskve) v predelavo določenemu podjetju (Fructal-u).
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Kot največja ovira, s katero se srečujejo kmetovalci, vključeni v sonaravno kmetijstvo, se je
izkazala obremenjenost z administracijo. Pred vključitvijo v sonaravno kmetovanje so bili
prepričani, da bodo svojim pridelkom lahko postavili višjo ceno, vendar pa, kot bomo videli v
nadaljevanju, te ostajajo v večini primerov na ravni konvencionalnih pridelkov. Poleg tega pa
se pojavljajo tudi problemi trženja, predvsem kako in kam prodati ter po kakšni ceni?
Tukajšnji kmetovalci nimajo problemov z oddaljenostjo kmetije od večjih naselij oziroma
slabo prometno dostopnostjo, saj so kmetije v PEE dno doline blizu večjih naselij z dobro
prometno dostopnostjo.
Prevladujoče ovire se zrcalijo tudi v predlogih za izboljšave: poenostavitev administrativnih
postopkov, da bodo za kmeta enostavnejši in prijaznejši ter bolj transparentno delovanje
Kmetijske zadruge Vipava.
Slika 39: Okoljski problemi sonaravnih kmetij v PEE dno doline
Okoljski problemi sonaravnih kmetij v PEE dno doline
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012
Okoljski problemi, ki najbolj motijo kmetovalce v PEE dno doline, so neurejeni vodotoki in
kanalizacija, saj v občini Vipava kanalizacijsko omrežje še ni v celoti zgrajeno. Sledi način
kmetovanja na sosednjih parcelah, kar pomeni nesonaravno kmetovanje in s tem uporabo
zaščitnih in fitofarmacevtskih sredstev, ki jih veter lahko zanese tudi na sosednja sonaravno
obdelana zemljišča. Problematičen je tudi vse večji pritisk drugih dejavnosti na kmetijska
zemljišča, saj se ta namenjajo urbanizaciji prostora (izgradnja novih stavb, infrastrukture), kar
pomeni, da je veliko kmetijske zemlje za vedno izgubljene. Moti jih tudi obnašanje
rekreativcev, sosedov, vrtičkarjev prav tako zaradi škropljenja, pa tudi zaradi njihovega
obnašanja (hoja po parceli). Presenetljivo pa le enega anketiranca moti bližina prometno
obremenjenih cest glede na to, da po dolini potekajo vse glavne prometne povezave (hitra,
magistralna cesta ter lokalne ceste).
Večini kmetovalcev se vložena sredstva v kmetijsko proizvodnjo sicer povrnejo, vendar
dobička nimajo, čeprav je vinogradništvo tesno povezano s predelavo grozdja v vino, s čimer
naj bi pridelku zagotovili dodano vrednost. V PEE dno doline večina vinogradnikov predeluje
grozdje doma, nekaj pa ga vozi v vinsko klet Kmetijske zadruge Vipava.
Kmetovalci morajo vlagati v novosti, tako v novo mehanizacijo, kot tudi v nove postopke
pridelave in predelave, kar zahteva določena finančna sredstva. Zato nameravata širiti svojo
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kmetijsko dejavnost samo dva kmetovalca. S širitvijo naj bi posredno prišlo do dodatnega
zaslužka, hkrati pa je to kmetovalcema tudi nov izziv, saj rada delata v kmetijstvu. Širitev
kmetijske pridelave se bo odvijala večinoma v smeri vinogradništva, sadjarstva (češnje,
marelice, kaki) in trsničarstva, ponekod pa se bo obenem vinogradništvo tudi opuščalo.
Slika 40: Prodajne poti v PEE dno doline
Prodajne poti v PEE dno doline
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Največ anketirancev prodaja neposredno na kmetiji, kar je z vidika zmanjšanja transportnih
poti ter tega, da gre denar od prodaje direktno prodajalcu in tako ni posrednikov, zelo
dobrodošlo. Sledi prodaja gostincem in hotelom, kjer tako lahko gostje dobijo hrano
lokalnega izvora, specializiranim trgovinam (trgovine z ekološkimi živili) in malim trgovcem
ter oddaja v zadrugo, česar se poslužujejo predvsem tisti kmetovalci, ki nimajo prostora za
shranjevanje pridelka. Anketiranci večinoma ne načrtujejo sprememb v načinu trženja.
Načrtovano je le povečanje ali uvedba načina trženja pri treh zgoraj omenjenih najbolj
uporabljenih tržnih poteh.
Anketiranci imajo največ ovir za povečanje trženja pridelkov iz ekološke in integrirane
pridelave zaradi premajhnega povpraševanja po takšnih živilih, pa tudi zaradi premajhnega
obsega pridelave, oziroma premajhnega obsega zemljišč, ko obenem ni možen najem oziroma
nakup dodatnih zemljišč.
Cene svojih pridelkov ocenjujejo kot prenizke glede na vložene ure dela na posamezni hektar
površine ter materiala in amortizacije strojev. Menijo tudi, da nimajo vpliva na določanje cen.
Tako je na primer vino lahko cenejše od marsikatere brezalkoholne pijače, pri kateri je vložek
dela minimalen, pri tem pa gre tudi za vrednotenje pridelka glede na vloženo delo. Kljub
prenizkim cenam pa nobeden od anketirancev ne pospešuje prodaje z uporabo blagovnih
znamk za integrirano in ekološko pridelavo.
Možnosti na tržišču se lahko povečajo tudi z združevanjem kmetovalcev, toda v PEE dno
doline je večina anketirancev proti združevanju, saj naj bi s tem le še povečali že tako veliko
proizvodnjo vina. Poleg tega pa je kmetu cilj prodati pridelek doma direktno kupcu, brez
posrednikov, ki običajno pridelka ne plačajo po realni in pošteni ceni, sami pa naprej
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prodajajo po precej višjih cenah in tako precej zaslužijo. Tisti anketiranci, ki so naklonjeni
združevanju, pa bi se povezali zaradi lažjega trženja.
Trije anketiranci (60 %) so člani vsaj enega od društev ali kmetijske zadruge, kot je na primer
Kmetijska zadruga Vipava ali Trsničarska zadruga Vrhpolje d.o.o.
Vsi anketiranci sodelujejo s kmetijsko svetovalno službo. Z njenim delovanjem so zadovoljni
štirje od petih (80 %) anketiranih kmetovalcev, kot problem pa navajajo premajhno
učinkovitost tamkajšnjih uslužbencev.
Tisti, ki so zadovoljni z njenim delovanjem, menijo, da jim kmetijsko svetovalna služba
največ pomaga pri ukrepih za podporo kmetijstvu, kamor spada na primer pomoč pri
izpolnjevanju vloge za subvencije, sledi pomoč pri izobraževanju in tehnologijah pridelave
(predavanja, ki jih organizirajo KSS) ter pomoč pri izboljševanju možnosti za prodajo.
Kmetje so najbolj zadovoljni s pomočjo pri izobraževanju in tehnologijah pridelave ter
pomočjo pri ukrepih za podporo kmetijstvu.
Večina anketirancev je skeptičnih do občinske pomoči za kmetijstvo. Preostali kmetje pa
pričakujejo reklamo ter organizacijo odkupa pridelkov, poleg tega pa še moralno podporo
kmetom za ohranjanje obdelanih površin ter urejanje namakanja, pomoč pri pridobivanju
vodnih dovoljenj (dovoljenje za uporabo vodnega vira) in ohranjanje pomoči pri nabavi in
subvencioniranju enotne embalaže.
Štirje od petih (80 %) anketirancev so zadovoljni z vključenostjo kmetije v obliko
sonaravnega kmetijstva. Kot razlog so navedli, da tako vsaj malo pripomorejo k lepšemu in
čistejšemu okolju, poleg tega pa so kontrolorji pri nadzoru dosledni, kar daje certifikatom
ekološke ali integrirane pridelave določeno verodostojnost. Poleg tega pa se del stroškov pri
sonaravnem kmetijstvu pokrije s subvencijami, zaradi česar je ta način kmetovanja sploh
rentabilen in se zato splača.
Anketiranci, ki niso zadovoljni z vključenostjo v sonaravno kmetijstvo, navajajo kot ovire
predvsem to, da si s sonaravnim kmetovanjem preveč omejen in sicer zaradi birokracije, pa
tudi finančna podpora ni takšna, kot se prikazuje v medijih. Z novim programskim obdobjem
bodo ukinjene subvencije za integrirano pridelavo, zato bodo morali kmetovalci izbrati novo
opcijo med novimi kmetijsko-okoljskimi ukrepi ali pa bodo ostali integrirani pridelovalci,
vendar pa ne bodo upravičeni do subvencij.
Trije od petih (60 % ) anketirancev menijo, da so v občini Vipava dobre možnosti za razvoj
sonaravnega kmetijstva, zaradi veliko možnosti, ki jih samo območje ponuja, poleg tega pa se
kmetovalci zavedajo, da je potrebno spodbujati samooskrbo slovenskega trga. Vipavska
dolina ima sicer rodovitno prst, manjkajo pa namakalni sistemi, s katerimi bi ob suši skrbeli,
da pridelek ne bi propadel.
Po drugi strani pa se kmetovalci, ki so naklonjeni ekološkemu kmetijstvu, bojijo obveze s
katero se obvežejo, da bodo pet let kmetovali po ekoloških načelih. Negativno je tudi to, da
številni kmetovalci kmetujejo na ta način predvsem zaradi denarja, ki ga dobijo s
subvencijami, ne pa zaradi tega, da bi na ta način pripomogli h kakovostnejšemu okolju.
Anketiranci, ki menijo, da v občini Vipava ni dobrih možnosti za razvoj sonaravnega
kmetijstva, so izpostavili probleme z zemljišči, saj je najboljša težko dobiti v najem, pri
slabših pa je riziko glede pridelka večji. Veliko najboljših zemljišč, ki so na vrhovih ter na
južni strani gričev, je skoraj nemogoče dobiti v najem, zato bi lahko občina spodbudila
lastnike za oddajo v najem.
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Neizkoriščene možnosti sonaravnega kmetijstva so še v poljedelstvu in živinoreji, predvsem
pa v sadjarstvu, saj naj bi se povpraševanje po domačem sadju še povečevalo skladno z
osveščenostjo o pomenu zdrave prehrane, poleg tega pa je primernih površin za sadjarstvo
precej, predvsem zaradi krčenja vinogradov. Anketiranci menijo tudi, da bi bila potrebna
večja vlaganja v kmetijstvo nasploh.
Anketiranci v PEE dno doline, ki se ukvarjajo z integriranim kmetovanjem, niso naklonjeni
vključitvi v ekološko kmetovanje, čeprav z novim programskim obdobjem integrirana
pridelava ne bo več kmetijski nadstandard. Omenili so preveliko obremenitev z birokracijo,
primanjkljaj kmetijskih površin ter težko dosegljive zadostne količine pridelka brez uporabe
škropiv pri nekaterih kulturah (breskve, marelice).

5.2. PEE VIPAVSKA BRDA
- Fizičnogeografske značilnosti
Vipavska brda so povečini zgrajena iz eocenskega fliša (Slovenija – pokrajine…, 1998), ki
gradi destrukcijski rečno-denudacijski relief, za katerega je značilno menjavanje dolin in
vmesnih slemen. Geomorfni procesi, ki se pojavljajo na tem območju, so: preperevanje,
erozija, graviklastični procesi in polzenje tal. Pojavlja se kemično in mehanično preperevanje.
Kemično preperevajo karbonatni delci, ki so sestavni del fliša. Od mehaničnega preperevanja
je prisotno zmrzalno, ki se pojavlja predvsem na razgaljenih kamninah v osojah. Vetrna
erozija se pojavlja tudi v tej pokrajinsko-ekološki enoti, in sicer je na zavetrni strani pobočij
manjša, kot na privetrni (severni in severozahodni strani). Erozija prsti se pojavlja na pobočjih
z večjimi nakloni, kar je povezano tudi s polzenjem tal, saj fliš kot mehka karbonatna
kamnina hitro prepereva in tvori debelo preperelino, kar skupaj z veliko namočenostjo
povečuje možnost plazenja. Proti eroziji prsti se ljudje že stoletja borijo z urejanjem kulturnih
teras (Ažman Momirski in sod., 2008) ter mulčenjem in zatravljanjem (Komac, Zorn, 2008).
V Vipavskih brdih so se na mehkih karbonatnih kamninah, to je kamninah, ki vsebujejo od 10
do 60 % kalcijevega karbonata, kakršen je tudi fliš, razvili regosoli (surova prst), karbonatne
rendzine, evtrične rjave prsti ter antropogene (rigolane) prsti (Ogrin, Plut, 2009). Regosoli in
karbonatne rendzine so slabše rodovitne prsti. Regosoli nastajajo na pobočjih, kjer potekajo
intenzivnejši erozijski procesi, saj je matična podlaga – fliš mehkejša in hitreje mehansko
prepereva, zato so tukaj tudi regosoli debelejši. Vsebujejo 30-40 % kalcijevega karbonata,
zato je prst slabo alkalna. Pogoji za rast rastlin so slabi, zato na regosolih najdemo rastlinstvo
pionirskega značaja. Razvitejša in tudi rodovitnejša od regosola je karbonatna rendzina, ki jo
najdemo na strmih pobočjih, kjer so uredili kulturne terase in jih zasadili z vinsko trto (Ogrin,
Plut, 2009). Debelejše in bolj rodovitne prsti pa so evtrične rjave prsti ter rigolane prsti.
Evtrične rjave prsti se najpogosteje nahajajo na spodnjih delih gričevnatih pobočij. Nasičenost
z bazami je nad 50 %. Kalcijev karbonat najdemo po vsem profilu, zato evtrične rjave prsti
pogosto vsebujejo tudi veliko aktivnega apna. Reakcijo imajo tako nevtralno do alkalno.
Rigolane prsti spadajo v večjo skupino antropogenih prsti. Te prsti nimajo več svojih prvotnih
lastnosti, saj se pri rigolanju horizonti naravnega profila premešajo. Z rigolanjem oziroma
globokim oranjem namreč izboljšamo fizikalne in kemične lastnosti prsti (Geografija
Slovenije, 1998). Te prsti so zračne, drobljive in prepustne, a vsebujejo malo organskih snovi.
Nasičenost z bazami je nad 50 %, zato je reakcija nevtralna do srednje alkalna (Ogrin, Plut,
2009).
Evtrične rjave prsti se pojavljajo na pobočjih, zato je njihovo obdelovanje oteženo. Da bi si
olajšali delo, so zgradili terase in s tem tudi preprečili erozijo prsti (Geografija Slovenije,

50

1998). Voda se počasi preliva po terasah, se tako umirja ter skladišči v tleh, kar zmanjšuje
možnost pojavljanja suše. Tako ostaja rodovitna zemlja na sami terasi (Ogrin, Plut, 2009),
vendar pa pri tem ne smemo pozabiti na kakovostno odvodnjavanje, saj se v nasprotnem
primeru erozija prsti le še povečuje.
Problem prsti na vinogradniških območjih predstavlja tudi onesnaženje z bakrom zaradi
dolgoletne uporabe bakrovih pripravkov za zaščito vinske trte pred peronosporo (Ogrin, Plut,
2009).
Za vinogradništvo in sadjarstvo je pomembna tudi prilagoditev mikroklimatskim razmeram,
kar pomeni prilagoditev glede na prisojnost in osojnost ter privetrnost in zavetnost, kar na
rastline deluje pospeševalno (prisojnost, zavetrnost) ali zaviralno (osojnost, privetrnost)
(Urbanc, 2002).
Evtrične rjave prsti spadajo zaradi ugodnih fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti za rast
kulturnih rastlin med pomembne kmetijske prsti. Skupaj z rigolanimi prstmi pa so zaradi
svojih lastnosti najugodnejše za vinogradništvo in sadjarstvo. Na njih raste vinska trta, katere
zgornja meja uspevanja je med 400 in 600 m nadmorske višine. Poleg vinske trte je v PEE
Vipavska brda tudi eno najsevernejših rastišč oljke. Manjši oljčniki se pojavljajo do
nadmorske višine 250-300 m na prisojnih ter zavetrnih (južnih in zahodnih) legah (Ogrin,
Plut, 2009). V najnižjih delih grap najdemo robinijo, ki jo vzdržujejo vinogradniki, saj jo
uporabljajo v vinogradu kot oporo vinski trti (Urbanc, 2002).
- Družbenogeografske značilnosti
V PEE Vipavska brda je 7 naselij s 1502 prebivalcema, kar predstavlja dobro tretjino (35 %)
vseh naselij ter skoraj tretjino prebivalcev (27,9 %) v občini Vipava.
Slika 41: Starostna sestava prebivalcev PEE Vipavska brda
Sestava prebivalstva v PEE "Vipavska brda" po
starostnih razredih

268; 18%

244; 16%
0-14 let
15-64 let
nad 65 let
990; 66%

Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011.
Kot vidimo iz grafikona, je v PEE Vipavska brda več starega kot mladega prebivalstva.
Indeks staranja tako znaša kar 110, kar je zelo veliko, saj je meja, pri kateri lahko pričakujemo
zmanjšanje prebivalstva, postavljena že pri indeksu 80.
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Slika 42: Indeks staranja prebivalstva v PEE Vipavska brda
Indeks staranja prebivalstva v PEE "Vipavska brda"
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Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011.
Kot vidimo iz grafikona, imajo najvišji indeks staranja naselja na vrhu slemen, ki so najbolj
oddaljena občinskega središča (Erzelj – 175, Goče – 168,2). Kljub temu, da so Goče središčno
naselje 1. stopnje, je njihova prihodnost glede na visok indeks staranja negotova. Precej bolje
gre s tega vidika naseljem, ki ležijo ob vznožju Vipavskih brd. Tako imajo na primer Lože
indeks staranja 54,3, iz česar lahko sklepamo, da so demografsko vitalna, saj znaša indeks
staranja pri idealnem demografskem razvoju okrog 40.
Preglednica 4: Število prebivalcev po naseljih v PEE Vipavska brda
Št. prebivalcev
Št. naselij
Naselja
do 49
/
/
50-99
1
Erzelj
100-199
3
Goče, Manče, Orehovica
200-299
1
Lože
300-399
1
Podraga
400-499
1
Slap
nad 500
/
/
Skupaj
7
Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011
Kot vidimo iz zgornje preglednice, ima največ naselij od 100 do 199 prebivalcev. Locirana so
na slemenih (Goče, Erzelj) ter na prehodu Vipavskih brd v dno doline (Manče, Lože, Slap,
Podraga, Orehovica). Središčno naselje so Goče, saj imajo nepopolno osnovno šolo, trgovino
z živili ter so sedež krajevne skupnosti, nimajo pa gostilne, zato bi jih uvrstila med
podpovprečno opremljena naselja 1. stopnje.
Izobrazba prebivalstva je pomembna tudi z vidika kmetijstva, saj se bolje izobraženi
kmetovalci lažje prilagajajo novostim na zakonodajnem področju ter novosti tudi uvajajo na
svojo kmetijo (novi stroji, tehnike pridelave,…). Izobrazbena struktura prebivalstva je v PEE
Vipavska brda podpovprečna tako v primerjavi z občino, kot tudi s Slovenijo, saj ima kar 36,7
% prebivalcev, starejših od 15 let, samo osnovnošolsko izobrazbo ali pa je ta nedokončana.
Posledično je odstotek srednješolsko (39,1 %) in višje ter visokošolsko izobraženih (12,3 %)
nizek, kar ni dober obet za razvoj kmetijstva.
Poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s primarnimi dejavnostmi, je v PEE Vipavska brda le 7,
kar predstavlja le 6,9 % vseh poslovnih subjektov. Pomembna je tudi povezava kmetijstva z
gospodarstvom, še posebej s turizmom. Tako tu najdemo turistične in izletniške kmetije ter
prostore, ki so namenjeni zaključenim skupinam. Pomembna je tudi možnost prenočitve, saj s
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tem zadržimo goste in jim ponudimo še več domačih dobrot. Prenočišča v PEE Vipavska brda
trenutno nudita dva gostitelja. Prireditve pomagajo organizirati tudi turistična društva. Na
Slapu je tako nastalo Vinarsko turistično društvo Slap – vas zlatih kapljic. Od prireditev se v
PEE Vipavska brda odvijajo martinovanja v novembru ter prireditev Vinski hrami Vipavske
doline v decembru.

5.2.1. KMETIJSTVO V PEE VIPAVSKA BRDA
Prevladujoča raba tal so na severnih pobočjih Vipavskih brd vinogradi, na južnih pa gozd.
Vedno bolj se uveljavljajo tudi sadovnjaki, še zlasti med vinogradi in na robu vasi (Gabrovec,
2008). Omejitveni dejavniki za kmetijstvo so na severnih pobočjih bolj razgiban teren in prst
slabše kakovosti, na južnih pa večji nakloni. Ti imajo tudi vpliv na zemljiško razdelitev in
sicer se tukaj pojavljajo prvotne grude (Urbanc, 2002). Takšen, tradicionalen sistem zemljiške
razdelitve, onemogoča večjo intenzifikacijo kmetijske pridelave (Kladnik, 2008), kar se
poskuša blažiti z najemom ali nakupom (sosednjih) parcel.
Raba tal se tudi spreminja, kar je posledica več procesov. Urbanizacija je v PEE Vipavska
brda skoraj zanemarljiva, saj se v manjši meri pojavlja le v bližnji okolici jeder gručastih
naselij (Kladnik, 2008). Prihaja tudi do ozelenjevanja njiv in opuščanja kmetijstva (Urbanc,
2002). Zaradi uporabe kmetijske mehanizacije se intenzivira kmetijsko pridelavo na za
obdelavo najbolj optimalnih zemljiščih (naklon do 5° oz. 10 % ter nadmorska višina do 600 m
(Rejec Brancelj, 1998)), opušča pa še zlasti na zemljiščih z večjim naklonom ter na višjih
nadmorskih višinah, kamor se s procesom ogozdovanja širi gozd. Ob tem velja poudariti, da
znaša zgornja meja naklona za uporabo kmetijske mehanizacije 12°, večji del PEE Vipavska
brda pa je v naklonskem razredu 6 do 12° (Urbanc, 2002). Večji naklon torej predstavlja
omejitveni dejavnik za kmetijstvo. Na nagnjenih površinah je manj kakovostna prst zaradi
njenih slabših fizikalnih in kemijskih lastnosti (Ogrin, Plut, 2009). Pospešena je erozija prsti,
katera ima za posledico tudi na splošno bolj plitvo prst (Geografija Slovenije, 1998). Sušnost
prsti je večja, saj skozi lahka tla lahko odteče precej vode. Po drugi strani pa se lahko
preperelina tudi prepoji z vodo, kar na nagnjenih pobočjih povzroča zemeljske plazove in
usade.
Za zajezitev teh negativnih procesov in izboljšanje razmer za kmetijstvo so ljudje naredili
kulturne terase. Zaradi njih se zmanjšuje tudi sušnost prsti, saj se po terasah prelivajoča
padavinska voda tako akumulira v tleh (Ogrin, Plut, 2009). V današnjem času se tiste terase,
kjer je strojna obdelava otežkočena, opušča, zato se tam odvija proces ozelenjevanja. Po
drugi strani pa je določen večji naklon pobočja pomemben za urejanje vinogradov, saj so na
nagnjenih zemljiščih višje povprečne temperature, boljša osvetlitev, tla se hitreje segrevajo, ni
nevarnosti pozebe oziroma je ta redkejša in manj uničujoča, saj potrebuje vinska trta za dobro
uspevanje toploto, veliko svetlobe ter sušna tla (Ažman Momirski in sod., 2008). Tudi
obolevnost vinske trte je na takšnih legah manjša kot v PEE dno doline. Severne prisojne lege,
kjer je največ vinogradov, so tudi privetrne lege. Na kmetijstvo v PEE Vipavska brda ima
namreč velik vpliv tudi burja, ki ima negativne: otresanje plodov, deflacija na preoranih
zemljiščih ter ob terasiranju, pa tudi pozitivne učinke: sušenje zraka (manj vlage v zraku) in s
tem manj bolezni vinske trte (Ažman Momirski in sod., 2008; Ogrin, Plut, 2009).
Burja pa je seveda tudi vzrok, da spada PEE Vipavska brda med območja z omejenimi
dejavniki za kmetijstvo in sicer med območja s posebnimi naravnimi omejitvami: območje z
močno burjo (Program razvoja podeželja…(OMD), 2007).
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Odnos do sonaravnega kmetovanja sem preverila pri 12 anketirancih, ki že kmetujejo po
načelih sonaravnega kmetovanja.
Slika 43: Vključevanje v sonaravno kmetovanje v PEE Vipavska brda
Leto vključitve km etije v sonaravno km etovanje v PEE Vipavska brda
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Iz grafikona je razvidno, da se je vključenost v oblike sonaravnega (intregriranega in
ekološkega) kmetovanja povečevala do leta 2006, nato pa je precej upadla, podobno se je
dogajalo tudi s certifikati za integrirano oziroma ekološko kmetovanje.
Največ kmetij je v velikostnem razredu 10-20 hektarjev, nekaj pa jih je tudi manjših (5-10
hektarjev) oziroma večjih (nad 20 hektarjev ). Na vseh kmetijah se ukvarjajo z
vinogradništvom, poleg tega pa se na treh kmetijah ukvarjajo tudi z živinorejo in
poljedelstvom, na eni pa tudi s sadjarstvom.
Anketiranci ocenjujejo, da imajo na voljo za prodajo približno 198.000 litrov vina, 3000 litrov
grozdnega soka, 60 ton grozdja, 65 litrov mleka, 30 ton koruze, 10 ton pšenice, 1000 kg
moke, 500 kg sadja, 2000 kg zelenjave ter žgane pijače in meso.
Starostna sestava anketiranih kmetovalcev je sledeča: kar sedem od dvanajstih (58 %) jih je v
starostni skupini 50 - 59 let, trije so v starostni skupini 40 – 49 let, starejša od 60 let sta dva
lastnika, od teh je eden starejši od 65 let. Mlajših lastnikov kmetij (30 – 39 let) ter najstarejših
(80 let in več) ni med anketiranci v PEE Vipavska brda. Prevzemnika kmetije ima pet
kmetijskih gospodarstev, prav toliko jih še ne ve, kdo bo prevzel kmetijo, preostali pa nimajo
prevzemnika. Glede starosti gospodarjev lahko zaključimo, da stanje sicer ni alarmantno,
vendar pa bi bilo še veliko bolje, če bi jih bilo več mlajših od 50 let. Prevzemnika ima manj
kot polovica kmetij, kar je glede na visoko povprečno starost gospodarjev malo, zato sklepam,
da napovedi za obstanek kmetij v PEE Vipavska brda niso najboljši.
Bolje izobraženi so praviloma bolj dovzetni za novosti, zato sem preverila, kakšno izobrazbo
imajo anketiranci v PEE Vipavska brda. Ugotovila sem, da je njen razpon od končane
osnovne šole do univerzitetne izobrazbe. Številčno enako so zastopane kategorije poklicna
šola, srednja šola in visoke šole. Pet (42 %) jih ima tudi izobrazbo kmetijske smeri. Poleg tega
se anketiranci udeležujejo tečajev, kmetujejo pa tudi v skladu z nasveti starejših in dolgoletno
kmetijsko prakso, kar je pozitivno, saj se tu kaže pripravljenost kmetovalcev na stalno
izobraževanje. Izobrazbeno sestavo anketirancev bi tako ocenila kot ustrezno.
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Slika 44: Razlogi za vključitev v sonaravno kmetijstvo v PEE Vipavska brda
Razlogi za vključitev v sonaravno kmetijstvo v PEE Vipavska brda
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Kot vidimo iz zgornjega grafikona, je bilo anketirancem pri odločitvi za vključitev v
sonaravno kmetijstvo najbolj pomembno zdravo okolje, poleg tega pa tudi zdravje cele
družine. Kmetovalci se namreč zavedajo pomena, ki ga ima sonaravno kmetijstvo za zdravje
ljudi in narave. Po drugi strani pa niso zanemarljivi niti finančni razlogi, kamor lahko
vključimo tudi ugodne kredite za nakup pripomočkov v zvezi s kmetijsko dejavnostjo ter
subvencije. Menim, da je ekonomski razlog v tej anketi podcenjen in ima veliko večjo vlogo
pri odločitvi za sonaravno kmetovanje.
Največja ovira oziroma problem, s katerim se srečujejo kmetje vključeni v sonaravno
kmetijstvo, je obremenitev z administracijo, sledi problem trženja, finančne ovire (potrebne bi
bile investicije, a nimajo sredstev) ter oddaljenost kmetije od večjih naselij, kjer so potencialni
kupci pridelkov. Eden od predlogov, s katerimi bi skušali zmanjšati obremenitev z
administracijo, je poenostavitev administrativnih postopkov. To bi bilo dokaj enostavno, saj
imajo pristojne institucije vse potrebne podatke o določenem kmetijskem gospodarstvu že v
svojih bazah podatkov.

55

Slika 45: Okoljski problemi sonaravnih kmetij v PEE Vipavska brda
Okoljski problemi sonaravnih kmetij v PEE Vipavska brda

7

6

število odgovorov

5

4

3

2

1

0
način kmetovanja (npr.
škropljenje) na
sosednjih parcelah

bližina prometno
obremenjenih cest

vse večji pritisk drugih obnašanje rekreativcev,
neurejeni vodotoki,
dejavnosti na kmetijska sosedov, vrtičkarjev
neurejena kanalizacija
zemljišča

drugo

Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Kot lahko vidimo iz grafikona, kmetovalce najbolj moti način kmetovanja na sosednjih
parcelah. To se odraža v škropljenju rastlin s pripravki, ki v integriranem in ekološkem
kmetijstvu niso dovoljeni. Pri tem je zelo moteč dejavnik veter, saj še pospešuje njihovo
razširjanje na površine, kjer se kmetuje sonaravno. Sledijo neurejeni vodotoki in kanalizacija,
saj kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno po vseh naseljih. Bližina prometno obremenjenih
cest obremenjuje okolico cestišča s plinskimi produkti, ki se usedajo na rastlinstvo, dež pa jih
spira v prst, zato ta postane sčasoma neprimerna za sonaravno kmetovanje. Moti jih tudi vse
večji pritisk drugih dejavnosti na kmetijska zemljišča, pod to razumemo predvsem pozidavo z
zgradbami ter cestno infrastrukturo.
Večina kmetovalcev meni, da se vložena sredstva v kmetijsko proizvodnjo sicer povrnejo,
vendar pa dobička ni. Osnovnemu živilu lahko zviša ceno tudi predelava. V PEE Vipavska
brda kar 11 od 12 anketirancev svoje pridelke tudi predeluje, saj predelava v različne izdelke
lahko osnovnemu živilu precej zviša ceno. Tu gre v glavnem za predelavo grozdja v vino.
Kljub temu večina kmetovalcev ne načrtuje sprememb pri pridelavi, vendar pa bodo tisti, ki jo
nameravajo širiti, povečali obseg vinogradov, saj želijo doseči prag ekonomičnosti, ki znaša
za vinograde približno 10 hektarjev ter zaradi odločitve za samostojno pot na tržišču. Vzrok
širitve ali opustitve kmetijske dejavnosti je tako večinoma finančne narave.
Slika 46: Načrti za širitev kmetijske dejavnosti v PEE Vipavska brda
Načrti za širitev kmetijske dejavnostiv PEE Vipavska brda
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
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Slika 47: Prodajne poti v PEE Vipavska brda
Prodajne poti v PEE Vipavska brda
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Vsi anketiranci prodajajo neposredno na kmetiji, sledi prodaja gostincem in hotelom,
specializiranim trgovinam in malim trgovcem. Prodaja neposredno na kmetiji pomeni
zmanjšanje transportnih poti za pridelke ter ugodno ceno za kupce, saj gre za prodajo brez
posrednikov, ki z maržami zvišujejo ceno pridelkom. Malo jih prodaja šolam, vrtcem in
drugim javnim naročnikom ter neposredno na (eko)tržnici, saj gre v glavnem za prodajo vina,
kjer ti kupci ne pridejo v poštev . Nekateri anketiranci načrtujejo tudi povečanje neposredne
prodaje na kmetiji, prodajo gostincem in hotelom ter specializiranim trgovinam in malim
trgovcem.
Kot največjo oviro za trženje pridelkov ekološke in integrirane pridelave so anketiranci
navedli pomanjkanje delovne sile za pripravo pridelkov in prodajo. Sledi premalo tržnih
informacij o možnih kupcih oziroma o povpraševanju, o cenah ter priložnostih, ki jih ponuja
določen pridelek. Menijo tudi, da je premalo povpraševanja po določenih pridelkih oziroma
da imajo premajhen obseg pridelave, zato se jim prodaja ne splača. Problem predstavlja tudi
premajhen obseg zemljišč, vendar pa najem ali nakup zemljišča ni vedno možen. Anketiranci
vidijo ovire še v nestimulativnem poslovnem okolju in slabem prostorskem planiranju, ki
onemogoča gradnjo objektov, namenjenih za kmetijstvo. Ne vidijo pa večjih ovir za trženje,
ki bi bile posledica nepoznavanja tehnologije pridelave oziroma prireje, na podlagi katerih bi
lahko imeli težave s količinami, kakovostjo in stabilnostjo pridelka. Prav tako ne vidijo večjih
tržnih ovir, ki bi bile posledica pomanjkanja svetovanja o integriranem in ekološkem
kmetijstvu.
75 % anketirancev ocenjuje cene pridelkov iz integrirane in ekološke pridelave kot prenizke
glede na vloženo delo. Menijo, da ni nobene razlike v ceni med sonaravno in konvencionalno
pridelanimi pridelki, čeprav so stroški pridelave v sonaravnem kmetijstvu višji. Cene so
odvisne tudi od blagovne znamke in drugih dejavnikov, gostinci pa imajo tudi do 100 %
marže.
Tisti anketiranci, ki cene pridelkov ocenjujejo kot primerne, to pojasnjujejo s tem, da
obstoječe cene pridelkov pokrijejo stroške pridelave. Kupci se namreč odločijo za nakup na
podlagi tega, ali je pridelek iz sonaravne pridelave, pri tem pa cena nima vidne vloge. V prid
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pridelovalcu kaže tudi to, da ta lahko določa ceno, ki je na primer pri ustekleničenem vinu
zelo elastična.
Prodaja pridelkov se lahko poveča tudi z uporabo skupnih blagovnih znamk za integrirana in
ekološka živila, seveda, če jo kupci prepoznajo kot tako. V PEE Vipavska brda večina
anketirancev ne uporablja blagovnih znamk. Med tistimi, ki jih uporabljajo, pa so najbolj
zastopane: Biodar, BIO in Ekološko.
Možnosti za prodajo se lahko povečajo, če se več kmetovalcev poveže med seboj z namenom
lažjega in cenejšega trženja. Na takšno povezavo je v PEE Vipavska brda pripravljenih devet
od dvanajstih (75 %) anketirancev, ki menijo, da bi lahko vzpostavili tudi regionalno
blagovno znamko. Prav toliko (75 %) jih je članov katerega od društev ali kmetijske zadruge,
največ Kmetijske zadruge Vipava, sledijo člani Konzorcija zelen, Konzorcij za predelavo in
trženje vina Zelen, g. i. z., Združenja ekoloških kmetovalcev Severne Primorske, Društva
rejcev rjavega goveda Slovenije z.v.d. ter Vinarsko-turističnega društvo Slap.
Enajst od dvanajstih (92 %) anketirancev sodeluje s kmetijsko svetovalno službo, ki svetuje o
tehnologijah pridelave, novostih v kmetijstvu, pomaga pri izpolnjevanju vlog… Z njo je
zadovoljnih osem (73 %) kmetovalcev, ostali pa menijo, da je preveč birokracije. Moti jih tudi
plačljivost storitev, pa tudi njihova premajhna učinkovitost.
Kmetijsko svetovalna služba pogosteje pomaga pri ukrepih za podporo kmetijstvu (npr.
izpolnjevanje vloge za subvencije), sledi pomoč pri izobraževanju in tehnologijah pridelave
npr. strokovna izobraževanja) ter pomoč pri izboljševanju možnosti za prodajo. Kmetje so
najbolj zadovoljni z nasveti, sledi pomoč pri izobraževanju in tehnologijah pridelave ter
pomoč pri ukrepih za podporo kmetijstvu. Najmanj zadovoljni so s pomočjo pri izboljševanju
možnosti za prodajo.
Na vprašanje, kakšno obliko pomoči pričakujete od občine Vipava, je bilo največ odgovorov,
da pričakujejo reklamo ter organizacijo odkupa pridelkov. Pogrešajo pa tudi kmetijstvu bolj
naklonjeno občinsko politiko.
Deset od dvanajstih (83 %) vprašanih je zadovoljnih z vključenostjo svoje kmetije v obliko
sonaravnega kmetijstva, ker jim to daje občutek zadovoljstva in jim veliko pomeni, pa tudi
zaradi subvencij ter trženja, saj anketiranci ocenjujejo, da se npr. vino iz sonaravne pridelave
bolje prodaja. Pomemben je tudi stik s stroko, kar se izvaja predvsem preko izobraževanj (še
posebej so pomembna izobraževanja o zaščitnih sredstvih ter gnojilih, ki se uporabljajo pri
tem načinu kmetovanja, saj se s tem zmanjšujejo negativni vplivi na okolje), pa tudi analiz
prsti. Izpostaviti velja tudi dejstvo, da zaradi vključenosti v obliko sonaravnega kmetijstva
marsikatera kmetija sploh še obstaja.
Osem od dvanajstih (67 %) anketirancev v PEE Vipavska brda meni, da so v občini Vipava
zaradi naravnih pogojev dobre možnosti za razvoj sonaravnega kmetijstva. Če se
osredotočimo samo na tamkajšnjo glavno kmetijsko panogo – vinogradništvo, ima pri
uspevanju vinske trte veliko vlogo lega, predvsem prisojna in dobro prevetrena, saj se tako
zmanjšuje možnost pojava bolezni in s tem se zmanjšuje tudi uporaba škropiv. Poleg ugodnih
klimatskih pogojev pa so pomembna tudi ustrezna mineralna tla.
Med ostalimi pa velja prepričanje, da so glavne omejitve kmetijstva v slabi podpori občine.
Sonaravno kmetijstvo je otežkočeno zaradi pogostih suš, pa tudi zaradi bolezni vinske trte, ker
je pri integrirani pridelavi dovoljeno škropiti največ štirikrat v sezoni. Poleg tega pa imajo
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mali pridelovalci sadja in zelenjave slabše možnosti za trženje kot proizvajalci velikih količin
sadja in zelenjave.
Anketiranci v PEE Vipavska brda so mnenja, da predstavljajo še neizkoriščene možnosti za
razvoj sonaravnega kmetijstva v občini Vipava površine v zaraščanju, gradnja namakalnega
sistema, količinsko večja pridelava določenega pridelka, povečana vloga sadjarstva,
izobraževanje, sodelovanje s turizmom ter skupni nastopi na trgu.
Površine v zaraščanju bi »očistili« in tako pridobili nove obdelovalne površine, čeprav je po
mojem mnenju velika večina teh površin v zaraščanju prav zaradi težjih pogojev za
obdelovanje. Ob melioracijah se je gladina podtalnice znižala, kar je še povečalo negativne
učinke suše v rastni dobi. Namakalni sistemi so bili sicer načrtovani že v okviru melioracij,
vendar jih niso zgradili, a se je izkazalo, da so nujno potrebni. Količinsko večja pridelava
določenega pridelka je potrebna za uspešen nastop na trgu. Nekateri vidijo možnosti tudi v
sadjarstvu, ki bi se razvijalo poleg vinogradništva. Izobraževanje, ki poteka v obliki
predavanj, je še zlasti pomembno za starejše lastnike kmetijskih gospodarstev, ki drugače ne
bi več sledili novostim v kmetijstvu. Sodelovanje s turizmom vidijo kot sodelovanje gostincev
in vinarjev pri promociji obiskov Vipave. Skupni nastopi na trgu zajemajo vključevanje v že
obstoječo zadrugo, kjer bi ob njenem boljšem delovanju odkupovali tudi sadje in zelenjavo in
tako združili male pridelovalce, katerim bi tako bili zagonski stroški za trženje že pokriti.
V PEE Vipavska brda so bili anketirani trije ekološki kmetovalci. Mnenja o preusmeritvi iz
integrirane pridelave v ekološko pa so deljena. Integrirani pridelovalci, ki so že razmišljali, da
bi se vključili v ekološko kmetijstvo, bi se za ta način kmetovanja odločili, ker za integrirano
pridelavo z novim programskim obdobjem 2014 - 2020 ne bo več subvencij, pa tudi zaradi
skrbi za okolje, statusa kmetije, saj bi bili tako upravičeni do (višjih) subvencij ter tudi zato,
ker ekološki pridelki predstavljajo tržno nišo. Od tega pa jih odvrača birokracija ter bojazen,
da bi zaradi bolezni prišlo do izpada pridelka, saj škropljenje v ekološkem kmetijstvu, razen z
naravnimi sredstvi, ni dovoljeno.
Tako bi se ob določenih pogojih odločili za ekološko kmetijstvo še štirje kmetovalci, trije
anketiranci mu niso naklonjeni, dva pa nista izrazila mnenja.
Slika 48: Število in delež anketirancev, ki so se pripravljeni vključiti v ekološko kmetijstvo
glede na njihovo starost
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Največ kmetovalcev je zainteresiranih za ekološko kmetovanje v starostnih skupinah 40 – 49
let ter 50 – 59 let, kar pomeni, da se za to obliko kmetovanja odločajo mlajši kmetovalci.
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Slika 49: Število in delež anketirancev, ki so se pripravljeni vključiti v ekološko kmetijstvo
glede na izobrazbo
Delež anketirancev v PEE Vipavska brda, ki so se
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Glede na stopnjo izobrazbe je največ pripravljenosti za ekološko kmetovanje med višje
izobraženimi anketiranci. 80 % kmetovalcev, ki imajo kmetijsko izobrazbo, je že vključenih
oziroma je že razmišljalo o vključitvi v ekološko kmetijstvo.
Slika 50: Število in delež anketirancev, ki so se pripravljeni vključiti v ekološko kmetijstvo
glede na velikost kmetije
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012
Največ kmetovalcev, ki so že ekološki, ali pa razmišljajo, da bi to postali, ima v lasti 10-20
hektarjev veliko kmetijo. Kot vidimo iz grafikona, se z velikostjo kmetije povečuje tudi
pripravljenost za vključitev v ekološko kmetijstvo, kar je pričakovano, saj se na večjih
kmetijah lažje pridela tržne viške, ki so namenjeni prodaji, pa tudi izpad pridelka se lažje
pokrije.
Slika 51: Število in delež anketirancev, ki so se pripravljeni vključiti v ekološko kmetijstvo
glede na to, ali že imajo prevzemnika kmetije
Pripravljenost anketirancev v PEE Vipavska brda za
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik …, 2012.
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V PEE Vipavska brda je presenetljivo največ posluha za ekološko kmetijstvo na tistih
anketiranih kmetijah, kjer še ne vedo, kdo bo prevzemnik kmetije, imajo pa več potencialnih
kandidatov. Sledijo kmetije, kjer je prevzemnik znan. Razumljivo pa pripravljenost za
vključitev v ekološko kmetovanje ni velika med tistimi anketiranci, ki nimajo prevzemnika,
saj se smatra, da takšna kmetija dolgoročno nima prihodnosti in bi bilo vključevanje v
ekološko kmetijstvo negospodarno ((pre)dolgo preusmeritveno obdobje, več administracije).

5.3. PEE PODGORJE NANOSA
- Fizičnogeografske značilnosti
PEE podgorje Nanosa zavzema strma južna pobočja Nanosa, ki so del Vipavske doline (Janež
in sod., 1997). Fliš sega do nadmorske višine približno 600 m (Slovenija – pokrajine…,
1998), nanj pa so v višjih nadmorskih višinah narinjeni apnenci, ki so izpostavljeni močnemu
mehanskemu razpadanju (graviklastični procesi, zmrzalno preperevanje), zato se na pobočjih
pojavljajo številna melišča (Janež in sod., 1997), tako recentna, kot tudi fosilna. Debelina
fosilnih melišč je manjša, ker hudourniki odnašajo pobočni grušč (Pleničar in ost., 1970).
Melišča sestavlja pobočni grušč iz kosov apnenca in dolomita, v nižjih predelih pa tudi iz
fliša. Pobočni grušč je večinoma iz manjših delcev, vendar ga sestavljajo tudi več kubičnih
metrov veliki bloki. Ponekod je sprijet v brečo. Debelina pobočnega grušča marsikje presega
30 metrov (Buser, 1973). Melišča so rezultat graviklastičnih procesov ter zmrzalnega
preperevanja, k odkrušitvi pa pripomore tudi padavinska voda, zato ima to območje
akumulacijski rečno-denudacijski relief (Geografski atlas Slovenije, 1998; Komac, Zorn,
2008). Odkrušeni material se seveda kopiči ob vznožju pobočja. Zaradi večje strmine pobočij
Nanosa prevladuje linijsko odnašanje prsti – erozija prsti, ki jo še pospešuje velika količina in
intenzivnost padavin (Ogrin, Plut, 2009).
V PEE podgorje Nanosa so se na apnencih razvile rendzine (Ogrin, Plut, 2009). To so mlade
prsti (Urbanc, 2002), ki vsebujejo več kot 60 % kalcijevega karbonata, saj nastajajo na
izrazito karbonatni matični podlagi. Ima dobre fizikalne in kemijske (nevtralna reakcija)
lastnosti, vendar je zaradi plitvosti manj primerna za rast rastlin, zato se na rendzinah
najpogosteje pojavljata kategoriji rabe tal »pašniki« in »gozd« (Ogrin, Plut, 2009). Gozd ima
predvsem varovalno vlogo, saj varuje plitvo prst pred erozijo, zadržuje padavinsko vodo, je
prepreka vetrovom, kar omogoča postopni razvoj gozda (Marinček, Čarni, 2002).
Zaradi prisojnosti območja PEE podgorje Nanosa so se v apnenčastih stenah Nanosa med
Vipavo in Podnanosom ustvarile mikroklimatske razmere, ki omogočajo rast pravi
sredozemski vegetaciji (hrast črnika, širokolistna zelenika, terebint) (Ogrin, Plut, 2009).
Melišča pa so neporasli otoki v prevladujočem gozdnem in grmovnem rastju, le njihov rob je
bolj porasel (Drakskobler, Vreš, Slapnik, Čelik, 2008).
- Družbenogeografske značilnosti
V PEE podgorje Nanosa se nahajata dve naselji (Gradišče pri Vipavi in Sanabor) s 314
prebivalci, ki predstavljajo 5,83 % prebivalcev vipavske občine.
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Slika 52: Starostna sestava prebivalstva v PEE podgorje Nanosa
Sestava prebivalstva v PEE "podgorje Nanosa"
po starostnih razredih

49; 16%

49; 16%
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Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011.
Prebivalci v starostnih razredih »0-14 let« ter »nad 65 let« so enakovredno zastopani s 16 %,
kar pomeni, da znaša indeks staranja 100. To pomeni, da se bo v prihodnosti število
prebivalstva zmanjšalo, saj je meja naravnega zmanjšanja prebivalstva že pri indeksu 80.
Slika 53: Indeks staranja prebivalstva v PEE podgorje Nanosa
Indeks staranja prebivalstva v PEE
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Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011.
Kot vidimo iz grafikona je indeks staranja prebivalcev Gradišča pri Vipavi precej visok
(128,6), Sanabora pa precej nizek (61,9), čeprav je Gradišče pri Vipavi locirano v neposredni
bližini Vipave in ima dobro dostopnost do osnovnih storitev, dobre pa so tudi prometne
povezave, kar naj bi pomenilo, da ima dobre predispozicije za naselitev. Nasprotno pa je
Sanabor precej oddaljen od občinskega središča, s slabšo dostopnostjo do osnovnih storitev,
kar naj bi bilo manj privlačno za naselitev. Na Gradišču pri Vipavi lahko tako pričakujemo
zmanjšanje števila prebivalstva, pri Sanaboru pa ne, saj indeks staranja znaša manj kot 80.
Glede števila prebivalcev spada Gradišče pri Vipavi v razred naselij z 200-299 prebivalci,
Sanabor pa v razred s 50-99 prebivalci.
Izobrazbena sestava prebivalstva je pomembna za razvoj kmetijstva. V PEE podgorje Nanosa
je najnižji delež višje in visokošolsko izobraženega prebivalstva med vsemi PEE, kar ni dober
obet za uvajanje novosti v kmetijstvo.
S primarno dejavnostjo se v PEE podgorje Nanosa ukvarja 5 poslovnih subjektov, kar
predstavlja 20,8 % vseh gospodarskih subjektov v PEE. S turizmom se ukvarjajo na dveh
kmetijah. Posebnost tukajšnje ponudbe predstavljajo osmice – gostinska dejavnost, ki se
odvija približno en teden (8 dni) in v tem času se poskuša prodati čim več svojih pridelkov.
Prirejajo jih na dveh kmetijah. Poleg osmic se tu odvijajo številna martinovanja v novembru
ter prireditev Vinski hrami Vipavske doline v decembru.
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5.3.1. KMETIJSTVO V PEE PODGORJE NANOSA
Prevladujoča raba tal v PEE podgorje Nanosa so vinogradi in sadovnjaki ter pašniki in gozd
na tistih površinah, ki niso primerne za vinograde in sadovnjake. Na slednjih je prst zaradi
večjih naklonov plitvejša, kar pomeni, da so tukajšnje rendzine kljub dobrim fizikalnim in
kemijskim lastnostim manj primerne za rast rastlin (Geografija Slovenije, 1998; Ogrin, Plut,
2009).
Raba tal se tudi spreminja, kar je posledica več procesov. Urbanizacija se večinoma odvija v
neposredni okolici starih jeder gručastih naselij (Kladnik, 2008). Intenzifikacija rabe tal se
pojavlja na tistih območjih v PEE podgorje Nanosa, kjer so najugodnejša zemljišča za
vinogradništvo in sadjarstvo (Urbanc, 2002). Hkrati pa je zaradi uvajanja kmetijske
mehanizacije prišlo do opuščanja prestrmih predelov in s tem prilagajanja optimalni obdelavi
zemljišč (Urbanc, 2002). Na teh zemljiščih se odvija proces ogozdovanja.
Poleg večjih naklonov večjo intenzifikacijo kmetijstva onemogoča tudi tradicionalni sistem
zemljiške razdelitve, ki omejuje ustvarjanje zemljiških zložb na terasiranih flišnih pobočjih
(Kladnik, 2008) (na severnih obronkih Vipavske doline oz. v PEE podgorje Nanosa).
Zemljiška razdelitev je na prvotne grude, kar je posledica reliefne razgibanosti terena
(Urbanc, 2002).
Omejitveni dejavnik za kmetijstvo v tej PEE so večji nakloni (Ažman Momirski in sod.,
2008), ki pospešujejo erozijo prsti, zaradi česar je tu tudi prst plitvejša (Geografija Slovenije,
1998). Za preprečevanje teh procesov so ljudje naredili kulturne terase. Te zmanjšujejo tudi
sušnost prsti, saj se po terasah prelivajoča padavinska voda tako akumulira v tleh (Ogrin, Plut,
2009).
Večji nakloni skupaj s številnimi tukajšnjimi izviri vplivajo tudi na povečanje možnosti
plazenja tal, kar vpliva tudi na kmetijska zemljišča. Območje PEE podgorje Nanosa se namreč
nahaja pod narivnim robom visokih dinarskih planot, kjer je zaradi tektonske pretrtosti
kamnin in posledično podvrženosti preperevanju, ogroženost zaradi zemeljskih plazov velika.
Hkrati pa so tudi vodoprepustne mezozojske karbonatne kamnine (apnenec) narinjene na
mlajši in za vodo slabo prepusten eocenski fliš, zato so na njunem stiku številni izdatni izviri
(Ažman Momirski in sod., 2008).
Na najbolj neugodnih površinah za kmetijstvo v PEE podgorje Nanosa je prišlo do procesa
ogozdovanja (Urbanc, 2002). Ker so tukajšnji nakloni veliki, ima gozd tudi varovalno
funkcijo (Marinček, Čarni, 2002).
Večji nakloni imajo tudi pozitivno stran, saj so na nagnjenih površinah, kjer so višje
povprečne temperature in boljša osvetlitev, tla se hitreje segrevajo, ni nevarnosti pozebe
(oziroma je ta redkejša in manj uničujoča) (Ažman Momirski in sod., 2008), saj sadna drevesa
za dobro uspevanje potrebujejo toploto in veliko svetlobe, vinska trta pa poleg naštetega še
lažja tla.
Zemljišča v PEE podgorje Nanosa se zaradi različnih dejavnikov uvrščajo v nižje kakovostne
razrede. Prvi razlog je ta, da ima tamkajšnja prst slabše fizikalne in kemijske lastnosti, vendar
je še vedno primerna za kmetijsko izrabo. Drugi razlog so večji nakloni, kar povečuje
možnost plazenja in s tem tudi škode, ki jo je potrebno sanirati, kar ima tudi finančne
posledice. Tretji razlog pa je burja, saj ta otresa plodove ter odnaša prst z razgaljenih površin
(Ogrin, Plut, 2009).
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V PEE podgorje Nanosa ni termalnega pasu v pravem pomenu besede, saj se v dolinskem dnu
ne zadržuje megla, ker je dolina dobro prevetrena. Za gojenje na kulturnih terasah pa je
pomembna ekspozicija pobočja, saj so na prisojnih legah višje temperature in s tem je manjša
nevarnost pozebe. Ker je tu manjša vlažnost, je tudi manj bolezni, povezanih z njo (Ažman
Momirski in sod., 2008).
PEE podgorje Nanosa je vključeno med območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, saj so
tu višji in strmejši predeli (SKOP, 2001), pa tudi območje z močno burjo (Program razvoja
podeželja…(OMD), 2013).
Odnos do sonaravnega kmetijstva v PEE podgorje Nanosa sem preverila pri dveh sonaravnih
kmetovalcih.
Certifikat za integrirano pridelavo imata od leta 2002 oziroma 2005. Velikost njunih kmetij je
med 2 in 10 hektarji. Ukvarjata se z vinogradništvom ter sadjarstvom. Za prodajo imata na
voljo okoli 3 tone češenj, 1 tono marelic ter 19 ton grozdja.
Anketiranca zastopata starostna razreda 40-49 let in 60-69 let. Starejši anketiranec že ima
prevzemnika kmetije, mlajši pa še ne ve, kdo bo to. Stanje kmetijstva v PEE podgorje Nanosa
glede na starost gospodarja in na to, ali imajo že znanega prevzemnika kmetije ocenjujem kot
dokaj dobro. Kmetovalca sta dokončala srednjo poklicno šolo, eden izmed njiju tudi
kmetijske smeri, kar je primerno z vidika uvajanja novosti na kmetijsko gospodarstvo.
Slika 54: Razlogi za vključitev v sonaravno kmetijstvo v PEE podgorje Nanosa
Razlogi za vključitev v sonaravno kmetijstvo v PEE podgorje Nanosa
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Za usmeritev v sonaravno kmetovanje so se odločili zaradi skrbi za okolje in naravo, zaradi
zdravja sebe in družine ter zaradi ekonomskih razlogov. Iz odgovorov lahko sklepamo, da so
anketiranci osveščeni o pozitivnih učinkih ekološko pridelane hrane na svoje zdravje ter na
okolje, oziroma menijo, da je prav, da podajo takšen odgovor, čeprav so bili v resnici
odločilnejši ekonomski razlogi (subvencije, pričakovanje višjih cen za svoje pridelke).
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V okviru sonaravnega kmetijstva anketirancema povzroča probleme le prevelika obremenitev
z administracijo. Od okoljskih problemov ju moti način kmetovanja na sosednjih parcelah, še
posebej škropljenje, pa tudi vse večji pritisk drugih dejavnosti na kmetijska zemljišča, med
njimi pozidava teh zemljišč.
Svojih pridelkov ne predelujeta, čeprav s tem dobi pridelek dodano vrednost. Kljub temu pa
ocenjujeta, da jima kmetijska dejavnost prinaša dobiček, kar je tudi najverjetnejši razlog, da
zaenkrat ne nameravata širiti kmetijske dejavnosti.
Anketiranca prodajata svoje pridelke neposredno na kmetiji, poleg tega pa še gostincem in
hotelom, česar ne nameravata spreminjati.
Glavne ovire za povečanje trženja pridelkov ekološke in integrirane pridelave v PEE
podgorje Nanosa so: premajhen obseg zemljišč, ob tem pa ni možen najem ali nakup novih,
premajhno povpraševanje po pridelkih iz sonaravne pridelave, premalo tržnih informacij o
možnih kupcih oziroma o povpraševanju, o cenah, priložnostih, ki jih ponujajo pridelki iz
sonaravne pridelave ter pomanjkanje delovne sile za pripravo pridelkov in prodajo.
Kljub težavam, s katerimi se soočata kmetovalca, pa ocenjujeta, da so cene pridelkov iz
sonaravne pridelave primerne.
Nobeden od njiju tudi ne uporablja blagovnih znamk za integrirano in ekološko pridelavo, s
katerimi bi lahko še povečala prepoznavnost svojih pridelkov kot pridelkov iz sonaravne
pridelave in s tem tudi povečala prodajo po ceni, primerni pridelkom iz sonaravne pridelave.
Anketiranca sta se pripravljena povezati z drugimi sonaravnimi kmetovalci, če bi bile tako še
vedno zagotovljene cene pridelkov primerne sonaravni pridelavi. Eden od njiju tudi sodeluje s
Kmetijsko zadrugo Vipava.
Oba anketiranca sodelujeta s kmetijsko svetovalno službo in sta zadovoljna z njeno pomočjo.
Kmetijsko svetovalna služba pomaga anketirancema pri vseh naštetih ukrepih (izboljševanje
možnosti za prodajo, pri izobraževanju in tehnologijah pridelave, pri ukrepih za podporo
kmetijstvu). Najbolj sta zadovoljna z ukrepi za podporo kmetijstvu (npr. pomoč pri
izpolnjevanju vloge za subvencijo) in pomočjo pri izobraževanju in tehnologijah pridelave
(tematska predavanja), precej manj pa s pomočjo pri izboljševanju možnosti za prodajo.
Od občine Vipava pričakujeta pomoč za izboljšanje kmetijstva v obliki organizacije odkupa
pridelkov in reklame. Sicer pa sta zadovoljna z vključenostjo kmetije v integrirano kmetijstvo,
saj tako vsaj malo pripomoreta k bolj zdravemu okolju.
Menita, da so v občini Vipava dobre možnosti za razvoj sonaravnega kmetijstva, ker je zaradi
večje prevetrenosti območja manj bolezni vinske trte in grozdja. Menita tudi, da so vse
možnosti, ki jih nudi sonaravno kmetijstvo v občini Vipava, že izkoriščene.
Oba anketiranca sta že razmišljala o vključitvi v ekološko kmetovanje, kateremu sta
naklonjena zaradi skrbi za okolje, pa tudi zaradi bolj zdrave pridelave s škropivi, ki so
dovoljena v ekološki pridelavi ter brez uporabe pesticidov in s tem posledično boljšega
zdravja družine.
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5.4. PEE NANOS
- Fizičnogeografske značilnosti
Nanos je visoka dinarskokraška planota, dolga 12 km in široka 7 km, zgrajena iz debelih
plasti karbonatnih kamnin, od katerih je največ krednih in jurskih apnencev. Najvišji vrh –
Suhi vrh (1313 m) se nahaja na jugovzhodni strani Nanosa. Nekoliko višja točka je še na
Debelem hribu (1209 m). Med tema dvema točkama je območje kop in dolov z nadmorsko
višino med 1000 in 1100 m. Njihova razporeditev je odvisna od kamninske podlage (čistosti
apnencev) in kemičnega preperevanja. V tem delu je tudi največ brezen in jam. Nanos se proti
zahodu znižuje do robne police (800 do 900 m), ki se konča s prepadnim robom nad dolino
(Janež in sod., 1997).
Nanos pripada Dinaridom, iz česar sledi, da strukturni elementi potekajo v smeri severozahod
– jugovzhod, torej v dinarski smeri (Buser, 1973). Strukturno je del Hrušiškega pokrova
(Janež in sod., 1997), ki ga sestavljata Nanos in Hrušica. Obravnavamo ju kot celoto, saj se
Hrušiške jurske in kredne plasti sklenjeno nadaljujejo na Nanos. Obe enoti razmejuje ozek pas
fliša, ki poteka od Vrhpolja proti Idriji (Buser, 1973). Nanos leži med dinarsko usmerjenima
Predjamskim in Raškim prelomom. Je polegla antiklinala s tonjenjem osi proti severozahodu.
V terciarju je prišlo do narivanja nanoških apnencev na flišne plasti Vipavske doline (Janež in
sod., 1997). V vzhodnem in jugovzhodnem delu predstavlja Nanos proti jugu prevrnjeno,
deloma pretrgano in narinjeno gubo (Buser, 1973). Spada med najbolj uravnane visoke
dinarske planote (Geografija Slovenije, 1998).
Zahodni del in obrobje Nanosa predstavljajo flišne plasti Vipavske doline, ki so transgresivno
odložene na kredne sklade Nanosa. Tu je tudi več lokalnih prelomov, ki so med drugim dali
zasnovo kraškim izvirom Vipave (Buser, 1973). Nanos pripada pretočnemu tipu krasa
(Geografija Slovenije, 1998), zato reko Vipavo napajajo tudi vode iz zahodnega roba Pivke,
ki poniknejo v ponorih pod Nanosom, kjer se voda nahaja v velikih globinah, saj je Nanos del
globokega dinarskega krasa. Je tudi kraško razpoklinski vodonosnik, ki ga s treh strani
omejuje neprepusten eocenski fliš: Na zahodu med Podkrajem in Vrhpoljem, na jugu med
Vrhpoljem, Vipavo in Razdrtim ter na vzhodu od Razdrtega prek Šmihela do Postojne (Janež
in sod., 1997).
Na območju Nanosa se pojavlja kemično preperevanje – korozija apnencev. Območje je tudi
pod velikim vplivom erozije in denudacije prsti, saj so padavine pogoste in intenzivne, zato je
tu prst plitva. Problem pa predstavlja tudi potna erozija na planinskih poteh, saj je tam manjše
pronicanje vode v tla, zato se ta začne zbirati in vrezovati, da nastanejo jarki.
Nanos ima zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije (glej klimogram za Nanos
pri predstavitvi občine Vipava), za katerega je značilno, da je povprečna aprilska temperatura
nižja od oktobrske. Območje ima submediteranski padavinski režim s povprečno letno
količino padavin med 1300 in 2800 mm (Geografski atlas Slovenije, 1998), kar pomeni, da
ima Nanos perhumidno klimo (Geografija Slovenije, 1998). Kot del alpsko-dinarske pregrade
spada med najbolj namočene slovenske pokrajine, saj se morajo ob pregradi zračne mase
hitreje dvigati, kar povzroča orografske padavine, ki so predvsem posledica zahodnih in
jugozahodnih zračnih mas, ki k nam prinašajo padavine (Ogrin, 1996; Ogrin, Plut, 2009).
Sezonski višek padavin je jeseni, mesečni novembra, do četrtine vseh padavin pa pade poleti
(Ogrin, Plut, 2009; Geografija Slovenije, 1998). Povprečna letna količina padavin na Nanosu
znaša 1782 mm, vendar pa se tudi pri takšni količini padavin lahko pojavi suša – kamninska
sušnost - če v rastni dobi pade premalo padavin, kar prizadene vegetacijo (Ogrin, Plut, 2009).
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Na trdih karbonatnih kamninah, kamor uvrščamo tudi apnence, sta se razvili rjava
pokarbonatna prst ter rendzina. Rjavo pokarbonatno prst uvrščamo med stare, reliktne prsti,
zato je tudi globlja od rendzine. Primerna je za pašnike in travnike, na ravnejšem površju in
tam, kjer je prst globlja, pa so tudi njive. Na tej prsti dobro uspeva gozd, predvsem združbe
bukovih gozdov npr. jelovo-bukov gozd (Geografija Slovenije, 1998). Rendzina je mlada prst
(Urbanc, 2002), zato je tudi plitvejša. Ima dobre fizikalne in kemijske lastnosti, vendar je
zaradi plitvosti manj primerna za rast rastlin, zato se na rendzinah najpogosteje pojavljata
kategoriji rabe tal »pašniki« in »gozd« (Geografija Slovenije, 1998; Ogrin, Plut, 2009).
Globina prsti na Nanosu se spreminja na kratke razdalje, saj je kraško površje zaradi korozije
zelo razčlenjeno. Tako je prst lahko nekje plitva rendzina, drugje pa globoka pokarbonatna
prst. Globina prsti je odvisna tudi od nagnjenosti kamninskih skladov. Tako na vodoravnih
skladih najdemo plitve do srednje globoke prsti, v zelo nagnjenih skladih pa se prsti pojavljajo
v razpokah in lezikah v t.i. žepih. Tam so prsti globoke, saj prihaja do večjega fizikalnega in
kemičnega preperevanja (Geografija Slovenije, 1998).
Nanos spada k dinarskemu fitogeografskemu območju, saj kot del alpsko-dinarske pregrade
otežuje razširjanje ozemeljsko nevezanim vrstam (živalim). Z nadmorsko višino pa se
spreminjajo tudi ekološke razmere (Ogrin, Plut, 2009). Na Nanosu so tako naravno ohranjeni
gozdovi, pa tudi travišča (Hlad, 1997). Dinarski jelovo-bukovi gozdovi (Abieti –Fagetum
dinaricum) spadajo med gospodarsko najpomembnejše gozdove pri nas (Marinček, Čarni,
2002), saj vsebujejo velike lesne zaloge, hkrati pa sta jelovina in bukovina tudi dokaj
kvalitetni. Gozdne površine so se v 20. stoletju zelo povečale predvsem zaradi ogozdovanja
(Geografija Slovenije, 1998). Kjer so neugodne razmere za rast gozda, npr. na strmih
pobočjih, se gozdovi razvijajo dalj časa in imajo predvsem varovalno vlogo (Marinček, Čarni,
2002), saj korenine dreves preprečujejo odnašanje prsti – erozijo prsti in zadržujejo vlago
(Geografija Slovenije, 1998).
- Družbenogeografske značilnosti
PEE Nanos je najbolj samosvoja PEE tudi glede poselitve, saj je na Nanosu samo eno naselje
z 8 prebivalci.
Slika 55: Starostna sestava prebivalstva v PEE Nanos
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Vir podatkov: Registrski popis prebivalstva 2011, 2011.
Indeks staranja prebivalstva znaša 100, kar pomeni, da je enako število mladega ter starega
prebivalstva, vendar pa indeks presega mejo 80, zato lahko pričakujemo zmanjšanje števila
prebivalstva.
Naselje Nanos je nastalo v tretji fazi kolonizacije, tj. višinska kolonizacija (Mihelič, 1998),
najverjetneje zaradi izkoriščanja gozda (Hrvatin, 2008; Mihelič, 1998), pa tudi zato, ker so
bila za naselitev ugodnejša območja že zasedena in se je zato kolonizacija usmerila v višje,
hribovite in z gozdom porasle predele (Mihelič, 1998), ki prej niso bili privlačni za naselitev
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predvsem zaradi naravnogeografskih značilnosti (kamnito kraško površje, hladno podnebje)
(Hrvatin, 2008; Mihelič, 1998). Poselitev na Nanosu je razpršena, kot tip naselja pa je Nanos
razloženo naselje.
S primarnimi dejavnostmi se v PEE Nanos ukvarja en poslovni subjekt. S turizmom pa se
ukvarjajo na eni turistični kmetiji, kjer je tudi možnost prenočevanja.

5.4.1. KMETIJSTVO V PEE NANOS
Prevladujoča raba tal v PEE Nanos je gozd (okrog 85 %), ostalo pa zavzemajo pašniki in
travniki (Gabrovec, 2008). Na Nanosu je bil gozd vedno najbolj zastopana zemljiška
kategorija, njena zastopanost pa se še povečuje (Kladnik, 2008), kar je posledica prilagajanja
današnji optimalni rabi tal in sicer zaradi višjih nadmorskih višin (Urbanc, 2002) ter zaradi
zakraselosti površja. Ogozdovanje je tako prevladujoč proces v zvezi z rabo tal (Petek, 2002).
Delež travinja in njiv se zmanjšuje, raste pa delež neproduktivnih zemljišč (Kladnik, 2008).
Zemljiška razdelitev je razdelitev na grude ter skupna zemljišča, ki so nastala z nastankom
vasi in trajno razdelitvijo zemlje, ko je nekaj zemlje ostalo nerazdeljene – to so planinski ali
vaški pašniki za potrebe paše blizu vasi ter gozdovi za skupno uporabo. Danes s skupnimi
zemljišči upravljajo agrarne skupnosti (V Vipavski dolini jih je registriranih šest, na Nanosu
pa dve) (Urbanc, Petek, 2008).
Omejitvena dejavnika na območju Nanosa sta suša in nadmorska višina. Suša se pojavlja
kljub veliki namočenosti območja, saj deževnica odteče kar skozi plasti prepustnih kamnin,
pospešuje pa jo tudi majhna vodna retencijska kapaciteta mladih in plitvih prsti. To je t.i.
kamninska sušnost (Urbanc, 2002). Nadmorska višina se kaže kot omejitveni dejavnik za
kmetijstvo s tem, da so z njo določene tudi različne višinske meje, npr. meja uspevanja
različnih kultur (ter zgornja gozdna meja). Zaradi krajše vegetacijske dobe je možen izbor
kultur in sort zmanjšan (Urbanc, 2002).
Z višjo nadmorsko višino je povezana tudi vključitev med območja z omejenimi dejavniki za
kmetijstvo in sicer med hribovita in gorska območja. Na teh območjih je povprečna
nadmorska višina več kot 700 m, zato je vegetacijska doba krajša, kar vpliva na možnost
izbire primernih kulturnih rastlin (Program razvoja podeželja…(OMD), 2007).
Tudi v PEE Nanos je burja pomemben omejitveni dejavnik za kmetijstvo, ki ima največje
učinke ob strukturni stopnji oziroma na južnem robu Nanosa, zato to območje spada med
območja s posebnimi naravnimi omejitvami in sicer med območja z močno burjo (Program
razvoja podeželja…(OMD), 2007).
Odnos do sonaravnega kmetijstva sem preverjala pri dveh kmetovalcih. V PEE Nanos so bili
med prvimi, ki so se odločili za certificirano sonaravno kmetovanje, in sicer že leta 1998
oziroma 2001. Velikost obeh anketiranih kmetij je nad 20 hektarjev. Ukvarjajo se z
gozdarstvom in živinorejo, na eni kmetiji pa tudi s poljedelstvom. Za prodajo so tako na voljo
sokovi, marmelade, krompir ter mesni izdelki.
Anketiranca zastopata starostno skupino 50–59 let. Eden od njiju že ima potencialnega
prevzemnika kmetije, drugi pa že ne ve, kdo bo to, vendar kmetija skoraj zagotovo ne bo
propadla. Oba imata srednješolsko izobrazbo (5. stopnja), kar je dobro z vidika znanj, ki jih
zahteva upravljanje kmetije ter uvajanje novosti.
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Slika 56: Razlogi za vključitev v sonaravno kmetijstvo v PEE Nanos
Razlogi za vključitev v sonaravno kmetijstvo v PEE Nanos
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Kot razlog za usmeritev v sonaravno kmetovanje sta anketiranca navedla naslednje odgovore:
skrb za okolje in naravo (najpogostejši), skrb za zdravje sebe in družine, ekonomski razlog
(subvencije), izziv, inovacija ter ugodni krediti in plačila (S)KOP. Menim, da so bili tudi v tej
PEE ekonomski razlogi podcenjeni in imajo v resnici veliko večjo vlogo pri odločitvi za
sonaravno kmetovanje.
Anketiranca imata največ problemov z administracijo ter trženjem, saj sta kmetiji precej
oddaljeni od večjih naselij. Od okoljskih problemov pa je bilo izpostavljeno neprimerno
obnašanje rekreativcev (hoja, tek izven urejenih poti).
Eden kmetovalec ima dobiček zaradi turizma na kmetiji, drugi pa ocenjuje, da se mu vložena
sredstva v kmetijsko dejavnost sicer povrnejo, a dobička ni. Pridelek lahko pridobi dodano
vrednost, če ga predelamo, tudi zato na eni kmetiji predelujejo jabolka. Eden izmed
anketirancev ne trži svojih pridelkov, drugi pa jih prodaja doma na kmetiji, kar bo ostalo brez
sprememb. Zaenkrat tudi ne nameravata širiti kmetijske dejavnosti.
Oba anketiranca sta že vključena v ekološko kmetovanje. Največ ovir pri trženju na ta način
pridelanih pridelkov jima povzroča premajhen obseg pridelave, zato se trženje ne splača,
premalo povpraševanja, sledi premajhen obseg zemljišč (največji odstotek zemljišč kmetij v
PEE Nanos predstavlja gozd) ter premalo tržnih informacij. Cene ekoloških pridelkov
ocenjujeta kot prenizke.
Blagovna znamka lahko pomaga pridelku zvišati ceno, saj se smatra, da je pridelan v skladu s
pravili za pridobitev te znamke. V PEE Nanos uporablja blagovno znamko le en anketiranec,
gre pa za blagovno znamko Biodar.
Anketiranca se nista pripravljena povezati z drugimi kmeti, ker pridelke tržita doma ter zaradi
premajhnega obsega pridelave, da bi članstvo upravičila. Nista tudi člana nobenega društva ali
kmetijske zadruge.
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En anketiranec s kmetijsko svetovalno službo ne sodeluje, drugi pa sodeluje in je z njim
zadovoljen. Kmetijsko svetovalna služba mu najbolj pomaga pri izobraževanju in
tehnologijah pridelave (predavanja v organizaciji KSS), sledi pomoč pri ukrepih za podporo
kmetijstvu (pomoč pri izpolnjevanju vloge za subvencije), najmanj pa je zadovoljen s
pomočjo pri izboljševanju možnosti za prodajo.
Anketiranca imata zelo različno mnenje o vključenosti kmetije v obliko sonaravnega
kmetijstva. Eden ni zadovoljen, drugi pa meni, da je ravno v tem prihodnost kmetijstva.
Oba pa od občine Vipava pričakujeta reklamo za svojo kmetijo in pridelke.
Menita tudi, da ni dobrih možnosti za razvoj sonaravnega kmetijstva v občini Vipava, kot
razlog pa je bilo navedeno nezanimanje občinske uprave za ta segment.
Neizkoriščene možnosti sonaravnega kmetijstva v občini Vipava vidita v svetovanju,
izobraževanju, ureditvi infrastrukture (ceste), trženju pridelkov iz sonaravne pridelave ter v
vzpostavitvi potrošniške verige, ki je potrebna za poslovanje na tem področju.
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6. SINTEZNE UGOTOVITVE O ODNOSU KMETOVALCEV DO SONARAVNEGA
KMETOVANJA V VSEH POKRAJINSKO-EKOLOŠKIH ENOTAH
Slika 57: Leto vključitve v obliko sonaravnega kmetijstva in leto pridobitve certifikata vseh
anketiranih kmetij.
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Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012
Kot vidimo iz grafikona, se je število sonaravnih kmetovalcev povečevalo do leta 2005, ko je
doseglo vrh, nato pa se je precej hitro zmanjševalo. To lahko pripišemo temu, da se je večina
tistih kmetovalcev, ki so se nameravali vključiti v sonaravno kmetijstvo, vključila že do leta
2005, ker je takrat ta način kmetovanja predstavljal novost ter tržno nišo.
Slika 58: Primerjava med številom in deležem kmečkih gospodarstev, vključenih v sonaravno
kmetijstvo , med vsemi sonaravnimi pridelovalci v občini Vipava ter anketiranimi
sonaravnimi pridelovalci
Število in delež kmečkih gospodarstev vključenih
v sonaravno kmetijstvo v občini Vipava

1; 2%

Število in delež kmečkih gospodarstev vključenih
v sonaravno kmetijstvo v občini Vipava med
anketiranci

9; 17%
5; 24%

4; 8%

0; 0%
3; 14%

38; 73%

IP grozdje

IP grozdje in sadje

IP sadje

ekološka pridelava

IP grozdje

13; 62%

IP grozdje in sadje

IP sadje

ekološka pridelava

Vir podatkov: Žibert, 2012; Anketni vprašalnik…., 2012
Primerjava po posameznih dejavnostih med vsemi sonaravnimi kmetovalci ter anketiranci
nam pokaže majhna odstopanja med celotno populacijo in anketiranim vzorcem.
Slika 59: Razporeditev vseh sonaravnih kmetovalcev ter anketiranih sonaravnih kmetovalcev
po PEE
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Vir podatkov: Žibert, 2012; Anketni vprašalnik…., 2012
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Iz grafikonov vidimo primerjavo deležev kmečkih gospodarstev s sonaravnim kmetijstvom po
pokrajinsko-ekoloških enotah med vsemi in anketiranimi kmečkimi gospodarstvi. Kot vidimo,
vzorec anketirancev precej sovpada s celotno populacijo sonaravnih kmetovalcev vipavske
občine.
Slika 60: Velikost anketiranih kmetij s sonaravno pridelavo

Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Kot vidimo iz zgornje karte, so največje anketirane kmetije v PEE Nanos, sledi PEE Vipavska
brda, PEE dno doline ter PEE podgorje Nanosa.
Na vseh anketiranih kmetijah v PEE Vipavska brda, podgorje Nanosa in dno doline se
ukvarjajo z vinogradništvom, v PEE Nanos pa se ukvarjajo z gozdarstvom, živinorejo in
poljedelstvom.
Največ anketirancev je v starostnem razredu od 40-69 let, njihova povprečna starost pa je 54,3
leta, kar je z vidika obstoja kmetije ugodno, saj je povprečna starost kmečkih gospodarjev na
kmetijah v Sloveniji 57 let.
Že znanega prevzemnika kmetije imata v PEE dno doline dva od petih (40 %) kmetovalcev, v
PEE Vipavska brda pet od dvanajstih (42 %), v PEE podgorje Nanosa ter PEE Nanos pa po
eden od dveh (50 %).
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Slika 61: Širitev kmetijske dejavnosti glede na to, ali ima kmetija prevzemnika

Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Iz zgornje karte lahko razberemo, da bodo trije kmetovalci, ki imajo prevzemnika kmetije
širili svojo dejavnost, pet pa ne. Na tistih kmetijah, kjer še ne vedo, kdo bo prevzel kmetijo,
pa v glavnem ne nameravajo širiti kmetijske dejavnosti.
Glede izobrazbe je v PEE dno doline največ anketirancev s srednješolsko izobrazbo, v PEE
Vipavska brda so številčno enako zastopane poklicna, srednja ter visoke šole. V PEE podgorje
Nanosa prevladuje poklicna srednješolska, v PEE Nanos pa srednješolska izobrazba.

73

Slika 62: Razlogi za vključitev v sonaravno kmetijstvo

Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
V vseh PEE je bil glavni razlog za vključitev v sonaravno kmetovanje skrb za okolje in
naravo, sledi skrb za zdravje sebe in družine ter ekonomski razlog, ki je imel pri odločitvi po
vsej verjetnosti v resnici precej večji pomen, kot so mu pripisali anketiranci (subvencije).
V vseh PEE predstavlja največji problem obremenitev z administracijo, katerim sledijo
problemi s trženjem.

74

Slika 63: Okoljski problemi sonaravnih kmetij

Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Anketirance kot sonaravne pridelovalce v PEE Vipavska brda in podgorje Nanosa najbolj
moti način kmetovanja na sosednjih parcelah (škropljenje), v PEE dno doline neurejeni
vodotoki in kanalizacija, v PEE Nanos pa neprimerno obnašanje rekreativcev.
V PEE dno doline in PEE Vipavska brda je predelava osredotočena na predelavo grozdja v
vino, v PEE Nanos pa predelujejo sadje v sokove in marmelade. V PEE podgorje Nanosa ne
predelujejo svojih pridelkov.
V vseh PEE največ prodajo neposredno na kmetiji, v PEE Vipavska brda in dno doline pa
sledi prodaja gostincem in hotelom ter specializiranim trgovinam in malim trgovcem.
Večina anketirancev ne načrtuje sprememb v načinu trženja. Največjo oviro za povečanje
trženja pridelkov iz sonaravne pridelave predstavlja v PEE dno doline premajhno
povpraševanje po takšnih pridelkih, v PEE Vipavska brda pomanjkanje delovne sile za
pripravo pridelkov in prodajo, v PEE podgorje Nanosa premajhen obseg zemljišč, v PEE
Nanos pa premajhen obseg pridelave.
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Večina anketirancev ocenjuje cene pridelkov iz sonaravne pridelave kot prenizke, le v PEE
podgorje Nanosa jih anketiranca ocenjujeta kot primerne.
Večina anketiranih kmetovalcev ne uporablja blagovnih znamk za integrirane ali ekološke
pridelke.
V PEE dno doline in PEE Nanos je večina kmetovalcev proti združevanju z drugimi kmeti, V
PEE Vipavska brda in podgorje Nanosa pa so se pripravljeni povezati z drugimi kmeti, in
sicer zaradi lažjega in cenejšega trženja.
Največ anketirancev je članov katerega od društev ali kmetijske zadruge v PEE Vipavska
brda, sledita PEE dno doline in podgorje Nanosa, v PEE Nanos pa ni takšnih kmetovalcev.
Največ anketirancev je včlanjenih v Kmetijsko zadrugo Vipava.
Skoraj vsi anketiranci (90 %) sodelujejo s kmetijsko-svetovalno službo. Večina jih je
zadovoljnih s sodelovanjem. V PEE dno doline, Vipavska brda in podgorje Nanosa jim
najbolj pomaga pri ukrepih za podporo kmetijstvu, sledi pomoč pri izobraževanju in
tehnologijah pridelave. V PEE Nanos pa je vrstni red teh področij delovanja ravno obraten.
Kot ukrep za izboljšanje kmetijstva pričakujejo od občine Vipava reklamo v PEE Vipavska
brda, podgorje Nanosa ter Nanos, v prvih dveh PEE pa tudi organiziran odkup pridelkov, v
PEE dno doline pa večina anketirancev ne pričakuje pomoči od občine.
Večina anketirancev je zadovoljnih z vključenostjo kmetije v obliko sonaravnega kmetijstva.
Okrog 60 % anketirancev v PEE dno doline in PEE Vipavska brda ter oba v PEE podgorje
Nanosa menijo, da so v občini Vipava dobre možnosti za razvoj sonaravnega kmetijstva,
ravno nasprotnega mnenja pa so v PEE Nanos.
V vsaki PEE so navedli drugačne možnosti, ki so v okviru sonaravnega kmetijstva še
neizkoriščene.
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Slika 64: Pripravljenost anketirancev za vključitev v ekološko kmetovanje

Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
S slabšanjem razmer za kmetijstvo se povečuje pripravljenost za vključitev v ekološko
kmetovanje. Tako v PEE dno doline niso naklonjeni vključitvi v ekološko kmetovanje, v PEE
Vipavska brda in podgorje Nanosa je mnenje o tem deljeno, v PEE Nanos pa so že vključeni v
ekološko kmetovanje.
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Slika 65: Pripravljenost na vključitev v ekološko kmetijstvo glede na to, ali ima kmetija
prevzemnika

Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Iz zgornje karte lahko razberemo, da bi se samo štirje anketiranci, ki imajo prevzemnika
kmetije, odločili za ekološko kmetovanje, pet pa jih je proti. Izmed tistih anketirancev, ki
nimajo prevzemnika oziroma še ne vedo, kdo bo to, bi se jih za ekološko kmetovanje odločilo
sedem.
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Slika 66: Pripravljenost na vključitev v ekološko kmetovanje glede na izobrazbo

Vir podatkov: Anketni vprašalnik…, 2012.
Za vključitev v ekološko kmetovanje bi se odločili trije (60 %) anketiranci z višjo ali
visokošolsko, sedem (50 %) s srednješolsko ter nobeden z osnovnošolsko izobrazbo
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7. ZAKLJUČEK
Preglednica 5: Sintezni pregled vseh PEE
PEE DNO PEE
DOLINE
VIPAVSKA
BRDA
Geologija
8
8
Relief
10
8
Podnebje
10
10
Hidrologija
10
8
Prst
9
8
NARAVNOGEOGRAFSKI 9,4
8,6
DEJAVNIKI - skupaj
Prebivalstvo
10
9
Naselja
10
7
Indeks staranja
9
6
Izobrazba
10
6
Turizem
9
8
DRUŽBENOGEOGRAFSKI 9,6
7,2
DEJAVNIKI - skupaj
Raba tal
10
8
Zemljiška razdelitev
9
7
Omejitveni dejavniki za 4,6
3,8
kmetijstvo
Procesi spreminjanja rabe tal 5,5
5,3
Delež sonaravnih kmetov
2,3
6,3
KMETIJSTVO - skupaj
6,28
6,08
Velikost kmetije
8
9
Starost gospodarja
7,4
7,93
Izobrazba gospodarja
5
5
Prevzemnik kmetije
6,4
7,36
Cene pridelkov iz sonaravne 6
6,5
pridelave
Pripravljenost za vključitev v 0
6
ekološko kmetijstvo
KMETIJSTVO – odnos 5,5
7
kmetovalcev do sonaravnega
kmetovanja – skupaj
SKUPAJ
7,7
7,2

PEE
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NANOSA
7
6
10
8
5
7,2
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1
2
7
8
7
6,2

1
1
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7
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0,8
4,78
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8
8
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8
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10
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4
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2
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Občino Vipava sestavljajo štiri pokrajinsko-ekološke enote (PEE), ki so si med seboj različne
po fizičnogeografskih in družbenogeografskih značilnostih ter s tem tudi po kmetijski rabi tal
in odnosu do sonaravnega kmetijstva. V zgornji tabeli so posamezne kategorije točkovane s
točkami od 0 do 10. Pri tem pomeni 0 odsotnost pojava, 10 pa najboljše možne rezultate.
Tako skupno oceno geološke podlage določajo posamezne kamnine, ki se nahajajo v določeni
PEE ter njihov vpliv na kmetovanje (ali se na določeni podlagi razvijajo rodovitnejše prsti ali
pa ta kamnina predstavlja omejitveni dejavnik za kmetijstvo). Relief sem ocenjevala glede na
naklon. Tako ima ravnina najvišjo vrednost. Pri podnebju sem upoštevala podnebne tipe.
Višjo oceno so tako dobile tiste PEE, ki imajo ugodnejše podnebje za kmetijstvo. Pri
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hidroloških značilnostih je več vodotokov v posamezni PEE pomenilo višje število točk. Pri
prsteh so višje število točk dobile tiste prsti, ki so bolj rodovitne. Pri kazalniku »prebivalstvo«
sem dodelila najvišjo oceno tisti PEE, ki ima največ prebivalcev. Pri naseljih sem razporejala
točke na podlagi števila naselij v posamezni PEE. Pri indeksu staranja predstavlja indeks 80,
ki sicer že kaže zmanjševanje števila prebivalstva, najboljši možni rezultat, vendar pa ta v
nobeni PEE ni pod mejo 80. Višji indeks torej pomeni slabšo oceno. Izobrazbo prebivalcev
sem ocenila na podlagi deleža prebivalcev s posamezno stopnjo izobrazbe (osnovnošolska,
srednješolska, …), kar pomeni, da je v tistih PEE, kjer imajo prebivalci višjo stopnjo
izobrazbe tudi ocena višja. Pri turizmu sem upoštevala prisotnost turistične infrastrukture in
turistične ponudbe. Rabo tal sem ocenjevala na podlagi intenzivnosti obdelave. Tako imajo
njive največ in gozd najmanj točk. Zemljiško razdelitev sem ocenjevala na podlagi
pravilnosti oblike zemljišč. Ocena omejitvenih dejavnikov za kmetijstvo je bila določena na
podlagi tega, koliko lahko posamezni omejitveni dejavniki v določenem obdobju leta vplivajo
na kmetijstvo zaviralno. Procesi spreminjanja rabe tal temeljijo na kazalnikih urbanizacije,
intenzifikacije, ozelenjevanja ter ogozdovanja. Nižja ocena pomeni, da je v PEE manj
procesov spreminjanja rabe tal oziroma so manj intenzivni. Kazalnik »delež sonaravnih
kmetovalcev« temelji na njihovem deležu v posamezni PEE. Velikost kmetije je podana v
velikostnih razredih. Tako sem velikostnemu razredu »nad 20 ha« dodelila 10 točk, vsakemu
manjšemu pa po eno točko manj. Starost anketirancev sem določila na podlagi starostnih
razredov, pri čemer ima starostni razred z najmlajšimi kmetovalci dodeljenih 10 točk, vsak
naslednji pa točko manj. Posamezne točke sem tudi pomnožila z deležem anketirancev v
posameznem starostnem razredu. Prevladujoča izobrazbena sestava anketirancev v posamezni
PEE je določena s prevladujočo oziroma povprečno stopnjo izobrazbe (npr. srednješolska: 5.
stopnja). Pri kazalniku »prevzemnik« sem odgovoru »da« dodelila 10 točk, »ne vem« 6 točk
ter odgovoru »ne« 4 točke, ki sem jih pomnožila z deležem anketirancev v posamezni PEE.
Tako lahko primerjamo posamezne PEE po zgoraj naštetih kazalnikih. Cene pridelkov so
opredeljene kot prenizke, primerne in previsoke. Prenizkim sem dodelila 6, primernim 8 in
previsokim 10 točk. Te točke sem pomnožila z deležem anketirancev, ki so se odločili za
določen odgovor. Oceno pripravljenosti na vključitev v ekološko kmetijstvo sem podala glede
na delež anketirancev, ki bi se ob določenih pogojih odločili za ekološko kmetijstvo.
Kot vidimo iz sinteznih ocen, se odnos kmetovalcev do sonaravnega kmetovanja izboljšuje s
slabšanjem razmer za kmetijstvo, kar pomeni, da so kmetovalci bolj pripravljeni vključiti se v
sonaravno kmetovanje v tistih PEE, kjer so slabše razmere za kmetovanje. Ocene kazalnikov
v skupinah fizičnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov ter kmetijstva na splošno
pa se v isti smeri slabšajo.
Z letom 2014 ne bo več finančnih podpor za integrirano kmetijstvo, ki tako ne bo več
kmetijski nadstandard, zato me je zanimal odziv integriranih kmetovalcev glede vključitve v
ekološko kmetijstvo. Najslabši odziv je bil v PEE dno doline, v PEE Vipavska brda je bilo
mnenje deljeno, v PEE pogorje Nanosa so mu naklonjeni, v PEE Nanos pa so že vključeni v
ekološko kmetovanje. Iz tega lahko sklepamo, da se kmetovalci za ekološko kmetijstvo raje
odločajo na območjih, kjer so razmere za kmetijstvo težavnejše.
Bolj pripravljeni za vključitev v ekološko kmetovanje so mlajši kmetovalci (40-59 let) na
večjih kmetijah. Kot pomemben dejavnik pri vključitvi se je izkazala tudi izobrazba, saj se z
višjo izobrazbo povečuje tudi pripravljenost za vključitev v ekološko kmetovanje. S tem lahko
potrdimo prvi del prve hipoteze, da se »za vključitev v ekološko kmetovanje odločajo
predvsem mlajši in bolje izobraženi kmetovalci«.
Pomemben dejavnik pri odločanju za novosti v okviru kmetije je tudi to, ali ima kmetija
prevzemnika. Prevzemnika imajo na 43 % anketiranih kmetijah ter na 32 % vseh kmetij v
vipavski občini. Presenetljivo je največ zanimanja za ekološko kmetijstvo med tistimi
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kmetovalci, ki še ne vedo, kdo bo prevzel kmetijo, sledijo tisti, ki imajo znanega
prevzemnika, pričakovano pa je najmanj zanimanja med tistimi, kjer prevzemnika kmetije
nimajo. Tako lahko drugi del prve hipoteze, ki pravi, da se »za vključitev v ekološko
kmetovanje raje odločajo tisti kmetovalci, ki že imajo znanega prevzemnika«, zavrnemo.
Najboljše možnosti za uveljavljanje sonaravnega kmetijstva, predvsem ekološkega (v novem
programskem obdobju integrirano ne bo več kmetijski nadstandard), ima PEE Nanos, saj je
tam največ omejitvenih dejavnikov za kmetijstvo (višja nadmorska višina, burja, plitvejša
prst, suša). Tu je kmetijstvo ekstenzivno, kar je z vidika preusmeritve v sonaravno kmetijstvo
dobro, saj poteka ta proces hitreje. Nekoliko slabše so možnosti za preusmeritev v PEE
Vipavska brda in PEE podgorje Nanosa, saj je tamkajšnja prevladujoča kmetijska usmeritev v
vinogradništvo, vinska trta pa je glede bolezni med občutljivejšimi kulturnimi rastlinami, zato
je potrebno pogosto škropljenje s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki v sonaravnem kmetijstvu
niso dovoljeni (dovoljeni so nekateri preparati, ki pa so povečini manj učinkoviti) in je tako
izpad pridelka večji. Ravno zaradi teh razlogov je mnenje o vključitvi v ekološko kmetijstvo v
PEE Vipavska brda deljeno. V PEE dno doline so najboljše možnosti za intenzivnejšo
kmetijsko pridelavo, zato se za sonaravno kmetijstvo odloča manj kmetovalcev. S tem lahko
delno potrdimo drugo hipotezo, ki pravi, da »velja Vipavska dolina za intenzivno kmetijsko
pokrajino, vendar pa so v Zgornji Vipavski dolini, na območju občine Vipava dobre možnosti
za razvoj sonaravnega kmetijstva. Ta trditev namreč velja za vse PEE, razen za PEE dno
doline.
Možnosti, ki se pojavljajo v okviru sonaravnega kmetijstva v občini Vipava, so:
- Kmetije, kjer pridelujejo istovrstne pridelke, bi se lahko povezale, saj bi tako bili stroški
trženja nižji. Omogočili bi tudi trženje pod isto blagovno znamko, kamor spada tudi enotna
embalaža. Hkrati bi lahko izvajali tudi reklamno kampanjo za povečanje prepoznavnosti
sonaravnih pridelkov in s tem poskušali postaviti ceno na raven, ki je primerna pridelkom iz
sonaravne pridelave.
- Poleg vina, kjer je trg že precej zasičen, bi bilo potrebno razmišljati o novih tržnih nišah.
Glede na to, da na trgu primanjkuje ekološko pridelane zelenjave in sadja (npr. breskev na ta
način še ne gojijo), bi bilo smiselno poseči v to smer. Za gojenje so glede na ugodno podnebje
zanje zanimiva zelišča, pa tudi ajda, ker hitro dozori. Vključevali bi se lahko v že obstoječo
kmetijsko zadrugo (Kmetijska zadruga Vipava), kjer bi ob njenem boljšem delovanju združili
male pridelovalce. S tem bi bili zagonski stroški za trženje že pokriti, problem pa bi lahko
nastal z zagotovitvijo zadostne količine določenega pridelka.
- Zadruga bi lahko delovala v manjšem obsegu ter na takšnih principih kot Zadruga dobrina,
kar vključuje prodajo sezonskega sadja, zelenjave in zelišč v zabojčkih z naročilom po
svetovnem spletu.
- Zelo ekonomična je ideja »naberi si sam«, predvsem glede priprave pridelka za trg ter
transporta, saj si kupec sam nabere tisto, kar želi in v količinah, ki jih želi.
- Največ pridelkov iz sonaravne pridelave se trenutno proda doma, zato bi bilo potrebno
okrepiti druge prodajne poti npr. prodaja šolam in bolnišnicam, gostincem in hotelom …
- Glede trženja pridelkov je pomembna tudi povezava z drugimi gospodarskimi vejami,
predvsem s turizmom. Na turističnih prireditvah so lahko degustacije pomembna reklama za
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pridelek in celotno kmetijo. Poleg turistično informacijskega centra bi lahko uredili tudi
trgovino z lokalnimi sonaravnimi pridelki, ki jo bi koristili turisti, pa tudi domačini.
- V okviru kmečke tržnice bi lahko uvedli ekotržnico, poleg tega pa tudi ekodneve, ko bi se
potencialni kupci lahko še dodatno seznanili z ekološkim kmetijstvom.
- Kmetom bi zelo olajšalo delo oziroma bi bil pridelek večji, če bi zgradili namakalni sistem,
saj bi s tem zmanjšali negativne učinke suše.
- Za večje vključevanje v oblike sonaravnega kmetijstva je pomembna tudi poenostavitev
administracije, saj bi lahko pristojne institucije pridobile določene podatke že iz svojih baz
podatkov.
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8. SUMMARY
The Municipality of Vipava comprises four landscape ecological units which differ in
physical and human geographic characteristics, consequently also in agricultural land use and
the attitude towards natural farming. In the table above, each category is graded on a scale of
0 to 10 where 0 means the absence of the phenomenon and 10 means the best possible result
among all of the landscape ecological units. In this way we can compare the landscape
ecological units according to the indicators given above. The grade of the farmers' attitude to
natural farming raises were the conditions for farming are less favourable which means that
the farmers in landscape ecological units with less favourable conditions for farming are more
willing to convert to natural farming. The grades of the indicators in the groups of physical
and human geographic factors and farming in general are falling in the same direction.
The financial aid for integrated farming will end in 2014. Integrated farming will thus no
longer be a higher standard in agriculture. I was interested in integrated farmers' response
about converting to ecological farming. The response was weakest in valley bottom landscape
ecological unit. In Vipavska Brda hills landscape ecological unit, the views were mixed, in
Nanos submontane region landscape ecological unit they are accepting of ecological farming
and in Nanos landscape ecological unit they are already practicing it. These results indicate
that the farmers rather decide for ecological farming in the areas where the conditions for
farming are more difficult.
Younger farmers (aged 40-59) from larger farms are more willing to convert to ecological
farming. The results show that education is an important factor for change since the
willingness to convert to ecological farming grows with higher level of education. This result
confirms the first part of the first hypothesis which states that »the decision to convert to
ecological farming is more often made by younger and better educated farmers«.
Another important factor in deciding for implementing changes is whether or not there is an
heir to the farm. An heir only exists on 43% of the farms and on 32% of all farms in the
Municipality of Vipava. Surprisingly, the interest in ecological farming is higher among those
farmers who do not yet know who will inherit the farm, followed by those who have a known
heir. As expected, the interest is lowest among those who have no heir. Thus we can reject the
second part of the first hypothesis stating that »the farmers who have a known heir are more
willing to convert to ecological farming«.
The best options for implementing natural farming, especially ecological (in the new
programming period, integrated farming will no longer be considered as a higher standard in
agriculture), are in Nanos landscape ecological unit because the area is affected by a greater
number of restrictive factors (higher altitude, strong wind, thinner layer of soil, drought). In
this region, the farming is extensive, which is positive because the process of converting to
natural farming is faster. The possibility of converting to ecological farming is somewhat
lower in Vipavska Brda hills and Nanos submontane region landscape ecological units. The
reason is that the regions' prevailing agricultural produce is grapes and grape vine is one of
the most disease-prone crops. It requires frequent spraying with pesticides which are not
allowed in natural farming (the pesticides which are allowed are usually less efficient) and the
loss of harvest is more extensive. That is why the views on converting to ecological farming
in Vipavska Brda hills landscape ecological unit are mixed. In valley bottom landscape
ecological unit the conditions for intensive agricultural production are best so only a small
share of farmers decide for natural farming. These findings partly confirm the second
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hypothesis which states that »Vipava Valley is considered an intensive agricultural area«.
However, in upper Vipava Valley, in the area of the Municipality of Vipava, the possibilities
for development of natural farming are good. This is true for all landscape ecological units
except for valley bottom landscape ecological unit.
In the frame of natural farming in the Municipality of Vipava, the following changes could be
implemented:
-Farmers growing the same crops could sell them together so that the cost of selling would
reduce. Marketing under the same trade mark would also be possible, including unified
packaging. At the same time, they could launch an advertising campaign to raise recognition
of natural produce and thus attempt to raise its price.
Apart from wine, where the market is already saturated, we should think about new niche
markets. Seeing that there is a lack of ecologically grown fruits and vegetables on the market
(peaches, for example, are not grown in this way yet), it would be worth trying to stride in that
direction. The climate would allow growing herbs and also buckwheat, which matures fast.
The farmers could join the existing agricultural cooperative (Vipava Agricultural
Cooperative), which would improve its functioning and connect the small farmers. Thus, the
start-up costs would be covered. The problem could arise in supplying an adequate quantity of
a certain product.
-The agricultural cooperative could work on a smaller scale and on the same principles as
Zadruga dobrina, which includes selling seasonal fruit, vegetable and herb boxes through
internet orders.
-A very economical idea is »pick-your-own« especially regarding preparing the produce for
the market and the transport. Here, the buyers pick the produce they want on their own.
-Most of the naturally grown crops are now sold at home. Other ways of selling should be
promoted, for example selling to schools and hospitals, caterers and hotels...
-Regarding the marketing of the crops, connection with other branches of economy is
important, especially with tourism. At tourist events, tastings can be an important way to
promote a product and the farm itself. Beside the tourist information centre, a shop with local
natural produce could be opened, serving both the tourists and the locals.
-As a part of farmers' market, an eco-market could be started. We could also organize »eco
days« when the potential buyers could learn more about ecological farming.
-Farmers' work would be easier and the harvest more abundant if an irrigation system would
be built in order to prevent the negative effects of drought.
-In order to encourage more farmers to convert to natural farming, simplifying the
administration processes is necessary. The institutions in charge could get certain data from
their databases.
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11. PRILOGE
Priloga 1:
1998
Površine v EKO (ha)
…
Površine v IP (ha)
Skupaj: Površine v sonaravnem kmet.
(ha)

2005
Površine v EKO (ha)
23169
Površine v IP (ha)
44588,77
Skupaj: Površine v sonaravnem kmet.
(ha)
67757,77

1999
2400

2000
5446

2001
10828

2002
13828

2003
2004
20018
23019
11957,13 42534,76

2400

5446

10828

13828

31975,13 65553,76

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
26831
29322
29836
29388
30688,51 32148,74 35100,67
49869,55 56877,59 57618,44 57476,64 58864,14 59307,94
76700,55 86199,59 87454,44 86864,64 89552,65 91456,68

Vir podatkov: Analiza stanja – eko, 2013; Analiza stanja – IP, 2013
Št. eko kmetij
kontroli
Št. certifikatov

v

Št. eko kmetij
kontroli
Št. certifikatov

v

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

41
…

300
…

600
115

1000
322

1160
412

1415
632

1582
910

1718
1220

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1876
1393

2000
1610

2067
1789

2096
1853

2218
1897

2363
1999

2682
2104

Vir podatkov: Analiza stanja – eko, 2013
Število pridelovalcev, ki so vključeni v integrirano pridelavo:
2003
Sadje
889
Zelenjava 346
Grozdje
1714
Poljščine
SKUPAJ 2949

2004
1047
417
2188
920
4572

2005
1181
408
2547
1394
5530

2006
1197
439
2559
1572
5767

2007
1091
380
2640
1930
6041

2008
1080
356
2594
1882
5912

2009
994
331
2428
1823
5576

2010
963
343
2351
1776
5433

2011
949
341
2360
1762
5412

Vir podatkov: Analiza stanja - IP, 2013
Površine (v ha), ki so vključene v integrirano pridelavo:
Sadje
Zelenjava
Grozdje
Poljščine
SKUPAJ

2003
3.941,38
910,05
7.105,70

2004
4.373,15
1.134,22
8.540,31
28.487,08
11.957,13 42.534,76

2005
2.187,47
1.027,75
8.553,77
32.819,78
44.588,77

2006
3.798,35
1.099,26
8.512,10
36.459,84
49.869,55

2007
3.453,66
1.094,12
9.062,53
43.267,28
56.877,59

2008
3.273,97
1.075,95
8.910,60
44.357,92
57.618,44

2009
3.475,54
1.002,57
7.630,69
45.367,84
57.476,64

2010
3.485,13
1.068,77
8.552,63
45.757,61
58.864,14

Vir podatkov: Analiza stanja - IP, 2013
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2011
3.451,43
977,06
8.581,42
46.298,03
59.307,94

Priloga 2:
ANKETA O ZADOVOLJSTVU Z IZBRANIM NAČINOM SONARAVNEGA KMETOVANJA IN
MOŽNOSTIH ZA NJEGOV RAZVOJ
Sem Urška Premrn, absolventka geografije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pravkar
pripravljam diplomsko delo z naslovom »Možnosti za razvoj sonaravnega kmetijstva v občini Vipava«,
pri katerem potrebujem vašo pomoč, zato sem pripravila anketni vprašalnik, na katerega mi, prosim,
iskreno odgovorite. Podatke pridobljene z anketo bom uporabila le v študijske namene.
Status kmetije (obkroži): integrirana pridelava/ ekološka kmetija
1. Kmetija je v nadzor za integrirano pridelavo ali ekološko pridelavo vključena od leta ________.
Kmetija ima certifikat za integrirano pridelavo/ ekološko pridelavo od leta ________.
2. Velikost kmetije (celotna kmetija):
1 do 2 ha
2 2-5 ha
3 5-10 ha
4 10-20 ha
5 Nad 20 ha
3. Usmeritev vaše kmetije:
1 Vinogradništvo
2 Sadjarstvo
3 Živinoreja
4 Poljedelstvo
5 Gozdarstvo
6 Drugo (napiši)____________________________________________________________
4. Zakaj ste se odločili za usmeritev v integrirano pridelavo/ ekološko kmetijstvo? (Možni so največ 3
odgovori)
1 Zaradi varstva okolja in narave
2 Zaradi zdravja sebe in svoje družine
3 Ekonomski razlog
4 Interes družinskih članov (delovna sila)
5 Izziv, inovacija
6 Ugodni krediti, plačila (S)KOP
7 Predlog kmetijsko-svetovalne službe, občine
8 Drugo __________________________________________________________________
5. Največje ovire/ problemi pri integrirani/ ekološki pridelavi na vaši kmetiji (Možni so največ 3
odgovori, razvrstitev od 1-3 (1 = najpomembnejši):
1 Finančne ovire
2 Obremenitev z administracijo, birokracijo
3 Problem trženja
4 Oddaljenost kmetije od večjih naselij, slaba prometna dostopnost
5 Pomanjkanje ustreznega svetovanja na terenu
6 Drugo: _________________________________________________________
Imate predloge, kako te probleme odpraviti? _______________________________________

97

6. Kateri so okoljski problemi v okolici kmetije, ki vas najbolj motijo kot pridelovalce integrirane/
ekološke hrane? (3 možni odgovori)
1 Način kmetovanja (npr. škropljenje) na sosednjih parcelah
2 Bližina prometno obremenjenih cest
3 Vse večji pritisk drugih dejavnosti na kmetijska zemljišča
4 Obnašanje rekreativcev, sosedov, vrtičkarjev
5 Neurejeni vodotoki, neurejena kanalizacija
6 Drugo: __________________________________________________________
7. Ali svoje pridelke tudi predelujete? DA NE
Če ste odgovorili z »DA«, navedite katere pridelke predelujete!
___________________________________________________________________________
8. Katere pridelke prodajate oziroma bi lahko prodajali in v kakšnih količinah?
___________________________________________________________________________
9. Kako ocenjujete vašo kmetijsko proizvodnjo, če primerjate izdatke in prejemke?
1 Imam dobiček
2 Vložena sredstva se sicer povrnejo, a dobička ni (pozitivna ničla)
3 Izkupiček ne pokrije vloženih sredstev
4 Drugo:
10. Ali nameravate širiti svojo kmetijsko dejavnost?
1 Da
2 Zaenkrat ne
3 Ne vem
4 Opustili bomo
Vzroki za širitev/ opustitev kmetijske dejavnosti: ___________________________________
Kaj boste širili, kaj opustili? ____________________________________________________
Samo za pridelovalce integriranih pridelkov: Ste kdaj razmišljali, da bi se preusmerili v ekološko
kmetovanje? DA NE
Zakaj? _____________________________________________________________________
11. Označite z X!
Prodajna pot

Kje
prodajate?
(Označite z
X!)

Ali načrtujete spremembo načina trženja?
Brez
Zmanjšanje Povečanje/
sprememb
uvedba

1 Neposredna prodaja na kmetiji
2 Neposredna prodaja na
(eko)tržnici
3 Gostinci, hoteli
4 Specializirane trgovine, mali
trgovci
5 Trgovska veriga (Mercator,
Spar…)
6 Šole vrtci in drugi javni naročniki
7 Drugo
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12. Katere so glavne ovire za (povečanje) trženja integriranih oziroma ekoloških pridelkov/ živil na
vaši kmetiji? (možni so do 3 odgovori, razvrstitev od 1-3 (1 = najpomembnejši)
1 Premajhen obseg pridelave – trženje se ne splača
2 Premajhen obseg zemljišč, ni možen najem/ nakup
3 Preslabo poznavanje tehnologije pridelave, pomanjkanje svetovanja
4 Pomanjkanje delovne sile za pripravo pridelkov, prodajo, …
5 Premalo povpraševanja
6 Premalo tržnih informacij (o možnih kupcih – povpraševanju, o cenah, priložnostih, …)
7 Drugo:___________________________________________________________
13. Kakšne se vam zdijo prodajne cene pridelkov iz integrirane/ ekološke pridelave glede na vloženo
delo? Zakaj?
1 Primerne
Zakaj:
2 Prenizke
3 Previsoke
14. Ali imate pogodbo za uporabo katere od blagovnih znamk za integrirana/ ekološka živila?
DA NE

Če ste odgovorili z »DA«, navedite katere: ______________________________

15. Ste se pripravljeni povezati tudi z drugimi kmeti, ki imajo integriran/ ekološki način pridelave, da
bi s tem zagotovili zadostno količino pridelkov iz integrirane /ekološke pridelave na trgu, ki bi bila
tako zanimiva tudi za trgovske verige, gostinske obrate in hotele?
DA NE

Zakaj? ____________________________________________________________

16. Ali sodelujete s kmetijsko-svetovalno službo? DA NE
- Če ste odgovorili z »DA«: Ste zadovoljni s sodelovanjem? DA NE
- Če ste odgovorili z »NE«: Zakaj niste zadovoljni? _______________________________
- Če ste odgovorili z »DA«: Pri čem vam pomaga? (v tabeli oceni z 1-5; 1-najslabše, 5- najboljše!)
1
2
3
4

Pri izboljševanju možnosti za prodajo
Pri izobraževanju/ tehnologijah pridelave
Pri ukrepih za podporo kmetijstvu
Drugo (napišite kaj):

17. Ste član kmetijske zadruge/ društva? DA NE
Če ste odgovorili z »DA«: Katerega? _____________________________________________
18. Kakšno obliko pomoči za izboljšanje kmetijstva pričakujete od občine Vipava?
1 Svetovanje
2 Organizacijo odkupa pridelkov
3 Reklama
4 Nobene
5 Drugo:
19. Ste zadovoljni z vključenostjo vaše kmetije v obliko sonaravnega (integriranega/ ekološkega)
kmetijstva ?
DA
NE
Zakaj? _____________________________________________________________________
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20. Ali menite, da so v občini Vipava dobre možnosti za razvoj sonaravnega (integriranega in
ekološkega) kmetijstva?
DA

NE

Zakaj? _______________________________________________________

21. Kje vidite še neizkoriščene možnosti sonaravnega (integriranega in ekološkega) kmetijstva v
občini Vipava?

22. Podatki o gospodarju kmetije:
Starost (letnica rojstva):______
Izobrazba:___________________________________________
Ali imate potencialnega prevzemnika kmetije? DA NE

NE VEM

PEE (izpolni anketar)___________________________
Naslov:____________________________________________________________________

Datum: ___________________ Ura: __________

Hvala za sodelovanje!
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